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Değerli dostlar… sevgili Siirtliler… Hepi-
nizi en içten duygularımla selamlıyorum.

Milletimizin büyük teveccühüyle iktidar 
sorumluluğunu üstlendiğimiz günlerden 
bugünlere iki buçuk yıla yakın bir zaman 
geçti. İnanıyorum ki bu süre zarfında 
ortaya koyduğu performansla AK Parti, 
milletimizin yüzünü ağartmış, geleceğini 
aydınlatmıştır. Bugün her bir insanımızın 
gönlünde güçlü, adil ve müreffeh bir Tür-
kiye umudu yaşamaktadır. Dünün karan-
lıkları geride kalmış, hayal kırıklıklarının 
yerini adaletle kalkınan öz değerleriyle 
güçlenen geleceğin büyük Türkiye’sinin 
hayali almıştır.

Bu tablo hepimiz için bir gurur ve mut-
luluk kaynağıdır. Ancak daha işin başın-
dayız; milletimizin bize bağlanmış umut-
larını, hayallerini, beklentilerini gerçeğe 
dönüştürmek için daha yapmamız gere-
ken pek çok şey var. Hükümet olarak ik-
tidara geldiğimiz günün hemen ardından 
başlattığımız çalışmalarımız 15 ayı aşkın 
bir zamandır sürüyor. Allah’a şükürler 
olsun; Türkiye bugün 15 ay gibi kısa bir 
zaman önce geldiği çöküntü noktasından 
uzaklaşmış, yeniden umutla geleceğe bak-
maya başlamıştır.

Bundan sadece iki buçuk yıl önce bütün 
göstergeler Türkiye’nin bir bataklığa 
doğru sürüklenmekte olduğunu göste-
riyordu. Milletimiz canını dişine takıp 
çalıştığı halde, bir türlü iki yakasını bir 
araya getiremiyordu. Hükümeti oluştu-
ran koalisyon ortakları birbirleriyle çekiş-
mekten, milletin derdine çare bulmaya, 
Türkiye’nin üstüne çöreklenen kara bu-
lutları dağıtmaya fırsat bulamıyordu. So-
nunda işlerin böyle gitmeyeceği anlaşıldı 
ve milletimiz o gün tarihe geçecek bir 
irade ortaya koyarak havanda su dövme 
siyaseti izleyen anlayışları Türkiye’nin 
gündeminden kaldırdı ve yeni bir siyaset 
sayfası açtı.

O sayfada, siyasetteki önceliği milletinin 
sesine kulak vermek olan AK Parti’nin 
adı vardı. Milletimizin bize gösterdiği 
teveccüh sayesinde büyük bir çoğunlukla 
iktidara yürüdük. Bu yürüyüş sadece AK 
Parti’nin değil; aynı zamanda milletin 
de topyekun iktidara yürüyüşüydü. Bu 
kararlı yürüyüş iki buçuk yıl gibi kısa bir 
zaman içinde meyvelerini verdi ve eko-
nomimiz Allah’ın izniyle sürüklenmekte 
olduğu felaketlerden hızla uzaklaşarak 
iyileşme sürecine girdi.

Işadamları ile Yemek

Siirt | 06 Mayıs 2005
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Değerli dostlar… 

Bakınız, büyümede son 39 yılın rekorunu 
kırmış, en yüksek hızla büyüyen birkaç 
dünya ülkesi arasına da girmiş durumda-
yız. Gayri Safi Milli Hasıla’da yüzde 9.9, 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’da yüzde 8.9 ora-
nına ulaştık. Kişi Başına Düşen Milli Gelir 
4.172 dolara yükselmiş, bu Cumhuriyet 
tarihi için bir rekor… Buralara bakın ne-
relerden geldik; 2001 yılında Türkiye’nin 
büyüme rakamı eksi 9.5, yani Türkiye 
bugün büyüdüğü ölçüde o gün küçülüyor-
muş. Aynı dönemde Kişi Başı Milli Gelir 2 
bin 100 dolar civarında, bugün iki katına 
çıkmış.

Biz bir yandan ekonomik kriz şartlarını 
ortadan kaldırıyoruz, bir yandan da sağ-
lam bir zemin üzerinde Türkiye’nin gele-
ceğini inşa ediyoruz. Türkiye iki haneli, üç 
haneli enflasyondan, yüksek faizlerden, 
haksız kazanç ve suistimallerden adım 
adım uzaklaşmıştır. AB sürecinde alınan 
mesafelerle birlikte yabancı yatırımcılar 
gözlerini ülkemize dikmiş durumda, çok 
yakın zamanda yabancı yatırım alanında 
bir patlama olacağı umudunu taşıyoruz.

Değerli dostlar…

Ekonomik büyümemizin motoru özel sek-
tör ve sanayi üretimi olmuştur, bundan 
sonra da özel yatırımcımıza çok güveni-
yoruz. Geçen yıl özel sektör yatırımları bir 
önceki yıla göre yüzde 49 oranında artış 
göstermiş ve 60 katrilyon 664 milyar lira 
seviyesine ulaşmıştır. Tarım sektöründe, 
yüzde 2 seviyelerinde de kalsa, bir gelişme, 

bir ilerleme trendi başlamıştır. Sanayide 
yüzde 9.4, ticarette yüzde 12.8’lik bir bü-
yüme elde edilmiştir. İnşaat sektörü uzun 
bir aradan sonra nihayet yükselişe geçmiş 
ve yüzde 4.6 oranında büyüme kaydedil-
miştir.

İnşallah 2005 yılı bizler ve ülkemiz için 
her açıdan bir dönüm noktası olacak, 
bundan önce yakalanan gelişme başarısı 
katlanarak devam edecektir. Sizlere bugü-
ne kadar verdiğimiz sözleri nasıl tek tek 
yerine getirdiysek; Allah’ın izniyle önü-
müzdeki dönemde de Türkiye’yi yeniden 
inşa edecek adımları aynı kararlılıkla tek 
tek atmaktan geri durmayacağız. Biz bu 
millete verdiğimiz sözleri unutmadık ve 
asla unutmayacağız.

Türkiye en kısa zamanda tek tek her birini-
ze gurur ve heyecan veren bir ülke haline 
gelecek, bu toprakların her bir parçası 
bereketle, adaletle büyüyüp zenginleşecek-
tir, bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi 
olmasın. Adil ve kalkınmış bir Türkiye 
hedefine ulaşmak için geleceğe doğru 
yürüyüşümüzü yılmadan, yorulmadan 
sürdüreceğiz. 

Sevgili arkadaşlar... 

Türkiye sıkıntılarını önemli ölçüde aşma 
yoluna girmiştir ama daha yapılacak çok 
işimiz var. Şu anda Türkiye’nin vilayetle-
rinin yarıya yakınında yaşayan insanları-
mızın yıllık geliri 1500 doların altındadır. 
Aynı vilayetlerde önemli sayıda insanımız 
işsiz durumda... Bu vilayetlerden biri de 
Siirt... İktidara geldiğimiz günün ardından 
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bu şehirlerimizin ekonomilerini kalkın-
dırmak için kolları sıvadık. Çıkardığımız 
Teşvik Kanunu ile yoksul ve yoksun du-
rumdaki bu 36 ilimizi öncelikli olarak kal-
kındırmak amacıyla yatırımcılarımıza bu 
vilayetlere yapacakları yatırımlarda çok 
büyük avantajlar getirdik.

Bu konuda çok hayırlı gelişmeler oluyor; 
inşallah Siirt’imizin de aralarında olduğu 
bu vilayetlerimizde yeni yatırımlar bir biri 
ardı sıra hayata geçirilecek, işsizlerimize 
yeni iş imkanı çıkacaktır. Burada sizlerin 
atacağınız adımların, Siirt’in öz gücünün 
harekete geçmesinin önemi ve değeri çok 
yüksek olacaktır. Yapılan her yeni yatırım, 
açılan her yeni fabrika, her yeni işletme, 
bu güzel şehrin ekonomik kalkınmasına, 
sizlerinizin refahınıza doğrudan hız ka-
zandıracaktır.

El ele verip, bu ülkeyi bir baştan bir başa 
kalkındıracağız. Bugüne kadar aldığımız 
mesafe bundan sonra ulaşacağımız he-
def lerin küçük bir göstergesidir. Türki-
ye dünyada bir yıldız gibi parlamadan, 
Türkiye’nin bütün şehirleri aydınlanma-
dan, bütün insanlarının yüzü gülmeden, 
gönlü serinlemeden bu büyük kalkınma 
seferberliği durmayacaktır. Bu duygularla 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar… Hepinizi sev-
giyle, muhabbetle selamlıyorum. 1. Gü-
neydoğu Anadolu Projesi İş ve Yatırım 
Forumu’nun, hem bölgeye, hem de ül-
kemize hayırlar getirmesini diliyor, dü-
zenleyenlere ve katkı verenlere teşekkür 
ediyorum.

Değerli dostlarım…

Bin yıllar boyunca, medeniyete, bilime, 
kültüre, insanlığa ev sahipliği yapmış bir 
bölgede bulunuyoruz. Bugün dünyanın 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyi-
ne kadar her bölgesinde elde edilen ilerle-
menin, birikimin kökeninde bir şekilde bu 

bölgenin katkısı bulunmaktadır. Bölgenin 
özelliği tarihinin çok çok eskilere kadar 
gidiyor olması değildir. Dünyanın ilk üni-
versitesi, ilk bilim merkezi, - ki Harran 
Üniversitemiz de bu adı taşımaktadır- bu 
bölgede kurulmuştur.

Dicle ve Fırat nehirlerinin suladığı Mezo-
potamya olarak anılan bölge, dünyanın 
en verimli, en bereketli toprakları, aynı 
zamanda tarımın ilk kez yapıldığı toprak-
lar olarak bilinmektedir. Yine bu bölge, 
dünyanın en dinamik, nüfus yoğunluğu 
en fazla, en stratejik coğrafyasının kal-
bindedir. Öte yandan farklı kültürlerin, 
farklı medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, 

1. GAP Iş ve Yatırım Forumu

Şanlıurfa | 14 Mayıs 2005
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renklerin kaynaştığı, bir arada barış içinde 
yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz.

Şimdi bütün bu zenginliklere, bu renkli-
liğe, bu dinamizme ve birikime rağmen, 
bu bölge bugün problemlerle boğuşuyor. 
Bu işte çok açık ve net bir tezat var. Şimdi 
bakınız; Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 
Gelişmiş bir sanayi ve ticaret alt yapısı var, 
çok verimli ve geniş araziler, Dicle ve Fırat 
gibi iki önemli su kaynağı, kaliteli tarımsal 
üretim var. Sadece Fırat ve Dicle nehirle-
ri, Türkiye’nin toplam su potansiyelinin 
yüzde 28’ini oluşturuyor. Öte yandan ülke 
genelinde sulanabilir toplam alanın yüzde 
20’si de bu bölgede bulunuyor. Hava ko-
şulları derseniz tarıma tamamen elverişli, 
hem kaliteli, hem de ucuz iş gücümüz var. 
Türkiye nüfusunun yüzde 10’u GAP bölge-
mizde yaşıyor. Ulaşım imkanları derseniz, 
yine hava, kara ve demiryolu açısından 
elverişli. Büyük ve hızla büyüyen bir pazar 
var, Başta Ortadoğu pazarı olmak üzere, 
geniş bir coğrafyanın merkezi,

Öte yandan yatırım için sağladığımız bir 
takım imkanlar var. Nedir? Gümrük Ver-
gisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası, Yatırım 
İndirimi, Katma Değer Vergisi İstisnası, 
Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Kredi Tah-
sisi Ve yine bu bölge için çok sayıda ulusal 
ve uluslar arası finansman imkanları var. 
Bakınız, Urfa’dan çıkıp, Beyrut’a, Şam’a, 
Amman’a, Tahran’a ve daha bir çok komşu 
başkentine bir günde gidip gelmek müm-
kün. 

Yatırım için en önemli kriter nedir? 
Hammaddeye, pazara yakın olacaksın. 

Yani ulaşım iyi olacak. İnşallah Şanlıurfa-
Gaziantep arasındaki 196 kilometrelik 
yolumuz da en kısa zamanda tamamlana-
cak, böylece GAP Akdeniz’e de bağlanmış 
olacaktır. Yine Türkiye’nin en büyük kargo 
havalimanının inşaatı da devam ediyor. 
Yüzde 84 fiziki gerçekleşme sağlanmış bu 
havaalanı da çok kısa süre içinde hizmete 
sunulmuş olacak.

Turizm açısından baktığınızda, başta 
da söylediğim gibi dünyanın en cazip 
bölgelerinden birisi. Şanlıurfa, Mardin, 
Diyarbakır ve çevredeki tüm illerimiz 
bütün dünyanın ilgisini çekecek bir tu-
rizm potansiyeline sahip. Bitmedi, yer altı 
zenginlikleri açısından da yine bölge eşsiz 
bir potansiyele sahip. Şimdi GAP bölgesi, 
bütün bu fırsatları, bütün bu imkanları, 
tüm bu alt yapıyı bir arada yatırımcıların 
hizmetine sunuyor.

Ama bakıyorsunuz, on yıllar boyunca 
istenilen noktaya bir türlü ulaşılamamış. 
Güneydoğu dediğimiz zaman akla işsizlik 
geliyor, yoksulluk geliyor, göç geliyor, çar-
pık kentleşme ve maalesef yakın geçmişte 
yaşadığımız üzücü olaylar geliyor. Neden? 
Çünkü yine on yıllar boyunca ülkede is-
tikrar yok, güven ortamı yok, yatırım yok, 
üretim yok.

Değerli arkadaşlarım…

Artık Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 
yatırımın, üretimin, ihracatın, istihdamın 
önünde hiçbir engel kalmamıştır. Çok 
şükür Türkiye istikrara kavuşmuş, güven 
ortamını tesis etmiş, tüm ülke genelinde 
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yatırımın, üretimin önü olabildiğince açıl-
mıştır. Bakın biz hükümet olarak hiçbir 
zaman mazeret üretmedik, üretmeyeceğiz. 
Biz yatırımın önünde engel tanımıyoruz. 
Gerek ulusal, gerekse uluslar arası yatırım-
lar için çok uygun, çok cazip bir ortam oluş-
turmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz.

Bunun meyvelerini de elhamdülillah top-
lamaya başladık. 2004 yılında özel sektör 
yatırımları 60 milyon YTL seviyesini aşmış, 
uluslararası yatırımlarda Türkiye bir reko-
run altına imza atmış, ilk defa 2.5 milyar 
dolar seviyesini aşmış, hatta 5 milyar dolar 
seviyesini artık öngörmeye başlamıştır. Öte 
yandan tüm makroekonomik göstergeler-
de hepimizi sevindiren gelişmelere şahit 
oluyoruz. Enflasyon, büyüme, faizler, borç 
yükü, dış ticaret, turizm, bütçe gelişmeleri 
ve daha birçok göstergede yine milletimizin 
içini ferahlatan başarılar elde ettik.

Bu durumda değerli arkadaşlarım, artık 
özel sektör için de yatırım yönünde mazeret 
kalmamıştır. Bir takım sıkıntılar var, bun-
ları çok iyi biliyoruz, özel sektör temsilci-
lerimizle sık sık bir araya geliyor, bunların 
çözümü için çalışıyoruz. Bu sorunlar da za-
man içinde çözülecektir. Ancak hep birlikte 
biraz daha gayret etmek, biraz daha çaba 
harcamak, taşı tümseğe biraz daha yaklaş-
tırmak zorundayız.

Değerli katılımcılar… değerli arkadaşla-
rım…

GAP’a yapılan kamu yatırım tahsisleri-
nin 1990-2005 dönemi itibariyle yıllık 
seyri incelendiğinde, GAP’a toplam kamu 

kaynaklarından yılda ortalama % 6.9 ora-
nında pay ayrıldığı görülmektedir. 2001 
yılında GAP’ın toplam yatırımlar içindeki 
payı yüzde 4.9 olurken, iktidara geldiğimiz 
yıldan itibaren bu ödenekler arttırılmıştır. 
GAP’ın toplam yatırımlar içindeki payını 
2003 yılında yüzde 5.8’e 2004 ve 2005 
yıllarında da yüzde yüzde 6.8’e çıkardık. 
2004 yılında GAP’a ayrılan ödenek 900 
milyon 897 bin YTL iken, 2005 yılında 1 
milyar 98 milyon YTL kaynak ayırdık.

GAP’ta temel yatırımları olan barajlar 
ve hidroelektrik santralleri büyük ölçü-
de tamamlanmış, sıra kalkınmanın itici 
gücü olan sulama yatırımlarına gelmiştir. 
Sulamanın da bir an önce tamamlanması 
gerekmektedir. GAP Bölgesinde 2004 yılı 
sonu itibariyle 222.617 hektar alan sula-
maya açılmıştır. 123.550 hektar alanda 
da halen sulama şebekesi inşaatı devam 
etmektedir. 2005 yılında sulama yatırımla-
rının bitirilmesi için tarım sektörüne 230 
milyon YTL kaynak ayırdık. 2005 yılında 
Kralkızı 2. Merhale ve Suruç projelerine 
ilk defa ödenek ayırdık, Yaylak, Samsat 
pompaj ve Kayacık sulama projelerinin 
ödeneklerini de yaklaşık iki katına çıkar-
dık.

Bildiğiniz gibi GAP’la ilgili en üst karar 
organı GAP Yüksek Kuruludur. Hükümet 
olarak bu kurula da işlerlik kazandırdık, 
önceliği yatırımlara verdik ve kuruluşlar 
arası koordinasyonun sağlıklı biçimde 
yürütülmesini sağladık. En son toplanan 
Yüksek Kurulda, kamuoyunu hep meşgul 
eden Harran Ovasındaki tuzlulaşmanın 
önlenmesi için tarla içi geliştirme hizmet-
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leri ile arazi toplulaştırma faaliyetlerinin 
sulama yatırımlarına paralel yürütülmesi 
için gerekli önlemler ve ek ödenek ihtiyaç-
larını da sağladık.

Bölgeyle ilgili bir başka sevindirici gelişme 
de, mayınlı arazilerin temizlenmesidir. 
Suriye sınırımızdaki 30 bin 600 hektarlık 
mayınlı arazi temizlenerek ekonomiye 
kazandırılacak, böylece binlerce vatanda-
şımıza iş imkanı sağlanmış olacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Aslına bakarsanız, GAP Bölgesi, gerek bu-
günkü imkanları, gerekse gelecekte suna-
cağı imkanlar açısından bir cazibe merkezi 
olduğunu zaten kendisi açık şekilde, net 
şekilde ortaya koyuyor. Burada yeterince 
çekim gücü var, bunu da elbette yatırım-
cılarımız, girişimcilerimiz görüyorlar. Bu 
aşamada bu bölgemizdeki, ya da bu bölge-
mizden çıkmış iş adamlarımıza çok büyük 
sorumluluk düşüyor.

Her zaman söylüyorum, doğduğunuz, 
büyüdüğünüz yere vefa borcunuz var, bu 
vefa borcunuzu ödeyin. Önce siz geleceksi-
niz, önce siz yatırım yapacaksınız, arkanız-
dan hem ulusal, hem uluslar arası sermaye 
buraya akın edecek. Burası, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi şimdiden bir marka ha-
line gelmiştir. Tarımıyla, bereketli toprak-
larıyla, artık petrolden bile değerli olan su 
kaynaklarıyla, dinlerin ve dillerin buluştu-
ğu bir merkez olma özelliğiyle bu bölge bir 
marka olmuştur. Bu markayı en iyi şekilde 
tanıtmak, en iyi şekilde korumak da hepi-
mizin asli görevidir.

GAP Bölgesi, inşallah gayretlerimizle, 
hem bölgenin, hem de Türkiye’nin çeh-
resini çok kısa bir zamanda değiştirecek, 
bölgenin sorunlarına da kalıcı ve köklü 
çözümler üretecektir. Ben bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, sizlerin arasında 
bulunmaktan duyduğum memnuniyeti 
tekrar ifade ediyorum. Başta GAP Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığına, destekle-
yen tüm sponsor kuruluşlara, meslek oda-
larının, sivil toplum kuruluşlarının değerli 
temsilcilerine, iş dünyamızın değerli üye-
lerine katılımlarından ve katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Toplantının 
hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize 
saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli davetliler... sevgili çiftçilerimiz... 
tarım sektörümüzün saygıdeğer temsilci-
si...

Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle 
düzenlenen bu toplantıda çiftçilerimiz 
ve onların değerli temsilcileri ile bir ara-
da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 
Tarlalarında emek vererek alın terinin 
binlerce yıllık öyküsünü devam ettiren, be-
reketin aydınlığı ile ülkesini şenlendiren 
çiftçilerimizin bu güzel günü kutlu olsun. 
Toprağı bir gergef gibi işleyenlere selam 
olsun.

Şükürler olsun Türkiye nihayet kara kışın 
ardından cemreleri görmüş, ekonomik 
bir baharın eşiğine gelmiştir. Bugün ülke-
mizde siyasi istikrar ortamı sağlanmıştır. 
Bu ortamı sağlamak için hangi mücadele-
lerin verildiğine hepiniz şahitsiniz. Artık 
mazeretimiz yok, bu istikrar ortamında 
ülkemizi bulunduğu yerden daha ileriye 
götürmek boynumuzun borcu olmuştur. 

Hükümetimizin bu gayretine en büyük 
desteği kanaatkar, fedakâr çiftçilerimiz 
vermiştir. Bizler de bunu unutmayarak 
sizlerin refahı için, ülkemiz tarımını birin-

Dünya Çiftçiler Günü

Ankara | 15 Mayıs 2005
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ci önceliğimiz sayarak yoğun bir çalışma 
içindeyiz. 

Değerli çiftçiler...

Türk tarımı 1980’lerden sonra derin bir 
çöküş yaşadı. Maalesef yöneticilerimiz 
bu sektörün dertlerine kalıcı derman 
bulmayı değil, siyasi pansuman yapmayı 
yeğlediler. Ve bu suretle tarımımız gün 
geçtikçe zayıf ladı, üretim Türkiye’nin 
gündeminden yavaş yavaş çıktı. 1990’la-
rın sonlarına geldiğimizde tarım, ülke 
ekonomisinde değerini yitirmiş, çiftçile-
rimiz katma değer üretemeyen, hor görü-
len, ekonomik açıkların sebebi sayılan bir 
kesim gibi değerlendirilmeye başlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından ülke tarımına 
sağlanan desteklerin yeniden yapılan-
dırılması gündeme geldi ve bu kararlar 
uygulamaya konuldu. Sonuçta bu sektör 
kısıtlı kaynaklar ve desteklerle ayakta 
kalma mücadelesine başladı. Evet, bu 
süreçte kimi yanlış uygulamalardan vaz-
geçildi, bunlar ülke ekonomisi için doğru 
adımlardı. Ama sonuçta karşımıza şu 
gerçek çıktı: Türk tarımı artık daha kısıtlı 
desteklerle hayatını sürdürmek zorunda 
kalıyordu.

Değerli konuklar...

2002 yılı itibariyle iktidara gelen Hükü-
metimiz döneminde Türk tarımının çeh-
resini ve kaderini değiştirebilmek, daha 
rekabetçi ve sürdürülebilir bir sektör ya-
pısı oluşturmak, sorunlara yapısal ve ka-
lıcı çözümler getirmek için bir seferberlik 

ruhu içinde çalışmaya başladık. Geçmiş-
ten kalan sıkıntıları biliyorduk. Ama bi-
zim iktidarımızın güzel bir anlayışı var, o 
da enkaz edebiyatını sevmeyişimizdir. 

Bakınız, bir kere daha tekrarlıyorum, bi-
zim mazeretimiz olmamalı, Türkiye’nin 
kalkınma davasında artık mazereti ola-
maz. Biz tarım sektörüne “Türkiye’nin 
imkânı” olarak bakıyoruz ve Türkiye’nin 
imkânı için Türkiye’nin kaynaklarını, 
imkânlarını seferber ediyoruz. Devletiyle 
barışık bir milletin ve milletiyle barışık 
bir devletin kalkınma yolunda karşısında 
hiçbir engel duramaz. Bizim başarımızın 
sırrı budur. Sizler de bu büyük barışın 
çimentosu olacaksınız. Hükümetimiz bu 
duyarlıkla size bakmakta ve itina göster-
mektedir.

Değerli konuklar...

Avrupa Birliği üyelik sürecine girmiş, her 
yönden yeniden yapılanan Türkiye’de 
tarım sektörünün de yeniden yapılanma-
sı kaçınılmazdır. Sektörün sorunlarını 
gidermek için kalıcı çözümlere götürecek 
somut hedef ler belirledik. Bu nedenle 
Yüksek Planlama Kurulu tarafından 
2006-2010 Tarım Stratejisi Belgesi ha-
zırlandı. Bu belge ile Türk tarımında ilk 
kez bir strateji belirlenmektedir. Bu stra-
teji belgesinin devamında, bu yıl Tarım 
Çerçeve Kanunu çıkarılacak ve sektörde 
uzun vadeli bir gelişim döneminin temel-
leri atılmış olacaktır. 

Türkiye yeni bir tarım düzenine geçmek-
tedir. Bir yanda Avrupa Birliği, öte yanda 
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Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması 
ile şekillenen uluslararası tarım piyasa-
sında ülke tarımını rekabetçi, örgütlü ve 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak 
temel amacımızdır. Sizlere yeni tarım 
düzeninin temellerini oluşturan bazı 
değişiklikler hakkında bilgi vermek isti-
yorum. Öncelikle, dağa taşa, boş araziye 
Doğrudan Gelir Desteği vermeyi sona 
erdirdik, artık gerçek çiftçi, üretici bu 
destekten yararlanıyor. 

Destekleme bütçesinin yüzde 80’ini oluş-
turan ve gittikçe işlevsizleşen bu desteğin 
oranını bu yıl yüzde 55’e düşürdük, gele-
cek yıl bu oran yüzde 45 olacaktır. Peki... 
Doğrudan Gelir Desteği bütçesinden 
artırdığımız kaynağı ne yapıyoruz?.. Bura-
dan artan kaynağı ve diğer kaynakları bü-
yütülen destekleme bütçesi içinde daha 
etkin desteklere yönlendiriyoruz. Kırsal 
Kalkınma, Ürün Sigortası, Çevresel Amaç-
lı Tarımsal Alanların Korunması gibi yeni 
destekler ve ödeme sistemleri getiriyoruz. 

Örgütlenme, özel yayım hizmetlerinin 
geliştirilmesi ve tarım bilgi sisteminin 
etkinleştirilmesi bu strateji dahilinde ele 
alınacak ana konulardır. Biz Avrupa Birli-
ği sürecini ülke tarımı için bir şans olarak 
görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu büyük 
dönüşümü başarıyla tamamlayacağız. 
Bu, Türk çiftçisinin tarihe geçen başarısı 
olacaktır. Türkiye geniş tarımsal potansi-
yeli, büyüme azmiyle hareket eden dina-
mik tarım sektörü ile 21. Yüzyılın tarım 
yıldızlarından biri olacaktır. Bu amaca 
ulaşmaktan kesinlikle geri durmayacağız.

Değerli katılımcılar...

Gelin 2004’te tarımda neler gerçekleş-
ti, kısaca hatırlayalım... Tarım ürünleri 
ihracatımız 6.4 milyar dolara yükseldi, 
ihracatımız 500 milyon dolar fazla verdi 
ve bu sektördeki net ihracatçı konumu-
muz devam ettirildi. Tarımsal özel sektör 
yatırımlarında 2002’de yüzde 1.9’luk 
oran 2004’te yüzde 3.4’e yükseldi. 2003’te 
yüzde 6.5 olan kırsal alandaki işsizlik ora-
nı 2004’te yüzde 4.5’lere geriledi. Kırsal 
alanda yeni istihdam imkânları oluşturul-
du. Traktör satışlarında 2002’de yılda 6 
bin olan satışlar 2004’te 30 bine yükseldi. 

Çiftçimizin yeniden tarlasına dönerek 
üretime yönelmesinin en güzel gösterge-
lerinden biridir bu rakamlar. Bazı tarım-
sal girdilerde yüzde 10’lara varan KDV 
indirimi sağlandı. Buğday, mısır, pirinç, 
pamuk, ayçiçeği gibi temel tarımsal ürün-
lerde üretim artışı sağlandı. Üretim açığı 
bulunan ürünler ile yağlı bitkilere geçmiş 
yıla oranla yüzde 7’lik bir artış ile 282.5 
trilyon lira prim ödemesi yapıldı. Sertifi-
kalı hububat tohumluğu kullanımında re-
kor yılı oldu ve kullanım 50 bin tonlardan 
248 bin tona yükseldi. 

Bu durum çiftçimizin üretimi ve verimi 
artırma yolunda önemli oranda bilinç-
lenmeye başladığını gösteriyor. F1 hibrit 
sebze tohumculuğu projesi ile Türk to-
humculuk sektöründe atılım başlatıldı. 
Süne zararı yüzde 4’lerden yüzde 1’lere 
indirildi, bu suretle ekonomiye 1 katril-
yon lira katkı sağlandı. Geçmiş yıllarda 
25-50 arasında kooperatif desteklenirken 
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bu rakam 2004’te 234’e yükseldi. Hayvan-
cılık desteklerinde 345 trilyon liralık bir 
kaynak kullanımı gerçekleştirildi. Besici-
lerimize et teşvik primi olarak 141 trilyon 
TL ödendi. Hayvan ıslahı projesinde mesa-
fe kat edildi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif-
leri aracılığı ile sektörümüze can suyu ola-
cak düşük faizli tarımsal kredi uygulaması 
başlatıldı. 2004’te 605 trilyon TL düşük 
faizli selektif tarımsal kredi kullandırıldı. 
2005 yılında ise 2 milyar 500 milyon YTL, 
yani 2.5 katrilyon TL düşük faizli kredi 
kullandıracağız. Bakınız, sadece bu yılın 
ilk beş ayında Ziraat Bankası aracılığı ile 
742 milyon YTL, yani 742 trilyon TL, Ta-
rım Kredi Kooperatif leri aracılığı ile de 
200 milyon YTL, yani 200 trilyon TL dü-
şük faizli kredi kullandırılmıştır. Tarımsal 
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-
tadırlar.

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsa-
mında bugüne kadar 240 kooperatifimiz 
desteklenmiştir. Bu kapsamda kırsalda 
kooperatif lere üye olmuş yoksul ailele-
rimize 35 bin baş süt sığırı ve 85 bin baş 
koyun dağıtılmıştır. Ayrıca Tarım Reformu 
Uygulama Programı’ndan aktarılan 30 
milyon dolarlık bir kaynak ile 16 ilimizde 
Köy Bazlı Katılımcı Yatırımlar Projesi baş-
latılmıştır. Bu kapsamda mısır kurutma ve 

depolama, süt toplama, soğutma ve işleme, 
meyve ve sebze depolama, işleme, amba-
lajlama ve paketleme ile alternatif enerji 
kaynakları kullanılan seraların yapımı 
konularında üreticilere ve onların örgütle-
rine projeler verilecek ve desteklenecektir.

Tarım Gönüllüleri projesi ile köylerimiz 
akıl, bilgi ve tecrübe ile buluşturuldu. 
Köye ve köylüye hizmetin yerinden ger-
çekleştirilmesi konusunda önemli bir çığır 
açıldı. Bu yapılanlar, bu sektöre verdiğimiz 
değerin ve bu sektörün gelişmesini ne 
kadar önemsediğimizin açık göstergele-
ridir. Bizim yaptığımız hizmet nedeniyle 
alnımız açık, başımız dik. Biz halkımızın 
içinden geldik ve halkımızın içinde yaşı-
yoruz. Bunları da gönül huzuru ile sizlere 
anlatmanın gururunu taşıyoruz.

Değerli çiftçiler...

2004 yılında bazı olumsuzluklar da ya-
şadık maalesef. Dünya fiyatlarına bağlı 
olarak bazı tarımsal girdilerde fiyat yük-
selmeleri meydana geldi. Mazotta yüzde 
32, gübrede ise yüzde 18 ile 48 oranların-
da artışlar oldu. Yine dünyadaki üretim 
artışlarına bağlı olarak pamuk, buğday, na-
renciye ve patates fiyatlarında ise düşüşler 
yaşandı. Doğal afetler de maalesef çiftçimi-
ze önemli zararlar verdi. 2004’te yeni uy-
gulamaların bir kısmı kısa vadede sonuç 
vermeye başlamıştır, ama asıl etkileri orta 
ve uzun vadede olumlu olarak gelişecektir. 
Cari fiyatlarla sektörde büyüme yaşanmış, 
ancak özellikle girdi maliyetlerindeki ar-
tışlar sonucu reel büyüme hedeflerimizin 
maalesef bir miktar altında kalınmıştır.
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Değerli katılımcılar...

Evet, 2004’te yaşadıklarımızın özeti bun-
lar... 2005 yılı ise inşallah bu sektörde daha 
köklü ve iddialı atılımların başlangıç yılı 
olacaktır. Tarımın önde gelen dallarında 
stratejiler belirlemekteyiz. Bu konuda 
önemli saydığımız bir alt sektörümüz de 
hayvancılıktır. Hayvancılık ülke tarımının 
geleceğidir. Bu denli önemli ve stratejik bir 
alandır. O nedenle bu alana ayrı bir ihti-
mam gösteriyoruz. 

2005-2010 Hayvancılık Stratejisi ile hay-
van ıslahı, hayvan refahı ve sağlığı, yeterli 
yem bitkisi üretimi, ölçek ekonomisine 
uygun işletmelerin kurulması, teşvik ted-
birlerinin etkin kullanımı ve sürdürülebi-
lir pazar şartlarının oluşturulması birincil 
önceliklerimiz olarak belirlendi. 2005 iti-
bariyle iktidarımız döneminde silkinerek 
ayağa kalkan ve hamle yapmaya başlayan 
hayvancılık sektörümüzde daha büyük 
gelişmelere şahit olacağız. 

Hayvancılık yatırımcılarımız için yeni ve 
cazibeli bir yatırım alanı haline gelmiştir. 
Daha beş yıl öncesine kadar “öldü” deni-
len bir sektörün ayağa kalkışını takdirle 
izliyorum. Anadolu’nun her köşesinde ku-
rulmaya başlayan modern hayvancılık iş-
letmeleri sayesinde süt, kırmızı et ve beyaz 
et üretimimizde büyük artışlar meydana 
geldi. Bu sektörün doğrultusu artık ihracat 
olacaktır. Bu yönde hızla yeni tedbirler 
alıyoruz. 

Türkiye tarımda da, hayvancılıkta da 
dünya süper liginde başa baş oynaya-

caktır. Bunu sağlamak için sektörümüzü 
rekabetçi yapıya kavuşturacak imkânlarla 
donatıyoruz. İşte bu nedenle 2005’te hay-
vancılığımıza büyük bir destekleme bütçe-
si ayırdık. Bakınız kooperatif destekleri ile 
birlikte bu rakam yaklaşık 1 milyar YTL, 
yani 1 katrilyon TL düzeyindedir. Türk 
hayvancılığını uluslararası alanda söz 
sahibi yapacak ilk adımlardır bunlar. Bu 
Hükümet hayvancılık alanında söz verdiği 
her şeyi ısrarla takip ederek yerine getir-
meye devam ediyor. Bu konuda bizden 
emin olunuz ve bize güvenmeye devam 
ediniz.

Değerli çiftçiler...

Hükümetimizin bu yılki destekleme büt-
çesi, kooperatif destekleri de dahil olmak 
üzere 3 milyar 752 milyon YTL’dir. Bu 
yıl özellikle Doğrudan Gelir Desteği’nin 
genel destekleme bütçesi içindeki payını 
yüzde 55’e düşürdük, pirim ödeme mikta-
rını farklılaştırıyoruz ve ödemeyi üretim 
ile ilişkilendiriyoruz. Daha önce açıkla-
dığımız gibi Şubat ayında başladığımız 
ödemelerimiz Mayıs ayının ilk haftasında 
tamamlandı. Tohumluk ve fidan desteği 
olarak 55.2 milyon YTL ödeyeceğiz.

Prim ödemelerinde geçen yıla göre yüzde 
113’lük bir artış sağladık ve bu yıl toplam 
600 milyon YTL prim ödemesi yapacağız. 
Bu pirim ödemelerine de bu ay içerisinde 
başlıyoruz. İlk etapta 20 ilin ödemelerini 
gerçekleştireceğiz. Sertifikalı tohumluk 
kullanan üreticilerimize yüzde 20 oranın-
da ek prim ödenecektir. Bitki hastalık ve 
zararlılarına karşı alternatif ürüne yöne-
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len üreticilerimiz için 15 milyon YTL destek 
sağlanacaktır.

Halen Mecliste olan Tarım Sigortaları 
Kanunu’nun çıkarılmasının ardından çiftçi-
mizin sigorta bedellerinin bir kısmına des-
tek sağlamak üzere bütçemizden 2005 yılı 
için 30 milyon YTL ayrılmıştır. Kooperatif 
destekleri için ayrılan 290 milyon YTL ile 
genel bütçeden 104, Kırsal Alanda Sosyal 
Destek Projesi kapsamında da 200 koopera-
tif olmak üzere toplam 304 kooperatifimize 
destek sağlayacağız. Çay üreticilerimize haf-
ta içinde 99 milyon YTL, yani 99 trilyon TL 
ödenmiştir.

Değerli çiftçiler...

Hatırlarsınız, üreticilerimiz yakın zamana 
kadar elektrik enerjisi borçlarını ödeyeme-
diklerinden yakınıyorlardı. Sorun kangrene 
dönüşmeden çözüm yolunu geliştirdik ve 
birikmiş sulama enerjisi borçlarını bir ka-
nunla yeniden yapılandırdık. TEFE’ye göre 
yeniden yapılandırılan borçları ek faiz uygu-
lamadan 36 ay vade ile tahsile başladık. Ama 
gördük ki, borçlarını zamanında ödeyen 
üreticilerimizi de üzmemek gerekiyor. 

Hükümetimiz bu sefer adaletin ölçüsü olsun 
diye farklı bir uygulama yaptı. Burada bir 
hakkaniyet sorunu çıkmamasına özen göste-
rerek, sulama elektriği borçlarını zamanında 
ödeyen bütün çiftçilerimize bundan sonra 
kullanacakları sulama enerjisi giderlerinden 
yaklaşık yüzde 15’lik bir indirim sağladık. 
Bu çalışmalar için de bütçemize 52 milyon 
YTL kaynak ayırdık. Böylece ülke genelinde 
bir tarımsal enerji barışı sağlanmış oldu.

Değerli çiftçiler...

Milletiyle, çiftçisiyle barış isteyen bir iktidar 
var. Türkiye’yi bir üretim barışı ortamında 
yeniden üretmeye, kalkınmaya yönlendir-
mek isteyen bir Hükümet var. Bu çabaların 
kıymeti iyi bilinmelidir. Bundan sonraki dö-
nemde devlete olan borçlarımızı zamanında 
ve eksiksiz olarak ödemeye özen göstermeli-
yiz. Yoksa milletimizin bir kısmından alıp di-
ğer kısmına sürekli vererek ne ekonomimizi 
düze çıkarabiliriz, ne de insanımızı mutlu 
kılabiliriz.

Değerli çiftçiler...

Şunu iyi bilmeliyiz, Türkiye’nin artık kay-
bedecek bir dakikası yoktur. Tarımda da 
zaman kaybına tahammül edemeyiz. Bu 
sektörde reformlar hızla hayata geçirilecek. 
Türkiye 10-15 yıl içinde tarımda rekabetçi, 
örgütlü, maliyet etkin, verimli ve kaliteli 
bir üretime mutlaka geçmek zorundadır ve 
geçecektir. Avrupa Birliği’ne girdiğimizde, 
mutlaka, ama mutlaka, Türkiye tarımını 
Avrupa’nın en güçlü, en yenilikçi ve en bü-
yük rekabet gücüne sahip sektörlerinden 
biri haline getireceğiz. 

Bunlar bizim “olmazsa olmaz”larımızdır. Biz 
çalışacağız, inşallah bu bereketli topraklar 
da bu samimi gayretlerimizin karşılığını bize 
fazlasıyla verecektir. Gelecek Türkiye’nindir, 
gelecek milletimizindir. Bu düşüncelerle he-
pinizi en kalbî duygularla selamlıyor, çiftçi-
ler gününüzü kutluyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Bush ile 
bir saatlik görüşmesinin ardından gazete-
cilere yaptığı açıklamada, ‘‘Bu görüşmede, 
Türk Amerikan siyasi birlikteliğinin, gele-
ceğe yansımasını değerlendirme imkanı 
bulduk’’ diyordu. Erdoğan, görüşmede 
ele alınan ana konuları; özgürlük, insan 
hakları, demokrasi, güvenlik ve terörizm-
le mücadele olarak sıralıyordu. Erdoğan, 

‘‘Amerika ile Türkiye arasındaki bu daya-
nışmanın geleceğe özgüvenle yürümesini 
de değerlendirdik. Güven ve istikrar ülkesi 
olarak Türkiye’nin Amerikan yatırımla-
rına açık olduğunu ifade ettim. Başkan 
Bush’un bu konuya pozitif  bakışı bizi 
memnun etti. Bu stratejik birlikteliği, gele-
ceğe doğru güvenle yürüteceğiz’’ diyordu.

ABD Başkanı Bush ile Görüşme 
Sonrası Basın Toplantısı

ABD | 08 Haziran 2005
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Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Bush ile 
başta PKK terörü, Kıbrıs, Ortadoğu, AB ve 
ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini 
belirterek, ‘‘Görüşmemizde özellikle Tür-
kiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık 
konusunu vurguladık’’ diyordu. Erdoğan, 
ABD’nin, Türkiye’nin PKK konusundaki 
endişelerini paylaştığını belirterek, ‘‘İki 
ülke arasında istihbari noktada bilgi 
alışverişinin devam ettiğini’’ söylüyordu. 
Erdoğan, ‘‘Ama biz bunları tabii yeterli 
görmüyoruz. Bunun daha ileri noktalara 
taşınmasını istiyoruz. İnşallah bu süreç 
içerisinde de Kuzey Irak’taki PKK terör 
örgütünün kamplarına yönelik çalışmalar-
da da gerek koalisyon güçlerinden, gerek 
Irak yönetiminden, bu tür desteği alarak, 
müşterek bir çalışma içerisinde, bunu yü-
rüteceğiz’’ diyordu.

Başbakan Erdoğan, bir soru üzerine Baş-
kan Bush ile görüşmesinde Suriye mese-
lesinin gündeme geldiğini bildiriyordu. 
Erdoğan, Suriye ile Türkiye’nin 800 ki-
lometrelik bir sınırı bulunduğuna işaret 
ediyor, ‘‘Bu komşumuzla, özellikle bu yıl 
içerisinde, hatta geçen yılın son dönemin-
de başlayan ikili görüşmelerimiz var. Bu 
görüşmelerde biz, Suriye’yi itmek değil, 
bu çizgimize nasıl çekeriz, bu konuda attı-
ğımız ve atmakta olduğumuz adımları ko-
nuştuk’’ diyordu. Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürüyordu:

‘‘Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, 
hukukun üstünlüğü, teröre karşı ortak 
mücadele... Mesela bizim daha önce Suriye 
ile istihbarat örgütlerimizin herhangi bir 
alışverişi falan yoktu. Ama şimdi bunlar 

başladı. Mesela, Lübnan’dan askeri çekme 
konusunda; gerek bizim ilk ziyaretimiz, 
gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın ziya-
retinden sonra kendileri, bu asker çekme 
işlemini başlatacağını, Sayın Cumhurbaş-
kanımıza ilettiler ve dönüşündeki haftada 
da asker çekme eylemi başladı. Ve bunlar, 
bu görüşmelerde alınmış olan neticeler. 
İnanıyoruz ki orada da artık tek partiden 
çok partili hayata geçiş başlayacak. Bu de-
ğişim, dönüşüm belirli bir zaman alıyor.”

Washington’dan Ercan Havaalanı’na di-
rek uçuşların başlatılması ve KKTC’deki 
üniversitelerde ABD’li öğretim üyelerinin 
ders vermesi gibi konuların gündeme 
gelip gelmediğinin sorulması üzerine Er-
doğan, “Üzerinde durduğumuz ağırlıklı 
konu, Washington-Ercan arasında bir 
uçak seferi başlatılabilmesi... Bunu kendi-
leriyle görüştüm ve Dışişleri Bakanı’na bu 
konuyu inceleme talimatını bizzat verdi. 
Geçenlerde temsilcilerin gelmesi nede-
niyle teşekkür ettim. Bu konunun yeterli 
olmadığını, daha da geliştirilmesi konusu-
nu. İngilizler de işadamlarından bir grubu 
KKTC’ye göndermişlerdi. Fakat üniver-
sitelerle ilgili konulara girmedik. Sadece 
Sayın Annan’ın hazırlamış olduğu raporla 
ilgili BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği süre 
bir yılı aştı. Bu konuda bizler destek tale-
binde bulunduk. Bir an önce BM Güven-
lik Konseyi’nin de artık bu konuyla ilgili 
kararını vermesi gerektiğine inandığımızı 
söyledik’’ diyordu.

Başbakan Erdoğan, iki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilerle ilgili soruyu yanıtlarken, 
şu anda Türkiye’de 373 Amerikan şirketi 
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bulunduğunu belirtiyor. Bunların sayısı-
nın artırılması noktasında bazı teşvikler 
beklediklerini kaydeden Erdoğan, ‘‘Eğer 
bu noktada bazı telkinler olursa, inanıyo-
rum ki Amerikan şirketlerinin Türkiye’ye 
olan ilgisi daha da artacaktır’’ diyordu. 

Bir başka soru üzerine Erdoğan, ABD Baş-
kanı Bush’un Türkiye ile ilişkilerde ‘‘strate-
jik ortaklık’’ ifadesini kullandığına dikkati 
çekerek, ‘‘İçerdeki görüşmelerimizde de 
bunu teyit ettik. Geçmişten bu güne atılan 
adımlar ve atılacak adımların da zaten 
ortaklıkla olması mümkün. Bunun en açık 
örneği de Afganistan. Bosna-Hersek’te, 
Kosova’da, Somali’de bunların örneklerini 
gördük, yaşadık. Bunlar bu istikamette 
devam ediyor, bundan sonra bunu yine 
aynı kararlılıkla devam ettireceğiz’’ diye 
konuşuyordu. 

‘‘ABD’nin, İran’ın nükleer silahlanma ih-
timaliyle ilgili endişelerinin bulunduğu, 
görüşmede bu konunun gündeme gelip 
gelmediği’’ sorusu üzerine Erdoğan, nük-
leer enerjiye, ‘‘kitle imha silahı olarak 
ele alındığında’’ olumlu bakmalarının 
mümkün olmadığını bildiriyordu. İran ile 
Türkiye’nin gerek doğalgaz gerekse ticari 
alanda ilişkileri bulunduğunu anlatan Er-
doğan, ‘‘Bu yapıyı da tabii göz ardı etmek 
mümkün değil. Ama nükleer enerji konu-
sunda kitle imha silahı açısından kesin-
likle olumlu yaklaşmamız mümkün değil’’ 
diye konuşuyordu. 

Başbakan Erdoğan, bir başka soru üzerine 
sözde Ermeni soykırımı ile ilgili bir ko-
nunun görüşmede gündeme gelmediğini 

bildiriyordu. Konuyla ilgili olarak Bush’un 
24 Nisan’daki açıklamalarının bilindiğini 
belirten Erdoğan, şunları söylüyordu:

‘‘Bu aşılan bir konuyu da bizim gündem-
de tutmamızın zaten anlamı yok. Bakın 
belirli yerlerde de artık olumlu gelişmeler 
var. Örneğin Belçika’da reddedildi. Aynı 
şekilde Avrupa Konseyi’nde bu konuda 
olumlu gelişmeler var. Yeter ki bu çalışma-
ları biz azimle ve kararlılıkla sürdürelim. 
Almanya’da da yine olumlu çalışmalar bu 
istikamette yapılıyor. Bizler belgelere da-
yalı, bilgiye dayalı bütün çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz. Burada atak 
bir politika sürdüreceğiz ve bu yanlışın 
kabul görmeyeceği ülkeler adedi çok daha 
fazla olacaktır.’’ 

Başbakan Erdoğan, Irak’taki PKK varlığı-
nın sona erdirilmesi konusunda işbirliği-
nin kapsamıyla ilgili soruyu yanıtlarken 
de ‘‘İşbirliğinin çeşidi, zaman, zemin, 
atmosfer bütün bunlarla ilgili olarak ya-
pılıyor. Ne gerekiyorsa, o yapılır. Şu anda 
bunu konuşmanın hiçbir anlamı, faydası 
yok. Zaten konuşarak da bu işler yapılmaz, 
uygulamayla yapılır’’ diyordu.
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Çok değerli sanayicilerimiz, işadamla-
rımız, iş kadınlarımız, İstanbul Sanayi 
Odasının değerli üyeleri, değerli basın 
mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: 
Bugün burada dile getirilen sorunları, 
görüşleri, eleştirileri büyük oranda bi-

liyoruz ve bunları çok yakından takip 
ediyoruz. Her fırsatta reel sektörümü-
zün temsilcileriyle bir araya geliyoruz, 
sorunları masaya yatırıyoruz ve çözüm 
önerilerini birlikte oluşturmaya çalışı-
yoruz. Yani bu sorunlar hiç de yabancısı 
olmadığımız ve çözümü için çaba harca-
dığımız sorunlar.

ISO Meslek Komiteleri  
Ortak Toplantısı

İstanbul | 18 Haziran 2005
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Değerli arkadaşlarım…

Çok meseleniz olduğunu biliyorum. Ancak 
bugün burada dile getirilen sorunlar, beni 
ziyadesiyle umutlandırdı. Bunu neden 
söylüyorum? Şöyle geriye doğru gidin, çok 
fazla geriye değil, iki buçuk yıl öncesini bir 
hatırlayın. O gün sorunlar neydi? O gün-
lerde gündemin ilk sıralarında neler vardı, 
Türkiye neleri konuşuyor, neleri konuşa-
mıyordu. O gün acil olarak çözülmesini 
beklediğiniz konular nelerdi?

Bir de bugün aktardığınız sorunlara bakın 
ve ikisini kıyaslayın. Listenin çok değişti-
ğini, gündemin değiştiğini, sıralamanın, 
önceliklerin değiştiğini çok rahat göre-
ceksiniz. O günlerde ilk olarak enflasyon-
dan bahsediliyordu, bugün hamdolsun 
enflasyon sorunlar listesinin en sonuna 
yerleşmiş durumda. 2003 sonunda TÜFE 
18.4; 2004 sonunda 9.32 ve Mayıs 2005 iti-
bariyle de 8.70. Yıl sonu için belirlediğimiz 
yüzde 8 hedefini de tutturacak ve enflas-
yonu artık sorunlar listesinden tamamen 
çıkarmış olacağız.

İstikrarsız büyüme o günün önemli bir 
sorunuydu, bugün Türkiye hem istikrarlı, 
hem sürdürülebilir, hem de rekor büyüme 
oranlarına sahiptir. 2001 yılında yüzde 
9,5 oranında küçülen ekonomimiz, 2002 
yılında yüzde 7,9; 2003 yılında yüzde 5,9 
ve 2004 yılında da yüzde 9,9 oranında 
büyüdü ve bu oranla da dünya ülkeleri 
arasında ilk sıralarda yer aldı. O günlerde 
yüksek faiz oranları en çok yakındığınız, 
yakındığımız sorunlar arasındaydı.

Bugün bakıyorsunuz, yıllık bileşik faiz 
oranları yüzde 17’lere düşmüş ve düşmeye 
de devam ediyor. Yine borç yükü o gün-
lerin önde gelen sorunlarındandı, bugün 
artık borç ve borçlanma sorunlarını da 
aşmış durumdayız. Kamu net borç stoku-
nun gayri safi milli hasılaya oranını yüzde 
63,5’e düşürdük ve Maastricht kriterine 
çok yaklaştık.

Dış ticarette birçoklarının hayal edeme-
diği seviyelere ulaştık, turizm ve turizm 
gelirlerinde öyle, uluslar arası sermaye 
yatırımlarında, bütçe gerçekleşmelerinde, 
özelleştirme gelirlerinde öyle. Bugün mu-
haliflerimiz bile bizleri eleştirirken açık 
nokta bulmakta zorlanıyor. Muhalif leri-
miz muhalefet edecek malzeme üretmekte 
bile güçlük çektikleri içindir ki, ikide bir 
huzur ve güven ortamını torpilleyecek 
eskimiş, bayat, küflenmiş politik argüman-
ların arkasına saklanıyorlar. 

Öyle bir telaş ve panik içindeler ki, nasıl 
olur da her şey yolunda gider diye hayret-
lerini, kıskançlıklarını gizleyemiyor, bol 
sıfırlı liralar gibi tümüyle tedavülden kal-
kacaklarını düşünüyorlar. Ne kadar kavga 
üretmeye çalışsalar ellerine sıfırdan başka 
bir veri geçmiyor. Oysa zaman ve bizim 
millete ayarlı saatlerimiz ileri doğru işli-
yor. Saatlerimiz, artık ne durdurulabiliyor 
ne de geriye doğru çalışıyor. 

Dolayısıyla vicdan sahibi, izan sahibi her-
kese düşen bu istikrar ve güven zeminini 
sağlamlaştırmak, beyhude sloganları poli-
tik argüman diye halka yutturmaktan vaz-
geçmektir. Her kim, bu saatten sonra ne 
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yapsa milletin işleyen saatini durduramaz. 
Bakınız, uzun süredir cari açığı ve işsizliği 
ağızlarına sakız etmişlerdi, çok şükür cari 
açıkta düşüş trendine girildi, işsizlikte de 
önemli başarılar elde ettik. 

Ekonomide yol almanın yegane yolu, ol-
mazsa olmaz şartı demokrasidir, güvendir, 
istikrardır, ülkeyi layığınca temsil etmektir. 
Bunu yapmaya çalıştığımızı, bir gün Was-
hington’daysak öbür gün Brüksel’de, ondan 
sonraki gün dünyanın bir başka merkezinde 
oluşumuz bundandır. Yatırım yapan, üretim 
yapan herkesin sesine kulak verişimiz, her-
kese yetişme gayretimiz Türkiye’nin ertelen-
miş hiçbir meselesini çözümsüz bırakmama 
gayretimizdendir. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz, makroekonomik göstergelerdeki bu 
başarıları çok sağlam bir zemine oturtmak 
konusunda son derece kararlıyız. Pamuk 
ipliğiyle bağlı bir ekonomik iyileşmenin 
bedelinin çok ağır olduğunu defalarca ya-
şadık, defalarca tecrübe ettik. Birkaç ay, ya 
da birkaç yıl işler yolunda gidiyor, ancak ge-
rekli yapısal adımlar atılmadığı için, zemin 
sağlam olmadığı için hemen ardından bir 
çöküş yaşanıyor. Ya ulusal ya da uluslar arası 
bir dalgalanma yaşanıyor, bakıyorsunuz, 
Türkiye’de tüm ekonomik dengeleri alt üst 
oluyor.

Bunu aşmak için, ilk günden itibaren yapısal 
reformlarımızı bir bir gerçekleştirdik. Vergi 
alanında, finans sektöründe, sosyal güven-
likte, yatırım alanında, daha birçok alanda 
önemli bir reform programını uygulamaya 

koyduk ve çalışmalarımız devam ediyor. 
Bunun sonucu olarak da Türkiye çok daha 
sağlam, çok daha dayanıklı bir ekonomik ya-
pıya kavuştu. Artık, Türkiye ekonomisi rüz-
gardan nem kapan bir ekonomi olmaktan 
çıktı, hatta çok ciddi bir atılım sürecine girdi.

Bu ne demektir? Artık mikro konulara daha 
çok yöneleceğiz, artık detay, ayrıntı sorun-
lara daha fazla kafa yoracağız, artık sosyal 
politikalarımızı yoğunlaştıracağız. Biz, özel 
sektör odaklı bir büyüme stratejisini benim-
sedik ve bu konuda da oldukça başarılı bir 
performans sergiliyoruz. Özel sektör yatı-
rımları 2004 yılında bir önceki yıla göre yüz-
de 45.5 oranında artmış, özel sektöre verilen 
inşaat ruhsatları 62 milyon metrekareye 
ulaşmış, sabit sermaye yatırımlarına verilen 
yatırım teşvik belgesi miktarı 21 milyar YTL 
seviyesine ulaşmış, kapasite kullanım oranı 
artmış, verimlilik artmış, istihdam artmış 
ve az da olsa işsizlik azalmış, bütün bunlar 
özel sektörün yatırımlarıyla, girişimleriyle, 
üretimiyle, ihracatıyla sağlanmış.

Bize düşen nedir? Bize düşen özel sektö-
rün bu başarısını alkışlamak, özel sektörü 
daha da gayretlendirmek, motive etmek, 
yolundaki engelleri kaldırmaktır. Bunu da 
yapıyoruz. Türkiye’yi bir yatırım üssü, üre-
tim, istihdam, ihracat üssü yapmak için ne 
gerekiyorsa, bize düşen neyse yapmaya da 
devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım..

Biz sorunları çözmek, özel sektörün yolu-
nu açmak konusunda son derece kararlı-
yız, azimliyiz, gayretliyiz. Bu konuda hiç-
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bir mazerete sığınmayacağız. Bu sorunlar 
bugün ya da yarın, er ya da geç, ama mut-
laka çözülecek. Bakınız, biz Türkiye’de bu 
reformları gerçekleştirirken, ekonomide, 
iç politikada, dış politikada adımlarımızı 
atarken, bunları asla kısa vadeli düşüne-
rek yapmıyoruz. Biz kendi dönemimizi 
kurtaralım da, bizden sonrası tufan anla-
yışında asla olmadık. Her türlü riski göze 
aldık, cesaretle, kararlılıkla, disiplinle so-
runların üzerine gittik.

Çünkü amacımız Türkiye’nin geleceğini 
bugünden şekillendirmek. Yarınlara çok 
daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyo-
ruz. Biz bu anlayıştayız ve ekonominin 
tüm aktörlerinden de bunu bekliyoruz. 
Hiç kimse, yangından mal kaçırma kaygı-
sında olmasın. Artık ekonomiye güven ve 
istikrar dönemi hakim olmuştur ve bunun 
bozulmasına da ne biz, ne de siz izin ver-
meyeceğiz, vermeyeceksiniz.

Bu toplum istikrarı çok özledi, bu toplum 
güven ortamının çok hasretini çekti. Bu 
toplum ekonomik krizlerden, dalgalanma-
lardan, inişlerden, çıkışlardan, gel gitler-
den çok çekti. Şimdi bu dönemi özleyenler 
olacak. O eski günlerde olduğu gibi ger-
ginlik oluşturup oradan paye kapmak, kar 
kapmak, koltuk kapmak isteyenler olacak. 
Ortalığı bir karıştırayım, işler bozulsun, 
bunlar başarılı olmasın, Türkiye kaybetsin, 
ama ben kazanayım diyenler olacak. Her 
dönemde oldular, bu dönemde de olacaklar. 
Biz bunlara asla prim vermeyeceğiz. 

Bir kez daha söylüyorum, asla gerginlik-
lerin tarafı olmayacağız. Neden? Çünkü 

hep birlikte bir mucizeyi gerçekleştirdik, 
milletçe elele verdik, en başta ekonomide 
özlemini duyduğumuz başarıların sahibi 
olduk. Milletin bu başarısını çekemeyenler 
yapay tartışmalarla, yapay gündemlerle bu 
çarka çomak sokmak isteyecek. İstesinler. 
Karşılarında yine milleti bulacaklar.

Değerli arkadaşlarım…

Şunu bizden de çok siz fark ediyorsunuz. 
Türkiye, eski Türkiye değil. Her alanda, 
her konuda, hızlı bir değişim sürecinin 
içindeyiz. Millete bakıyorsunuz, bu yeni 
sürece uyum sağlamış, sanayicimize, işa-
damımıza bakıyorsunuz, bu yeni döneme 
uyum sağlamış, enflasyon düşmüş, enflas-
yonsuz ortama uygun bir yaşam biçimine, 
bir çalışma biçimine geçilmiş, faizler düş-
müş, buna göre bir ekonomik tarz oluştu-
rulmuş, Türkiye rekor düzeyde büyümüş, 
buna göre pozisyon alınmış, Türkiye Av-
rupa Birliği’ne tam üyelik tarihi almış, he-
men buna göre parametreler belirlenmiş.

Çünkü çok dinamik bir toplumuz, çün-
kü sanayicimiz, işverenimiz, esnafımız, 
şartlara çok kolay uyum sağlayacak bir 
dinamizme sahip. Saatleri durmuş ya da 
bozulmuş olan bazıları bunun gerisinde 
kalabilir. Anlayışları, düşünceleri, felsefe-
leri epey geriden gelebilir. Bunların da iş-
lerimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. 
İşte bu anlayışla, bu yaklaşımla yolumuza 
devam edeceğiz.

Onun için diyorum ki, yatırımı artıralım, 
üretimi artıralım, istihdamı, ihracatı ar-
tıralım. Türkiye ekonomisinin bu atılım 
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süreci hepimiz için eşsiz fırsatlar sunuyor. 
Hem yerli, hem yabancı yatırımcılar için 
bulunmaz imkanlar sağlıyor. Gelin, bunu 
en iyi şekilde değerlendirin. Biz de sorum-
luluğumuz gereği size destek olalım, sizin 
yolunuzu açalım.

Aktardığınız sorunların tamamı takibimiz 
altında. Buna emin olunuz. Belirttiğim 
gibi er ya da geç bunlar da çözüme kavuşa-
cak. Dün hayal olarak görünen şeyler bu-
gün gerçek oldu. Bugün hayal görünenler 
de yarın gerçek olacak. Bunu hep birlikte, 
konuşarak, danışarak başaracağız. Ben 
bu düşüncelerle sözlerime son verirken, 
bu ortamı sağladığı için İstanbul Sanayi 
Odamıza, tüm yöneticilerine, tüm üyele-
rine teşekkür ediyor, hepinize başarılar 
diliyorum.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ulusa 
sesleniyordu. Erdoğan, ‘‘Ulusa Sesleniş’’ 
konuşmasında, şunları söylüyordu:

‘‘Ucuz popülizme ne tenezzül ettik, ne de 
zerre kadar prim verdik. Siyaseti kapalı ka-
pılar arkasında belirleyen, yürüdüğü çiz-
giyi halktan gizleyen, maskeli bir siyaset 
yerine açık, şeffaf bir yönetim tarzı belirle-
dik. Aşkla, heyecanla her gün tazelenerek, 
bu çizgide yürümeye, koşmaya, ülkemizin 
ufkunu genişletmeye devam ediyoruz.” 

Amaçlarının milletin gönlündeki yerine la-
yık olarak sorumluluklarını tamamlamak 
olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin 
milletin eliyle muazzam bir imkân, bere-
ketli bir iklim yakaladığını vebu iklimden 
azami derecede yararlanılması gerektiğini 
dile getiriyordu. ‘‘Yakın zamanlara kadar 
halka söylenmeyen hususlardan biri top-
lumun güçlenmesiydi’’ diyen Erdoğan, 
Türkiye’nin gücü, imkânları, kaynakları 
anlatılırken sadece devletin gücünün, 
sadece devletin imkanlarının anlatıldığı-
nı ifade ediyordu. Erdoğan, ‘‘Oysa bizim 
siyaset tasavvurumuza göre toplum ve 
devlet arasında bir güç çekişmesi yoktur, 
olmamalıdır. Devlet, millet için vardır. 
Millet de devletiyle dünya sahnesinde 
rekabet fırsatı yakalar. Halkın, toplumun, 

vatandaşın yani milletin güçlenmesi, ne-
ticede devletin güçlenmesidir. Zira güçlü 
devlet gücünü vatandaşının gücünden 
alır, oradan almalıdır’’ diye konuşuyordu. 
Erdoğan şöyle devam ediyordu:

‘‘AK Parti iktidarı olarak odaklandığımız 
şey hem toplumun hem de devletin güçlü 
olmasıdır. Bu iki temel alan birbiriyle çe-
lişmez, aksine birbirini tamamlar. Bunun 
ne kadar mümkün ve gerekli olduğunu 
Türkiye son iki buçuk yılda gördü, yaşadı. 
Vatandaşın itibarı varsa devletin itibarı 
vardır. Toplum, takatsiz, dermansız ise 
devletin güçlü olması mümkün değildir.” 

Başbakan konuşmasında ,  Hüküme-
tin yaptığı icraatlarını da anlatıyordu. 
Türkiye’nin meselelerinin aşıldığını ve 
açılması zor olan kapıların da açıldığını 
kaydeden Erdoğan, ‘‘Bugün itibariyle en 
büyük önceliğimiz işsizlikle mücadeledir. 
Enflasyonu yendiğimiz gibi işsizliği de ye-
neceğiz’’ diyerek, şunları söylüyordu: 

‘‘İşsizliği yenmek için ekonomiyi yatırıma, 
üretime, verimliliğe, kaliteye yönlendiri-
yoruz. Bölgesel adaletsizliklerin gideril-
mesi için, haksız rekabetin azalması için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’yi eksi 
büyümeden yani düpedüz küçülmeden, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Haziran 2005
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yüzde 10 büyüme düzeyine çıkardığımız 
gibi, işsizliği de kademe kademe çözece-
ğiz. Biliyorsunuz, 2003 yılından itibaren 
başlayan ekonomik büyüme, verimlilik 
artışına dayalı olarak gerçekleşti. Firmalar, 
modern teknolojilere yönelerek üretimi 
artırma yoluna gitmişlerdir. Bu süreçte 
büyüyen ekonominin istihdama yansıma-
dığı doğru değildir. Kriz sonrası Türkiye 
ekonomisi bir yandan kriz ortamından 
çıkarken aynı zamanda köklü biçimde ka-
buk değiştirmektedir. Bu yeni durum, eko-
nomi için uzun vadede yararlı bir gelişme 
olarak görülmelidir. Nitekim, istihdam ra-
kamlarına bakıldığında krizin etkilerinin 
azaldığı, istihdamın artış eğilimine girdiği 
açıkça görülüyor.” 

Türkiye’nin her zaman çıtayı daha yükseğe 
koymak zorunda olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında dış 
politik gelişmelere de değiniyor ve şunları 
söylüyordu:

“Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Sağdan soldan 
gelen baykuş sesleri sizleri yanıltmasın. 
Geçiş döneminin ortaya çıkardığı kaos 
görüntüsü sizleri korkutmasın. İnsanoğlu 
uçmayı öğrendiğinde sınır taşlarını da 
yerlerinden oynatmıştı. Şimdiyse internet 
devriminin hızlandırdığı küreselleşme 
dalgasının Berlin duvarlarını nasıl yıkıp 
geçtiğine hep birlikte tanık oluyoruz. 
Dünya, artık Çin setleri dünyası değil. Psi-
kolojik duvarların da, fiziki sınırların da 
bu dalgadan etkilenmemesi düşünülemez. 
Bu etkiye direnmek, akıntıya karşı kürek 
çekmekten farksız beyhude bir çabadır. 
İnsanlık bir gün mutlaka barış içinde bir 

arada yaşamayı öğrenecek. Milletlerin 
refah ve mutluluğu için başka bir yol düşü-
nemiyorum.’’ 

Hükümetin dış politikadaki temel para-
metresinin düşman üretmek değil, dost 
kazanmak olduğunu belirten Erdoğan, 
‘‘Tarihimizin en aktif ve en dinamik dış 
politikasıyla açtığımız kapılar, uzattığımız 
dostluk elleri hep bu özlemin eseridir’’ 
diyordu. 
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Değerli arkadaşlar… değerli Basın men-
supları…

Arkadaşlarımla biraz evvel MKYK top-
lantısında çeşitli iç ve dış gelişmeleri de-
ğerlendirme fırsatı bulduk. Bu çerçevede 
sizler vasıtasıyla Aziz Milletimle birkaç 
hususu paylaşmak istedim. Bakınız dün, 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük özel-
leştirmesinde tarihi bir adım atıldı. Türk 
Telekom’un hisse devirlerinde daha önce 
de ihaleler açılmıştı ama hatırlarsınız o 
günlerde kimse teklif bile vermeye ya-
naşmazken bugün Türkiye ekonomisine 
duyulan güven Telekom’u bu aşamaya 
getirmiştir. Kuşkusuz bu güvenin arkasın-
da Hükümetimizle gelen “siyasi istikrar” 
vardır…

Bildiğiniz gibi 2000 yılında iki defa iha-
leye çıkılmış, 2001 yılında bir kez daha 
ihale açılmış ancak her üç ihalede de teklif 
veren bile çıkmamıştı. Bugün hükümet 
olarak bizim açımızdan en önemli husus 
şudur: Dün yapılan son ihalenin de gös-
terdiği gibi Türk ekonomisine uluslararası 
piyasaların büyük bir güveni oluşmuştur. 
Çünkü Türkiye’de güçlü bir demokrasi, 

mayası sağlam bir istikrar zemini olduğu 
tüm dünyaya gösterilmiştir. Türkiye’ye du-
yulan güven, Türkiye’nin kendine güveni 
bir kez daha pekişmiş, kuvvetlenmiştir. 
İnşallah hayırla neticelenecek ve sonuçları 
bütün ülkemiz için olduğu gibi Telecom 
çalışanları için de hayırlı olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Sizlerin de izlediği gibi Türkiye Büyük Mil-
let Meclisimiz yoğun bir tempoyla son da-
kikasına kadar dolu dolu bir yasama süre-
cini tamamlıyor. TBMM yasama dönemini 
tamamlarken ana muhalefet partisinin bu 
sürece ayak uydurmakta zorlandığını üzü-
lerek müşahede ediyoruz. Gereksiz, ülkeye 
ve halkımızın yararına hizmet etmeyen 
bir hırçınlık sahneleniyor. Anlamsız bir 
hazımsızlık içindeler. 

Bu hırçınlığın sebebi acaba nedir? Neden 
hazımsızlık çekmeye başladılar? Açıkça 
ifade etmeliyim ki bizim için anlaşılması 
çok zor bir ruh hali bu. Akla tek bir ihti-
mal geliyor ki o da şudur: Yasama tatili 
dolayısıyla milletvekilleri memleketlerine 
gidecekler, dolayısıyla halka dönemin he-

AK Parti MKYK Toplantısı 
Sonrası Basın Açıklaması

Ankara | 02 Temmuz 2005
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sabını verecekler, gidecekleri her yerde “ne 
yaptınız?” sorularına muhatap olacaklar. 
Galiba, CHP, halkla, yani kendi gerçeğiyle 
yüzleşmekten korkuyor. 

Her fırsatta, Türkiye’nin gündemi ne olur-
sa olsun, CHP kendince Türkiye’nin sinir 
uçlarına dokunarak, gerilim meydana 
getirerek suyun üstünde kalmaya, batma-
maya çalışıyor. Ama siyasette bu verimsiz 
yöntemler daha önce defalarca denenmiş, 
halk nezdinde bıktırıcı bir şekilde kabak 
tadı vermiş yanlış yöntemlerdir. Medeni 
dünyada gerilimin kimseye faydası olmu-
yor.

Ana Muhalefet Partisi CHP, siyasi üretim-
sizliğini, halktan kopuşunu eğer bu de-
mode yöntemlerle bastırmaya çalışıyorsa 
onlara bir kez daha hatırlatırız ki, bu yol 
çıkmaz sokaktır. Buradan mesafe alamaz-
lar. Siyaset üretemeyince gerilim üretmek, 
topluma yapılacak en büyük haksızlıktır. 

Değerli arkadaşlar… değerli basın mensup-
ları…

Türkiye’nin önceliği üretimdedir, çalış-
maktadır. Toplumun her kesimi bizden 
umutları yeşertmemizi istiyor. Toplumun 
önündeki herkes toplumun maneviyatını, 
moralini, umutlarını en üst düzeyde tut-
mak durumundadır. Bu ülkede yeterince 
karamsarlık tohumları ekildi ve bu millet 
bu yolla bugüne kadar çokça zarar gördü. 
Şimdi milletin gördüğü zararları telafi et-
meye çalışıyoruz. Güvene dayalı bu siyasi 
iklimi daha da güçlendirmeye, vatandaşı-
mızın gücünü artırmaya çalışıyoruz. 

Defalarca söyledik bir kez daha söyleye-
lim. Bu ülkeye gerilimin kavganın getire-
ceği zerre kadar fayda yoktur. Her kim, bu 
haksızlığı yaparsa onu milletimiz geçmişte 
olduğu gibi bağışlamayacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Biz demokrasiye, hakkaniyete, adalete 
inanan insanlarız. Muhalif lerimiz asla 
hasımlarımız değildir. Tam tersine de-
mokrasilerde, “muhalefet, iktidarın ülke 
çıkarları konusunda hasımı değil hısımı-
dır”, düşüncesine sahibiz. Biz muhalefete 
bu gözle bakıyoruz. Muhalefetin de bu 
demokratik olgunluk içinde hareket etme-
sini arzu ederiz…

Doğrularının daima yanında olduk. Elbet-
te kimsenin bizim gibi düşünme zorunlu-
luğu yoktur ama bizim, bu ülkenin ortak 
iradesini yükseltmek gibi bir amacımız 
vardır. Türk siyasetinde, muhalefete, 
doğru bir öneri getirdiği zaman teşekkür 
etme geleneği olmadığı halde biz hükümet 
olduğumuz günden beri en ufak katkıla-
rına bile teşekkür ettik. Daha dün, CHP 
milletvekilleri Genel kurul Salonundan 
çıktıklarında bir zamanda dahi kürsüye çı-
kan bütün arkadaşlarım, Bakanlarımız söz 
konusu yasaların hazırlanmasındaki kat-
kıları için CHP milletvekillerine teşekkür 
ettiler. Hal böyleyken, Türkiye huzurun 
ve kalkınmanın heyecanını yaşarken bu 
hazımsızlık nedendir?

Herkes bilsin ki, siyasi istismar malzemesi 
yapılan “Cumhuriyetin kazanımları” gibi 
hassasiyetlere en az herkes kadar, hatta 
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hükümet sorumluluğuyla herkesten daha 
fazla biz sahibiz. Türkiye’yi geri götürecek 
zararlı her türlü girişim kale gibi millet ira-
desini temsil eden AK Parti’yi karşısında 
bulur. Cumhuriyetimizin kazanımları aziz 
milletimizin emanetidir. Ve her iktidar 
bunları gözü gibi korumak mecburiyetin-
dedir.

Biz, bu ülke için, bu millet için siyaset üre-
tiyor, çözüm üretiyoruz. Ve her şeyi halkın 
gözü önünde, halkla paylaşarak yapıyoruz. 
Sadece çalışmak, ülkenin önünü açmak 
istiyoruz. Bu süreç engellenebilir bir süreç 
değildir. CHP halka giderken söyleyeceği 
bir şey olmadığı için “ben Meclisi terk 
ettim” demek istiyor. Meclisi terk ederek 
Millet iradesi nerede, ne zaman, kim ta-
rafından temsil edilmiştir? Millet, seni 
gerilim üretmek için, kavga için Meclise 
göndermedi. Millet hepimizi, iktidarıyla 
muhalefetiyle hizmet üretsin diye Meclis’e 
gönderdi. 

Millet iradesinin temsil edildiği Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, çalışmaları engelle-
necek bir kurum değildir. Yüce Meclisin 
saygınlığına ve milletin hizmet beklenti-
sine gölge düşürecek hiçbir girişim kabul 
edilemez. Söyleyecek sözün varsa söyler-
sin, önerin varsa getirirsin. Kimse söyle-
yecek sözü olmadığı için legal süreci, sis-
temin işleyişini sabote etme hakkına sahip 
değildir. Üstelik bunu yaparken sokakları 
tahrik etmeye çalışmak siyaset ve demok-
rasi bilinciyle bağdaşmaz, bağdaşamaz. 
Dünyada sokakların tahrik edildiği çeşitli 
yerlere bakın, orada hukuk, demokrasi, 
insan hakları, millet iradesi ve cumhuriyet 

var mı? Yok. Peki ne var? Şiddet, kural-
sızlık, kargaşa, kaos ve başıbozukluk var. 
Meclis çalışma dönemini tamamlarken 
CHP’nin yaptığı nedir?

İç Tüzüğe, Temel Yasa kavramı 1996 yılın-
da girmiştir. Çeşitli değişikliklerle 2001 yı-
lına kadar işletilmiştir. Yani bu uygulama 
ilk kez bizimle gündeme gelen bir şey de-
ğildir. Kaldı ki; bizim yaptığımız düzenle-
me daha önceki düzenlemeleri iptal eden 
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararla-
rını dikkate alan hukuki bir düzenlemedir. 
Bakınız toplumun tamamını ilgilendiren 
Bankalar Kanunu, Belediyeler Kanunu, 
Sosyal Güvenlik Kanunu gibi yıllardır 
Türkiye’nin gündeminde olan, bütün ha-
yat alanlarını, devletin bütün hizmet alan-
larını ilgilendiren düzenlemelerin görü-
şülmesi sürecinde muhalefet inatlaşarak, 
daha önce görüşülmüş, mutabık kalınmış, 
uzlaşmaya varılmış konularda bile verilen 
süreleri istismar etmiş, kötüye kullanarak 
yanlış bir yolu seçmiştir.

Türkiye’nin zaman kaybına tahammülü ol-
mayan sorunlarını çözmek için dünyanın 
birçok ülkesinde var olan “kapsamlı ya-
saların”, “temel yasa” olarak düzenlenme 
ihtiyacı doğmuştur. 1996’da Meclisi terk 
etmeyen muhalefete ne olmuştur ki, bu-
gün Anayasa Mahkemesinin Gerekçelerini 
göz önünde tutarak hazırlanan yasayı ka-
bul etmemektedir. Tartışmaların konusu 
ne olursa olsun “Cumhuriyetin kazanımla-
rından geriye gitmek” diye formüle edilen 
ve sakız gibi çiğnenen iddialar asılsızdır, 
iftiradır. Ayrıca, cumhuriyetimizin kaza-
nımları bir siyasi partinin gerilim üretme 
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stratejisinin, kaprislerinin, kendini millet 
iradesinin üstünde görme tutumunun ve 
siyasi çıkarlarının malzemesi olamaz. 

Cumhuriyetin kazanımları bu basit tavır-
lara indirgenemeyecek kadar büyük ve 
değerlidir. AK Parti olarak bize atılmaya 
çalışılan çoğunluğu ve katılımcılığı en-
gelleme iftirasını şiddetle reddediyorum. 
Bizim karşı olduğumuz, Meclis’i çalışamaz 
hale getiren girişimlerdir. Bizim çok çalış-
mak ve çabuk yol almak gibi bir mecburi-
yetimiz vardır. Millet için “az zamanda çok 
ve büyük işler” yapmak, bize Cumhuriyeti 
kuran ruhun mirasıdır. Millet için, ülke 
için sorunları çözerek çabuk yol almalıyız. 
Bu nedenle, bu asılsız iddiaları, iftiraları 
sahiplerine iade etmekten başka bir şey 
söyleyemiyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Hatırlayacaksınız, önceki hafta esnaf ve 
sanatkarımız için bir müjdeyi açıkladık ve 
1 Temmuz itibariyle kredi faizlerini yüzde 
16,5 seviyesine düşürdük. Esnafımıza ver-
diğimiz bu müjdenin ardından, şimdi bu-
gün de çiftçilerimize çok önemli bir müj-
deyi burada, huzurlarınızda açıklamak 
istiyorum. AK Parti iktidarıyla Türkiye’nin 
her alanda nasıl bir değişim yaşadığını hep 
birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Bazılarının 
hayalini bile kuramadığı seviyeleri biz çok-
tan arkamızda bıraktık. 

Bakınız, çıtayı o kadar yüksek tutuyoruz 
ki, elhamdülillah artık yüzde 5,3’lük büyü-
me oranlarını bile sıradan bir gelişmeymiş 
gibi görüyoruz. Yüzde 9,5 küçülen, bir ileri 

iki geri giden bir ekonomik yapının ardın-
dan, bugün dünyanın hayranlıkla izlediği, 
hem istikrarlı, hem de sürdürülebilir bir 
büyüme sürecine çok şükür ulaştık. Bu 
rakamları, bu oranları toplumun her kesi-
mine eşit ve adil biçimde dağıtmak, yansıt-
mak için de büyük bir çaba sarf ediyoruz.

Şimdi kamu bankalarımızın geçmişte ne 
tür badireler atlattığını, nasıl sömürüldü-
ğünü, nasıl içlerinin boşaltıldığını gördük. 
Esnafımız, çiftçimiz kan ağlarken, onlara 
gidecek kredilerin nasıl başka yerlere ak-
tarıldığını üzülerek gördük. Çok şükür bu 
dönem sona ermiştir, sorumlulardan da 
hesabı sorulmaktadır. 

Şimdi Ziraat Bankası’nın şu rakamlarına 
dikkatinizi çekmek istiyorum: 2002 yılında 
çiftçiye aktardığı kredi miktarı sadece 227 
trilyon Türk Lirası. 2004 yılı sonunda bu 
miktar, tam 1 katrilyon 76 trilyon seviye-
sine çıkarılmıştır. 30 Haziran 2005 tarihi, 
yani önceki gün itibariyle, Ziraat Bankamı-
zın Türk tarımına, çiftçimize, köylümüze 
sağladığı finansman miktarı 1 katrilyon 
962 trilyon TL olmuştur. Bakınız, 2002’de 
227 trilyon, bugün 2 katrilyon. Sadece bu 
yılın ilk altı ayında, 89 bin üreticimiz yeni 
kredi kullanmış. Kredi kullanan toplam 
üretici sayımız, çok şükür 250 bin 463 
kişiye ulaşmış. Bunlar yetmez. Peki biz ne 
yapıyoruz? Bir adım daha öteye gidiyoruz 
ve kredi faizlerini daha aşağıya çekiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

4 Temmuz 2005 tarihinden, yani Pazar-
tesi gününden itibaren, Ziraat Bankamız 
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tarafından kullandırılan tarımsal kredi 
faiz oranlarını, Bakanlar Kurulu kararı 
ile yüzde 8 ile yüzde 15 Aralık tarihine 
çekmiş bulunuyoruz. Böylece Ziraat Ban-
kamız, Tarımsal üretim, hayvansal üretim, 
organik tarım, seracılık, Ar-Ge, sertifikalı 
tohum ve su ürünleri yetiştiriciliği alan-
larında böylece piyasa şartlarının çok 
altında bir kredi faizini uygulamaya baş-
layacak. Çiftçimize, üreticilerimize hayırlı 
uğurlu olsun.

Ziraat Bankamızın bir başka atağını da 
yine burada ilk defa açıklamak istiyorum. 
Toplu Konut İdaremizin üreteceği top-
lu konut projelerinin kredilendirilmesi 
için, Ziraat Bankamız yeni bir finansman 
modelini uygulamaya koyuyor. TOKİ ile 
Ziraat Bankası arasında düzenlenen bir 
protokol ile TOKİ’nin projeleri için Ziraat 
Bankası 150 trilyon liralık bir kaynak tah-
sisi yapmıştır. Bu projeler yoluyla konut 
edinmek isteyen vatandaşımız, talebini 
Ziraat Bankası’na yapacak. Durumu eğer 
TOKİ tarafından uygun görülürse, banka 
konut satış bedelinin yüzde 25’ini peşin 
tahsil edecek, yüzde 75’lik kısmını da kre-
dilendirecek. Böylece vatandaşlarımız çok 
daha kolay, çok daha iyi şartlarda konut 
sahibi olabilecek. Bu uygulamanın da va-
tandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu vesileyle Aziz milletime bir kere daha 
en derin muhabbet ve saygılarımı sunuyo-
rum.
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Değerli basın mensupları.. aziz milletim..

5-7 Temmuz 2005 tarihleri arasında 
ABD’nin Idaho eyaletinin Sun Valley şeh-
rinde yapılan bir konferansa katılmak üze-
re dostumuz ve müttefikimiz ABD’ye bir 
ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretimde 
bana refakat eden heyette Devlet Bakanı 
Sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanı Sayın 
Kemal Unakıtan ile bazı milletvekillerimiz 
de yer almıştır. Ziyaretim sırasında ana ko-
nuşmacı ve onur konuğu olarak katıldığım 
söz konusu konferansta Türkiye’nin Müs-
lüman, demokratik ve laik bir ülke kimli-
ğiyle bölgede oynamakta olduğu rol ve sa-
hip olduğu ekonomik potansiyel hakkında 
bir sunuş yaptım. Sun Valley’de katıldığım 
Konferansın ardından San Francisco’yu 
ziyaret ederek, bir düşünce kuruluşunda 
Türk-Amerikan ilişkileri hakkında ko-
nuşma yaptım. Ayrıca, San Francisco’daki 
Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya 
gelme fırsatını buldum.

Bu vesileyle, Türkiye ve ABD’nin, NATO 
müttefikliği çerçevesinde özel ilişkilere 
sahip olan ve ortak çıkarlar ile demokrasi, 
özgürlükler, hukukun üstünlüğü ve piyasa 

ekonomisi gibi evrensel değerleri paylaşan 
iki stratejik ortak olduğunu vurgulamak 
isterim. Bu ziyarette yapmış olduğum 
temaslar, Türkiye ve ABD arasındaki iliş-
kilerin güçlendirilmesi açısından yararlı 
olmuştur. Ekonomimizin durumu hakkın-
da ve Türkiye’ye yatırım olanakları konu-
sunda dünyanın önde gelen firmaların üst 
düzey yöneticileriyle bilgi alış verişinde 
bulundum. Bu görüşmelerin, gerek ekono-
mik ilişkilerimizin geliştirilmesi gerek ül-
kemizin tanıtımı açısından yeni imkanlar 
yaratacağına inanıyorum. 

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki; 
ABD’de yaptığım temaslarda muhatapla-
rımızın ülkemizin bulunduğu coğrafyada, 
tarihi, kültürü ve demokratik deneyimle-
riyle sahip olduğu önemin bilincinde ol-
duklarını bir kere daha görmüş olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. İlginize 
teşekkür ediyor, Aziz Milletime selam ve 
saygılarımı sunuyorum. 

ABD Ziyareti Sonrası 
Havaalanında Basın Açıklaması

Ankara | 10 Temmuz 2005
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Değerli katılımcılar… Türk sanayinin 
seçkin temsilcileri… Sevgili medya men-
supları… Ülkemiz imalat sektöründe yaşa-
nan sorunların değerlendirildiği Ankara 
Sanayi Odası’nca düzenlenen bu toplantı 
vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan dolayı 
memnuniyetimi ifade ediyor, hepinize say-
gılar sunarım.

Ülkemiz sanayi politikasının temel amacı 
küresel rekabet şartları altında sanayi-
mizin rekabet gücünü ve verimliliğini 
artırarak, ürün yelpazesini çeşitlendirerek 
sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. Bu 
doğrultuda, girişimcilerin ve işletmelerin 
inisiyatif alabilecekleri ve yeni fırsatlar 
oluşturabilecekleri rekabete açık bir iş 
ortamını geliştirmek için büyük bir gayret 
gösteriyoruz. Günümüzde gerek ulusal 
ekonomilerde, gerekse yoğun rekabetin ya-
şandığı uluslararası üretim sektörlerinde, 
ülkelerin yer edinebilmeleri ve rekabeti 
sürdürebilmeleri en uygun ve ileri tekno-
lojileri kullanabilmelerine bağlanmakta-
dır. Bu durum özellikle kalkınma atılımı 
içindeki ülkemiz için daha da büyük önem 
taşımaktadır.

Şurası bir gerçek ki, uluslararası rekabette 
geleneksel mal ve hizmet üretimine yöne-
lik talep giderek azalmaktadır, onun yeri-
ne bilgiye dayalı yeni endüstriler ikame 
olmaktadır. Modern endüstriler olarak da 
adlandırılan bu endüstriler tamamen yeni 
teknolojilerin bir sonucudur. Ürünlerin 
piyasa ömürlerinin kısalması; firmaları, 
sektörleri, dolayısıyla ülkeleri, yeni sü-
reçte modern teknolojilerin üretilmesi ve 
benimsenmesine yönelik stratejiler geliş-
tirmeye mecbur kılmaktadır.

Dolayısıyla bütün ülkeler gibi biz de sanayi 
politikalarımızda, büyümenin üç temel 
faktörü olan yenilik yapabilme, yatırım 
ve ihracat faktörlerini dikkate almak du-
rumundayız. Sanayi sektörlerinin sorun-
ları, ancak sektör temsilcilerinin öneri ve 
öncelikleri gözetilerek, genel ekonomik 
dengelere zarar vermeyen, esnek yapıda, 
sektör odaklı planlamalarla çözülebilir. 
Devlet, uluslararası kurallar çerçevesinde 
sanayiyi destekleyici, piyasaları düzenle-
yici ve denetleyici rolünü güçlendirecek, 
bazı stratejik konular dışında sanayiden 
çekilmeyi sürdürecektir, sürdürmelidir. 

ASO Meslek Komiteleri 
Toplantısı

Ankara | 14 Temmuz 2005
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Bu bağlamda, hükümet olarak özelleştir-
me faaliyetlerine özel önem veriyoruz.

Değerli dostlar…

Yatırımlarda temel amaç, kamu ve özel ke-
sim kaynaklarının akılcı ve birbirlerini ta-
mamlayan yatırım alanlarına yönlendiril-
mesi olmalıdır. Bu gerçeğin ışığında, kamu 
kesimi yatırımları ağırlıkla ekonomik ve 
sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırma-
nın gayreti içindeyiz. Özel sektörün kamu 
kesiminin çekildiği alanları da kapsayacak 
şekilde yatırımlarını artırarak sürdür-
mesini temin için de adımlar attık, atıyo-
ruz. Özel sektörümüzün, yüksek katma 
değer getiren, rekabet gücünü geliştiren, 
istihdamı, verimliliği ve ihracatı artıran 
yatırımlara ağırlık vermesi büyük önem 
taşımaktadır.

Bildiğiniz gibi ülkemizin kısa bir zaman 
önce yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle bü-
tün sektörlerde sarsıntı ve durgunluk ya-
şanmıştır. Bu krizden, ihracat sektörümüz 
de doğrudan etkilenmiştir. İç ve dış borç, 
enflasyon ve işsizlik gibi makro ekonomik 
göstergelerdeki olumsuz gidişat, getirdi-
ğimiz siyasi istikrar sayesinde denetim 
altına alınmış ve enflasyonda büyük bir ge-
rileme sağlanarak, faizler düşürülmüştür. 

Ekonomideki bu olumlu gelişmelerin 
devam etmesi için, iş adamlarımızın ve 
sanayicilerimizin önünü açan, yatırım, 
ücret, işletme ve pazarlama faaliyetlerini 
kolaylaştırıcı düzenlemelere ağırlık ver-
meyi sürdüreceğiz. İhracatta mal ve pazar 
çeşitliliğinin geliştirilmesine, dünya pazar-

larında Türk malı imajının yerleşmesine 
çalışılmaktadır. Geleneksel sanayilerin re-
kabet gücünün artırılarak ihracata dönük 
bir yapıya geçilmesini esas kabul ediyoruz. 
İleri teknoloji kullanılan, bilgi yoğun ve 
katma değeri yüksek malların ihracattaki 
payının artırılmasına öncelik veriyoruz.

Bir yandan KOBİ’lere yatırım, üretim, 
yönetim ve pazarlama konularında danış-
manlık hizmetleri veriyor, bir yandan da 
ortak kullanım atölyeleri ve laboratuar 
hizmetleriyle özellikle imalat sanayinde 
çalışan firmaların gelişmiş teknolojilerle 
tanışmasını sağlıyoruz. Küçük ve Orta Boy 
İşletmeler Bilgi Ağı (KOBİ-NET) Projesi’yle 
KOBİ’lerin ve ürünlerinin dış pazarlarda 
tanıtımı yapıyor, geleceğe damgasını vura-
cak olan elektronik ticaretin ilk adımlarını 
böylelikle atmış oluyoruz. KOBİ’lerin AB 
Teknik Mevzuatına uyumuyla ilgili bütün 
çalışmalar da hassasiyetle yürütülmekte-
dir. 

Değerli dostlar…

KOBİ’lere destek olmak noktasında hükü-
metimizin hassasiyetini takdir edeceğinizi 
umuyorum. Rakamlar da zaten gerçeği 
açıkça ortaya koyuyor. Bakınız 1990-2002 
yılları arasında ulaşılan KOBİ Sayısı 4 bin 
iken, 2003-2005 yılları arasında bizim 
ulaştığımız KOBİ sayısı 46 bin 400 civa-
rında olmuştur. Bu KOBİ’lere 1990-2002 
arasında 8 çeşit destek uygulanırken, 
bizim dönemimizde bu rakam 22’ye ulaş-
mıştır. Yine 1990-2002 arasındaki 12 yıllık 
dönemde KOBİ’lerimize verilen destek 
miktarı 20.5 milyon dolar seviyesinde 
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kalırken, son iki yıllık dönemde bu rakam 
yaklaşık 215 milyon dolar seviyesine çık-
mış, on kattan fazla bir artış sağlanmıştır. 

2004 yılında KOSGEB tarafından sadece 
Ankara’da toplam 11.1 milyon YTL destek 
sağlanmıştır. Aynı dönemde, KOSGEB ara-
cılığıyla Halk Bankası ve Vakıflar Bankası 
tarafından 1239 işletmeye toplam 89.6 
Milyon YTL “KOBİ Destek Kredisi”, yine 
Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat 
Bankası tarafından 1735 işletmeye toplam 
150 Milyon A.B.D doları “İhracat Destek 
Kredisi” sağlanmıştır. Ankara da ayrıca, 
yine Halk Bankası ve Vakıflar Bankası ta-
rafından 161 işletmeye toplam 11.993 YTL 
“KOBİ Destek Kredisi”, ayrıca Halk Banka-
sı, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası ta-
rafından 174 işletmeye toplam 15 milyon 
A.B.D. karşılığı 20.573 YTL “İhracat Destek 
Kredisi” sağlanmıştır.

Dünya Bankası Özelleştirme Sosyal Destek 
Projesi kapsamında, işsizleri girişimci yap-
maya ve iş kurdurmaya yönelik, Küçük Öl-
çekli İş Kurma Danışmanlığı Desteği, Tür-
kiye genelinde uygulanmaya başlanmıştır. 
Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri; 
tüm yurt genelinde eş zamanlı olarak, yer-
li ithal ayrımı yapılmaksızın piyasaya arz 
edilmiş yönetmelikler kapsamı tüm ürün-
lere uygulanmaktadır. Takdir edersiniz ki, 
yeni bir sistem oluşturulmaya çalışılırken 
aksaklık veya eksikliklerle karşılaşılması 
doğaldır.

Ancak ilgili Bakanlıklarımızın denetimleri 
değerlendirilmekte, düzenli takip edil-
mekte ve uygulamada karşılaşılan sorun-

lar sektörle birlikte çözüme kavuşturulma-
ya çalışılmaktadır. Uzakdoğu malları ile 
ilgili son dönemlerde yaşanan sıkıntıların 
farkındayım. Bu kapsamdaki sorunların, 
ülkemizin taraf olduğu Dünya Ticaret Ör-
gütü anlaşmaları çerçevesine AB mevzua-
tının titizlikle uygulanması ve piyasada da 
ilgili birimlerin piyasa gözetimine ağırlık 
vermesiyle önlenebileceği kanaatindeyim.

Değerli sanayiciler…

Sürdürülen politikalar ve yapısal reform-
lar, hedeflere ulaşmanın yanında makro 
ekonomik istikrarın sağlanması ve sür-
dürülmesinde önemli rol oynayacaktır. 
Türkiye ekonomisinde özel sektör faaliyet-
lerinin güçlendirilmesi, Hükümetimizin 
genel makro ekonomik istikrar progra-
mındaki temel unsurlardan biridir. Doğ-
rudan yabancı yatırımlar bu süreçte çok 
önemli rol oynamakta, küresel piyasada 
ülkenin rekabet gücünü artırmak suretiyle 
ekonomik büyümeyi ve gelir yaratılması-
nı canlandırmaktadır. Ancak, doğrudan 
yabancı sermaye girişi halen Türkiye’nin 
potansiyel seviyesine ulaşamamış ve bu 
nedenle de yerel iş ve istihdam fırsatları 
kısıtlı kalmıştır.

Şurası bir gerçek ki, Türkiye uluslararası 
yabancı sermaye akımından henüz yete-
rince pay alamamaktadır. Ülkemizin po-
tansiyeli göz önüne alındığında Türkiye’ye 
fiilen giren yabancı sermaye miktarının 
çok düşük kaldığı görülmektedir. Bun-
da ekonomik dalgalanmalar ve yaşanan 
krizlerin de büyük etkisi bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, son dönemde hüküme-
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timizin uyguladığı ekonomik program ve 
gerçekleştirilen yapısal dönüşüm sonucu 
Türkiye istikrara kavuşmuştur. Önümüz-
deki dönemde daha fazla yabancı sermaye 
girişi konusunda önemli hareketler yaşa-
nacağını kuvvetle muhtemel görüyoruz.

Ülkemizin gelişmesi ve toplumsal refahın 
sağlanması amacıyla yeni yatırımlara 
ihtiyacımız vardır. Bu yatırımların özendi-
rilmesi ve sürdürülmesi için yatırım orta-
mının iyileştirilmesi ve rekabetçi duruma 
getirilmesi zorunludur. Doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları, kronik kaynak soru-
numuzun giderilmesi yönünde en güveni-
lir çözümlerden biridir. Hükümetimiz bu 
gerçekten hareketle Türkiye’de yatırımın 
ve yabancı sermaye girişinin önündeki en-
gelleri kaldırmak için önemli düzenleme-
ler yapmış, yapmaya da devam edecektir.

Bu kapsamda, iş ortamına ilişkin yasal 
düzenlemeler, vergi rejimi, bürokratik 
işlemlerin azaltılması, ürün standartla-
rının AB ile uyumlaştırılması, gümrük 
işlemlerinde etkinlik sağlanması alanla-
rında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Öte 
taraftan Ar-Ge yatırımlarının arttırılması, 
altyapının iyileştirilmesi, yatırım promos-
yonu, eğitim, yatırım yeri, fikri mülkiyet 
hakları, özelleştirilmeye hız verilmesi ve 
KOBİ’lerin desteklenmesi gibi çok yönlü 
uygulamalarla yatırım ortamının iyileşti-
rilmesine imkân tanınmaktadır.

Değerli dostlar…

Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun 
artırılması temel amacı çerçevesinde, kal-

kınma sürecinin sosyal boyutunu da dik-
kate alan sürdürülebilir büyüme ortamını 
oluşturmak temel politikamızdır. Enflas-
yondaki tekli rakamlara düşüş eğilimini 
devam ettirmeyi, bununla birlikte kamu 
hizmetlerinin hız ve kalitesini artırmayı 
da öncelikli görevlerimiz arasında görü-
yoruz. 

Bu temel politikalar çerçevesinde; 2005 
yılında da mali disiplini sürdürmek, faiz 
dışı fazla vermek, Türkiye’nin AB’ye üyelik 
çalışmalarını hızlandırmak ve yapısal re-
formları kararlılıkla gerçekleştirmek ana 
hedefimiz olacaktır. 2005 yılı sonu itiba-
riyle tüketici fiyatları endeksindeki artışın 
yüzde 8, GSMH deflatörünün yüzde 10.1 
ve GSMH büyümesinin yüzde 5, sanayi 
büyüme oranının yüzde 5.5 ve GSYİH 
içindeki payının yüzde 29.3 olması beklen-
mektedir. 2005 yılına ilişkin öngörüler ise; 
gelişmiş ülkelerin ortalama yüzde 2.9, ge-
lişmekte olan ülkelerin ise ortalama yüzde 
5.9 büyümesi yönündedir. Türkiye’nin dış 
ticaretinde büyük önem taşıyan Euro böl-
gesinde ise büyümenin yüzde 2.2 düzeyin-
de kalması beklenmektedir. 

2005 yılında, petrolün öncülük ettiği ener-
ji fiyatlarının ve sermaye hareketlerinin 
gelişmekte olan ülkeleri zorlayacağı yo-
rumları yapılmaktadır. Hükümetimiz, pet-
rol fiyatlarındaki yükselişin Türkiye’nin 
büyümesine ve dış ticaret dengesine olum-
suz etkilerini en az seviyeye indirebilmek 
için mümkün olabilecek her türlü tedbiri 
almıştır. Sanayide kapasite kullanım oranı 
yüzde 83-84 aralığında seyretmektedir. 
Türk Sanayisi toplam katma değerin yüz-
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de 35’inden ve ihracatın yüzde 80’inden 
fazlasını gerçekleştirmektedir. 

Bu büyüme atağının ardında reel sektör 
dediğimiz üretici kesimlerimizin çabaları 
ve hükümetimizin onlara verdiği destek 
bulunmaktadır. Ekonomik yapımızı üreten 
ve rekabet edebilen bir hale getirebilmek 
için sanayicilerimize özel bir önem vermek-
teyiz. Nitekim geçtiğimiz dönemde sanayi 
sektörünün yatırımları ve yaptığı ihracat, 
ekonomideki olumlu gidişin lokomotifi 
olmuştur. İşsizlik sorununun çözümü için 
de sanayi sektörünün yapacağı atılım son 
derece hayatidir. Bu konuda bugüne kadar 
sanayicilerimizin gösterdiği gayretlere şük-
ranlarımı sunuyor, bu gayretlerin ekono-
mimizdeki iyileşme trendine uygun olarak 
sürdürülmesini rica ediyorum.

Değerli katılımcılar…

Hükümetimiz, bir yandan hazırladığı Tür-
kiye Sanayi Politikası, KOBİ Stratejisi ve 
eylem planlarıyla sanayi için ana rotaları 
çizerken, öte yandan bedelsiz arsa, vergi 
ve enerji indirimi gibi özendirici tedbir-
lerle sanayiye destek olmaktadır. İşsizlik, 
hayat pahalılığı ve bazı kesimlerle bölgeler 
arasındaki gelir dağılımı adaletsizliğini 
önlemeyi hedef alan tedbirlerimizden bir 
önemlisi de, milli gelirden düşük pay alan 
illere getirdiğimiz teşviklerdir.

Nitekim, bedelsiz arsa tahsisine ve vergi 
indirimlerine varan kolaylıklar sağlayan 
teşvik yasasından beklenenin üzerinde 
olumlu sonuçlar alınmaktadır. Hüküme-
timizin yatırımcılara bedelsiz arsa tahsis 

etme sözü, 5084 sayılı Teşvik Kanunu ile 
tutulmuş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile OSB’lerde 
bedelsiz arsa tahsisine geçilmiştir. Şubat 
2004’ten bu yana OSB’lere yatırım için 
yapılan müracaat sayısı 3.000’in üzerin-
dedir. Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda bü-
rokrasinin azaltılması amacıyla değişiklik 
yapılmış, bu suretle bölgesel ve sektörel 
teşvikler de etkinleştirilmiş, doğrudan 
yabancı sermayenin, tasarruf sahibi vatan-
daşlarımızın ve büyük ölçekli yatırımcı-
larımızın önü açılmıştır. OSB ve KSS’lere 
kullandırılan kredi borçları kolaylık sağla-
narak yeniden yapılandırılmıştır.

Öte yandan kredi faiz oranları; bölgelerin 
kalkınmışlık düzeyine göre yüzde 10’dan 
yüzde 2’ye, yüzde 15’ten yüzde 7’ye ve 
yüzde 20’den yüzde 12’ye düşürülmüştür. 
Ayrıca, kredilerin banka komisyon oranla-
rı da düşürülmektedir. Ankara’da, Merkez 
I Organize Sanayi Bölgesi, İvedik Organize 
Küçük Sanayi Bölgesi, Merkez IV (OSTİM) 
Organize Sanayi Bölgesi tamamlanmıştır. 
Başkent (Sitiyak) Organize Sanayi Bölgesi 
devam eden proje kapsamındadır. Ayrı-
ca, Yenimahalle ve Büyükşehir Belediye 
Başkanlığınca imar planlarında “Tekstil 
ve Dokuma Sanayi Alanı” olarak onayla-
nan, yaklaşık 320 hektar büyüklüğündeki 
Ankara-Merkez Tekstil (Anteks) Organize 
Sanayi Bölgesi’nin yer secim çalışmaları 
sürdürülmektedir. Ankara’da 2005 yılı 
fiyatlarıyla çeşitli projelere kullandırılan 
kredinin karşılığı 59.747.864 YTL’dir. 

Ankara’da ODTÜ, Ankara ve Hacettepe 
olmak üzere üç tane Teknoloji Geliştirme 
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Bölgesinin aktif çalışması sağlanmıştır. 
Dolaysıyla, Ankara sanayisinin Ar-Ge ve 
teknoloji ihtiyacı için önemli bir alt yapı 
ve teşvik imkanı sağlanmıştır. Dünyada 
süregelen yeniden yapılanma sürecinde, 
Türkiye’nin ihtiyacı olan yenilenmeyi her 
alanda hayata geçirmenin arifesinde, yeni 
hedeflere doğru ilerlediğimiz bir dönem-
deyiz. 

Bu süreçte, ülkemiz sanayi ve ticaret haya-
tını, dünyadaki yeni gelişmelere hazırlama 
çabasından asla geri durmamalıdır. Ama-
cımız; Türk sanayi sektörünü, uluslararası 
rekabet şartlarına uyum sağlamış, verimli-
lik düzeyi ve katma değeri yüksek, tekno-
loji yoğun, markaya sahip kaliteli üretimi 
esas alan bir duruma getirmektir. Bu yolda 
asla rehavete kapılmak gibi bir lüksümü-
zün ve hakkımızın olmadığını bilmek 
mecburiyetindeyiz. 2005 yılı, Türkiye’nin 
makro hedeflerini gerçekleştirme yolunda 
önemli mesafelerin alınacağı, dünyadaki 
gelişmelerle uyumlu bir kalkınma strate-
jisinin yoğun olarak uygulanacağı bir yıl 
olacaktır. 

Kalkınma heyecanımızı kaybetmemek ve 
başladığımız işi hep birlikte bitirmek hepi-
mizin boynunun borcudur. Bu ülke hepi-
mizin, ortak bir geleceğe doğru ilerliyoruz. 
Bu ülkeyi çağdaş, demokratik, hukuka 
bağlı ve müreffeh bir ülke haline getir-
mek için dikkatimizin tamamını gelecek 
hedeflerimize vermek, Türkiye’nin tartışa 
tartışa eskittiği gündem maddeleriyle vak-
timizi zayi etmemek durumundayız. İna-
nıyorum ki bu toplumun her unsuru ortak 
bir ilerleme idealine odaklanarak üstüne 

düşeni yaparsa Türkiye’nin hızını kimse 
kesemez. Benim o güzel günlere doğru hız-
la yol almakta olduğumuzdan zerre kadar 
şüphem yoktur. Bu duygularla sözlerime 
son veriyor, hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.
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Başbakan Erdoğan, ziyaretçilerini kabul 
ettikten sonra Rusya ve Moğolistan’ı kap-
sayacak günlük bir gezi için Soçi’ye hare-
ket ediyordu. Başbakan Erdoğan, Soçi’ye 
hareketinden önce Rusya Federasyonu 
ve ardından geçeceği Moğolistan’daki te-
maslarına ilişkin Atatürk Havalimanı’nda 
açıklamalarda bulunuyordu. 

Başbakan Erdoğan, Atatürk Havalimanın-
da yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ile son yıllarda büyük 
ivme kazanan ikili ilişkileri gerek uluslara-
rası, gerekse bölgesel boyutta değerlendir-
me fırsatı bulacaklarını kaydediyordu. Zi-
yaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin 
ile Soçi’de akşam yemeğinde, ertesi sabah 
da kahvaltıda bir araya geleceğini belirten 
Erdoğan, görüşmelerde son yıllarda büyük 
ivme kazanan ikili ilişkileri gerek uluslara-
rası, gerekse bölgesel boyutta değerlendir-
me fırsatı bulacaklarını kaydediyordu.

Erdoğan, bu ziyaretin Rusya ile gelişen 
ve derinlik kazanan ikili ilişkilere kat-
kıda bulunacağına inandığını belirte-
rek, Rusya’daki temaslarının ardından 
Moğolistan’a hareket edeceğini bildiriyor-

du. Moğolistan ziyaretinin bir ilk olması 
açısından tarihi önem taşıdığına işaret 
eden Erdoğan, 24 Haziran 1964’ten beri 
ilk defa bu ülkeye Başbakan düzeyinde bir 
ziyaret gerçekleştiğini kaydediyordu. 

Başbakan Erdoğan, Moğolistan ile tarihi 
bağlara dayanan güçlü dostluğun 1990’lı 
yıllardan itibaren artarak devam ettiğini 
dile getirerek, son 15 yılda kültür, eğitim, 
askeri ve güvenlik alanlarında güçlü bir 
işbirliği tesis edildiğini söylüyordu. Tür-
kiye İşbirliği Kalkınma Ajansı’nın (TİKA) 
Moğolistan’daki yatırımlarının önemine 
de işaret eden Erdoğan, bu ziyaretin Moğo-
listan ile ticaret ve ekonomi alanlarındaki 
işbirliğine katkısı olacağına inandığını 
dile getiriyordu. 

Ziyaret çerçevesinde Moğolistan Cumhur-
başkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanı ile 
de bir araya geleceğini belirten Erdoğan, 
ziyaretin ikinci gününde de Türk tarihi-
nin önemli simgelerinden olan Orhun 
Anıtları’nı ziyaret edip, bu anıtları Ka-
rakurum şehrine bağlayan 40 kilometre 
uzunluğundaki karayolunun temelini Mo-
ğolistan Başbakanı ile birlikte atacaklarını 

Rusya Ziyareti Öncesi  
Basın Açıklaması

İstanbul | 17 Temmuz 2005
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bildiriyordu. Erdoğan, karayolunun TİKA 
tarafından yapılacağını ve böylece yıllar-
dır bekleyen yolun kendileri tarafından 
yapılmış olacağını belirterek, ‘‘Bu yolun in-
şası, Göktürk yazıtlarının dünya turizmine 
kazandırılması açısından büyük önem arz 
etmektedir’’ diyordu.

Başbakan Erdoğan, Azerbaycan’dan bir 
milletvekili heyetinin KKTC’ye gittiğinin 
hatırlatılması üzerine, şöyle konuşuyordu:

‘‘Bildiğiniz gibi son Azerbaycan ziyaretin-
de, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev 
ile bu konuları görüşmüştük. O gün orada 
talimatını vermişti. ‘Gerek uçak seferle-
rinin başlatılması, gerek oradaki kutla-
malara yönelik atılacak adımlar, gerekse 
yatırımlara yönelik bazı adımların atılma-
sı noktasında biz sizlerle aynı kanaatleri 
paylaşıyoruz ve bunu gecikmeden başla-
tacağız’ dediler. Ve bu ilk adımı da böylece 
duyduk. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. 
Azerbaycanlı kardeşlerimize çok çok te-
şekkür ediyoruz.’’ 

‘‘Bunun, tanıma açısından bir başlangıç 
olup olmayacağı’’na ilişkin bir soru üze-
rine de Erdoğan, ‘‘Bunlar, fiili olarak bu 
anlama gelir’’ diyordu. Bunun devamının 
geleceğine inandığını ifade eden Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydediyordu: 

‘‘İslam Konferansı Örgütü’nün Yemen’deki 
Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda aldığı 
karar, bir kenara konulacak karar değil. 
Kıbrıs Türk Devleti olarak gözlemci üye sı-
fatıyla tanımış olmaları ve KKTC Dışişleri 
Bakanı’nın o şekilde oturtulması anlamlı-

dır. Burada bu, açık, net olarak ifade edil-
miş. Kaldı ki, bir de izolasyonun kaldırıl-
ması istikametinde tüm üye ülkeler orada 
karar almış ve bunu deklare etmişlerdir.’’ 

Başbakan Erdoğan, Rusya Federasyonu 
Başkanı Putin ile yapacağı görüşmede, 
Karabağ konusunun gündeme gelip gel-
meyeceğine ilişkin soruya karşılık, şöyle 
konuşuyordu: 

‘‘Şüphesiz ki biz bunları gündemimizin 
içinde bulunduruyoruz. Bunları da kendi-
leriyle konuşacağız. Bildiğiniz gibi, Minsk 
Grubu içinde Rusya da var. Ben, daha önce 
Moskova’da Sayın Başkan’la bu konuyu gö-
rüşmüştüm. Bu konuda ellerinden gelen 
desteği vereceklerini, yardımcı olacakları-
nı bize söylemişlerdi. Bu gidişte de bunları 
konuşacağız. Bunlar, anlık konular değil. 
Belli zaman da istiyor. Ama bunu sürekli 
işlememiz, bu konudaki gelişmeleri olum-
lu istikamette, altyapısını oluşturarak 
takipçi bir anlayışla neticeye vardırmaya 
çalışmamız gerekiyor. Bu bir ülkenin veya 
bölgenin sorunu değil, uluslararası bir 
sorun. Yansıması var. Bizi bile rahatsız edi-
yor bu konu. İnşallah çözeceğiz.’’
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Rusya ve Moğolistan’a ziyaretini tamam-
layarak yurda dönen Başbakan Erdoğan, 
Esenboğa Havalimanı’nda temaslarına 
ilişkin bilgi veriyor, her iki ülkeye yaptığı 
ziyaretin de yararlı ve verimli bir şekil-
de tamamlandığını belirtiyordu. Rusya 
Federasyonu’na çalışma ziyareti çerçeve-
sinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 
iki kez bir araya geldiğini kaydeden Erdo-
ğan, bu görüşmelerde ikili ilişkilerin hızlı 
gelişmesinden duyulan memnuniyeti bir 
kez daha teyit ettiklerini ve uluslararası 
gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde 
bulunduklarını söyleyerek, şunları kayde-
diyordu:

‘‘İşbirliğimizi, çok boyutlu ortaklık hedefi 
doğrultusunda geliştirme imkanlarını 
da ele aldık. Sayın Putin’le temaslarımız, 
güçlenen siyasi diyalogumuz ve karşılıklı 
çıkarlarımız çerçevesinde, yeni işbirliği 
adımlarına da bir imkan hazırlamıştır. Bu 
adımlar, enerji kaynaklarının transferi 
gibi ortak projeler, ikili ticaret hacminin 
geliştirilmesi ve BM, Dünya Ticaret Örgü-
tü (DTÖ) gibi uluslararası platformlarda 
işbirliği şeklinde olabilecektir. Ayrıca 
KKTC’ye yönelik haksız izolasyonun kal-

dırılmasıyla, Yukarı Karabağ sorunu gibi, 
bölgesel güvenlik ve istikrarı ilgilendiren 
meselelerde yaklaşımlarımızın örtüşmesi 
de önem arzetmektedir. İkili ilişkilerimi-
zin, gelecek perspektifi, bu temel üzerinde 
sürekli karşılıklı görüşmelerle devam ede-
cektir.’’

Erdoğan, Moğolistan’la diplomatik ilişkile-
rin kurulmasından 36 yıl sonra, bu ülkeye 
Başbakan seviyesindeki ilk ziyareti ger-
çekleştirdiğine dikkati çekiyor, temasları 
sırasında, sanayi ve ticaret bakanlıkları 
arasında işbirliği, büyükelçiliklerin yeni 
yerleşim alanları ve kültürel değişim ko-
nularında anlaşma ve protokoller imzala-
dıklarını kaydediyor, Orhun Vadisi’ndeki 
Göktürk yazıtlarını 46 kilometre mesafe-
deki Karakurum şehrine bağlayacak ‘‘Bilge 
Kağan Karayolu’’nun temelini attıklarını 
belirtiyordu.

Moğolistan Dönüşü  
Basın Açıklaması

Ankara | 20 Temmuz 2005
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İktisadi Kalkınma Vakfı’nın çok değerli 
başkanı, değerli yöneticileri, çok değerli 
arkadaşlarım, saygıdeğer katılımcılar, de-
ğerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Konuşmamın hemen başında, İktisadi 
Kalkınma Vakfı’nın 43. Olağan Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum. 1965 yı-
lından bu yana ülkemizin Avrupa Birliği 
serüveninde çok önemli faaliyetlerde 

bulunmuş olan vakfa, bugüne kadarki 
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyo-
rum. İktisadi kalkınma Vakfı bir anlamda 
Türkiye’nin AB yolculuğunun en önemli 
aktörlerinden biridir. 

Değerli arkadaşlarım…

Avrupa Birliği yolunun, tek başına yürüne-
cek bir yol olmadığını bugün artık hepimiz 
biliyoruz. Ve yine şunu da bir kez daha ha-

Iktisadi Kalkınma Vakfı  
Genel Kurul Toplantısı

İstanbul | 30 Temmuz 2005
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tırlatmak isterim: Hükümet olarak bugüne 
kadar, arkasında bir milli iradenin, bir 
toplumsal mutabakatın olmadığı hiçbir 
hedefe yönelmedik, yönelmeyeceğiz. Bu-
güne kadar Türkiye üzerine konuşulurken 
ezberden öteye gidilmediğini üzülerek 
görüyoruz. Türkiye üç tarafı denizlerle 
çevrili bir yarımadadır. Türkiye Asya ile 
Avrupa arasında bir köprüdür. Türkiye’nin 
stratejik önemi vardır. Türkiye’nin yer altı 
yer üstü zenginlikleri çoktur ve saire... Bü-
tün bunlara eyvallah. 

Peki, Türkiye bu tanımlardan mı ibarettir? 
Koca Türkiye’yi tarihiyle, beşeri potansi-
yelleriyle, ekonomik imkanlarıyla bu dar 
tanımlara sığdırmak mümkün müdür? Ya 
da ilanihaye stratejik önemimizle övüne-
rek gidebilir miydik? Oysa bu cicili bicili, 
allı pullu sözlerle milletimizin yaşam stan-
dardı arasında derin mi derin bir uçurum 
söz konusu. Bu uçurumu kapatmadan 
Türkiye’nin hak ettiği itibara kavuşturma-
dan, üzerimize düşenleri yapmadan Avru-
pa Birliği hedefinden söz edebilir miyiz? 
Hayır. Bu hem kendimize, hem ülkemize 
haksızlık olurdu. 

Lafla peynir gemisinin yürümediğini ya-
kın zamanlara kadar çok acı bir şekilde 
milletçe tecrübe etmişiz. Bakıyorsunuz, 
milletin ufku, vizyonu, hedefleri, adım-
ları yönetenlerin çoğu zaman bir adım 
ötesinde olmuştur. Millete yetişemeyen 
siyasetin dünyanın değişim hızına, dünya-
daki acımasız rekabete yetişmesi mümkün 
değildir. Geldiğimiz nokta Türkiye’nin 
büyük hedefleri için iftiharla söyleyelim 
ki, yeni bir dönüm noktasıdır. Bu nokta-

da, Türkiye’yi yeniden düşünmek, bir kez 
daha düşünmek, döne döne düşünmek 
zorundayız. Bütün ezberlerimizi gözden 
geçirmek, bütün parametreleri bir kez 
daha okumak, bütün dinamikleri harekete 
geçirecek bir heyecanı yeniden oluştur-
mak zorundayız.

Çok şükür, yaklaşık üç yıldır bunu da çok 
büyük oranda başardığımız kanaatinde-
yim. Siyasette, dış politikada, ekonomide, 
milletimizin arzularıyla örtüşen, hedefle-
riyle kesişen, rüyalarına tekabül eden bir 
ilerleme çizgisi tutturduk ve bu çizgiyi 
devam ettiriyoruz. Milletimizi geriden 
takip etmek yerine, önüne düşüp yolunu 
süpüren, engelleri temizleyen, ona yol 
gösteren bir hizmeti üstlenmiş olmanın da 
haklı gururunu yaşıyoruz.

Şimdi 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye, 
Avrupa Birliği’ne tam üyelik için müzake-
relere başlıyor. Katılım müzakereleri, ül-
kemizi Avrupa Birliği üyeliğine götürecek 
süreçtir. Ancak şuna özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: Katılım müzakereleri, 
Avrupa Birliği’ne tam üye olma hedefinin 
yanında, Türkiye’yi belli bir standarda 
eriştirme süreci de olacaktır. Bu anlam-
da, müzakerelerin başarısı büyük ölçüde 
Türkiye içinde, AB müktesebatına uyum 
amacıyla her bir alanda gerçekleştireceği-
miz geniş katılımlı toplumsal mutabakata 
bağlı olacaktır. Mutabakat dediğimiz şey 
her şeyimizdir. Mutabakat, zannedildiği 
gibi aynı şeyleri düşünmek değil, birlikte 
düşünmek, birlikte ortak bir doğruyu ara-
mak ve o doğruya varmaktır. 
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Başka bir deyişle, AB’ne katılım müzake-
releri, toplumumuzun bütün kesimlerine 
yönelik doğuracağı etkileri ve sonuçları 
bakımından daha çok ülke içi ekonomik 
ve sosyal politika alanlarını içermektedir. 
3 Ekim’de, müzakerelere geçilmeden önce 
bir tarama süreci yapılacaktır. Tarama 
süreci sonrasında Komisyon’un önerisi 
ve Konsey’in onayıyla müzakerelere ge-
çilecektir. Müzakereler, hiçbir şekilde bir 
al-ver süreci, ya da bir pazarlık süreci ol-
mayacaktır.

Buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum. Şimdi Avrupa Birliği müktesebatı 
ortada. Bizim de kendi mevzuatımız var. 
Müktesebatla mevzuat arasındaki fark-
lılıklar tarama sürecinde tespit edilecek, 
ardından da varsa eksikliklerin nasıl, ne 
kadar süre içinde giderileceği müzakere 
edilecek. Bu sürecin amacı nedir? Bu sü-
recin amacı, Türkiye’nin üyelik sırasında 
tüm mevzuatını AB’ninkiyle uyumlaştır-
mış olmasıdır. İşte müzakereler, daha çok 
bu uyum sürecinin zamanlamasıyla alaka-
lı olacaktır. 

Bazı konularda çok kısa sürede mevzuatı-
mızı AB standartlarına çıkaracağız. Hatta 
bazı alanlarda bu standartları yakalamış 
durumdayız. Bazı konularda da henüz 
erken, bize süre lazım deyip, o alanı daha 
geniş bir zamana yaymayı tercih edeceğiz. 
Biliyorsunuz, AB Komisyonu ülkemizle 
müzakerelerin hangi usul ve esaslar dahi-
linde yürütüleceğine ilişkin çerçeveyi or-
taya koyan Müzakere Çerçevesi Belgesi’ni 
kabul etti ve üye ülkelerin onayına sundu. 
Esas itibariyle 17 Aralık 2004 Brüksel 

Zirve Sonuçlarında kabul edilen unsur-
ları içeren bu belge hakkındaki görüş ve 
değerlendirmelerimiz üye ülkelerle payla-
şılmaktadır. 

Bu bağlamda belgede müzakerelerin ortak 
hedefinin katılım olduğu bir kez daha teyit 
edilmektedir. 3 Ekim’den itibaren önce 
sayısı AB müktesebatını kapsayan 35 konu 
başlığında peyderpey tarama süreci ger-
çekleştirilecek ve taraması biten fasıllarda 
da hemen müzakerelere geçilecektir. Bu 
bağlamda, müzakerelerin 3 Ekim 2005 
tarihinde resmi açılışının yapılmasının 
ardından tarama sürecini başlatmak, ta-
raması biten birkaç fasılda yıl sonundan 
önce esas müzakerelere geçmek istiyoruz. 
Öyle tahmin ediyorum ki Eğitim-Kültür, 
ya da Bilim-Araştırma gibi bir fasılla ilk 
müzakereleri yıl sonundan önce başlatmış 
olacağız.

Değerli arkadaşlarım…

Başta da belirtmeye çalıştım, Avrupa Bir-
liği millet olarak uzun yıllardır önümüze 
koyduğumuz bir hedef. Bu hedefe ulaş-
mak için biz hükümet olarak ilk günden 
itibaren tam bir kararlılık ve samimiyet 
içinde olduk. Nitekim bugün toplumun 
her kesimi tarafından sevinçle karşılanan 
gelişmeleri de bu kararlılık ve bu cesaret 
sayesinde elde etmiş bulunmaktayız.

Bu süreçte sadece hükümet değil, toplu-
mun çok değişik kesimleri, sivil organi-
zasyonlarımız değişik şekillerde sürecin 
içinde oldular ve bu sürece destek verdiler. 
Ancak bugün, bu desteğin, bu katkıların 
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artması ve belli bir eşgüdüm dahilinde ilerle-
mesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu vesileyle, 
başta sivil toplum örgütlerimizin sürece çok 
daha fazla müdahil olması konusunu bura-
da bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

İktisadi Kalkınma Vakfı, 1965 yılından bu-
güne kadar, bu meyanda çok örnek bir ça-
lışma yürüttü. Bu çalışmalardan ziyadesiy-
le istifade ettik. Ancak asıl bundan sonraki 
süreçte, 3 Ekim sonrasında bu çalışmalara 
ihtiyacımız olacak.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye olarak sivil toplum kavramına 
yabancı değiliz, uzak da değiliz. Tarihi-
mize baktığınızda, bugünkü modern sivil 
toplum örgütlenmelerinin nüvesini, hatta 
dünya tarihi içindeki ilk örneklerini orada 
çok rahat görebilirsiniz. Ahilik müessesesi, 
vakıflar, esnaf sandıkları, çeşitli dini çatı-
lar altındaki ilmi yapılanmalar dayanışma-
yı ve güç birliğini esas alan özellikleriyle 
bugünkü anlamda sivil inisiyatif görevini 
çok başarılı bir şekilde yerine getirmiş, 
devletle millet arasında zamanın şartları-
na göre köprü olma vazifesi görmüşlerdir. 

Bugün de demokratikleşme ve insan hak-
ları alanlarında attığımız tarihi adımlarla, 
yasal düzenlemelerle sivil örgütlenmele-
rin önünü açtık, çok daha geniş, çok daha 
özgür bir faaliyet alanı sağladık. Şimdi, 17 
Aralık’ta başlayan süreçte tüm örgütleri-
miz tarihi bir fırsatı yakalamış durumda-
lar. 93 bin sayfalık Avrupa Birliği müktese-
batı her alanı kapsıyor, her konuya ilişkin 
yazılı düzenlemeler getiriyor.

İşçilerimiz, işverenlerimiz, esnafımız, 
kamu çalışanlarımız, çiftçimiz, köylümüz, 
kısacası toplumun her kesimini doğru-
dan ve yakından ilgilendiren bir ilerleme 
dönemi 3 Ekim’de başlayacak. O zaman 
herkes kollarını sıvayacak, söyleyecek 
sözü olan, eleştirisi, önerisi olan, bilgisi, bi-
rikimi olan, sivil toplum kuruluşlarımızın 
yardımıyla bunları baş müzakerecimize 
iletecek. Bu süreçte ahenk içinde bir birlik 
ve çok sesliliğe, yol göstericiliğe hepimiz 
büyük ihtiyaç duyacağız. Birbirimizin önü-
ne taş koymak değil, birbirimizin yolunu 
açmak durumundayız. Neyi nasıl yapmalı-
yız, ne kadar süre içinde yapmalıyız, nelere 
dikkat etmeliyiz, bunları kendisi adına, 
ülkesi adına takip edecek.

Biliyorsunuz, 29 Haziran’da Avrupa Ko-
misyonu, Sivil Toplum Diyalogu Çerçeve 
Belgesini yayınladı. Her iki taraf da, hem 
Avrupa Birliği tarafı, hem Türkiye tarafı 
diyalogun gelişmesi, her iki tarafın birbi-
rini daha iyi, daha sağlıklı tanıması için 
ortak çalışmalar yürütecek. Bu çalışmalar 
da sivil kuruluşlarımız üzerinden olacak. 
Özetle sivil taraflara çok büyük sorumlu-
luk düşüyor ve ben inanıyorum ki sivil 
toplum örgütlerimiz, sendikalarımız, va-
kıflarımız, derneklerimiz, hatta medyamız, 
birliklerimiz, eğitim ve kültür kurumları-
mız bu sorumluluğu hakkıyla yerine geti-
recekler.

Değerli arkadaşlarım…

Her şey, daha güzel, daha yaşanabilir, daha 
demokratik bir Türkiye için. Siyaset de 
bunun için, ekonomi de bunun için, Avru-
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pa Birliği de bunun için. “Türkiye model 
ülke, Türkiye potansiyeli zengin ülke, 
Türkiye stratejik konumu önemli ülke” 
demek yetmiyor. Bunun gereğini yerine 
getireceksiniz. Çok şükür Türkiye bunun 
gereğini yerine getirme konusunda önemli 
bir mesafe kat etti. Bugün artık ekonomiyi 
iç politikadan, iç politikayı dış politikadan 
ayrı düşünmek mümkün değil. Birindeki 
aksaklık öbürüne çelme takar. Birindeki 
iyileşme öbürünü motive eder.

Nitekim ülkemizde her alanda birbirine 
paralel iyileşmeler de bunun en somut 
göstergesidir. Demokrasimiz geliştikçe kal-
kınmamız artıyor, kalkındıkça, büyüdükçe 
demokratik kültürümüz derinleşiyor. Enf-
lasyonun tarihi oranlarda düşüş kaydet-
mesini yalnızca fiyatlarla sınırlı tutamayız. 
Bu aynı zamanda yeni bir siyasetin, yeni 
bir kültürün, yeni bir anlayışın başlaması 
demektir. Öte yandan demokratik açılım-
lar yalnızca sosyal boyutu olan açılımlar 
da değil. Nedir? Yatırımın artması, istihda-
mın artması, uluslar arası sermaye girişi-
nin artması Türkiye’nin istikrarlı şekilde 
büyümesi, bunun için uygun ortamın ha-
zırlanmasıdır. Yani demokrasi, hukuk, eko-
nomi, uluslar arası itibarımızın artması bir 
zemin ve iklim meselesidir. Bu zemini ve 
bu iklimi sağlaştırmaya çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım… 

Şimdi Avrupa Birliği’ni de bu şekilde 
ele almak gerekiyor. Avrupa Birliği’ni 
Türkiye’nin ekonomik atılımından ayrı 
düşünemeyiz. Bundan sonra ekonomimiz-
deki her sevindirici gelişme, her tarihi ba-

şarı bizi Avrupa Birliği’ne daha da yaklaş-
tıracak. Uyum sürecimizi hızlandıracak. 
Avrupa’da bugün var olan olumsuz imajı 
tamamen yok edecek. Aynı zamanda Tür-
kiye Avrupa Birliği’ne yaklaştıkça ekono-
mi daha fazla güç kazanacak, şoklara karşı 
daha dayanıklı bir yapıya kavuşacak. Hem 
Türkiye’de insanımız kazanacak, hem Av-
rupa Birliği bu işten kazançlı çıkacak.

Tek boyutlu düşünürseniz, ayrıntılara 
takılıp kalırsanız, halkın gözünde de, dün-
yanın gözünde de gülünç bir duruma dü-
şersiniz. Nitekim bugün bunu görüyoruz. 
Bakıyorsunuz, huzuru bozmak, istikrarı 
bozmak, Türkiye’nin yakaladığı rüzgarın 
önüne set çekmek için birileri canhıraş bir 
gayret içinde. Şunu açık ve net olarak söy-
lüyorum: Beyhude uğraşlar bunlar. Hırsla, 
fesat çıkarmakla, kıskançlıkla, huzursuz-
luk özlemiyle, şiddetle, terörle insanlık ta-
rihinde kimse bir yere varamadı, varamaz. 

Tarih bunun en güzel şahididir. Biz her 
fırsatta diyoruz ki, delin siz de milletin 
sevincine ortak olun. Gelin, Türkiye’nin 
yaşadığı şu güzel gelişmeleri milletle pay-
laşın. Bu paylaşım sizin de, gelecek nesil-
lerin de hayrınadır. Bakın, işçisi, işvereni, 
çiftçisi, esnafı el ele vermiş aydınlık bir 
gelecek için mücadele ediyor. Kimse kendi 
kişisel kaderini bu toplumun kaderinden 
bağımsız olarak düşünemez. Sivil olsun, 
olmasın, her kesim ortak bir hedef için 
kenetlenmiş.

Bu atmosferi kıskananlar olabilir, olacak 
da. Ama çıkar da bunların ekmeğine yağ 
sürerseniz, kusura bakmayın, milletin to-
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kadını o zaman yanağınızda hissedersiniz. 
Bunun da sayısız örneklerini yakın zaman-
lara kadar yaşadık.

Değerli arkadaşlarım…

3 Ekim tarihiyle birlikte Türkiye için yeni 
bir sayfa açılmış olacak. Bu tarihten iti-
baren Türkiye’de her alandaki değişimi, 
dönüşümü çok daha yakından, çok daha 
sıcak olarak hissedeceğiz. Biraz önce de 
belirttiğim gibi, bu zorlu süreçte sivil top-
lum örgütlerimiz en büyük sorumluluğu 
yüklenecek, en önemli rolü oynayacaklar. 
Dolayısıyla, İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 
Olağan Genel Kurulu vesilesiyle sivil 
toplum örgütlerimize de bu yeni süreçte 
başarı dileklerimi iletiyorum. Olağan Ge-
nel Kurulunuza başarılar diliyor, hepinizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
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Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ya-
yınlanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında 
iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi. Erdo-
ğan, ‘‘Evlerinize misafir olmanın heyeca-
nıyla yeniden karşınızdayım’’ sözleriyle 
başladığı konuşmasında, güven ve istikrar 
ortamı sayesinde Türkiye ekonomisinin, 
krizlerin yaralarını önemli ölçüde sardığı-
nı ve yeni bir atılım dönemine girildiğini 
bildirdi. Erdoğan, yüzde 9.9 gibi bir orana 
ulaşan reel büyümenin bunun en açık 
göstergesi ve uzun yıllardır özlemi çekilen 
refah ve huzur günlerinin güçlü bir işareti 
olduğunu söyledi. 

Büyümenin özel sektörün yatırım ve tü-
ketim harcamalarından kaynaklandığına 
dikkat çeken Erdoğan, bu nedenle bunun 
‘‘Sağlam, sağlıklı ve sürdürülebilir bir 
büyüme’’ olduğunu bildirdi. Bu dönemde 
sadece iç istikrarın tesisiyle yetinmedik-
lerini, dünya ekonomisi ile bütünleşme 
yolunda da önemli ve etkili adımlar attık-
larını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Nitekim bu adımların bir sonucu olarak, 
son 3 yılda dış ticaret hacmimiz ikiye kat-
lanarak 160 milyar doları aşmış ve milli 
gelire oranı yüzde 50’nin üzerine çıkmış-
tır. 2001 yılında yüzde 16.1 olan konsoli-
de bütçe açığının milli gelire oranı, 2004 

yılında yüzde 6.1’e gerilemiştir. Kamu 
net borç stokunun milli gelire oranı 2001 
yılına kıyasla yaklaşık 30 puan azalarak 
yüzde 63.5 seviyesine inmiştir. Büyük bir 
kararlılıkla uyguladığımız mali disiplinin 
sonuçlarıdır bunlar. Faiz oranları da bu 
sayede yüzde 70’den yüzde 16’lar sevi-
yesine düşmüştür. Ancak bu sayede mali 
kesimdeki fonlar giderek artan bir şekilde 
özel sektörü finanse eder duruma gelebil-
miştir.’’ 

Başbakan Erdoğan, 2 yıl öncesine kadar 
‘‘Enflasyon Canavarı’’ diye isimlendiren bir 
‘‘dert’’, ‘‘Hayat Pahalılığı’’ diye ‘‘can yakan 
bir sorun’’ bulunduğunu belirttiği konuş-
masında, ‘‘Bunlar hepimiz ve hepimizin 
içini acıtıyordu, ceplerimizi, cüzdanlarımı-
zı kemiriyordu. Alın terimiz daha kuruma-
dan kazancımızı alıp götürüyordu. O gün-
leri geride bıraktıysak, bu kendiliğinden 
olmadı’’ dedi. Enflasyonun 30 yıl aradan 
sonra, uluslararası piyasalarda ham petrol 
fiyatlarının yüksek seyretmesine karşın ilk 
kez tek haneli rakamlara indiğini belirten 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Daha yapacaklarımız yok mu? Şüphe-
siz var. Eksikliklerimiz, çözüm bekleyen 
sorunlarımız, işsizlerimiz, yoksullarımız 
yok mu? Elbette var. Bunları herkesten 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Temmuz 2005
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iyi biz biliyoruz. Çünkü biz bu ülkenin 
gerçeklerini sizlerle birlikte yaşıyoruz. 
Ama hep birlikte el ele bunları da aşacağız. 
Bugün hedeflerimizi daha ileri götürmek 
ve çıtayı daha yükseğe koymak için çok 
daha inançlı ve kararlıyız. Enflasyonda, fa-
izlerde, büyümede, ihracatta, istihdamda 
ve ekonominin diğer tüm göstergelerinde 
milletimizin hak ettiği, yıllardır ümitle 
beklediği, özlediği günlere inşallah hep 
birlikte ulaşacağız.’’ 

‘‘Bu güzel gelişmelerin yanında, maalesef 
hepimizin yüreğini dağlayan, yakaladığı-
mız huzur ve istikrar ortamını bozmayı 
amaçlayan haince girişimlere de zaman 
zaman maruz bulunmaktayız’’ diyen Erdo-
ğan, son günlerde yaşanan menfur terör 
olaylarının, Türkiye’yi zor duruma düşür-
meye, birlik ve beraberliği bozmaya, şiddet 
ortamını bu topraklarda yeniden canlan-
dırmaya yönelik olduğunu ifade etti. Etnik 
kökeni ve dini inancı ne olursa olsun mil-
letin et ile tırnak gibi kaynaştığından, 72 
milyon evladıyla bir ve bütün olduğundan 
hiç kimsenin şüphesi bulunmaması gerek-
tiğini belirten Başbakan Erdoğan, şöyle 
konuştu: 

‘‘En değerli sermayemiz de bu milletin tek 
tek evlatları olarak aramızdaki sevgi ve 
kardeşlik bağlarının gücüdür. Farklılıkla-
rımız, zenginliğimizdir. Zira biz, birlikte 
gülüp birlikte ağlamış, bu vatan için ka-
der birliği yapmış, akrabalık bağlarıyla iç 
içe geçmiş bir büyük aileyiz. Bu ailenin 
vatandaşlık temelinde eşit hak ve hürri-
yetlere sahip tüm bireylerine tek tek sesle-
niyorum: Gelecek ümitlerimiz, bugün her 

zamankinden daha güçlüdür. İstikbal uf-
kumuz, her zamankinden daha parlaktır. 
Yaşadığımız acı tecrübelerden biliyoruz 
ki; bir ülkeyi terörle mücadelede başarılı 
ve etkin kılan asıl güç, o ülkenin demok-
rasiye, barışa, insan haklarına ve evrensel 
değerlere olan inanç ve bağlılığıdır.’’ 

Erdoğan, insanlığın ortak aklının artık 
terörün beslendiği ortam ve koşullar or-
tadan kaldırılmadan terörle mücadelede 
kesin sonuca ulaşılamayacağı gerçeğini 
kavradığını belirtti. Terörün bir ‘‘sebep-
netice ilişkisi’’ olduğunu bildiren Erdoğan, 
‘‘Dolayısıyla dünyanın da son birkaç yıldır 
yaşanan acı tecrübelerden sonra artık 
meseleye bir sebep-sonuç ilişkisi içinde 
bakmaya başlamasını çözüm yolunda 
önemli bir kazanç olarak görüyoruz’’ dedi. 
Türkiye’de uzun yılların ihmali ve kötü 
yönetilen ekonomik süreçlerin bölgeler 
arasında kabul edilemez büyüklükte uçu-
rumlar, eşitsizlikler ortaya çıkardığını 
kaydeden Erdoğan, bu bölgelerin ‘‘kalkın-
mada öncelikli’’ kabul edilmesine karşın 
yıllar yılı kaderine terk edildiğini, giderek 
yoksullaştığını ve problemlerin dağ gibi 
biriktiğini söyledi. 

Başbakan Erdoğan, bu problemleri ivedi-
likle aşmak, bu bölgelerde yaşayan genç 
insanların önünde umuda açılan yeni ka-
pılar inşa etmek durumunda olduklarını 
bildirerek, şunları söyledi: 

‘‘İnanıyorum ki terörle mücadelede en 
büyük mesafe, devletinden iş bekleyen, 
aş bekleyen, daha iyi eğitim, daha güvenli 
bir hayat bekleyen gençlerimizin önüne 
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umudu koyabilmekle alınacaktır. Terör 
zihniyetinin insanlarımızı kandırması, 
yoksulluk ve mahrumiyetlerini istismar 
etmesi ancak bu yolla önlenebilecektir. 
Bu gerçekten hareketle terörü besleyen 
sosyo-ekonomik problemleri çözmek için 
azami gayret sarf ediyoruz. Bayrağımızın 
dalgalandığı her bir köşesinde, aziz vata-
nımızın her bir karış toprağında kalkınmış 
ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak 
en temel önceliğimizdir. Bunun için bütün 
imkanlarımızı seferber ediyor, gerçekçi 
ve uygulanabilir bölgesel kalkınma pro-
jelerini hayata geçirerek Türkiye’yi her 
bir köşesiyle mamur hale getirmek için 
çalışıyoruz. Bu çerçevede hükümetimiz 
döneminde kalkınmada öncelikli Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde, 
şunu net söylüyorum, gerçekleştirdiğimiz 
bazı yatırımlardan örnekler vererek, hedef 
saptıran veya saptırmak isteyenlere de bu-
radan böylece sesleniyorum.’’ 

Başbakan Erdoğan, tarih boyunca medeni-
yetlerin büyüklüğünü gösteren en önemli 
göstergelerden birinin inşa ettikleri yollar 
ve şehirler olduğunu belirttiği konuşmasın-
da, şehirleri yaşanabilir hale getirmeden, 
sosyal ve fiziki standartları yükseltmeden, 
çağdaş yollarla bölgelerin birbiriyle bağ-
lantısını kurmadan bir kalkınma sinerjisi 
oluşturmanın mümkün olmadığını söyle-
di. ‘‘Şehirlerimizin yüzünü, görünüşünü, 
manzarasını değiştireceğiz ki, insanımızın 
makus talihini de değiştirebilelim’’ diyen 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

‘‘Zira iyi yollar, sağlıklı şehirler, medeniyet 
demektir, ticaret demektir, refah demektir. 

İşte bu inançla, hükümet olarak baştan 
beri kalkınmada öncelikli bölgelerimizde 
yol ve konut yapımı konusunda önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Bakınız, 2002 yılı 
sonunda görevi devraldığımızda Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki toplam 
bölünmüş yol 531 kilometre uzunluğun-
daydı. Biz ise iki yılda neredeyse bunun 
iki katı kadar, tam 985 kilometre yeni, 
bölünmüş yol yaptık. Ayrıca 260 kilometre 
uzunluğunda il yolunu da bitirerek hizme-
te açtık. İnşallah 2006 sonuna kadar, şu 
anda yapımı devam eden 1000 kilomet-
relik bölünmüş yolu da tamamlayarak, 
vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 
Yine bu dönemde, şehirlerimizde çağdaş 
ve sağlıklı bir yapılanmaya öncülük etmek 
üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 
ile konut yapımı konusunda da önemli 
adımlar attık. Doğu ve Güneydoğu böl-
gelerimizde toplam 23 il merkezi ile 36 
ilçede 99 şantiye kurduk; her türlü altya-
pısı, sosyal donatı ve çevre düzenlemesiyle 
birlikte 24 bin 714 konut inşaatı başlattık, 
bu konutlardan 8 bin 738’ini de bugün 
itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Yıl 
sonuna kadar 8 bin 179 konutu daha biti-
recek, bölge illerimizi toplam 16 bin 917 
yeni ve modern konuta kavuşturacağız. 
Bu konutlarımızın sosyal donatıları içinde 
neler var? Okul var, ticaret merkezleri var, 
sağlık ocağı var, spor salonları var, hatta 
bu konutların adedi çok çok fazlaysa bir 
hastaneyi gerektiriyorsa orada hastane de 
yapıyoruz. Bölgedeki konut projeleri için 
yaptığımız toplam yatırım şu andaki ra-
kamla 850 milyon YTL, eski rakamla 850 
trilyondur.’’ 
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Bina ve yol inşa etmekle bu bölgelerin 
ihtiyaçlarının tamamen karşılanmış ol-
mayacağını bildiren Erdoğan, ‘‘Hastaları-
mız şifa, öğrencilerimiz okul bekliyor. Bu 
ihtiyaçları yarınlara ertelemenin imkanı 
yoktur’’ dedi. Erdoğan, sağlık ve eğitim ala-
nında bütçe imkanlarını son raddesine ka-
dar zorlayarak ve özel sektörün katkılarını 
teşvik ederek önemli mesafeler aldıklarını 
söyledi. Önceki dönemde bölgede toplam 
bin 346 uzman hekim görev yaparken, son 
iki yılda bu rakamın bin 810’a yükseldi-
ğini bildiren Erdoğan, SSK’ların devri ile 
birlikte bölgedeki uzman hekim sayısını 
toplam 2 bin 378’e çıkardıklarını ifade etti. 
Başbakan Erdoğan, sözleşmeli personel 
uygulaması ile de 2003-2005 döneminde 
6 bin 660 yeni sağlık personelinin bölge-
ye atamasını yaptıklarını kaydetti. Aynı 
dönemde bölgedeki ebe ve hemşire sayı-
sını yüzde 50 artışla 12 binden 18 binlere 
kadar çıkardıklarını bildiren Erdoğan, bir 
yılda 567 bin 121 vatandaşın nakit sağlık 
yardımlarından yararlandıklarını söyledi. 
Erdoğan, toplumun en yoksul yüzde 6’lık 
kesimindeki ailelere, gebe ve çocuklara 
sağlık takiplerini yaptırmaları şartıyla 
aylık ödemeler getirdiklerini, 89 olan 
ambulans sayısını Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde 280’e, 63 olan 112 
acil istasyonu sayısını 198’e çıkardıklarını, 
140 yeni sağlık ocağı açtıklarını, birçoğu 
20 yıldır tamamlanamayan 21 hastaneyi 
de bitirerek bölge insanının hizmetine 
sunduklarını anlattı. 

Başbakan Erdoğan, 2003-2005 dönemin-
de Doğu ve Güneydoğu illerine ayrılan 
sağlık bütçesi payında ortalama yüzde 50 

artış sağladıklarını ifade etti. ‘‘Kalkınmış 
ve müreffeh bir geleceğe doğru yol almak 
için’’ ülkenin bütün çocuklarına ve genç-
lerine en üst seviyede eğitim imkanlarını 
hazırlamak zorunda olduklarını belirten 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Maalesef özellikle Doğu ve Güneydoğu 
vilayetlerimizde bugüne kadar eğitim en 
çok ihmale uğrayan, en az destek gören 
hizmet alanı olmuştur. 2003-2004 yılların-
da Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde ilk 
ve orta öğretimde toplam 186 bin öğrenci 
kapasiteli 4 bin 650 yeni derslik yaptık, 3 
bin okul binasını onarımdan geçirdik, 10 
bin öğrenci kapasiteli yurt ve pansiyonlar 
açtık. Çeşitli nedenlerle kapalı bulunan 
1.400 okulu yeniden eğitime kazandırdık, 
40 okul binasını da depreme karşı güçlen-
dirdik. Ortaöğretim ve meslek okullarının 
ders araç-gereç alımlarına toplam 47 mil-
yon YTL yani 47 trilyon harcadık, ilköğre-
tim okullarının araç-gereç ihtiyacı için de 
valiliklerimize 12 milyon YTL yani 12 tril-
yon TL ödenek gönderdik. Yine bu dönem-
de bölgedeki 2 bin 850 okula hızlı internet 
bağlantısı kurduk. Kaldı ki burada özelikle 
bir şeyi vurgulamak istiyorum, inşallah 
bu yıl sonuna kadar internet ağının ulaş-
madığı bir ilköğretim okulu kalmayacak. 
Eğitimde harcanan her kuruşun bölge in-
sanımızın huzur ve refahı için ne kadar de-
ğerli olduğunu çok iyi biliyoruz. Daha iyi 
bir geleceği, ancak cehaletin pençesinden 
kurtulmuş aydınlık zihinlerle inşa edebili-
riz, buna yürekten inanıyorum.’’ 

Başbakan Erdoğan, televizyonlardan ya-
yınlanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, 
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Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan 
vatandaşların büyük bir bölümünün ‘‘ek-
meğini tarımdan kazanması’’ nedeniyle bu 
bölgeleri kalkındırmanın biraz da bölge ta-
rımını kalkındırmakla mümkün olduğunu 
söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana 
bu bilinçle hareket ettiklerini bildiren 
Erdoğan, tarım sektörünü, özellikle de bü-
yük zorluklar yaşayan bölge tarımını des-
teklemeyi öncelikli görev saydıklarını kay-
detti. Başbakan Erdoğan, bu doğrultuda 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
bulunan illere son iki yılda, ‘‘Doğrudan Ge-
lir Desteği, Prim Destekleri ve Hayvancılık 
Destekleri’’ adı altında toplam 2 katrilyon 
319 trilyon TL destekleme ödemesi yaptık-
larını belirtti. Bu bölgelerde faaliyet gös-
teren tarımsal kalkınma kooperatiflerine, 
‘Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi’nden 
yapılan ödemeler de dahil olmak üzere 
2003 ve 2004 yıllarında yaklaşık 63 tril-
yon TL destek sağladıklarını bildiren Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘Toprak Mahsulleri Ofisimiz ile, hububat 
alımı konusunda çiftçimizin lehine bir 
yaklaşım içinde bölgeye önemli bir maddi 
kaynak aktardık. 2003 yılında 171 bin ton 
hububat karşılığında çiftçimize 55 trilyon 
TL, 2004 yılında 381 bin ton hububat kar-
şılığında 131 trilyon TL, 2005 yılında ise 
bugüne kadar 487 bin ton hububat karşılı-
ğında 150 trilyon TL ödeme yaptık. Tarım 
birliklerimiz de gerek ürün ödemeleri, 
gerekse kredi kullanımı konusunda yine 
çiftçilerimizi rahatlatarak, bölge tarımı-
nı desteklemişlerdir. Bütün bu örnekler, 
hükümetimizin Türkiye’nin her köşesini 
aynı refah ve kalkınmışlık seviyesine ta-

şıma konusundaki azim ve kararlılığını 
ortaya koymaktadır. Bu noktada şu hu-
susun altını özellikle çizmek istiyorum; 
gerçekleştirdiğimiz bütün bu hizmet ve 
yatırımlar, bu bölgelerdeki insanlarımızın 
zaten hakkı olan temel hizmetleridir. Aynı 
anlayışla ülkemizin tüm bölgelerine hakla-
rı olan hizmetleri belirli bir plan dahilinde 
götürüyoruz, götürmeye devam edeceğiz. 
Bu adımları atmayı, bu hizmetleri gerçek-
leştirmeyi boynumuzun borcu biliyoruz. 
Daha önce ihmal edilen bu gecikmiş bor-
cu inşallah biz ödeyeceğiz ve ödüyoruz. 
Türkiye’de bölgeler arası gelir dağılımında 
adalet ve denge mutlaka dönemimizde 
sağlanacaktır. Bunu, mutlu ve müreffeh 
bir Türkiye, aydınlık bir gelecek için ön 
şart olarak görüyoruz.’’ 

Terörün bugün insanlığın başındaki en 
büyük bela olduğunu artık herkesin bil-
diğini belirten Başbakan Erdoğan, son 
zamanlarda gerek Türkiye’de, gerekse 
dünyanın farklı köşelerinde gerçekleşti-
rilen terör eylemlerinin, ‘‘Her türlü insaf 
ölçüsünü aşan, kabul edilemez, bağışla-
namaz tablolar ortaya koyduğunu’’ ifade 
etti. Terörist saldırıların, kısa sayılabilecek 
bir zaman dilimi içerisinde New York’u, 
Endonezya’yı, İstanbul’u, Madrid’i, Irak şe-
hirlerini ve son olarak da Londra ile Şarm 
El Şeyh’i vurduğunu, masum kadın, erkek 
ve çocukların canına kıydığını kaydeden 
Erdoğan, şunları söyledi: 

‘‘Bir kez daha görülmüştür ki, terör illeti-
nin nerede, ne zaman ve kimi, nasıl, niçin 
vuracağı belli değildir. Seçilen hedefler 
bakımından, dil, din, millet, ırk, vatan böy-
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le bir fark gözetmemektedir. Bunu tekrar 
tekrar boşuna söylemiyoruz. Uluslararası 
camiayı hiçbir ayırım yapmaksızın terör 
olgusuna karşı küresel ölçekte ortak müca-
deleye boşuna çağırmıyoruz. Bugün bütün 
dünyanın üstünde düşünmeye başladığı 
gerçekler, Türkiye’nin yıllardır savundu-
ğu, ama üzülerek söylüyorum, yeterince 
muhatap bulamadığı düşüncelerdir. 
İnsanlığın teröre karşı ortak bir akıl ve 
sağduyu zemininde buluşması, umuyoruz 
ki bu kadar büyük bedeller karşılığında ol-
masın. Şiddetin karşısına şiddetle çıkmak 
çağdaş dünyanın üslubu, tavrı olmamalı-
dır. Bunun yerine terörün edindiği küresel 
etkinliği iyi değerlendirmek, masum dün-
ya çoğunluğunu marjinal şiddet odakları 
karşısında güçlendirmek durumundayız.’’ 

Türkiye’nin, yıllardan beri teröre karşı bü-
tün dünya devletlerinin işbirliği içerisinde 
hareket etmesi gerektiği tezini seslendirdi-
ğini belirten Erdoğan, ‘‘Ancak bugün hala 
dostane ilişkiler sürdürdüğümüz ülkeler 
arasında bile ‘iyi terör-kötü terör’ ayrımı 
yapabilen, bir başka toplumun canını 
yakan terörist odaklara kendine dokun-
madıkça göz yumabilen ve hatta destek 
olabilen ülkeler, yönetimler, siyasi partiler 
veya sivil toplum örgütleri görüyoruz’’ 
dedi. Erdoğan, bu durumun, farklı toplum 
ve kültürlerin ortak bir insanlık payda-
sında buluştuğu yeni bir barış çağı umut-
larına gölge düşürdüğünü ifade ederek, 
‘‘Bu bir samimiyet sınavıdır. Çifte standart 
uygulayan yönetimlere, anlayışlara sesle-
niyorum, çok açık söylüyorum, insanlığın 
ortak geleceği, bu samimiyet sınavının so-
nucuna bağlı olacaktır’’ diye konuştu. 

Diplomasinin ‘‘düşman edinme değil, dost 
kazanma sanatı’’ olduğunu vurgulayarak 
konuşmasını sürdüren Erdoğan, insanlı-
ğın, çağları damıtarak bugünlere taşıdığı 
medeniyet birikimlerine sahip çıkmak, 
dünyaya kan ve gözyaşı dışında bir şey ge-
tirmeyen çatışma kültürünün yerine yeni 
bir uzlaşma kültürü tesis etmek mecburi-
yetinde olduğunu bildirdi. Yeni bir çağın 
eşiğinde olunduğunu vurgulayan Erdo-
ğan, şöyle konuştu: 

‘‘Çok kritik bir eşikte bulunuyoruz. Ya barış 
egemen olacak ya da şiddet ve terör. Ya de-
mokrasi ve uzlaşma kazanacak ya da çatış-
ma kültürü bu işin sonunda galip gelecek. 
Bizim seçtiğimiz yol açıktır. O da, barışın, 
sevginin, demokrasinin, insanlık değerle-
rinin küreselleşmesidir, terör ve şiddetin 
değil... Yeni bir barış çağını ancak Yunuslar, 
Mevlanalar gibi insanlığın ortak vicdanı-
nı dillendiren seslere kulak vererek inşa 
edebiliriz. Bir Hint şairinin de dediği gibi, 
‘Hangimizin sırtını ısıtmaz güneş / Yağmur 
hangi birimizi ıslatmaz / Hangimizi yak-
maz ateş / Toprak hangi birimizi bağrına 
basmaz / Hepimiz biriz, hepimiz insan.’ Bu 
çağrıya karşılık vermek mecburiyetindeyiz. 
Yaradılanı, Yaradan’dan ötürü sevmek, in-
sanlık değerlerini yüceltmek zorundayız. 
Her zaman insanlığın ortak değer ve ilke-
lerinin, kültür ve gelenek farklılıklarından 
çok daha güçlü bir çekim merkezi oluştur-
duğunu savunduk. Şiddetin ve fanatizmin 
hiçbir din veya kültürün özünde yer alama-
yacağını her vesileyle ifade ettik.’’ 

Başbakan Erdoğan, bugün kendileriyle 
aynı sesi paylaşan, aynı gerçekte uzlaşan, 
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aynı barış ve diyalog umuduna inanan 
ülke ve halkların artmakta olduğunu gör-
düklerini ve bundan mutluluk duydukla-
rını söyledi. ‘‘Dünyanın makul çoğunluğu 
olarak, yeryüzünde insan soyunun refah 
ve huzuru için sesimizi yükseltmek, ortak 
bir irade geliştirmekten başka çıkar yol gö-
remiyoruz’’ diyen Erdoğan, konuşmasını 
şöyle tamamladı: 

‘‘Bu çabalarımız çerçevesinde BM çatısı 
altında ‘Medeniyetler İttifakı’ adıyla yeni 
bir uluslararası girişim hayata geçirilmiş 
bulunuyor. Genel Sekreter Kofi Annan 
iki hafta önce bunu resmen duyurdu. 
İspanya Başbakanı, değerli dostum Sa-
yın Zapatero’yla birlikte Sayın Genel 
Sekreter’e sunduğumuz ortak mektubun 
kabul görmesi umut vericidir. Ancak so-
rumluluğumuz, ‘Medeniyetler İttifakı’ giri-
şimini başlatmakla sınırlı olmayıp, yine İs-
panya Başbakanı’yla birlikte bu girişimin 
eş-destekçileri şeklinde devam etmektedir. 
Bu ittifak çerçevesinde öyle zannediyorum 
ki 17-18 ülkeden uzman, üst seviyede, bir 
Akil Adamlar Grubu oluşturulacak, bu 
grup tarafından hazırlanacak Eylem Planı 
2006 yılının ikinci yarısında BM’e sunula-
caktır. Türkiye, özgür dünyanın, barış ve 
demokrasinin bayraktarlığını yapmaya, 
dünyanın her köşesinden ülke ve halklarla 
sıcak ilişkiler geliştirmeye aynı kararlılıkla 
devam edecektir. Son Moğolistan gezimiz-
de bir kere daha müşahede ettiğimiz gibi, 
uzatılan el karşılıksız kalmayacaktır.’’ 
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Başbakan Erdoğan, resmi bir ziyaret için 
Ankara’da bulunan KKTC Cumhurbaşka-
nı Mehmet Ali Talat’ı Başbakanlık resmi 
konutunda gerçekleştirdiği görüşmeden 
önce gazetecilere yaptığı açıklamada, 
KKTC’nin vermekte olduğu demokratik 
mücadelesinde sonuna kadar yanlarında 
olduklarını ve olmaya devam edecekleri-
ni belirtiyordu. ‘‘İnanıyorum ki eninde 
sonunda hak tecelli edecektir ’’ diyen 
Erdoğan, şu ana kadar ki gelişmelerin 
olumlu istikamette olduğunu düşündük-
lerini ve her platformda Türk tarafının 
görüşlerini ortaya koyduklarını kaydedi-
yordu.

Başbakan Erdoğan, ‘‘KKTC, 24 Nisan re-
ferandumunda uluslararası diplomaside 
çok kararlı ve dürüst bir adım atmış, ge-
rek BM, gerek AB üyesi ülkelere aslında 
(diplomaside dürüstlük nedir) göster-
miştir ’’ diye konuşuyordu. KKTC’nin 
Annan Planı’na yüzde 65 oyla ‘‘evet’’ de-
diğine ve Güney Kıbrıs’ın ‘‘hayır’’ dediği 
halde AB’ye kabul edildiğine dikkati çe-
ken Erdoğan, ‘‘Dolayısıyla sözünü yerine 
getirenlerle getirmeyenler ortadadır. Biz 
bundan sonraki süreci bu çerçeve içinde 
değerlendiriyoruz. Bu çerçeve içerisinde 
de bu süreci garantör bir ülke olarak 
KKTC’nin yanında olarak devam ettire-
ceğiz’’ diyordu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet 
Ali Talat’la Görüşme Öncesi 

Basın Açıklaması

Ankara | 02 Ağustos 2005
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Değerli iş adamlarımız… Sevgili Diyarba-
kırlılar… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bu güzel buluşmada, bu 
güzel şehirde sizlerle birlikte bölgenin 
sorunlarını ve geleceğe dönük umutla-
rımızı sizlerle konuşma imkanı bulmuş 
olmaktan duyduğum memnuniyeti özel-
likle ifade etmek istiyorum.

Biliyorum ki sizler de Türkiye’nin ge-
leceği için benim duyduğum heyecana 
ayniyle sahipsiniz. Allah’a şükürler ol-
sun ki, milletimizin büyük desteği ve 
hükümet olarak sürdürdüğümüz kararlı 
çalışmalar neticesinde Türkiye yeniden 
umutların yeşerdiği, taze başlangıçlara 
imkan veren bir ülke haline gelmiştir. 

Diyarbakırlı Işadamları ile 
Toplantı

Diyarbakır | 12 Ağustos 2005
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Hedefimiz ekonomide yakalanan istikra-
rın getirdiği kazanımları ülkeye en adaletli 
biçimde yaymak, bugüne kadar ihmal 
edilmiş bölgelerimizi, şehirlerimizi, insan-
larımızı da ulaşabildiğimiz en yüksek se-
viyede refaha, mutluluğa kavuşturmaktır.

Sorunlarımızın çok, yolumuzun uzun 
olduğunun bilinci içindeyiz. On yılların 
eksik bıraktığını tamamlamak, mahrumi-
yetleri gidermek, küskün gönülleri şenlen-
dirmek, kararan umutları canlandırmak 
için canla başla çalışmamız gerekiyor. Bu-
güne kadar Türkiye’nin ekonomik zengin-
likleri bu ülkenin insanına adaletli olarak 
yansıtılamamış, hizmet Anadolu’nun her 
yerine aynı hassas teraziyle dağıtılamamış-
tır. Türkiye’de zaman zaman yakalanan 
ekonomik gelişmelerin kalıcı kazanımlara 
dönüştürülememesinin asıl sebebi de bu-
dur.

Ülke olarak ne zaman ayağa kalkıp ilerle-
me azmi göstersek, bünye olarak denge-
mizi tam sağlayamadığımız için bir süre 
sonra topallamaya başlamışız. Çektiğimiz 
sıkıntılardan, geçirdiğimiz krizlerden, ya-
şadığımız acı tecrübelerden biliyoruz ki, 
bu ülkenin her bir köşesi gelişmeden den-
geli ve adil bir şekilde payını almazsa eko-
nomide gerçek bir ilerleme sağlanamıyor. 
Bu sebepledir ki, Türkiye’nin kalkınması 
idealini paylaşan, bunun için kafa yoran, 
mücadele eden herkesin en temel önceliği 
gelir adaleti ve bölgesel farklılıkların orta-
dan kaldırılması olmalıdır.

Bunu nasıl yapacağız? Devlet-millet el ele 
vererek, kamu ve özel sektörün enerjisini 

birleştirerek, bugüne kadar eksik bırakı-
lanları aşama aşama tamamlayarak…

Değerli dostlar…

Hükümet olarak biz, göreve geldiğimiz ilk 
günden beri belli bir plan ve program içe-
risinde ekonomik açıdan geride kalmış il-
lerimizi ileri seviyelere taşımak için büyük 
bir hassasiyet gösteriyor, adımlar atıyoruz. 
Çıkardığımız Teşvik Kanunu ile milli gelir-
den nispeten az pay alan illerimizde yatı-
rım yapmak isteyenlere önemli avantajlar 
sağladık. Diyarbakır Türkiye’nin nüfus açı-
sından 10. büyük şehri, buna karşılık kişi 
başına 1300 dolarlık gelirle 81 il arasında 
54. sırada…

Burada bir tezat olduğu aşikar. Bunun 
acilen makul bir şekilde değiştirilmesi 
lazım… Bu amaçla hükümetimizin almış 
olduğu tedbirler var, mesela geçen yıl 
Doğrudan Gelir Desteği ve Destek Teşvik 
Primi olarak bölgeye toplam 85 Milyon 
YTL ödeme gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 
Yine Teşvik Yasası kapsamında çeşitli sek-
törlere 1700 dönüm arazi tahsisi yaptık. 
Her fırsatta başta bu bölgede doğmuş iş 
adamlarımız olmak üzere yerli ve yabancı 
yatırımcılara bu bölgelerde yatırım yap-
maları için çağrıda bulunduk.

Devlet olarak eğitim alanında, sağlık 
alanında, alt yapı yatırımlarında, bölge 
tarımının kalkındırılmasında azami gay-
reti gösteriyoruz. İmkanlar elverdikçe 
devletimizin bugün bir olan yatırımı 
ona, on olanı yüze çıkacaktır. Ancak asıl 
önemlisi sizlerin, özel sektörümüzün, 
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yatırımcımızın, girişimcimizin bölgenin 
dertlerine deva olacak adımları atması, o 
enerjiyi ve heyecanı göstermesidir.

Her zaman söylüyoruz, Türkiye’yi kal-
kındıracak olan gerçek güç özel sektörün 
dinamizmi olacaktır. Bizim Teşvik Yasası 
ile sağlamaya çalıştığımız şey, bölgeyi 
kalkındıracak olan bu özel sektör irade-
sini ortaya çıkarabilmek, destekleyebil-
mektir. Bize düşen her şeyi yapacağız, 
devletin bugüne kadar bu bölgeden 
esirgediği ilgiyi en üst seviyede, en sa-
mimi ve sıcak şekilde göstereceğiz. Buna 
karşılık beklentimiz bizim gösterdiğimiz 
bu samimi ilgiyi, bu yoğun çabayı başta 
sizler olmak üzere özel sektörümüzün de 
göstermesidir.

Diyarbakır için, Adıyaman için, Siirt 
için, Şırnak için, Batman için hep bera-
ber ileriye doğru, refaha ve aydınlığa 
doğru adımlar atacağız. İnsanımızı ya-
ralayan her derdin devası bu sinerjiden 
doğacaktır, buna inanıyoruz. İşsizliği de, 
aşsızlığı da, dertleri de, mahrumiyetleri 
de böyle aşacağız. Bu hissiyatla hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli medya mensupları... Hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum.

Hepinizin bildiği gibi Formula 1 halen 
dünyanın en büyük sportif organizasyo-
nundan biri... Öte yandan bu organizas-
yonun sportif niteliğinin yanında büyük 
çapta ekonomik anlamlar taşıdığı da bir 
gerçek... Hemen ifade edeyim ki, bu dev or-
ganizasyonun düzenlendiği şehirler zinci-
rine İstanbul’un da eklenmiş olmasından 
büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bu organizasyon Türkiye için çok önemli 
bir tanıtım imkanları, ekonomimiz için de 
çok değerli katkılar sağlayacaktır. Dünya-
nın her bir tarafından 2.2 milyar insanın 
izleyeceği bu önemli sportif heyecanla 
Türkiye ve İstanbul dünya gündeminin 
baş köşesinde yerini alacaktır. Tıpkı dünya 
liderlerinin bir araya geldiği siyasi, ekono-
mik, askeri zirvelerde, kültürel ve mimari 
alanındaki dev organizasyonlarda, Euro-
vision finalinde, yine Şampiyonlar Ligi 
finalinde, Üniversiade 2005’in organizas-
yonlarında olduğu gibi...

Türkiye’nin özellikle son iki yıl içinde 
dünyanın ilgi merkezi olması elbette te-
sadüflerin eseri değildir. Türkiye’nin ve 
İstanbul’un dünya gündeminde böylesine 

önemi ve ağırlığı olan zirve ve organizas-
yonlara ardı ardına ev sahipliği yapıyor 
olması tamamen ülkemizin attığı ilerleme 
adımlarıyla son birkaç yılın dünya yıldızı 
olmasıyla ilgilidir. Türkiye ilk beş yıl itiba-
riyle ikibinli yılların en önemli aktörlerin-
den biridir. Umuyoruz ki istikrar koruna-
cak ve gelişme sürecektir.

Değerli arkadaşlar... 

Formula 1 vesilesiyle yine dünyanın her 
yanından farklı kültür, inanç ve pratiklere 
sahip 4.5 milyona yakın insanın ülkemizi 
ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu büyük or-
ganizasyonun, ekonomimize ve İstanbul’a 
yapacağı katkılardan belki de daha önem-
lisi, İstanbul’un tarihi misyonuna uygun 
bir medeniyetler buluşmasına sahne ol-
masıdır. Bu zengin tablonun İstanbul’da 
canlanıyor olmasını bizim kadar dünya 
kamuoyunun da çok etkileyici, çok çarpıcı 
bulacağına eminim. Misafirlerimizi en iyi 
şekilde ağırlamak ve bu organizasyona en 
azından 7 yıl boyunca artan bir ilgiyle ka-
tılımlarını sağlamak için bütün hazırlıklar 
yapılmış, bütün tedbirler alınmıştır.

İnanıyorum ki bu Formula 1, organizasyon 
tarihinde de iz bırakan bir başarıyla ger-
çekleştirilecektir. İstanbul, Formula 1’in 

Formula 1 Basın Toplantısı

İstanbul | 15 Ağustos 2005
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getirdiği katma değeri en iyi şekilde de-
ğerlendirecek, özel sektörümüzün pek çok 
alanında bu birkaç günün sağladığı im-
kanlar bütün bir yılı bereketlendirecektir. 
Çünkü Formula 1 düzenlendiği her ülkede 
bugüne kadar kendi başına bir sektör, bir 
endüstri büyüklüğüne ulaşmıştır. Bu orga-
nizasyonu yarısından fazlası naklen olmak 
üzere 200’ün üstünde ülke televizyonlar-
dan yayınlayacak, bu sayede Türkiye’nin 
tanıtımına değer biçilemeyecek bir katkı 
sağlanacaktır.

Bu fırsatın kıymetini bileceğiz. Bu değerli 
fırsatın ülkemize kazandırılmasında eme-
ği geçen, tesislerin yapımında ve organi-
zasyonun gerçekleşmesinde görev alan 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Formu-
la 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve sonuç-
ta sportmenliğin kazanmasını temenni 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Erdoğan, televizyon kanallarında yayınla-
nan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, hare-
ketli ve bereketli geçen bir yaz döneminin 
artık sonlarına yaklaşıldığını, Türkiye’nin, 
son 33 ayı büyük bir değişim hareketini, 
adeta bir ‘‘Sessiz Devrim’’i adım adım ger-
çeğe dönüştürerek geçirdiğini kaydetti. 
Bu ‘‘Sessiz Devrimi’’, başlattıkları büyük 
değişim sürecinin sonuçlarını genel bir 
bakışla değerlendiren Erdoğan, bugünün 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın da kutlan-
dığı anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Gayet iyi biliyorum, hep beraber yaşadık 
o günleri. Çok zorlu, sıkıntılı dönemlerden 
geçtik. Ama büyük bir mutlulukla görüyo-
rum ki, artık gerçekleştirdiğimiz değişim 
hamlesinin ilk meyveleri ortaya çıkmaya 
başladı. Bu kadar kısa bir sürede neler 
başardığımızı özellikle konuşmak istiyo-
rum. Hele hele böyle anlamlı bir günün 
akşamında bunu sizlerle konuşmak bizim 
için ayrı bir mutluluk vesilesi. Kararlılıkla, 
azimle çalıştığımızda ulaşamayacağımız 
bir hedefin olmadığını bu örnekler açıkça 
göstermiştir. Neticeleri inşallah zaman 
içinde peyder pey alındıkça bugün attığı-
mız adımların değeri çok daha iyi anlaşı-
lacaktır. Türkiye’nin geleceğini nasıl inşa 
ettiğimiz o zaman, açık söylüyorum çok 

net olarak görülecek, bugün karşı çıkan 
dar görüşlü muhalifler tarafından da tak-
dir edilecektir. Türkiye’nin önü aydınlıktır, 
bunu böyle bilmelisiniz. Bu artık bütün 
dünyanın söylediği bir gerçektir.’’ 

Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin son üç yıl 
içinde her alanda gösterdiği büyük başa-
rılarla dünyanın yıldız ülkelerinden biri 
haline geldiğini, dış itibarını çok yönlü 
olarak artırdığını bildirdi. Bunun en açık 
göstergesinin, özellikle son iki yıl içinde 
arka arkaya Türkiye’ye çekilen uluslararası 
toplantılar, ekonomik, siyasi ve askeri zir-
veler ile dev kültür ve spor organizasyon-
ları olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

‘‘Şöyle bir hatırlayın; NATO Zirvesi, İslam 
Konferansı Örgütü Toplantısı, Şampiyon-
lar Ligi, Asya Kalkınma Bankası Zirvesi, 
Eurovision Şarkı Yarışması Finalleri, 22. 
Dünya Mimarlar Zirvesi, OECD Zirvesi, 
UNIVERSIADE Gençlik Oyunları ve son 
olarak da Formula 1 yarışlarına Türkiye 
damgasını vurmuştur. Bunlar adeta çıta-
nın yükselttiği ve bu noktada Türkiye’nin 
adeta sınıf atladığı hareketlerdir. Bunlar, 
daha düne kadar hayal bile edilemeyen 
başarılardır. Türkiye, her biri alanlarında 
zirveyi temsil eden bu dev organizasyon-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ağustos 2005
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lara ev sahipliği yapar hale gelmiştir. Bu 
organizasyonların altından da alnının 
akıyla çıkmıştır. Şimdi sizlerle samimi 
bir şekilde dertleşmek istiyorum. Biz bu 
işlerle uğraşırken vizyonsuz, kendine ve 
milletine güvenini kaybetmiş, kısır siyasi 
anlayış sahipleri ne yaptılar? ‘Hükümet, 
bu işin altında kalır’ dediler. ‘Türkiye, 
bunu başaramaz’, ‘Formula I, yetişmez’, 
‘Dünyaya rezil oluruz’ dediler. Soruyorum 
şimdi, ne oldu peki? Bunları söyleyenler 
miydi, Türkiye’nin iyiliğini isteyenler? Fa-
kat biz bu seslere kulak vermedik; her ya-
pılana burun kıvıran, beğenmemeyi adeta 
meziyet sayan, başka da işi, karı olmayan-
lara itibar etmedik. Allah’a şükürler olsun, 
Milletimizin yüzünü de kara çıkarmadık; 
kararlılıkla bu işlerin arkasında durduk. 
Sorumlu arkadaşlarımıza, ‘Yürüyün, biz 
arkanızdayız’ dedik. Maddi, manevi ne ge-
rekiyorsa, her türlü desteği verdik.’’ 

Günü geldiğinde bizzat gidip yapılanları 
yerinde gördüklerini, hatta birkaç kez 
giderek denetimler yaptıklarını anlatan 
Erdoğan, eksikliklerin giderilmesi için 
bürokrasiyi hızlandırdıklarını söyledi. 
‘‘İçerde ve dışarıda ellerini ovuşturarak 
bekleyen kötü niyet sahiplerinin yüzünü 
güldürmedik. Onlar umduklarını bulama-
dılar’’ diyen Erdoğan, şöyle devam etti: 

‘‘Ama bakın, Türkiye neler kazandı? Açık, 
net söylüyorum, Türkiye, bizim dönemi-
mizde sınıf atlamıştır. Dünya devletleri 
içinde birinci ligdeki yerini almıştır. 
Önceki kötü yönetimler sonucu dışarıda 
kaybettiği itibarı hamd olsun şimdi ye-
niden kazanmıştır. Milletimiz, ön açan 

ve ön açmanın gayreti içerisinde olan 
hükümetler ve şunu biliyor ki, bu hükü-
metlerle beraber birçok şeylere muktedir 
olabileceğini de işbaşında olduğunda 
neler yapabileceğini bu organizasyonlarla 
göstermiştir. Bunu dost da görmüştür, düş-
man da görmüştür. Hemen söyleyelim, bu 
dev organizasyonlara ev sahipliği yapan 
Türkiye, değeri milyarlarca dolarla ölçü-
len dış tanıtım ve reklam faydasını da bu 
arada sağlamış oldu. Yanlış anlaşılmasın, 
geldiğimiz bu noktadan asla tatmin olma-
yacağız; ancak bu büyük değişimin keyfini 
çıkarmanın, bu büyük gururu yaşamanın 
da her vatandaşımızın hakkı olduğunu 
düşünüyorum.’’ 

Erdoğan, televizyon kanallarında yayın-
lanan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında, 
Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkelerinden 
biri haline getirmekte kararlı olduklarını 
vurgulayarak, bunun için Türkiye’nin yö-
netim anlayışını, gelecek vizyonunu değiş-
tiren yapısal değişim adımlarını attıklarını, 
atmaya devam ettiklerini kaydetti. Başba-
kan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

‘‘İstedik ki, Türkiye’nin çehresini değiştire-
lim. İstedik ki, Türkiye’nin şehirlerini, bu ül-
kenin insanına yakışan çağdaş bir standarda 
çıkaralım, ulaşım kalitemizi ve güvenliğimi-
zi azami derecede arttıralım, Türkiye’yi baş-
tan başa bölünmüş yollarla örelim. Bugün 
bu atılımının ilk sonuçlarını da büyük bir 
mutlulukla söylüyorum, almaya başladık.’’ 

Göreve geldiklerinde, 15 bin kilometre 
bölünmüş yol sözü verdiklerini anımsatan 
Erdoğan, 2002 yılı sonunda çalışmaların 
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başlatıldığını ifade etti. Erdoğan, ‘‘Ülkemi-
zin ekonomik durumu nedeniyle kalite-
den asla taviz vermeden en az maliyetle, en 
fazla yolu yapabilmek için kademeli kalite 
anlayışıyla o günlerden bugünlere hum-
malı bir şekilde çalışmaya başladık’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, 2003 yılı öncesine ka-
dar önceki yönetimlerin sadece 3 bin 859 
kilometre bölünmüş devlet yolu, bağlantı 
yolları ile birlikte 2 bin kilometre otoyol, 
450 kilometre de bölünmüş il yolu inşa et-
tiğini anlattı. ‘‘Yol medeniyettir’’ anlayışıy-
la 2003-2005 arasında 5 bin 756 km bölün-
müş yolda çalışma yaparak, bunun 3 bin 
796 kilometresini asfalt, 908 kilometresini 
üstyapı, bin 52 kilometresini de toprak 
tesviye seviyesinde tamamladıklarını kay-
deden Erdoğan, son iki yılda yapılan bö-
lünmüş yolun, Cumhuriyet tarihi boyunca 
yapılmış bölünmüş yol uzunluğunun iki 
katına yakın olduğunu ifade etti. 

Erdoğan, kısıtlı bütçe imkanlarına rağ-
men 2003 yılında 511 milyon 545 bin 
YTL, 2004 yılında 1 milyar 44 milyon 313 
bin YTL tutarında yol yatırımı yaptıkla-
rını dile getirdi. Bütçeden 2005 yılında 
bu iş için ayrılan ödeneğin 600 milyon 
YTL’sinin tamamen Karadeniz Sahil Yolu 
için ayrıldığını bildiren Erdoğan, ‘‘Ama 
toplamına geldiğimiz zaman 1 milyar 178 
milyon 872 bin YTL, yaklaşık olarak 1.2 
katrilyon buraya ayrılmış olan paramız 
var. Bu yoğun bir şekilde harcanıyor ve 
bu yıl sonuna kadar fazlasıyla harcanmış 
olacaktır. Bu ülkeyi bölünmüş yol ağıyla 
donatmak üzere proje üstüne proje gelişti-
riyoruz’’ diye konuştu.

Bütün gayretlerinin, vatandaşların ulaşım 
rahatlığını ve yol güvenliğini sağlamak 
için olduğunu söyleyen Erdoğan, son dö-
nemde bitirilerek trafiğe açılan bölünmüş 
yollarda hatalı sollamalara bağlı kafa ka-
faya çarpışma riskinin azaldığını, ölümlü 
kazalarda yüzde 50-70 arasında bir azalma 
olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Ayrıca 
yollardaki kara noktaların iyileştirilmesi 
sayesinde, 608 kaza noktasının 57’ye dü-
şürüldüğünü ifade eden Erdoğan, iyileşme 
sağlanan noktalarda kaza sayısında yüzde 
66, ölü sayısında yüzde 92, yaralı sayı-
sında yüzde 79 azalma tespit edildiğini 
aktardı. Başbakan Erdoğan, ‘‘Bu neticeler, 
ülkemizde her yıl yüzlerce insanımızın 
ölümü, binlerce insanımızın yaralanması 
ve büyük maddi kayıplara neden olan tra-
fik kazalarının önlenmesinde bölünmüş 
yolların ne kadar önemli olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır’’ dedi. 

Başbakan Erdoğan, tatil sezonu sona erer-
ken vatandaşlardan dönüş yolunda dikkat-
li olmalarını isteyerek, ‘‘Tatil sezonu sona 
ererken yine yollarda hepimizin yüreğini 
acıtan, ocaklar söndüren sahnelerin yaşan-
maması için lütfen azami dikkat gösterin’’ 
diye konuştu. Erdoğan, kazalara sebebiyet 
vermemek için, sürücülerin yol özel şartla-
rını gözetmeleri, uyarıları dikkate alarak, 
trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının 
üzücü sonuçların yaşanmasını en aza in-
direceğini vurguladı. Bu konuda daha da 
iyi noktalara gelebilmek için 2005 yılında 
240 ayrı noktada bölünmüş yol çalışma-
larının devam ettiğini anlatan Erdoğan, 
bu yıl sonunda asfalt seviyesindeki yol 
uzunluğunu 6 bin kilometreye, alt temel 
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seviyesindeki yolu ise bin kilometreye 
tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti. 
Başbakan Erdoğan, bu sayede şu ana kadar 
yapılan bölünmüş devlet yolu, bölünmüş 
il yolu ve otoyolla, toplam bölünmüş yol 
uzunluğunun 12 bin kilometreye çıkarıla-
cağını dile getirdi. 

Türkiye’nin topyekun kalkınması için her 
alanda iyileşmeler sağlanması gerektiğini 
ifade eden Erdoğan, tarım sektörünün 
de bu alanların başında geldiğini söyledi. 
Erdoğan, 2001 yılında ekonomik krizin 
etkisiyle çiftçilerin uzun zamandır öde-
yemediği 2.7 katrilyon TL tutarındaki 
kredi borçlarının 1.2 katrilyonluk kısmını 
yeniden yapılandırdıklarını, kalan 1.5 
katrilyon liralık kısmını ise tamamen sil-
diklerini anımsattı. ‘‘Tarıma Can Suyu’’ slo-
ganıyla geçen yıl başlattıkları uygulamayla 
çiftçilere düşük faizli kredi kullandırma 
imkanı sağladıklarını söyleyen Erdoğan, 
bu uygulama kapsamındaki kredileri bu 
yıl daha da çeşitlendirdiklerini belirtti. 
Hayvancılık, organik tarım ve iyi tarım uy-
gulamalarında yüzde 60, su ürünlerinde 
yüzde 40, AR-GE yatırımlarında yüzde 30, 
sertifikalı tohum üretimi ve kullanımında 
yüzde 50 oranında indirim yaptıklarını 
hatırlatan Erdoğan, piyasa faiz oranları 
yüzde 20 seviyesinde olmasına karşılık, ta-
rımsal kredilerde bu oranların yüzde 8 ile 
yüzde 15 arasında değiştiğine işaret etti. 
Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: 

‘‘Biz geldiğimizde bu oranlar nerelerde 
idi, şimdi bunu nerelere getirdik? Yüzde 
50 civarında dolaşan bu faizler şimdi 8-15 
arasına düştü. Vadeleri, işletme kredi-

lerinde 2 yıla, yatırım kredilerinde de 5 
yıla kadar çıkardık. 2005 yılında kullan-
dırılacak tarımsal kredi miktarını Ziraat 
Bankası’ndan 1.9 milyar, Tarım Kredi Ko-
operatifleri aracılığı ile de 1.2 milyar YTL 
yani 1.2 katrilyon olmak üzere toplam 3.1 
milyar YTL olarak öngörmekteyiz.’’

Erdoğan, çiftçilerin mazot fiyatı artışla-
rından daha az etkilenmesini sağlamak 
için ürün grupları üzerinden ortalama 
mazot tüketim miktarlarını dikkate alarak 
litre başına 30 Yeni Kuruş mazot desteği 
sağlandığını da anımsattı. Tarımsal sula-
mada yaklaşık 600 trilyon lira olan enerji 
borçlarını da yeniden yapılandırdıklarını, 
bununla, borcunu zamanında ödeyen çift-
çilerin daha ucuza elektrik tüketebilmeleri 
için 52 trilyon liralık bir kaynak ayırdık-
larını belirten Erdoğan, bunun da enerji 
kullanımını yüzde 15 oranında ucuzlat-
tığına işaret etti. Başbakan Erdoğan, AB 
ortak tarım politikasını da dikkate alarak 
önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere 
2006-2010 yıllarını kapsayan bir ‘‘Tarım 
Stratejisi Belgesi’’ hazırladıklarını anlattı. 

Mevcut yasalar ve imkanlar çerçevesinde 
çiftçilerin zararının tamamının karşıla-
nabilmesinin mümkün olmadığına işaret 
eden Erdoğan, gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi, Türkiye’de de doğal afetler nedeniyle 
oluşacak zararların telafisi için en etkili 
yolun, tarım sigortaları uygulaması oldu-
ğunu kaydetti. Bu amaçla Tarım Sigortası 
Kanunu’nu çıkardıklarını söyleyen Erdo-
ğan, sigorta desteği için bu yıl Bakanlık 
bütçesinden 30 trilyon Lira kaynak ayrıldı-
ğını dile getirdi. Erdoğan, hayvancılığa da 
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özel önem verdiklerini dile getirerek, hay-
vancılık desteklerini bir önceki yıla göre 
3 kat artırarak 2005 yılı bütçesine 622 
milyon YTL ödenek koyulduğunu bildirdi. 
Kooperatiflere verilecek desteklerle birlik-
te 2005 yılında hayvancılık desteklerinin 
yaklaşık 1 trilyonu bulduğunu anlatan Er-
doğan, bu yılki destekleme miktarının, bir 
önceki yıla göre yüzde 22.9 artış anlamına 
geldiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam 
etti: 

‘‘Aslında, köylümüz, çiftçimiz bunları za-
ten biliyor, çünkü yaptıklarımızı onlar gö-
rüyor, onlar yaşıyor. Bütün bunları, ‘çiftçi 
ağlıyor’ diyen yaygaracılara bir kez daha 
hatırlatmak için anlatıyorum. İnşallah bu 
anlattıklarımızı anlayacak ferasete, hazme-
decek izana, kabullenecek insaf ve vicdana 
sahip olurlar. Onlar konuşadursunlar, biz 
işimize bakalım. Çünkü bizim varmak is-
tediğimiz bir menzil, ulaşmak istediğimiz 
bir hedef var. Bizim hedefimiz; çiftçimizle, 
köylümüzle, hayvancımızla el ele vererek 
tarım sektörümüzü canlandırmak, bu sa-
yede Türkiye’yi kalkındırmaktır.’’

Esnaf kesiminin de çiftçiler gibi geçmişte 
yaşanan ekonomik sıkıntılardan büyük 
yaralar aldığını hatırlatan Başbakan Er-
doğan, esnafın durumunda da adım adım 
iyileşme sağlamak, yaşadıkları zorluklar 
karşısında onları yalnız bırakmamak ve 
yeniden ekonomiye kazandırmak için 
hükümet olarak büyük gayret gösterdik-
lerini söyledi. 825 bin esnaf ve sanatkarın 
yararlandığı sicil affını çıkarttıklarını, 
esnafa kan ağlatan, kepenk kapattıran 
kredi faizlerini yüzde 59’dan yüzde 16.5’a 

indirdiklerini anlatan Erdoğan, kullandı-
rılan kredi limitini 5 milyar liradan önce 
10 milyar, ardından da 15 milyar liraya 
çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, kefalet 
kooperatiflerinin ortaklarına kredi kullan-
dırılırken, kestikleri bloke sermaye oranı-
nı yüzde 10’dan yüzde 1’e indirdiklerini, 
kredi kullanımında Bağ-Kur pirim borcu 
ödeme şartını kaldırdıklarını, esnafa kredi 
kullandıran kefalet kooperatifi sayısını 
402’den 891’e, kredi kullanan esnaf sayı-
sını 710 bine, kullandırılan toplam kredi 
miktarını da 3 katrilyona ulaştırdıklarını 
anlattı. Başbakan Erdoğan, ‘‘Böylece yüz 
binlerce kapanmış kepenk yeniden iş ha-
yatına dönme imkanına kavuştu’’ dedi. Bu 
yapılan iyileştirmelerin sonucunda, Bağ-
Kur’a sigorta prim borcunu aksatmadan 
ödeyen esnaf ve sanatkar sayısının 462 bin 
620’den 1 milyona ulaştığına işaret eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Toplumumuzun hiçbir kesiminin sesine 
sağır, derdine yabancı olmadık, olmaya-
cağız. Bu ülkenin, bu milletin hükümeti 
olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmaya-
cağız. Bir bardak suda fırtına koparmayı 
alışkanlık haline getirmiş kesimlerin boş 
sözlerine aldırmadan, sizin dualarınız ve 
desteğinizle bu hizmet yolunda yürümeye 
devam edeceğiz. Biz sizin içinizden geldik, 
sizinle beraberiz, sizinle yürüyeceğiz. Çün-
kü ‘bu iktidar milletin iktidarıdır’ anlayı-
şıyla bu yoldayız ve bu yola böyle devam 
ediyoruz.’’

Erdoğan, televizyon kanallarında yayınla-
nan ‘‘Ulusa Sesleniş’’ konuşmasında yeni 
eğitim-öğretim yılının 12 Eylül günü başla-
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yacağını hatırlattı. Eğitim alanında özellik-
le fiziksel eksikliklerin giderilmesinin bü-
yük önem taşıdığını ifade eden Başbakan 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Bu ara bazı spekülasyonlar yapılıyor: Yok 
12 Eylül’de okullar başlamayacak, yok ki-
taplar gelmeyecek, kitaplar eksik, kitaplar 
yetiştirilemeyecek. Bunların hepsi uydur-
macadır; asla bunlara iltifat etmeyiniz. İlan 
ettiğimiz tarih neyse o tarihte okullarımız 
başlayacaktır ve bütün eksiklikler gideril-
miştir, her şey hazırdır. Başlattığımız Eğiti-
me Yüzde Yüz Destek Kampanyası sayesin-
de özel sektörümüzün de bu önemli alana 
yatırım yapması, çocuklarımızın eğitimine 
özellikle katkıda bulunması ile birlikte 
inşallah 12 Eylül’de bu dönem başlıyor. Bu 
kampanya ile bugüne kadar yapılan okul 
sayısını 939’a, derslik sayısını da 12.838’e 
yükselttik. 17 Haziran 2003 tarihinde Van 
ilinde başlatılan Haydi Kızlar Okula kam-
panyası ile bugüne kadar yaklaşık olarak 
120 bin kızımız okullu hale gelmiştir.’’

Her eğitim-öğretim yılının başında öğ-
rencilerin ders kitabı ihtiyacının hiçbir 
ücret almaksızın karşılandığını kaydeden 
Başbakan Erdoğan, geçen sene 83 milyon 
kitap dağıtıldığını, bu sene de aynı şekilde 
105 milyon kitap dağıtılacağını bildirdi. 
Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

‘‘Yeni eğitim-öğretim yılının başladığı gün 
çocuklarımız yine ders kitaplarını sırala-
rın üzerinde bulacaktır. Çağın ihtiyaçları-
na uygun olarak müfredatın yenilenmesi 
konusunda da bakanlığımızın çalışmaları 
bütün hızıyla sürmektedir. 2004-2005 

öğretim yılında Ankara, Bolu, Diyarbakır, 
Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun ve 
Van illerimizdeki 120 okulda başlatılan 
yeni öğretim programlarının pilot uygu-
laması, 2005-2006 öğretim yılında ülke 
genelinde tatbik edilecektir. Okullarımıza 
2004 yılında 84 bin bilgisayar, 17 bin tepe-
göz dağıttık. 2003 yılında 150 öğrenciye 1 
bilgisayar düşerken; buraya lütfen dikkat 
edin, bugün 64 öğrenciye 1 bilgisayar 
düşmektedir. 9 bin 127 okulumuza ADSL 
yani hızlı internet bağlantısı yaptık; inşal-
lah bu yılın sonunda bütün okullarımızda 
hızlı internet bağlantısı yapılmış olacaktır. 
81 vilayetimizde bunu gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Ayrıca 2005 yılında 8 bin 
okulumuza da bilgi teknolojisi sınıfı ku-
rulacaktır. Öğrencilerimizi maddi açıdan 
desteklemek için burs ve kredi miktar-
larında da önemli iyileştirmelere gittik. 
Şunu unutmayın, hedefimiz bu yıl sonuna 
320 bin bilgisayarla birlikte, inşallah okul-
larımızı bilgisayar laboratuarları ile do-
natmış olacağız. Bunun gayreti, çalışması 
içerisindeyiz, bunu gerçekleştirmek için 
geceli gündüzlü koşturuyoruz.’’

Başbakan Erdoğan Şartlı Nakit Transferi 
programıyla, ilköğretimde erkek çocukla-
rına 18, kız çocuklarına 22, ortaöğretimde 
erkek çocuklarına 28, kız çocuklarına 39 
YTL olmak üzere, Türkiye genelinde 1 
milyon 166 bin 544 öğrenciye aylık eğitim 
desteği sağladıklarını anlattı. Başbakan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

‘‘Bunu anneler gayet iyi biliyor. Bu öde-
meleri, hem daha duyarlı oldukları için, 
hem de sosyal hayata katılmalarını teşvik 
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bakımından öğrencilerimizin annelerine 
ulaştırdık. Memnuniyetle ifade ediyorum 
ki, bu uygulamanın sonuçlarını da alma-
ya başladık. Türkiye geneline kıyasla bu 
destekten faydalanan öğrencilerimiz ara-
sında, ilköğretimden orta öğretime geçiş 
oranı yüzde 30 ila 40 arasında artış göster-
miştir. Çünkü bu bir imkan, bu imkanı gö-
ren aileler çocuklarını liseye de gönderme 
karar vermişlerdir. 1992 yılından bugüne 
kadar 400 olan öğrenci bursları gösterge-
sini 600’e çıkararak burs miktarlarında 
yüzde 50’lik bir artış sağladık. Halen 61 
bin öğrenciye burs veriyoruz. Daha önce 
20 milyon 500 bin lira olan burs ücretleri-
ni 40 milyon ile 100 bin liraya yükselterek, 
iki katına yakın bir artış gerçekleştirdik. 
Biz eğitim için ayırdığımız her bir kuruşun 
doğrudan bu ülkenin geleceğine yatırım 
olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket 
ediyoruz. Yeni bir eğitim-öğretim sezonu-
na hazırlanırken eğitim alanında çağdaş 
adımlar atmaya devam edeceğimizi bir 
kere daha ifade etmek istiyorum. Çocuk-
larımız da kalkınmış, adaletli, güçlü bir 
Türkiye mirası devralacaklarının bilinci 
içinde kendilerini donatmaya hazır olma-
lıdırlar.’’

Başbakan Erdoğan, 12 Eylül 2005 günü 
başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yı-
lının öğrencilere, öğretmenlere, eğitim 
camiasına ve Türkiye’ye hayırlı olmasını 
diledi. 
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Değerli konuklar… değerli basın mensup-
ları… Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyo-
rum.

Bugün, Türkiye’nin en çok üzerinde dur-
ması gereken temel bir meseleyi değer-
lendirmek üzere bir arada bulunuyoruz. 
İftiharla söyleyebilirim ki, kamu harcama-
larında israfın yerine tasarrufun geçtiği 
bir süreci yaşıyoruz. Türkiye’nin büyüme 
ve kalkınma yolunda büyük mesafeler al-
dığı bugünkü başarımızın sırrı, israfın ye-
rine tasarruf anlayışının kamu yönetimine 
egemen olmasıdır. Bu anlayışın tepeden 
tırnağa bütün ülkemize egemen olmasını 

diliyorum. Dolayısıyla, bu olumlu sürece 
katkıda bulunan bütün kamu yöneticile-
rimize teşekkür ederek sözlerime başlıyo-
rum. 

Unutmayalım ki, ülke olarak, millet olarak 
başarılarımız müşterektir. Ülkemizin daha 
ileri hedeflere ulaşması, topyekun kalkın-
ması hepimizin “emanet” bilinciyle elimizi 
taşın altına koymasına bağlıdır. Hepimiz, 
devlet kaynaklarının sınırsız olmadığını, 
bütçe disiplinini sağlamak zorunda oldu-
ğumuzu bilmek, bu kaynakları stratejik 
önceliklerine göre etkin olarak kullanmak 
zorundayız. Temel stratejimiz, devletin 

Kamu Harcamalarının Azaltılması 
Programı Ödül Töreni

Ankara | 01 Eylül 2005
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hizmet üretiminde toplumun maksimum 
fayda temin etmesidir. 

Türkiye’nin krizden krize sürüklendiği, yö-
netimin yolsuzluklarla kirlendiği yılların 
hesabı ne yazık ki bütün boyutlarıyla hâlâ 
verilmemiştir. Merkeziyetçi, kırtasiyeci 
bürokrasi, verimliliği, üretimi, hizmeti, 
sürati esas almadığı içindir ki, toplumun 
hızla artan talepleri karşısında devlet bi-
rimleri hizmet üretmekte sürekli geciken, 
sorunları erteleyen bir hantal bir yapıya 
dönüşmüştür. Burada bir temel prensibi 
açık ve net olarak ifade ediyorum. Vatan-
daş ile devletin ilişkilerinde imza sayısını 
artıran yönetici her kim olursa olsun hiz-
meti ertelemekte, geciktirmektedir. 

Vatandaşa, mantığı, gerekçesi izah edile-
meyen her bir imza devlet ile toplumun 
ilişkilerini zedelemektedir. “Bugün git ya-
rın gel” mantığını, bu hantallığı, bu ataleti, 
bu yanlış zihniyeti Türk kamu düzeninin 
bütün birimlerinden tamamen söküp 
atmak hepimizin tek tek gayretlerine bağ-
lıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bugün hâlâ 
“Bugün git yarın gel” anlayışıyla vatandaş 
devlet ilişkilerini düzenleyemez. 

Değerli konuklar… değerli arkadaşlar…

Demokratik parlamenter sistemin esası, 
vatandaşlardan toplanan vergilerden olu-
şan kamu kaynaklarının harcanmasında, 
vatandaşlar adına Meclisin denetleme yet-
kisine sahip olmasına dayanır. Bugün artık 
evrensel bir değer olan hesap verebilirlik 
ve şeffaf yönetim prensibidir, bu. Meclisin 
içinden çıkan iktidar halkın taleplerine 

kulak asmazsa, vatandaşlar seçim döne-
minde bunun hesabını hem o iktidardan 
hem de o iktidarı denetleyemeyen Meclis-
ten sorarlar. 

Vatandaşlarımız önüne gelen her fırsatta, 
demokrasinin ardında yatan bu bilince 
sahip olduklarını göstermişlerdir. Tıpkı 
3 Kasım 2002’de olduğu gibi: Seçmen 
yapılan uyarılara aldırmayan iktidarı da, 
bu iktidarı yeterince denetleyemeyen mu-
halefeti de tasfiye etmiştir. Halk böylece, 
vergilerinden oluşan kamu kaynaklarına 
sahip çıkma iradesini ortaya koyarken, 3 
Kasım seçimleriyle de, yeni iktidara kamu 
kaynaklarının yolsuzluk ve israf lardan 
uzak, etkin ve verimli bir şekilde kullanıl-
ması talimatını vermiştir. 

Bu yüzdendir ki, AK Parti hükümetinin 
temel misyonu kamu kaynaklarına sahip 
çıkmak, her türlü yolsuzluk ve israfın 
önüne geçmek olmuştur. AK Parti iktidarı 
daha işe başlarken tam 15 adet bakanlığı 
tasfiye ederek Türkiye Cumhuriyeti tarihi-
nin en büyük tasarrufunu sağlamıştır. Bu 
anlayışla yola çıkan iktidarımız iş başına 
geldiğinde üzerinde en çok durulan kay-
nak sorununu aşarak birçok yeni yatırım 
yapabilmiş, borç stoklarını bir noktada 
sabitlemiştir.

Şimdi borç stoklarının azaldığı bir sürecin 
başında bulunuyoruz. Bu nasıl mümkün 
oluyor: başlangıçta ifade ettiğim demokra-
sinin temel prensiplerine riayet ederek… 
Yani kamu kaynaklarının harcanmasını 
denetleyerek… Bu denetim kuşkusuz sa-
dece israfın cezalandırılmasıyla değil, aynı 
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zamanda tasarrufun ödüllendirilmesiyle 
olacaktır. 

Bugün işte, kamu kaynaklarının harcan-
masında sağlanan tasarruf ları yapan 
kurumları ödüllendirmek maksadıyla bu-
radayız. Huzurlarınızda bu kuruluşların 
başta idarecileri olmak üzere bütün çalı-
şanları tebrik ediyor, bu başarının bütün 
kamu bürokrasisine örnek teşkil etmesini 
temenni ediyorum.

Değerli davetliler…

Hükümetimizce başlatılan kamu yöneti-
minde yeniden yapılanma çalışmalarının 
en önemli amaçlarından birisi daha az 
harcayan ve tüketen bir kamu idaresinin 
kurulmasıdır. Çünkü Türk kamu yöne-
timindeki savurganlığın boyutu mevcut 
bütçe imkanları ile sürdürülemeyecek 
düzeylere ulaşmış bulunmaktadır. Kamu 
kaynaklarının rasyonel ve amaca uygun 
olarak kullanılmasını engelleyen israf, 
toplumun genel yararı için kullanılması 
gereken kamu kaynaklarının verimsiz, 
ölçüsüz ve haksız bir şekilde kullanımına 
ve kamu maliyesi üzerinde yıkıcı etkilere 
neden olmaktadır. 

Bu nedenlerle kamuda mali disiplin anla-
yışının yerleştirilmesi, kaynakların önce-
likli harcama alanlarına tahsis edilmesi, 
kamu kaynaklarının kullanımında kendi 
paramızı harcarken gösterdiğimiz titizlik 
ve anlayışın temini ve mevcut kaynakların 
etkin kullanımı suretiyle kamu hizmetle-
rinin daha iyi ve kaliteli sunumunun sağ-
lanması gerekmektedir. Acil Eylem Planı-

mızda öngörülen hedefler doğrultusunda 
yürütülen çalışmalarla bakanlık sayısının 
azaltılması, makam aracı kullanımının sı-
nırlandırılması, yeni lojman ve sosyal tesis 
yapımının durdurulması, bürokratik for-
malitelerin azaltılması, yetki ve görevlerin 
vatandaşa en yakın ve en uygun birimlere 
devredilmesi, kamu kurum ve kuruluşları-
nın teşkilat yapılarının gözden geçirilmesi, 
e-Dönüşüm Türkiye Projesinin gerçekleşti-
rilmesi, yerel yönetimlerin mali yapısının 
güçlendirilmesi, kamu yatırımlarında 
stratejik önceliklendirmenin yapılması, 
mali disiplin ve şeffaflığın sağlanması gibi 
alanlarda kamu kaynaklarının etkin kul-
lanılması ve maliyetlerin düşürülmesi 
açısından önemli başarılar elde edilmiştir. 

Gerçekleştirilen ve yürütülen çalışmalarda 
temel hedef, kaynaklarını etkili ve verimli 
kullanan, kaliteli hizmet sunan ve çalış-
malarında vatandaşın hayatını kolaylaştır-
mayı esas alan bir Devlet idaresinin oluş-
turulmasıdır. Hükümetimiz tarafından 
kamu kesiminde gereksiz harcamaların ve 
israfın önlenmesi amacıyla bir seferber-
lik başlatılmış ve 2004 yılı “Kaynakların 
Etkin Kullanımı ve Maliyetlerin Düşürül-
mesi Yılı” olarak ilan edilmiştir. Öngörülen 
tedbirler ve kaynakların etkin kullanımı 
konusunda uyulması gereken kurallar 
2004/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bü-
tün kamu kurum ve kuruluşlarına duyu-
rulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşların-
dan tasarrufa, teşkilatın küçültülmesine, 
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına 
yönelik çalışmalarını Başbakanlığa proje 
halinde sunmaları istenmiştir. 
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Şüphesiz, devlette en etkili tasarruf; işlev 
ve fonksiyonlarını kaybeden kamu kurum 
ve kuruluşlarının kapatılması, hizmetleri-
ne ihtiyaç duyulan birimlerin etkin, küçük 
ve esnek bir teşkilat yapısına kavuştu-
rulması, benzer görev ve sorumlulukları 
üstlenmiş birimlerin ise tek çatı altında 
birleştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. 
Bunun için statükocu bir yönetim anlayışı 
bize göre verimliliğin, üretimin, hizmetin 
önündeki en büyük engeldir. Asıl olan 
hizmettir ve hizmet her an vatandaş tara-
fından ölçülebilir bir durumdur. Kimse 
mevzuat böyle diyerek işi yokuşa sürme, 
vatandaşı yorma, işi yavaşlatma, kırtasiye-
yi artırma hakkına sahip değildir. 

Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamın-
da 2004-2005 yıllarında Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Mü-
dürlüğü, 137 adliye, 57 cezaevi, 28 asker-
lik şubesi, 24 Orman İşletme Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığında 10 ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde 
11 bölge müdürlüğünün kapatılması bu 
amaçla yapılan çalışmaların başlıcalarını 
oluşturmaktadır. Yine hükümetimizin 
göreve geldiği ilk günden beri üzerinde 
önemle durduğu 15.000 km’lik duble yol 
yapımının gerçekleştirilmesi amacıyla 
kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bu-
lunan makine parkının birleştirilmesi su-
retiyle 2004 yılında bitirilen kısımda 345 
milyon YTL tasarruf sağlanmıştır. 

Yol yapımı çalışmaları kapsamında 2003 
ve 2004 yıllarında 4800 km bölünmüş 
yol çalışması yapılmış ve bunun 3600 
km’sinin asfalt sathi kaplaması yapılarak 

hizmete açılmıştır. Diğer yandan, bürok-
rasi ve kırtasiyeciliği azaltmak, yatırım 
ortamını iyileştirmek, vatandaşın hayatı-
nı kolaylaştırmak, iş ve işlem süreçlerini 
hızlandırmak maksadıyla da Başbakanlık 
İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesinde 
çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu çer-
çevede; yatırım ortamının iyileştirilmesi, 
işyeri açmanın kolaylaştırılması, ekonomi 
ve ticaretin önündeki engellerin kaldırıl-
ması ve istihdamın artırılmasına katkıda 
bulunmak amacıyla işyeri açma ve çalışma 
ruhsatlarının verilmesi basitleştirilmiştir. 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda tedavi 
sürecini uzatan ve polikliniklerde kuyruk-
lara yol açan gereksiz uygulama ve bürok-
ratik işlemlerin kaldırılması amacıyla da 
çalışma yapılmıştır. Tespit edilen çözüm 
önerilerinin uygulanması sonucunda da 
bekleme süreleri önemli ölçüde kısaltılmış 
ve hasta memnuniyetinde ciddi artışlar 
sağlanmıştır. Ayrıca vatandaşların yo-
ğun olarak hizmet talep ettiği bir başka 
alan olan tapu ve kadastro hizmetlerinin 
sunumu konusunda da çalışmalar yapıl-
mış ve işlemler basitleştirilmiştir. Kamu 
yönetiminde tasarruf kültürü ve anlayı-
şının yaygınlaştırılması, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yönetici ve çalışanlarının 
kaynakları etkin kullanma ve maliyetleri 
düşürme konusunda teşvik edilmesine 
ilişkin olarak başlatılan bu çalışmalar önü-
müzdeki yıllarda devletin bütün birimleri-
ni kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak ve 
devam ettirilecektir. 

Kaynakları etkin kullanma ve maliyetleri 
düşürme konusunda 2004 yılı içinde başa-
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rılı çalışmalar yürüten ve ödül almaya hak 
kazanan PTT Genel Müdürlüğü, Sağlık Ba-
kanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Ge-
nel Müdürlüğünün yönetici ve çalışanları 
ile bu çalışmalarda emeği geçen herkesi 
tebrik ediyor, başarılarının devamını dili-
yorum. 
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Değerli Kurul üyeleri… sevgili davetliler… 
Ülkemizin bilim ve teknoloji alanların-
da güçlenmesi hedefi istikametinde çok 
önemli bir işlevi olan Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun bu yılki ikinci toplan-
tısına hoş geldiniz.

Kurulumuz, bilim ve teknoloji alanında 
politikalar oluşturan, bu politikaların uy-
gulamasını takip eden ve kurumlarımızın 
araştırma ihtiyaçlarına göre önlemler alan 
en üst merci’dir. Bizden önce senelerce 
düzenli toplanamayan bu Kurula, kendi ik-
tidarımız döneminde üst üste üçüncü kez 
başkanlık etmekten mutluluk duyuyorum. 

Hatırlayacaksınız, bundan 6 ay evvel Mart 
ayında yaptığımız toplantıda çok önem-
li kararlar almıştık. Ar-Ge için öncelik 
alanlarını, gerek kamunun, gerek özel 
sektörün, gerekse üniversitelerin kullana-
cağı politika ve araçları belirlemiştik. Bir 
Ulusal Ar-Ge Seferberliği başlatmıştık. O 
toplantıda bilgi ile hayatı buluşturmadan, 
güçlü ve sözü dinlenen bir Türkiye meyda-
na getiremeyeceğimizi vurgulamıştım. Bu 
da stratejik olmamızı gerektiren bir hedef-
tir. Madem Ar-Ge alanına önem veriyoruz, 
kaynak veriyoruz, o zaman neye, niçin 
para verdiğimizi de bilmemiz gerekir. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun 12. toplantısı

Ankara | 08 Eylül 2005
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İşte geçen toplantıda kabul ettiğimiz Bilim 
ve Teknoloji Stratejisi ufkumuzu çizmekte, 
yani iddiamızı ve amaçlarımızı ortaya koy-
maktadır. Vizyon 2023 ise bu ufka hangi 
yollardan gideceğimizi belirlemekte, yani 
öncelikli Ar-Ge alanlarını göstermektedir. 
Bu strateji çerçevesinde yine bildiğiniz 
gibi bir uygulama planını kabul etmiştik. 
Bu plan, bütün ilgili kurum ve kuruluş-
larla paylaşılmış ve harekete geçilmiştir. 
2010’a kadar bilim ve teknoloji alanında 
atılım yapmak için gerekli yol haritası be-
lirlenmiş ve yola konulmuştur. 

Sayın üyeler…

Hükümetimizin ekonomide, iç ve dış 
siyasette başardığı istikrar, Ar-Ge destek-
lerimiz için de geçerlidir. Böylesine kritik 
ve ülke ekonomisini, insan kalitemizi ve 
milli gücümüzü yakından etkileyen bilim 
ve teknoloji alanına verdiğimiz destek 
süreklilik arz etmeliydi. Ar-Ge’nin ülkemi-
zin refahı ve dünyadaki yeri ile ilgili bize 
çizdiği ufkun önemini hatırlarsak, bu ufka 
doğru koşumuzda mola verme lüksümü-
zün olmadığı daha iyi ortaya çıkacaktır. Bu 
nedenle, başlatılan tüm çalışmaların, bu 
alana hasredilen kaynakların ve kurumlar 
arasında oluşan diyalogun da sürekli ve 
istikrarlı hale gelmesi şarttır.

Bu konuda önümüzde bulunan ve Ar-Ge 
destekleri için bir perspektif çizen karar 
taslağı çok önemlidir. Bu karar, 2008 yılına 
kadar kamu kaynaklarından, kamunun, 
özel sektörün ve üniversitelerin Ar-Ge fa-
aliyetlerine vereceğimiz yıllık destek mik-
tarını belirlemektedir. Bu destek elbette 

sadece kamunun değil, özel sektörümüzün 
de giderek artırması gereken bir destektir. 
Geçen toplantılarımızda ortaya koyduğu-
muz stratejik hedeflere, yani Ar-Ge per-
formansımızı yükseltmeye ve bilim insanı 
sayımızı artırmaya yönelik hedeflerimize 
ancak bu alanlara istikrarlı bir kaynak ayı-
rarak varabiliriz. Ancak böyle bir işbirliği 
ve katılım ile ülkemizi dünya ile rekabet 
edebilir hale getirebiliriz. 

Sayın üyeler…

TÜBİTAK, belirlediğimiz strateji çerçeve-
sinde bu yıl içinde kısa sürede çok önemli 
işler başarmıştır. Bu yıl Ar-Ge atılımı için 
ayırdığımız 416 milyonluk ödenekten bu-
güne dek toplam 143 milyon YTL Ar-Ge 
projelerine tahsis edilmiş durumdadır. 
Sanayimize 32.5 milyon YTL, üniversi-
telerimize 34.5 milyon YTL, kamu ku-
ruluşlarımıza da 11.5 milyon YTL proje 
tahsisi yapılmıştır. TÜBİTAK yılın ilk yarı-
sında yepyeni bir destek altyapısı oluştur-
du. Mali ve hukuki ortamın oluşturulma-
sında Maliye Bakanlığı ve DPT ile birlikte 
katkı sağladı. Ayrıca enstitüleri aracılığıyla 
ülkemiz için stratejik olan pek çok alanda 
başarılı çalışmaları sürdürdü. Geliştirilen 
ileri teknolojiler ile hem ülkemiz döviz ka-
zandı, hem de ülke güvenliğimiz güçlendi. 

Ar-Ge projelerine verilen destekler bu yıl 
büyük oranlarda arttı. O nedenle bu yıl 
için ayırdığımız Ar-Ge ödeneğinin tama-
mının yıl sonuna kadar tahsis edileceğini 
umuyorum. Burada esas olan şey, kayna-
ğın hemen harcanması değildir. Önemli 
olan, doğru yerlere, doğru yöntemlerle 
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kaynak aktarmaktır. Bu yıl Ar-Ge için, bi-
lim ve teknoloji için gerçekten tarihi bir yıl 
oldu. Üniversitelerimizdeki araştırmacıla-
rımızdan gelen projeler, 2003’te 850 iken, 
bu yıl 4000’e yaklaştı. Bu 5 kat bir artışı 
ifade ediyor. Aynı şekilde, bu proje başvu-
rularından TÜBİTAK’ın desteklediği sayı 
2003’te 330 iken, bu yıl 1000’i aştı. Yani 3 
kat bir artış söz konusu. 2003 yılında 1200 
olan proje stoğu, yaklaşık iki katına çıka-
rak bu yıl 2200’ü geçti. 

Projelerin etkin yürütülmesi için pek çok 
hukuki ve idari düzenleme yapıldı. Hükü-
metimiz ve Meclisimiz bu alanı çok önem-
semiş ve yoğun çalışmalarla ülkemizin 
önünü açacak bilimsel ve teknolojik geliş-
me için gereken ortamı oluşturacak tedbir-
leri almıştır. Almaya da devam edeceğiz.

Sayın üyeler… değerli konuklar…

Bu dönemde başarılan ilklerden biri, yıl-
lardır gereken önem verilmeyen sosyal 
bilimler alanındaki araştırmalara yoğun 
bir desteğin verilmeye başlanmasıdır. 
Bütün gelişmiş ülkelerde kalkınmanın, 
uluslararası gücün ve eğitim kalitesinin te-
melini oluşturan bu disiplinler, ülkemizde 
de toplumsal gelişmeleri anlamak ve buna 
dayalı olarak politikalar belirlemek için 
vazgeçilmezdir. Kalkınma ve gelişmenin 
sadece teknik alanlarla ilgili olduğu ya-
nılgısı öteden beri üzerinde düşündüğüm 
bir meseledir. Bu yüzden ülkemizin sosyal 
bilimler eliyle gerçekleşecek olan kültürel 
kalkınma iddiası eğer teknik alanlarla 
başa baş gitmezse, siyaset bilimi, sosyoloji, 
tarih, felsefe, edebiyat alanlarında dünya 

ile rekabet edemez, dünya çapında bilim 
adamları, akademisyenler, aydınlar çıkara-
mazsak tam anlamıyla kalkınamayız. 

Başarılan diğer bir ilk de, kamu kurumları-
mızın araştırma programlarını oluşturma-
ya başlamasıdır. Ar-Ge, kamu kuruluşları-
mız için de en önemli çözüm aracı haline 
gelmelidir. Kamu kuruluşlarımız hizmet 
verirken bilimsel gerçeklere ve teknolojik 
yeniliklere daha açık olmak zorundadır. 
Nitekim bu yıl içinde TÜBİTAK’a 30 farklı 
kamu kurumundan, savunma ve uzay pro-
jeleri de dahil olmak üzere 220’nin üzerin-
de proje başvurusu yapıldığını öğrendim. 
Bu vesileyle tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarımızı en kısa zamanda proje üretme 
yarışına katılmaya davet ediyorum. 

Savunma ve Uzay alanları bildiğiniz gibi 
benim kendi himayeme aldığım alanlardır. 
Bu alanların önemini izaha gerek yoktur 
sanıyorum. Özellikle bu iki alan geleceği 
çizen, stratejik önemi çok büyük ve günlük 
hayatta kullandığımız birçok teknolojiyi 
de doğuran alanlardır. Bu alanlarda da bü-
yük bir çalışma ve çaba başladı. Bu atılım 
devam etmeli ve sonuca ulaşmalıdır. 

Öte yandan sanayimizin de, dünyada re-
kabet ettiği başka sanayiler kadar Ar-Ge’ye 
önem vermesi gereklidir. Şu anda biliyor-
sunuz, bu bakımdan çok parlak bir durum-
da değiliz. Sanayicimizin Ar-Ge yapması 
için biz kolaylıklar sağlıyoruz, yeni meka-
nizmalar oluşturuyoruz. Sanayicimiz de 
kendi çıkarı ve ülkemiz adına, Ar-Ge’yi 
mutlaka bir vazgeçilmez olarak görmeli ve 
bu konudaki gayretini artırmalıdır.
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Sayın üyeler… saygıdeğer konuklar…

Her şey insanda başlar ve insanla taçlanır. 
Araştırmacısı yetkin ve yeterli olmayan bir 
ülkede ne üretimin, ne de hayat kalitesi-
nin artması mümkündür. İşte bunun için 
araştırmacıları destekleyen, gençlerimizi 
araştırma dünyasının çetin ama tatmini 
yüksek dünyasına cezbetmek için yeni 
programlar hayata geçirilmiştir. TÜBİTAK 
bu yıl doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde 
ÖSS’de ilk 5000 içine giren öğrencilere li-
sans öğrenimleri boyunca karşılıksız burs 
vermeye başladı. Bu gençlerimize ayrıca 
lisans öğrenimini başarıyla tamamladık-
ları takdirde, ilgili alanlarda lisansüstü 
öğrenimleri için de burs verilecek. Bu 
güzel uygulamadan dolayı da tebriklerimi 
burada bildiriyorum. 

Hepimiz biliyoruz ki, bilim insanlarımızı 
çoğaltmak, onları güçlendirmek gelece-
ğimizin temelidir. Bu nedenle geçen yılki 
Bilim Teknik Yüksek Kurulu toplantısında 
bu alanı kendi himayeme aldığımı ifade 
etmiştim. Çünkü bilim insanları misyon 
sahibi insanlardır. Onlar, kendilerine ufku 
karanlık olan kolay ve dar bir yolu değil, 
ufku aydınlık olan zor ve geniş bir yolu 
seçmişlerdir. Onlar bu yolda hem yürüyen, 
hem de bizler için yol açan insanlardır. Bu 
nedenle en çok takdire, en derin saygıya 
lâyık olanlar onlardır. 

Hükümet olarak yaptığımız en önemli 
işlerden birisi de bilim insanlarını des-
tekleyen, yeni bilim insanları yetiştiren 
programlar geliştirmektir. Bilim insanı 
yetiştirme amacı doğrultusunda bu alana 

büyük kaynaklar ayırdık. Çünkü biliyoruz 
ki, insana harcanan kaynaklar asla heba 
olmaz. Bilimin, bilim insanının değeri bi-
lindikçe toplumumuz yücelir. 

Değerli arkadaşlarım…

Ar-Ge için başlattığımız atılım, ülkemizin 
gelecek atılımıdır. Ülkemizin yönetimde, 
demokraside olduğu kadar teknolojide 
de yeniliğe ihtiyacı vardır. Bu yenilik, bu 
üstünlük sağlanmadan ne insanımız, ne 
toplum, ne de ülkemiz hak ettiği itibara 
güce kavuşamaz. Yani herkes bilmelidir ki, 
bu alan bizim için hayati bir alandır. Dev-
letimizin bekası ve milletimizin refah ve 
mutluluğu için olmazsa olmaz koşuldur. 
Bu nedenledir ki, ilk defa bu konu Milli 
Güvenlik Kurulumuzun da gündeminde 
yer almıştır. Gerek kamu kurumları, gerek 
üniversiteler, gerekse özel sektör başlattı-
ğımız Ar-Ge atılımının içindedir. 

Elbette bu çalışmaların semeresini hemen 
almak mümkün değil. İdealler çalışmayı, 
çalışma da azmi gerektirir. Azimle başlanı-
lan ve sabırla devam eden her şey mutlaka 
sonuç verir. Yani sabır, başarının vazgeçil-
mez şartıdır. Bu nedenle ben eminim ki, 
hemen yarın değil, ama bundan bir 3-5 
sene sonra ülkemizin, milletimizin yüzü-
nü ağartacak çok önemli bilgiler, ürünler, 
işler ortaya konacaktır. İşte o zaman her-
kes, Ar-Ge’nin neden çok kârlı bir alan ol-
duğunu ve bizim bu alana neden bu kadar 
önem verdiğimizi çok iyi anlayacak. Bu 
araştırmalar bilgiye; bilgi, üretime; üretim, 
rekabet gücüne dönüştükçe toplumumuz 
stratejik olarak, ekonomik olarak ve hayat 
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kalitesi olarak çok daha yukarılara çıka-
caktır. 

Değerli üyeler…

Mart’tan bu yana süren gelişmelerin en 
önemlilerinden birisi, belirlediğimiz ulu-
sal hedeflere uygun iş yapabilecek yetkin-
likte bir TÜBİTAK oluşturmak amacıyla 
çıkarılan kanundur. Kurumun isminde 
yapılan değişiklik, ülkemizin artık girdiği 
ve ilerlemek zorunda olduğu kulvarın öne-
mini göstermektedir. Kurumun adındaki 
“teknik” yerine “teknoloji” kelimesinin 
gelmesi aslında bir kelimelik değişiklikten 
ibaret değildir, bir perspektifin değişmesi-
dir. Aynı Kanun ile uluslararası standartta 
esnek, değişime açık, etkin ve stratejik bir 
kurum hedeflendi. TÜBİTAK bu kanunla 
üstlendiği misyonu, daha da başarılı bir 
şekilde yapma imkanına kavuşmuştur.

Sayın üyeler…

Başlattığımız Ar-Ge Seferberliği; ülkemize, 
insanımıza daha parlak bir gelecek kurma 
atılımıdır. Desteklenen projeler bugünümü-
zün sorunlarına çare olmalıdır. Ancak asıl 
geleceğin bilimi ve teknolojisini şekillendi-
ren araştırmalara ağırlık vermeliyiz. İnsanı-
mızın hayatını kolaylaştıran, onun refahına 
katkı sağlayan, ülkemizin dünyada söz sa-
hibi olmasını sağlayan araştırmalara ağırlık 
vermeliyiz. Bu iş, hepimizin ortak işidir. 

Şirketlerimiz yeni ürün ve süreçleri gelişti-
rirken bilgiye ve bilene ağırlık vermelidir. 
Üniversitelerimiz bilgiyi özgün ve yoğun 
bir şekilde üretmeli ve öğrencileri mutlaka 

pratik hayata dönük bir eğitimle bilgili 
ve üreten bireyler olarak yetiştirmelidir. 
Devlet kuruluşlarımız ve yerel yönetim-
ler hizmet yaparken bilgiye dayanmalı ve 
bilenlerle çalışmalıdır. Ancak bilginin ve 
bilenin hakim olduğu bir toplum dünyada 
kendine üstün bir yer elde edebilir.

Medeniyet tarihinin merkezinde yer 
alan ülkemizin insanı eşsiz kabiliyetlere 
sahiptir. İmkanlar sunulduğunda, ufku 
açıldığında Türk insanının intibak etme-
yeceği saha yok gibidir. Ülkemizde ve bü-
tün gelişmiş ülkelerde yetişmiş, emsalleri 
arasında öne çıkmış pek çok kabiliyetimiz 
var. Bu kabiliyetleri ülkemizin değeri kıl-
malıyız. Beyin göçünü tersine çevirecek 
önlemler almalıyız. Bunun için ortamlar, 
destekler hazırlamalıyız. Dünyanın bütün-
leştiği bu zamanda, kendi yetiştirdiğimiz, 
bu toprağın yetiştirdiği mükemmel bilim 
insanlarına kendi topraklarında çalışmayı 
sağlamak çok önemli bir konudur. 

Bizim Ar-Ge atılımımız günlük bir hevesin 
eseri değildir. Aksine, geleceği bugünden 
çizme işidir. Bu nedenle Ar-Ge’ye, bilime 
ve teknolojiye daha çok destek vermeye 
devam edeceğiz. Esas mesele, ortak iddi-
ayla, ortak hedefle, ortak işlerle sonucu 
elde etmektir. Ve insanları olduğu kadar 
toplumları dönüştüren, geliştiren, kalkın-
dıran iki şey; mutlaka kendine inanmak ve 
mutlaka çalışmak. Özgüvenin her şeyden 
daha önemli olduğunu, özgüven sahibi 
nesiller yetiştirmekten daha büyük ideal 
olmadığını düşünüyorum. Özgüveni yaralı 
olan insanlar, özgüveni yaralı toplumlar 
özellikle bu çağda ayakta kalamazlar. 
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İnanıyorum ki, TÜBİTAK yaptıkları ve 
destekledikleriyle bu ulusal özgüveni te-
sis etmede büyük bir rol oynamaktadır. 
Özgüven çalışmanın, çalışma da başarının 
anahtarıdır. TÜBİTAK’ın bu çabası bütün 
ilgili kuruluşlarımızın yaptıklarıyla bir 
araya geldiğinde çok daha güçlü ve gurur 
verici bir Türkiye ortaya çıkacaktır. 

Değerli üyeler…

Türkiye bilmelidir, üretmelidir, güç kazan-
malıdır. Bu güç birikimi sadece maddi güç 
biriktirme değildir. Yüreklerimizi birleş-
tirmeden, ortak akılla yeni sentezler, yeni 
terkipler kurmadan sadece mekanik bir 
bilgi toplumsal fayda üretemez. Hayatın 
gerektirdiği kadar dinamizm, hayatın ih-
tiyacı kadar ritim ve hıza ihtiyacımız var. 
Bilim ve teknolojide asla duraksayamayız, 
duramayız. Çabalarımız sürekli olmalı ve 
her geçen gün bir öncekinden daha parlak 
olmalıdır. Bunun için elimizden gelen her 
şeyi yapmalıyız. Yapıyoruz, yapacağız…

Sözlerimi bitirirken bir hususu teyiden 
bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, Acil 
Eylem planımızda ve hükümet programı-
mızda Türkiye’nin en acil öncelikleri ara-
sına aldığımız Ar-Ge çalışmalarında siyasi 
irade bu ülke için katma değer üretecek 
olan herkesin tam anlamıyla yanındadır, 
arkasındadır. Hiç şüphe duymayalım ki, 
Türkiye, sevgiyi bilgiye, bilgiyi de emeğe 
çevirdikçe dünya ufkunda parlayan bir 
yıldız olacaktır. Bu yüksek ideale destek 
veren, emek veren, kafa yoran herkesi ve 
özellikle sizleri şükranla, saygıyla selamlı-
yorum. Teşekkür ediyorum. 
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Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli 
başkanları… sevgili basın mensupları… 
Öncelikle hepinizi muhabbetle selamlıyor, 
hoşgeldiniz diyorum. 3 Ekim 2005 tarihin-
de başlayacak Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
müzakereleri öncesinde, bu toplantının 
tarihi bir anlam taşıdığına inanıyorum. 
Konuşmamın hemen başında, değerli baş-
kanlarımıza hem katıldıkları için, hem de 
toplantı süresince verecekleri katkı için 
teşekkür ediyorum.

Değerli başkanlar…

Türkiye, geride bıraktığımız yaklaşık üç 
yıl boyunca, ekonomiden siyasete, dış po-
litikadan sosyal yaşama kadar hemen her 
alanda köklü bir değişim sürecinden geçti. 
Bu değişimin doğrudan ve somut etkileri-
ni şimdiden bazı alanlarda hissetmeye baş-
ladık. Zaman geçtikçe bu üç yılın günlük 
yaşantımızdaki etkilerini çok daha derin-
den yaşayacağız, hissedeceğiz. Ekonomide, 
örneğin enflasyonun tek haneli oranlara 
düşürülmesi, paramızdan 6 sıfırın atılma-
sı, rekor büyüme oranlarının yakalanması 
ve ihracat rekorları gibi tarihi başarılar 
elde ettik. Siyasete yeni bir anlayış, yeni bir 

tarz ve uslüp getirdik. Popülizme, oy avcılı-
ğına, istismara pirim vermedik. 

Demokratikleşme ve insan hakları konu-
sunda cesur ve rahatlatıcı düzenlemeler 
gerçekleştirdik. Yine dış politikada, tarihi 
adımlar attık ve atmaya da devam edi-
yoruz. Son dönemde Türkiye, daha önce 
hiçbir dönemde olmadığı kadar itibarlı, 
saygın ve sözü dinlenen bir ülke haline gel-
miştir. Şimdi bu tarihi dönüm noktalarına 
3 Ekim 2005’te inşallah bir yenisini daha 
ekliyoruz; Avrupa Birliği ile tam üyelik 
için müzakerelere başlıyoruz.

Ülkemizde tam anlamıyla demokratik bir 
ortam oluşturmaya; milletimizin refah 
ve huzurunu teminat altına almaya yöne-
lik reformlarımız, zaten hızlı bir şekilde 
ilerlemektedir. Şimdi içeride ve dışarıda 
pek çok kimsenin “sessiz devrim” olarak 
adlandırdığı bu reformları kararlılıkla 
uygulamanın gayreti içindeyiz. 3 Ekim ta-
rihiyle birlikte, bu reformlar ve uygulama-
lar, daha bir ivme kazanacak, ülkemizin, 
milletimizin standartları inşallah çok daha 
yükselmiş olacaktır. Müzakerelerin başla-
ması, hedeflerimize daha büyük bir hızla 

Sivil Toplum Kuruluşları ile  
AB Zirvesi

Ankara | 09 Eylül 2005
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ilerlememize önemli bir katkı sağlayacak, 
ayrıca reformlarımızı da pekiştirmiş ola-
caktır.

Değerli konuklar…

Hükümet olarak hangi alanda olursa ol-
sun, attığımız adımları ilgili tüm kesimle-
rin tam mutabakatıyla atmaya özen gös-
terdik. Bu millet, bu ülke, bugüne kadar ne 
çektiyse, tepeden inmeci politikalardan, 
dayatmalardan, oldu-bitti uygulamalar-
dan çekti. Halktan kopuk, milletin hedef-
lerinden kopuk, millete rağmen üretilen 
politikalar, Türkiye’yi hak ettiği çizginin 
hep arkasına mahkum etti. Bu manzarayı 
değiştirmek, milletimizle aynı yöne baka-
bilmek, milletimizle sevinip milletimizle 
üzülmek konusunda hükümet olarak aza-
mi bir çaba içinde olduk.

Bakınız; hemen birkaç örnek vermek 
istiyorum: Zorunlu Tasarrufa Teşvik 
Hesabı’nda biriken kesintiler ve nemaları, 
uzun yıllar boyunca çalışanlarla hükümet-
leri karşı karşıya getirmiştir. Oysa biz, ik-
tidara geldiğimizin daha ikinci ayında bu 
konuyu çözüme kavuşturduk. Bunu da işçi 
temsilcilerimizle, işveren temsilcilerimiz-
le birlikte, konuşarak, tartışarak, uzlaşarak 
yaptık. Yine bakınız; en son Memur maaş 
zamları konusunda yine sendikalarımızla 
toplandık, konuştuk, tartıştık ve işi tatlıya 
bağladık.

Bunun örneklerini çoğaltmak mümkün. 
İşverenlerimizin sorunlarını işveren tem-
silcilerimizle çözdük, çözmeye devam 
ediyoruz. Engellilerle ilgili bir yasa mı 

çıkaracağız, onlara kulak verdik, öneri-
lerini aldık, eleştirilerini aldık, bunları 
da kanuni düzenlemelerimize yansıttık. 
Kadınlarımızla, çocuklarımızla ilgili so-
runlara mı eğileceğiz, önce onları dinledik, 
onların katkılarını aldık. Hiçbir zaman, 
halka rağmen bir şeyler yapma özlemi 
içinde olmadık, inşallah bundan sonra da 
olmayacağız. 

Bu yakaladığımız uzlaşma ortamı, diya-
log ortamı, ülkemizde barışın, huzurun, 
demokrasinin ve insan haklarının tam 
olarak yerleşmesi için bizlere, tarihimizde 
görülmemiş imkanlar sunmaktadır. Şimdi 
geçmişi özleyenler olabilir. Dayatmaları, 
oldu-bittileri, emrivakileri arzulayanlar 
olabilir. Bunun yanında bu uzlaşma ve di-
yalog ortamını kıskananlar, çekemeyenler, 
ya da istismar etmek isteyenler olabilir.

Değerli arkadaşlarım… 

Bunlara bugüne kadar izin vermedik, 
bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu da 
burada bir kez daha, altını çizerek ifade 
etmek istiyorum. Biz özgürlükleri olabildi-
ğince genişletmenin gayreti içinde olduk. 
Ne güvenlik adına özgürlüklerden taviz 
verdik, ne de özgürlükler adına güven-
liğimizi ihmal ettik, tehlikeye attık. Biz, 
halkımızın özgür, demokratik ve müreffeh 
bir Türkiye özlemini hayata geçirmek için 
işbaşındayız.

Bunu da özgürlükler ile güvenlik arasında 
ideal dengeyi kurarak başarmaktan baş-
ka bir yol göremiyorum. Ama kim bunu 
istismar edip de, başkasının özgürlük ala-
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nına müdahale etmeye kalkışırsa, kusura 
bakmasın, o zaman da ona haddini bildir-
mekten geri durmadık, durmayacağız. Bu 
diyalog ortamını, bu uzlaşma ortamını, bu 
ortak hedeflerde kenetlenme ortamını kim 
bozmaya kalkarsa, bizden en sert cevabı 
alacaktır.

Değerli başkanlar…

Avrupa Birliği ile müzakerelerin yürütül-
mesi sürecinde de temel yaklaşımımız bu 
olacaktır. Esnafından sanayicisine, çiftçi-
sinden ev kadınına, mimarından engelli-
sine; bilim, kalkınma, sanat, insan hakları, 
tüketici hakları, çevre, medya, ticaret, 
tanıtma gibi farklı alanlarda örgütlenen 
kuruluşlarımız, mutlaka bu sürecin içinde 
olacaklardır. Avrupa Birliği’ne karşı ola-
bilirsiniz, ya da taraftar olabilirsiniz. Hiç 
fark etmez. Katkılarınız ve destekleriniz 
olduğu gibi eleştirileriniz de bize yol göste-
recek, yolumuza ışık tutacaktır.

Bakınız, bizim ülkemizde sivil toplum 
kavramı asla yeni bir kavram değildir. Ta-
rihimize şöyle bir göz attığınızda, başka 
hiçbir ülkede görülmeyen örgütsel yapıla-
ra rastlayacaksınız. Ahilik örgütü, loncalar, 
sosyal yardımlaşma, dayanışma kuruluşla-
rı, özellikle de vakıflar, sivil toplum adına 
bize ait en güzel örneklerdir. Dünyaya da 
ilham kaynağı olmuş örneklerdir bun-
lar. Bu örgütler tarih boyunca bu milleti 
ayakta tutmuştur. Yönetimle halk arasında 
güvenilir, emin köprüler oluşturmuştur. 
Şimdi bunun modern tezahürlerini hem 
Batı’da, hem de ülkemizde daha çeşitlen-

miş, daha etkin ve daha fonksiyonel örnek-
lerini müşahede ediyoruz. 

Avrupa ülkelerindeki karşıtları ile muka-
yese edildiğinde, yakın geçmişte, Türki-
ye’deki sivil toplum kuruluşlarının ciddi 
sorunları bulunuyordu. Derneklerimizin, 
vakıflarımızın, sendikalarımızın faaliyet-
lerini yürütmelerine engel birçok yasal ya 
da uygulamaya yönelik engeller mevcuttu. 
Hükümet olarak Dernekler Yasamızı çıkar-
dık, derneklerimize uluslar arası standart-
larda bir çerçeve getirdik. Vakıflar Yasamız 
da inşallah yakın bir zamanda çıkarılacak, 
vakıf larımızın da sorunları inşallah çö-
zülmüş olacaktır. Ve ben inanıyorum ki, 3 
Ekim’le birlikte başlayacak bu yeni süreç-
te, vakıflarımız, derneklerimiz, sendikala-
rımız, kısacası tüm örgütlerimiz çok daha 
rahat, çok daha özgür bir ortamda üyelik 
hedefimizde bizlere yardımcı olacaklardır.

Değerli katılımcılar…

Şunu bir kez daha hatırlatmak isterim: 
Eğer sivil toplum desteği, sivil toplum 
katkısı olmazsa, hiç kuşkusuz müzakere 
süreci aksak kalacak, topal ilerleyecektir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri 
yakın zamana kadar sadece resmi düzey-
de yürümüş, sivil toplum ayağı hep eksik 
kalmıştır. Ancak, son dönemde dinamik 
bir şekilde güçlenen sivil toplum kuruluş-
larımız, aktif katılımlarıyla devreye gire-
rek ilişkilerimizi artık iki ayaklı ve daha 
sağlıklı bir zemine taşımıştır. 

Bu vesileyle, Avrupa Birliği ile müzakere 
süreci içindeki çalışmalarımıza kuvvetli 
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destek veren ve böylece işimizin kolaylaş-
masını sağlayan sivil toplum kuruluşları-
mıza burada bir kez daha teşekkür etmek 
istiyorum. Gerek ülke içinde halkımızın 
temsili, gerekse Türkiye’nin Avrupa içinde 
tanıtımı konularında sivil toplum örgüt-
lerimiz çok önemli bir sorumluluk taşı-
maktadırlar. Zaman zaman resmi görüş-
melerin ilerisinde olacaklar, kimi zaman 
da bizi eleştirecek, politikalarımıza ışık 
tutacaklardır. Her halükarda bu süreçten 
halkımız kazançlı çıkacak, milletimiz ka-
zançlı çıkacaktır.

Bugün yapacağımız bu toplantıda, biz 
hükümet olarak sivil toplum kuruluşla-
rımızın müzakere sürecine ilişkin, görüş, 
öneri, düşünce ve eleştirilerini alacağız. 
Örgütlerimizin yeni dönemde sürece daha 
fazla dahil olabilmeleri için hükümet 
olarak neler yapmamız gerekiyor, bunları 
konuşacağız. Zaten burada bulunan kuru-
luşlarımız Avrupa Birliği konusunda çeşit-
li düzeylerde çalışmalar yapmış, yapmaya 
devam eden kuruluşlarımız. Bu vesileyle 
onların da tecrübelerinden yararlanma 
fırsatını elde etmiş olacağız.

Ben, bu tarihi toplantının ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyorum. Burada 
bulunan, ya da bulunmayan tüm kuruluş-
larımıza, yeni süreçte başarı dileklerimi 
iletiyorum. Katıldıkları için başta değerli 
başkanlar olmak üzere hepinize teşekkür 
ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli arkadaşlar... sevgili dostlar... He-
pinizi en sıcak hislerimle selamlayarak 
konuşmama başlıyorum.

Bilecik gerek kişi başına milli geliri, gerek 
sanayileşme oranı, gerekse ekonomimize 
yaptığı katkı ile Türkiye’nin kalkınmasın-
da önemli roller almış bir ilimiz... Bu se-
beple Türkiye’nin önemli bir dönemeçten 
dönmekte olduğu böyle bir zamanda siz-
lerin aranızda olmaktan, Türkiye’nin kal-
kınma heyecanını sizlerle paylaşmaktan 
özellikle mutluluk duyuyorum. Çünkü siz-
ler Türkiye’nin çok ağır krizlerden çıkarak 
geldiği bu yeni medeniyet eşiğinin en fazla 
farkında olanlarsınız. Çağlara damgasını 
vuran Osmanlı medeniyetinin membaı 
olan bu topraklar, elbet milletimizin sıkın-
tılarından kurtularak var olma mücadelesi 
verdiği bu önemli günlerin kıymetini de 
ziyadesiyle bilecektir. 

Son üç yıl içinde hükümet olarak yıllardır 
Türkiye’nin ihmale uğrayan, çözülemez 
denen ne kadar problemi varsa hepsinin 
üstüne cesaretle, kararlılıkla gittik. Bugü-
nün istikrarlı ve güvenli Türkiye manza-
rasıyla, 3 Kasım 2002’de devraldığımız 
Türkiye manzarası arasında aydınlıkla ka-
ranlık kadar büyük bir fark vardır. Çökme 
noktasına gelmiş bir ekonomi ayağa kaldı-

rılmış, geçen on yılları milletimize zehir 
eden enflasyon tek haneli rakamlara kadar 
düşürülmüş, buna karşılık rekor seviyede 
de bir büyüme hızı yakalanmıştır. 

Üç yıl gibi kısa bir zaman içerisinde şü-
kürler olsun ki ülkemizin dört bir tarafını 
yeniden üretim heyecanı sarmış, insanımı-
zın gelecek umutları yeniden canlanmış-
tır. Bu güzellikler milletimizin sarsılmaz 
değişim iradesinin, tükenmez umudunun, 
fedakarca gayretlerinin ürünüdür.

Değerli dostlar...

O acı günleri unutmadık, unutmayacağız. 
Türkiye daha bundan üç yıl önce, memu-
runa maaş ödeyemeyen, borç almak için 
çaldığı kapılardan borç bulamayan, ekono-
mik itibarı sıfıra inmiş bir ülkeydi. Bugün 
dünyanın parlayan yıldızıdır. Bu millet çok 
ağır imtihanlardan geçmiş, sabrını, alice-
naplığını, dirayetini, millet olma bilincini 
kaybetmeyerek varoluş mücadelesinden 
bir kere daha alnının akıyla çıkmıştır.

Türkiye bugün güvenden, istikrardan, de-
ğişimden söz etmektedir. Milletimizle el 
ele vererek Allah’ın izniyle karayı aka, ka-
ranlığı aydınlığa, çöküşü dirilişe çevirdik. 
Allah’a şükürler olsun ki bugün, ekonomi-

Işadamlarıyla Yemek

Bilecik | 11 Eylül 2005
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de, siyasette, dış politikada ve diğer bütün 
alanlarda bugününü sağlama alan, gelece-
ği için de hayallere, hedeflere sahip olan 
bir ülkeyiz. Şunu herkes bilsin ki bu ülkeyi 
demokrasiyle, istikrarla, seviyeli ve çözüm 
üreten bir siyasetle, adaletle, dayanışma ve 
hakkaniyetle gelişen bir ülke olarak gele-
ceğe taşımakta kararlıyız.

Ağırlıklarımızdan kurtularak kendini ye-
nileyen bir yönetim anlayışı ve kalkınma 
iradesini açıkça ortaya koyan, ekonomik 
büyümenin lokomotifi olan özel sektörü-
müzün yakaladığı sinerjiyle ilerlemeye 
devam edecektir. Bunun için son üç yılda 
ülke olarak hep birlikte elde ettiğimiz ka-
zanımları kalıcı hale getirmek, istikrarımı-
zı korumak ve hedeflerimizin çıtasını her 
gün biraz daha yükseğe koymak bizim için 
bir mecburiyettir.

Daima dünyaya açık olmak, kendimizi ye-
nilemek, günün gelişen dünya şartlarına 
göre dağarcığımızı, kapasitemizi, donanı-
mımızı geliştirmek durumundayız. Dün-
yanın hızından asla geriye düşmemeliyiz. 
Bunu başarabilirsek dünya yeni bir Türk 
asrına şahit olacaktır, buna bütün samimi-
yetimle inanıyorum.

Değerli arkadaşlar...

Buna inanmak için son üç yılda milletimi-
zin neleri başardığına bir göz atmak ye-
terli... Milli gelirimiz kriz şartlarını geride 
bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
seviyesine çıkmış, Türkiye son 39 yılın bü-
yüme rekorunu kırmıştır. Bu yüksek büyü-
me hızına rağmen ekonomi yönetimimiz 

enflasyonla mücadelesinden de taviz ver-
memiş, bu ağır yükü bu milletin sırtından 
indirmeyi büyük ölçüde başarmıştır. Türk 
lirasının itibarı kurtulmuş, Yeni Türk Lira-
sı, kendini yenileyen ekonomimizin sem-
bolü olmuştur. Sanayicimiz, yatırımcımız, 
tüccarımız, esnafımız, çiftçimiz yeniden 
üretmeye, yeniden kazanmaya başlamış-
tır. 2005 yılı tamamlandığında 70 milyar 
doları aşan bir ihracat rakamına ulaşmış 
olacağız. Ekonomimizin büyüklüğü dünya 
sıralamasında hızla yükseliyor, Türkiye 
devler ligine adını yazdırıyor.

Bütün bunlar sizin eseriniz, milleti-
mizin eseri. . .  Ankara’nın olduğu ka-
dar, İstanbul’un, İzmir’in, Adana’nın, 
Antalya’nın, Diyarbakır ’ın, Bilecik’in 
eseri... Sizler bu üretim heyecanını yeter 
ki kaybetmeyin, biz hükümet olarak sizin 
önünüzdeki bütün engelleri kaldırmaya, 
önünüzü açmaya, yanınızda olmaya azim-
liyiz. Tıkandığınız noktada bizi yanınızda 
bulacaksınız, bundan şüpheniz olmasın. 

Bilecik bugüne kadar bu büyük kalkınma 
seferberliğinde sınavını başarıyla verdi, 
inanıyorum ki daha da iyi noktalara el 
birliğiyle geleceğiz. Türkiye’ye yaptığınız 
katkılar ve bu güzel buluşmaya katılımınız 
için hepinize teşekkürlerimi, şükranlarımı 
sunuyorum. Allah yollarınızı açık etsin. 
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Değerli dostlar... Hepinizi en içten duygula-
rımla selamlıyorum.

Türkiye, sonunun çok hayırlı olduğuna 
inandığımız bir yolda adım adım ilerliyor. 
Yaşanan ağır ekonomik sıkıntılar önemli 
ölçüde ortadan kalkmış, yönetimde istikrar 
sağlanmış, milletimiz gelecek için koyduğu 
hedeflere doğru tam yol harekete geçmiştir. 
Son üç yıla yakın zaman içinde yaşanan bü-
yük değişim, ülkemizin her alanda önünü 
açmış, insanımız yeniden büyük gelişme 
potansiyelini, büyük medeniyet birikimini 
ortaya koyma fırsatı yakalamıştır.

Tarihimiz için çok parlak olacağını kuvvetle 
ümit ettiğimiz yeni bir sayfayı yazmak için 
hazırlanıyoruz. Bu yeni sayfa Türkiye’nin 
yaşadığı karanlık zamanları geride bıraktı-
ğı, dünyanın örnek ülkelerinden biri olmak 
yolunda her gün bir öncekinden daha ileri 
adımlar attığı bir tarih sayfası olacaktır. 
Allah’ın izni, milletimizin ortak bilinç ve 
gayretleriyle ikibinli yıllara damgasını vu-
racak bir ülke haline gelecektir Türkiye...

Bu hayalin yakın bir gelecekte gerçeğe dö-
nüşeceğine bu ülkeyi seven insanlar olarak 
hepimiz inanıyoruz. Adaletle, demokrasiy-

le, üretken fikirlerle, bilgi ve donanımla, 
az laf- çok işle bu ülkeyi kalkındıracağız. 
Bu konuda asla bir tereddüt içinde değiliz, 
olmayacağız. Milletimizin ortak iradesiyle 
belirlenmiş ileri hedeflerimizden asla vaz-
geçmeyeceğiz.

Değerli dostlar...

Üzülerek ifade edeyim ki, şu an itibariyle 
dünyada Türkiye’dekine benzer bir huzur 
ve istikrar ortamı yaşanmıyor. Yaşanan 
büyük sıkıntılar, bütün bu acılar, çatışma-
lar uzun yıllar boyunca dünyanın barış 
düşüncesi, gelir adaleti ve demokrasi kül-
türü konusunda hassasiyet geliştirememiş 
olmasının sonucudur. Bugün maalesef 
dünyanın pek çok köşesinde acı ve şiddet 
hükmünü sürdürüyor. Bunun değişmesi, 
dünyanın yeniden barışla, sevgiyle, özgür-
lükle dolu bir gezegen haline gelmesi için 
başta ülkeleri yöneten liderler olmak üzere 
hemen herkesin başını iki elinin arasına 
alıp düşünmesi gerekiyor.

Bütün dünya yeniden insana yakışan, 
medeniyet ideallerine uygun, sevgiye ve 
barışa açık fikirlerle kucaklaşırsa, o zaman 
insanlığın gerçek bir gelişme kaydetmeye 

Sivil Toplum Kuruluşları ile 
Yemek

Rize | 20 Eylül 2005
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başladığını söyleyebileceğiz. Bugün maa-
lesef kısır perspektifler, faydacı anlayışlar, 
bitmeyen ihtiraslar insanlığın bir bütün 
olarak mutluluğuna izin vermiyor. Vakit 
geç olmadan her şeyi yeniden düşünmemiz 
ve değişmekten korkmamamız gerekiyor.

Türkiye’nin geçen üç yıla yakın zaman 
içinde bir bütün olarak gayret göstererek 
başarma yolunda önemli mesafeler aldığı 
hedefler işte böyle hedeflerdir. Türkiye 
doğrularına sadakatle bağlı kalarak, yanlış-
larından dönme cesaretini göstermektedir. 
Her alanda yaşadığımız büyük değişim 
dinamizminin itici gücü bu kararlılıktır, bu 
büyük iradedir. 

Değerli dostlar...

Millet olarak kazanımlarımızı korumak 
adına sahip çıkmakta asla tereddüt etme-
memiz gereken değerler var. Bu değerler 
barış, demokrasi ve adalet ilkeleridir. Tür-
kiye son dönemde barış fikrini içeride, dı-
şarıda her zeminde yüksek sesle savunmak 
konusunda çok önemli adımlar atmıştır. 
Ülke olarak, demokrasiyi en ideal haliyle 
kurumsallaştırmak, adaleti eksiksiz biçim-
de tesis etmek hususlarında da kalıcı olaca-
ğına inandığımız ilerlemeler kaydettik.

Son zamanlarda bazı  çatlak sesler, 
Türkiye’nin gelişme konsantrasyonunu 
bozmak, toplumumuzu yeniden kaos 
ortamlarına kargaşaya sürüklemek, önü-
müzü kesmek amacıyla meydana çıkmış 
durumdalar. Bu ülkenin Başbakanı ola-
rak şunu açıkça ifade edeyim ki, Türkiye 
demokrasiden, hukukun üstünlüğünden 

ve önüne koyduğu gelecek hedeflerinden 
zerre kadar taviz vermeden yoluna devam 
edecektir.

Türkiye’nin kırk yıllık rüyası olan AB üye-
liği hedefine ulaşmak için kimsenin aklın-
dan bile geçirmediği değişim adımlarını 
attığımız için bizi suçlayanlar var. Bilsinler 
ki bu ülke onların kısır fikirlerini, güdük 
menfaatlerini, köhne zihniyetlerini çoktan 
aşmıştır. Bu ülkenin insanına eksiksiz bir 
demokrasiyi, kısıtlanmamış hak ve öz-
gürlükleri, kesintiye uğramayan bir kamu 
düzenini ve istikrarlı, adaletli bir ekonomik 
sistemi hiç kimse çok görmemelidir.

İnsanımız özgüveniyle, fedakarlığıyla, 
dirayetiyle ve benzeri olmayan büyük po-
tansiyeliyle dünyada hak ettiği onurlu yere 
mutlaka yükselecektir. Asla bu ülkenin 
insanının kendini yönetme hakkına gölge 
düşürmeyeceğiz. Hükümet olarak pusu-
lamızı millet iradesinden farklı bir yöne 
çevirmemek noktasında azami hassasiyet 
içindeyiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Hepinizi sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum.

Alın teriyle kazandıkları arasından vergi-
lerini son kuruşuna kadar ödeyen sorum-
luluk bilincine sahip vatandaşlarımızı 
onurlandırmak için burada toplanmış 
bulunuyoruz. Bu sabah burada yaşadığı-
mız mutluluğun bizler için anlamı büyük. 
Türkiye’nin imkanlarını, Türkiye’nin kay-
naklarını heba etmemek için nasıl bir tem-
poyla çalıştığımızı görüyorsunuz. Bütün 
derdimiz, bütün meselemiz insanımızın po-
tansiyelini ortaya çıkarmak, kaynaklarını 
milletimize geri kazandırmaktan ibarettir.

Milletimizin yüzünü güldürmek için mesa-
feler ne kadar uzak, yollar ne kadar güç ve 
meşakkatli olursa olsun güçlükleri aşmaya, 
ülkemizin bahtını açmaya çalışıyoruz. Ülke-
mize aldırdığımız mesafe ortadadır. İktisat 
bilen, hesap bilen, hayatın içinde yer alan 
herkes Türkiye’yi nereden nereye getirdiği-
mizi görüyor. 

Burada vergi ödülleri vesilesiyle birkaç 
hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. 
Vergi devlet ile vatandaş arasındaki en te-
mel ilişki, en temel bağdır. Vatandaşın en 
temel sorumluluğu, devletin ise en önemli 
dayanağı, dinamiğidir. Devletin ne kadar 
devlet olduğu, vatandaşın ne kadar vatan-

Türkiye Vergi Şampiyonları  
Ödül Töreni

Ankara | 22 Eylül 2005
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daş olduğu vergi düzeninin işleyişine bakı-
larak ölçülür. Bizim ekonomik başarımızın 
temel dinamiği vatandaş ile devlet arasın-
daki ihtilaf alanlarını en aza indirmek, bu-
nun için gerekli düzenlemeleri hızla yapma 
irademizdir. 

Sadece düzenleme yapmak yetmez, va-
tandaşın hukukunu koruyarak devleti 
vatandaşla vatandaşı devletle birlikte 
güçlendirmek zorundayız. Bu prensip hü-
kümetimizin, siyasetimizin esasıdır. Yola 
çıkarken mevzuat kirliliğinin Türk kamu 
düzeninin en önemli sorunu olduğunu 
söylemiştik. Bu noktaya sorumluluk alan 
herkesin bir kez daha dikkatini çekmek isti-
yorum. Yatırım ortamını, üretim ortamını, 
istihdamı, sosyal adaleti, bölgesel adaleti, 
toplumsal huzuru, vatandaşın mutlulu-
ğunu esas almayan bir ekonomi yönetimi 
başarıya ulaşamaz.

Geçmişte bunun en acı örneklerini hep 
birlikte yaşadık. Yıllarca Türkiye’de ege-
men olan anlayış üretimi, yatırımı peşinen 
yargılayan, barikat üstüne barikat koyan, 
vatandaşa kuşkuyla bakan, her şeyi zap-
turapt altına almaya çalışan otoriter bir 
anlayış olmuştur. Bu anlayış bu ülkeye ağır 
bedeller ödetmiştir. Nasıl bir ekonomik kriz 
ortamını devraldığımızı sizler çok iyi bili-
yorsunuz. Çok şükür biz, milletimizle el ele 
verip bu kriz ortamından bir barış ortamı 
çıkardık. 

Vergi Barışı vatandaş ile devlet arasındaki 
en önemli ihtilaf alanlarından birini ber-
taraf etmek içindir. Sadece bir tek adımla, 
Vergi Barışıyla Türkiye’ye 4.7 katrilyonluk 

bir kaynak sağladık. Daha doğrusu bu 
büyüklükteki bir ekonomik kaybı milleti-
mize yeniden kazandırdık. Bölgeler arası 
adaletsizlikleri gidermek için, sosyo-eko-
nomik kalkınmışlık düzeyine göre yatırım 
yapmak, üretim yapmak isteyen herkes 
için 49 vilayette enerji desteği, arsa ve arazi 
desteği, istihdam maliyetini indirecek vergi 
teşvikleri getirdik. Devlet ile vatandaş ilişki-
lerinin ağır yara aldığı sağlık ve eğitim dü-
zeninde özel sektör için teşvikler sağladık, 
vergi istisnaları getirdik.

Bu anlayışın semeresi ortadadır. Uzun 
vadede sonuçları tahsil edilecek olan ya-
tırımlarımızın bu ülkeye neler kazandıra-
cağını Allah’ın izniyle herkes görecektir. 
Türkiye, küresel konumunu güçlendirerek, 
uzak menzillere odaklanarak büyük güç 
devşirmiştir. Bu güç milletimizin gücüdür. 
Bu ülkenin insanları bizi, ülkeye hizmet 
aşkıyla yola çıkan AK Parti kadrosunu doğ-
ru anlamıştır. Emek üreteni, iş üreteni laf 
üretenden ayıracak bir basirete sahip oldu-
ğunu vatandaşlarımız bir kez daha ortaya 
koymuştur.

Çünkü biz bilgiyi vatandaştan saklamıyo-
ruz. Çünkü biz, Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. Verdiği vergi-
nin kuruş kuruş hesabını soracak, takip 
edecek vatandaşlık bilinci her geçen gün 
artmaktadır. Vatandaşlık bilincinin artma-
sından tedirgin olanlar demokrasiyi haz-
medemeyenlerdir. Vatandaşlık bilincinin 
artması yönetenler için büyük bir kaynak-
tır, büyük bir imkandır. Bu bilinç arttıkça 
devletin memuru, aynı zamanda milletin 
memuru olduğunu hissedecek ve o zaman 
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bunca sene geciken adalet geri gelecektir. 
İşte bu yolda geciken adaleti geri getirmek 
için can havliyle çalışıyoruz. Geciken ada-
let büyük ölçüde gelmiştir. Her şey ayan 
beyan ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, “muasır medeniyet” iddiasını top-
lumun, vatandaşın güçlenmesiyle hayata 
geçirecektir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye ekonomisi, çok köklü, çok sağlıklı 
bir dönüşüm sürecini başarıyla geride 
bıraktı. İktidarımızın ilk yıllarında, mesai-
mizin büyük bölümünü geçmişte yaşanan 
krizlerin yaralarını sarmaya ayırdık. Üst 
üste yaşanan ve toplumun her kesimini 
derinden etkileyen krizlerin etkilerini yok 
etmek, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldır-
mak için canla başla çalıştık. Çok şükür bu 
süreci artık tamamladık ve bugün Türkiye 
ekonomisi bir atılım sürecine girdi. Bunun 
izlerini sadece göstergelerden, grafikler-
den takip etmenize gerek yok. 

Çıkın sokağa, karışın halkın arasına, çar-
şıya, pazara şöyle bir göz atın; bu atılımın 
izlerini çok yakından hissedeceksiniz. 
Türkiye’nin 5 yıl önce dünyadaki itibarıyla 
bugünkünü şöyle bir karşılaştırın, değişi-
mi, farklılığı net bir şekilde göreceksiniz. 
Türkiye’yle ilgili çıkan haberlere, yatırım-
cıların, işadamlarının, akademisyenlerin 
ilgisine bir bakın, bu değişimi somut ola-
rak fark edeceksiniz. Türkiye, ekonomisiy-
le, siyasetiyle, dış politikasıyla çok güvenli, 
istikrarlı ve sürdürülebilir bir zeminde 
yol almaktadır ve yol almaya da devam 
edecektir.

Değerli arkadaşlarım…

Daha üç yıl öncesine kadar Türkiye yüksek 
ve belirsiz enflasyonu tartışıyordu; Bugün 
çok şükür tek haneli oranları konuşuyoruz, 
enflasyonsuz ortama uyum sağlamanın 
yollarını istişare ediyoruz. Üç yıl öncesine 
kadar Türkiye, istikrarsız, sürdürülemez, 
bir ileri-iki geri giden büyüme oranlarından 
muzdaripti. Bugün dünya ülkeleri arasın-
da rekor kırıyoruz, hedeflediğimizin çok 
üzerinde büyüme oranlarını elde ediyoruz. 
Geçmişte Türkiye, yüzde 70’leri, 60’ları bu-
lan faiz oranlarından yakınıyordu. Kimse 
aklının ucundan yatırım yapmayı, üretim 
ve istihdama yönelmeyi geçirmiyor, devlete 
borç verip, buradan kazanç sağlamaya ça-
lışıyordu. Bugün ise, bakın buraya dikkati-
nizi çekmek istiyorum, faiz oranları yüzde 
15 seviyesinin bile altına indi ve yeni bir 
rekora daha imza attık.

Bu ne demektir değerli arkadaşlarım? Bu, 
yerli yada uluslar arası yatırımcıların artık 
Türkiye’ye yönelmeleri, Türkiye’de yatırım, 
üretim yapmaları demektir. Bu, sermaye-
nin üretime, istihdama, ihracata yönel-
mesi demektir. Türkiye’nin imkanlarını 
Türkiye’ye kazandırmak dediğimiz şey işte 
budur. Bu; Türkiye’nin borç yükünün gayri 
safi milli hasılaya oranının azalması, borç 
rasyosunun düşmesi demektir. Bu, bakınız 
çok iddialı söylüyorum, Türkiye’nin artık 
yeni ve geçmişle kıyaslanamaz bir döneme 
girmesi demektir. İhracatta, turizm gelirle-
rinde, bütçe gerçekleşmelerinde, vergi ge-
lirlerinde, özelleştirmelerde, Türkiye yeni 
döneme yaraşır, yeni dönemle örtüşen bir 
grafik izlemektedir.
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Peki nihai hedefimiz nedir? Öncelikle elde 
ettiğimiz bu kazanımları koruyacak ve 
bunları daha da ileriye, daha da yükseğe 
taşıyacağız. Yoksulluk ve işsizlik önümüz-
deki iki büyük sorun. Tüm bu göstergeleri, 
grafikleri, yoksulluk ve işsizlik sorununun 
çözümüne kilitleyeceğiz. Nitekim bu alan-
da da önemli başarılar elde ettik. “Hükümet 
işsizlikle mücadelede başarısız oldu” diyen-
ler var. Onlara tavsiyem, göstergeleri doğru 
şekilde okumalarıdır. Türkiye, nüfusu art-
tığı halde, işgücüne katılanların sayısı her 
yıl arttığı halde, son dönemde hem yeni iş 
oluşturmuş, hem de bir miktar işsizimize iş 
bulmuştur. İnşallah önümüzdeki dönemde, 
yatırımların artmasına, büyümeye, özel-
leştirmelere paralel olarak işsizlik de artık 
makul seviyelere inmiş olacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Vergi konusunda da hiçbir dönemle kı-
yaslanamayacak reformları, düzenleme-
leri tek tek hayata geçirdik. Bakınız, vergi 
sisteminde hedefimiz, herkesin, ödemesi 
gereken vergisini, gönül rızası ile ve kolay 
bir şekilde ödemesini sağlamaktır. Bu nasıl 
sağlanır? Bir kere vergi mevzuatı anlaşılır 
olacak, iki, vergi yükü öngörülebilir, adil ve 
katlanabilir olacak, üç, vergi idaresi güçlü 
ve etkin olacak. Bu hedeflerimizi Acil Ey-
lem Planımızda da ortaya koyduk ve vergi 
sistemi alanında çok önemli adımlar attık.

Sosyal hayat, siyasi hayat her gün yenilen-
mesi gereken dinamik bir süreçtir. Dola-
yısıyla yaptıklarımızla yetinmeyecek çok 
daha önemli adımlar atacağız. İktidarımı-
zın daha ilk günlerinde vergi barışını uy-

gulamaya koyduk. Ekonominin en çok yara 
aldığı şey uzlaşma zemininin olmamasıydı. 
Hem bir uzlaşma ortamı tesis ettik, hem 
krizin mükellefler üzerindeki tahribatı ha-
fiflettik, hem de on binlerce ihtilaflı dosyayı 
bu yolla azalttık. Bugün itibariyle ulaştığı-
mız rakam bir kez daha ifade ediyorum, 4.7 
milyar YTL’dir yani 4 katrilyon 700 milyon 
TL. Bu da kamunun finansmanı için çok 
önemli bir kaynak olmuştur.

Enflasyon muhasebesine geçerek yatırım-
cılar için çok daha güvenilir bir yatırım or-
tamını tesis ettik. Yine 49 ilimizde vergiye 
ilişkin teşvikler sağladık ve olumlu sonuç-
larını almaya başladık. Ekonomiyi toplum-
dan ayırarak, toplumdan bağımsız, devletin 
sosyal devlet olma ilkesinden bağımsız 
yürütmek mümkün değildir. Aslolan eko-
nomi politikanızın hayata, sokağa, aileye, 
topluma yansımasıdır. Bu yüzden eğitime, 
sağlığa, araştırma-geliştirmeye, yatırıma 
vergi teşvikleri sağladık. Bu ve benzeri doğ-
rudan uygulamalarımızın yanı sıra, vergi 
sisteminin basitleştirilmesi, vergi mevzua-
tının anlaşılabilir bir hale getirilmesi, vergi 
oranlarının düşürülmesi, vergi tabanının 
genişletilmesi, güçlü ve etkin bir vergi ida-
resinin tesis edilmesi gibi alanlarda köklü, 
tarihi reformları gerçekleştirdik.

Değerli arkadaşlarım… 

Tüm bu reformları, doğrudan ya da dolaylı 
tüm bu vergi kolaylıklarını, dikkatinizi çe-
kiyorum, yaklaşık üç yıl gibi oldukça kısa 
sayılabilecek bir süre içinde yaptık. Özetle 
söylemek istediğim şudur: Bizim iş görme 
biçimimiz üretimi esas alan, yatırımı esas 
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alan, kaliteyi esas alan bir anlayışa dayan-
maktadır. Hayalleri iş hızımıza yetişmeyen-
ler varsın biraz daha gerilimden, kavgadan 
medet ummaya devam etsinler. Onlara 
kendileriyle kavgalı, toplumla kavgalı bir 
yolu siyaset yolu zannedebilirler, bir süre 
daha bildikleri yolda yürüyebilirler ama, 
kendi çatışmacı ruhlarını millete sirayet et-
tiremezler. Millet buna izin vermeyecektir. 

Biz yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, 
eserlerimizle konuşmak istiyoruz. Biz, 
Türkiye’nin değişen çehresini gösterip, 
bunu konuşmak, daha ileriye nasıl götürü-
rüz, bunu tartışmak istiyoruz. Çok şükür 
Türkiye’de bunun zemini de oluşmuştur. 
İşçimiz de, memurumuz da, işverenimiz 
de, sanayicimiz de bu değişimi görmekte, 
geleceğe çok daha umutla bakabilmekte, 
mevcut sorunların da çözüleceğine gönül-
den inanmaktadır. İşte bugün vergi şam-
piyonlarını ödüllendiriyoruz. Bu ödül bir 
vatandaşlık ödülüdür. Tebrik ediyorum. 

İşadamlarımızın, mükelleflerimizin, dev-
lete, hükümete, ekonomi politikalarına 
güven duyduklarında neler yapabildikle-
rini burada ayan beyan olarak görüyoruz. 
Sağolsunlar, yatırım yapmışlar, üretmişler, 
ihracat yapmışlar, binlerce insanımıza iş 
vermişler, bununla da kalmamış vergileri-
ni de bihakkın ödemişler. Bu gurur haklı 
bir gururdur. Bu sevinç haklı bir sevinçtir. 
Bir kez daha kendilerine huzurlarınızda 
devletim adına, milletim adına teşekkür 
ediyorum. 

Biz, bize duyulan güveni asla boşa çıkar-
mayacağız. Ekonomi politikalarımızda asla 

değişiklik göremeyeceksiniz, ne dediysek, 
neyi hedeflediysek onu yaptığımızı göre-
ceksiniz. İstikrardan asla taviz vermeyece-
ğiz. Yatırımın, üretimin, istihdamın önünü 
olabildiğince açacak, bütün engelleri 
Allah’ın izniyle gün be gün temizleyecek, 
ortadan kaldıracağız. Böylece hiç kimseye 
hiçbir mazeret bırakmayacağız. O zaman, 
vergi konusunda şampiyonlarımızın sayı-
sının arttığını, vergi yarışının hızlandığını, 
bu kutsal ve hayırlı işte yarışın kızıştığını 
inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu duygu 
ve düşüncelerle, başta vergi ödeyen değer-
li mükelleflerimiz olmak üzere hepinize 
teşekkür ediyor, saygılarımı, sevgilerimi 
sunuyorum.
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Değerli ihracatçılar... sevgili konuklar... 
Medyamızın Değerli Temsilcileri... 8’nci 
Dış Ticaret Haftası’nın açılışında sizlerle 
beraber olmaktan büyük bir memnuniyet 
duyduğumu ifade ederek sözlerime başlı-
yorum. 

Türkiye, son yıllarda ekonomik alandaki 
başarılarını istikrarlı bir şekilde devam 
ettirirken, gerçekleştirdiği ihracat ham-
lesiyle de dikkatleri üstüne çekmiştir. 
Türk ihracatının tarihi gelişiminde, dışa 
açılmanın gerçekleştiği ilk yıllar hariç, art 
arda bu kadar yüksek oranlı ihracat artış-
ları yaşanmamıştır. 2002-2005 yılları ara-
sında 12 aylık ihracatımız yılda ortalama 
yüzde 28 oranında bir artış kaydederek, 
bu yılın Temmuz sonu itibariyle yaklaşık 
70 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 

Bu son derece etkileyici bir büyüme tab-
losudur ve ülkemiz açısından son derece 
sevindiricidir. Türk ihracatında farklı sek-
törlerin etkin hale geliyor olması ve Türk 
ihracatının pazarlarının giderek çeşit-
lenmesi de bize ayrıca mutluluk ve umut 
vermektedir. Artık Türkiye farklı ülkelere 
farklı ürünler bazında ihracat yapabilen 
önemli bir ihracat ülkesidir. 

Bilindiği üzere, bu yıl Türkiye için dönüm 
noktası olacak tarihi gelişmelere gebe bir 

yıldır. Türkiye demokrasisiyle, yöneti-
miyle, birlik ve beraberliğiyle, güven ve 
istikrarıyla bölgesi için bir huzur kayna-
ğıdır. Ancak, bizim hedefimiz daima daha 
mükemmeli yakalamak olmalıdır. Bugün, 
Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ün 
gösterdiği çağdaş uygarlık hedefinin çok 
önemli bir merhalesinde bulunmaktayız. 

Bilindiği üzere artık Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik yolunda son dönemeçlere gi-
riyoruz. 17 Aralık’tan bu yana sürdürülen 
ve geliştirilen ikili ilişkilerle bu sürecin 
daha da hızlandırılması sağlanmıştır. 
Artık tek hedefimiz ve beklentimiz var; 
o da, tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 
tarihinde başlaması ve bir an önce ta-
mamlanmasıdır. Türkiye’nin gücüne ve 
geleceğine inanmış kadroların gece gün-
düz demeden fedakârca çalışmalarıyla bu 
noktaya ulaşılmıştır. Daha yapacak çok 
işimiz olduğunun da şuurundayız. 

Asla ayaklarımız yerden kesilmiş değil; 
ama şuna samimiyetle inanıyoruz: Bu 
millet inandığı zaman, azmettiği zaman, 
bu gayretli, bu zeki, bu velût insanıyla bir-
çok başarılara imzasını atacak güçtedir. 
Geçmişi büyük olan milletlerin geleceği-
nin de büyük olacağına inanıyoruz. Bu ay-
dınlık geleceği hep beraber inşa edeceğiz. 

8. Dış Ticaret Haftası

Ankara | 26 Eylül 2005
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Değerli ihracatçılar... 

Sizlerin de yakından bildiğiniz üzere ih-
racat gelirleri ülkemizin kalkınmasında 
önemli rol oynamaktadır. Bu hususta siz-
lere özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
Dış pazarlardaki rekabet şartlarının ne 
derece zor olduğunu biliyorum. Gittiği-
miz her yerde gündemimizin değişmez 
maddesi ekonomidir, ekonomik ilişkiler-
dir, biliyoruz ki gelişen ekonomik ilişkiler 
azalan siyasi sorunları beraberinde geti-
recektir. Bunu bütün devlet başkanlarıy-
la, başbakanlarla, ilgili bakanlarla sürekli 
görüşüyor, vurguluyoruz. Gerektiğinde iş 
adamlarımızın iş birliği yapacağı ortam-
ları hazırlıyor, destek oluyoruz.

İnşallah bu çabalarımızın meyvelerini de 
hep beraber toplayacağız. İhracatçılarımı-
zın rekabet gücünü artırma yönündeki 
temel yaklaşımımız, şüphesiz ki mali-
yetlerin düşürülmesidir. Bu konuda da 
gayretlerimiz, çalışmalarımız var. Başta 
işçilik, enerji olmak üzere üretimde kul-
lanılan girdi maliyetlerinin düşürülmesi 
konusu üzerinde önemle duruyoruz. Bu 
hususta esasen belirli iyileştirmeler de 
yapılmıştır. 

Ekonomideki dengeler yerine oturduk-
ça, ihracatçılarımızın rekabet gücünün 
artırılmasına yönelik iyileştirmeler de 
devam edecektir. Bürokratik işlemlerin 
basitleştirilerek bürokrasinin azaltılması 
konusunda gayret gösteriyoruz. Kamu-
nun yeniden yapılandırılması çalışmaları 
bürokrasinin azaltılmasında önemli rol 
oynayacaktır. 

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, 
esas olan o sistemin düzgün, doğru, ve-
rimli işlemesidir. Buradaki temel faktör, 
temel belirleyici ise insandır. Biz sistemi 
tıkayan değil, işi kolaylaştıran olacağız. 
Kamu hizmeti yapan herkesin de bu 
sorumluluktan ayrılmasına müsaade 
etmeyiz. Ekonomideki dengeler mutlaka 
korunmalıdır. Bunun oturması için iş ada-
mı, işveren, müteşebbis gayret gösteriyor 
da önü kesiliyorsa, açıkça ifade edeyim 
bunun önünü açmak bizim görevimizdir. 

Bu konuda en ufak bir mazeret arayışına 
girmez, sıkıntı neyse acilen çözmenin 
arayışı içinde oluruz. Şunu buradan açık 
ve net söyleyeyim; ihracatçılarımızın re-
kabet gücünün artırılmasına yönelik iyi-
leştirmelere kesinlikle devam edilecektir. 

Değerli konuklar... 

Türkiye, bölgesinde dostluğu aranan, 
düşmanlığından da korkulan ülke olmak 
durumundadır, olacaktır. Bu bağlamda 
komşularımızla olan ilişkilerimize büyük 
bir önem atfediyoruz. Komşularımızla 
ilişkilerimizde, ekonomik münasebetlere 
de derinlik kazandırılması politikalarımı-
zın temelini oluşturmaktadır. Onların da 
elbette bizden elde edecekleri imkânlar 
var. Bu imkanların yerinde kullanılması 
ancak bizlerin ve sizlerin gayretleriyle 
olacaktır. Bölgemizde ciddî pazarlar var. 
Bizim bu pazarları en iyi şekilde değerlen-
dirmemiz lâzım. 

Gerek doğuda, gerek batıda, gerek ku-
zeyde, gerek güneyde bütün komşuları-
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mızla çok iyi ekonomik, ticarî ilişkiler 
geliştirmeye mecburuz; bunu yapacağız. 
Ve eminim ki bu yaklaşım siyasî ilişki-
lerde de yeni iş birliği imkânları ortaya 
çıkaracaktır. Ben bu düşüncelerle bütün 
ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının 
artarak devamını diliyorum. Allah’tan bol 
bereketli kazançlar temenni ediyorum. 
Bu temennilerle sözlerime son veriyor, 
hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyo-
rum.
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Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan Ulusa 
Sesleniş Programında, ülke sorunlarına 
ilişkin değerlendirmelerde bulunuyordu. 
‘‘Eylül ayını, iktidara geldikleri günden bu 
yana gösterdikleri gayretlerin karşılığını 
görerek, mahsulünü toplayarak geçirdikle-
rini’’ ifade eden Erdoğan, ‘‘gerek ekonomi-
deki hızlı gelişmenin, gerekse uluslararası 
alandaki itibarın, Eylül ayı içinde çok net 
şekilde rakamsal göstergelerle kanıtlandığı-
nı’’ söylüyordu. Erdoğan, ‘‘Borsa’da kırılan 
rekorların, televizyonlardan canlı yayınla-
nan şeffaf özelleştirme ihalelerine olan bü-
yük ilginin, nasıl bir yolda ilerlediklerinin 
bariz işaretleri olduğunu’’ belirtiyordu.

Eğitim alanında ulaşılan seviyeden gu-
rur duyduğunu dile getiren Erdoğan, 
12 Eylül’de başlayan yeni eğitim-öğ-
retim yılına ‘‘çağı yakalamayı hedef le-
miş yeni bir yapılanmayla girildiğini’’ 
söylüyordu.’’Cumhuriyet tarihimiz bo-
yunca sadece iktidarımıza nasip olan bu 
büyük eğitim hamlesinin semeresini, 
Kütahya’da start verdiğimiz yeni eğitim-
öğretim yılında almaya başladık’’ diyen 
Erdoğan, Eğitime % 100 Destek kampan-
yası ile pek çok bölgede oturacak sıra bu-
lamayan çocukların, modern derslikleri, 
spor salonları ve laboratuvarları bulunan 
okullara kavuştuklarını anlatıyordu. 

Türkiye’nin, çok farklı yeni bir sürece gir-
diğini, Türk ekonomisinin her geçen gün 
büyüdüğünü belirten Erdoğan, ekonomi-
de elde edilen başarıların günlük hayata, 
sokağa çarşıya, pazara ve ceplere yansıdı-
ğını ifade ediyor, ‘‘komplocu ve provokas-
yoncu zihniyetin bunu hazmedemediği 
için kendilerine saldırdığını’’ söylüyordu. 
Uyguladıkları kararlı politikalarla enflas-
yonu tarihi seviyelere indirdiklerini ve bir-
kaç neslin görmediği tek haneli enflasyon 
oranlarına ulaştıklarını vurgulayan Er-
doğan, ‘‘Ağustos ayı itibariyle yıllık TÜFE 
artışı, yüzde 8 oranına çekilmiştir. İnşallah 
bu düşüş önümüzdeki yıllarda da devam 
edecektir’’ diye konuşuyordu.

B a ş b a k a n  R e c e p  Tay y i p  E r d o ğ a n , 
Türkiye’de, sağlıklı, şeffaf, sosyal boyutu 
olan, üretimi, istihdamı, yatırımı gözeten 
bir özelleştirme anlayışını hakim kıldık-
larını belirterek, bugün özelleştirmelerin 
arkasında kararlılık, cesaret, samimiyet 
ve her şeyden önce milletin iradesinin ol-
duğunu söylüyordu. Erdoğan, ‘‘Kuşkusuz 
bundan da rahatsız olanlar olacaktır. Dedi-
kodulardan, yalanlardan medet umanlar 
çıkacaktır. Neden? Çünkü hiç kimse eline 
kartviziti alıp, ‘ben falancanın yakınıyım’ 
diyerek haksız kazanç, haksız iş elde ede-
memektedir’’ diyordu. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Eylül 2005
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Fer t  başına  düşen Gayri  S af i  Mil l i 
Hasıla’nın 2002 yılında, 2 bin 598 dolar, 
olduğunu anlatan Erdoğan, 2004’te bu 
miktarın 4 bin 172 dolara çıktığını vur-
guluyordu. ‘‘Büyüme istikrarlı şekilde 
devam ettiği sürece bu miktar da artacak-
tır’’ diyen Erdoğan, bu rakamın, 10 bin-15 
bin dolar seviyesine çıktığında mevcut 
sorunların da çözüm yoluna girmiş olaca-
ğını belirtiyordu. ABD’deki, BM Zirvesi’ne 
de değinen Erdoğan, zirve dolayısıyla bir 
araya gelme fırsatı buldukları uluslarara-
sı sermayenin, yatırımcıların Türkiye’ye 
olan ilgisini yakından gözlemlediklerini 
ifade ediyordu. Erdoğan, ‘‘Dün Türkiye’ye 
hasta adam nazarıyla bakanlar, bugün 
fırsatlar ülkesi olarak görüyorlar, bunu da 
açık net ifade ediyorlar’’diyordu. 

Türkiye’nin önünde tarihi bir dönüm 
noktası bulunduğunu, AB ile müzakere-
lerin başlayacağı 3 Ekim 2005’in, Türkiye 
için yeni ve unutulmaz bir tarih olacağını 
vurgulayan Erdoğan, ‘‘Hükümetimizin 
yoğun, samimi ve kararlı çalışmaları ne-
ticesinde, Türkiye artık Avrupa Birliği’ne 
üyelik müzakerelerine başlamak üzere-
dir’’ diyordu. “Türkiye, nihayet geçmişine 
yakışır bir biçimde Doğu ile Batı arasın-
daki köprü konumunu 3 Ekim’le birlikte 
somutlaştıracaktır.”diyen Erdoğan, “Türki-
ye, bir yandan tüm bu coğrafyanın bilgisi-
ni, birikimini, hissiyatını Avrupa Birliği’ne 
taşırken, bir yandan da Avrupa Birliği’nin 
müktesebatını bu coğrafyayla kaynaştı-
rıyor, küresel eksende stratejik bir görev 
üstleniyor. Şairin dediği gibi; ‘uzun yola 
çıkmaya hüküm giydik’... AB müzakere 
süreci uzun, zorlu bir süreç bunu biliyo-

ruz. Ancak süreç boyunca sabırlı ve kararlı 
olacak, bu süreci ilmik ilmik dokuyarak 
tam üyelik hedefine kuşkusuz ulaşacağız.’’ 
şeklinde konuşuyordu.

Türkiye’nin kalkınması, refaha erişmesi, 
bölgesinde, dünyada, güçlü bir ekonomi, 
güçlü bir devlet olmasını hedeflediklerini 
anlatan Erdoğan, Türkiye’nin siyasi gele-
ceği ve hedeflerinin de bugüne kadar hiç 
görülmemiş şekilde berrak ve net olduğu-
nu vurguluyordu. Erdoğan, ‘‘Biz, küçük, 
kısır, içi boş tartışmalara takılmadan, yo-
lumuza devam ediyoruz, edeceğiz. Bizi bu 
yoldan saptırmak isteyenlere, dirliğimizi, 
birliğimizi, bütünlüğümüzü, kısaca huzu-
rumuzu bozmaya kalkışanlara asla taviz 
vermeyeceğiz’’ diyordu. 

Meclis’in çalışmalarına başlayacağını 
hatırlatan Erdoğan, özellikle AB’ye uyum 
yolunda gerçekleştirilen yeni yasal düzen-
lemeleri, hızlı ve kararlı bir şekilde hayata 
geçiren TBMM’nin, eksik parçaları da bu 
dönem içinde tamamlayacağını, böylelikle 
çağdaş Türkiye’nin inşasının tamamlamış 
olacağını ifade ediyordu. Erdoğan, ‘‘Bugün 
atılan adımların ülkemize sağlayacağı ka-
zanımların büyüklüğü yakın bir gelecekte 
çok daha iyi anlaşılacak, tarihe yeni bir 
milat olarak kaydedilecektir’’ diyordu. 
Başbakan Erdoğan, konuşmasını tüm va-
tandaşların yaklaşan Ramazan ayını da 
kutlayarak tamamlıyordu. 
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Değerli davetliler... sevgili dostlar... Hepinizi 
en kalbi duygularımla selamlayarak konuş-
mama başlıyorum. Türkiye’nin önemli bir 
kavşağı dönmekte olduğu böyle bir zaman-
da sizlerin aranızda olmaktan, Türkiye’nin 
AB üyeliği yolunda girdiği bu yeni dönemin 
heyecanını sizlerle paylaşmaktan özellikle 
mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki bura-
da bulunan herkes Türkiye’nin çok sıkıntılı 
dönemlerden geçerek geldiği bu yeni geliş-
me eşiğinin fazlasıyla farkındadır.

Bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan her 
zaman en büyük payları alan sizler, 
Türkiye’nin kalkınma hedefleri için büyük 
önemi olan bu eşiğin aşılmasının kıymetini 
de en iyi sizler biliyorsunuz. Son üç yıla 
yakın zaman içinde hükümet olarak yıllar-
dır Türkiye’nin çözülemez denen ne kadar 
problemi varsa, ne kadar ağır sıkıntısı varsa 
hepsinin üstüne cesaretle, kararlılıkla git-
tik. Bugünün mutlu ve umutlu Türkiye’siy-
le, hükümet olarak devraldığımız Türkiye 
tablosu arasında akla kara kadar büyük 
farklar vardır. Bunu en açık olarak rakam-
lardan görebiliriz.

Dibe vurmuş bir ekonomi ayağa kaldırıl-
mış, milletimize hayatı zehir eden enflas-

yon tek haneli rakamlara kadar geriletilmiş, 
buna karşılık rekor seviyede de bir büyüme 
hızı yakalanmıştır. Bu kadar kısa bir zaman 
içerisinde hamdolsun ki ülkemizin her 
köşesini yeni bir üretim heyecanı sarmış, 
milletimizin yarınlar için umutları yeniden 
canlanmıştır. Bütün bu gelişme milletimi-
zin büyük varoluş iradesinin, tükenmez 
sabrının, dirayetinin, gayretinin ürünüdür.

Değerli arkadaşlar...

Geçmişi asla unutmamak, yaşadıkları-
mızı aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. 
Türkiye’nin üstünü saran o kara bulutları, 
kapanan kepenkleri, yaşanan iflasları, dü-
şen dış itibarı ve çözüm üretmesi gerektiği 
halde kısır çatışmalarla vakit harcayan 
siyasetçileri unutmayacağız. Eğer unutur-
sak, üç yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra 
aynı noktalara yeniden dönebiliriz. Bugün 
gelinen noktanın, üç yıla yakın bir zaman 
içinde hayatın her alanında yaşanan büyük 
değişimin, sağlanan siyasi ve ekonomik is-
tikrarın da kıymetini bileceğiz.

Bütün bunlar kolay olmadı, bundan 
sonrası da kolay değildir. Bugün ucu AB 
üyeliğine açılan bir yolun başında mutlu 

Valilik Tarafından  
Düzenlenen Yemek

Siirt | 08 Ekim 2005
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ve gururluyuz. Ancak bugüne gelinceye 
kadar yaşadığımız zorluklardan çok daha 
fazlası bundan sonraki dönemde bizi bek-
liyor olacak. Bugüne kadar nasıl birlik ve 
beraberlik içinde çalışıp çabalayarak, vakti-
mizin tamamını bu ülkenin ilerlemesi için 
harcamışsak, aynı şekilde çalışarak yine 
hedeflerimize ulaşacağız.

Ekonomide ve yönetimde istikrarı koru-
mak, çağdaş bir demokrasi, sağlam temeller 
üzerinde yükselen bir ekonomi ve vaktini 
boş laflarla, kısır çekişmelerle değil, çözüm 
üreterek çare üreterek geçiren bir siyasetle 
yolumuza devam etmek durumundayız. 
Biz hükümet olarak Türkiye’nin şu kısa za-
manda elde ettiği kazanımları korumak ve 
ulaştığımız hedeflerin yerine çok daha ileri 
hedefler koyarak gece gündüz çalışmak ko-
nusunda tam bir kararlılık içindeyiz.

Biliyorum ki milletimizin de bizden bek-
lentisi budur. Beraberce başaracağız. Devlet 
gelişmenin önünü tıkamayacak, özel sektö-
rümüz cesaretle, vizyonunu geliştirerek, do-
nanımını arttırarak, dünyayla entegrasyon 
sağlayarak zenginleşecek ve bu ülke adalet-
le, demokrasiyle, hukukla kalkınacak. İleri 
dünyanın bir parçası, evrensel değerlerin 
savunucusu olacak. Ama buna karşılık ken-
di milli birikimi, tarihsel tecrübesi, kültür 
ve maneviyatından da ayrı düşmeyecek. Bu 
iki zenginlikten insanlık için büyük anlam-
lar ifade eden yeni bir medeniyet kimyası 
oluşturacak. Bunu dünyada başarabilecek 
ilk ülke Türkiye’dir ve inşallah geleceğin 
tarihçileri bu büyük başarıya milletimizin 
imza attığını, dünyaya yeni bir barış ve 
esenlik çağı armağan ettiğimizi yazacaklar.

Değerli arkadaşlar...

Bu güzel hayalin gerçeğe dönüşeceğine 
inanmak için son birkaç yılda milletimizin 
neleri başardığına bakmak kafi gelecektir. 
Türkiye çok kısa bir zaman içinde büyük 
bir değişime imza atarak, çağın gerektirdiği 
yapısal düzenlemeleri hayata geçirmiştir. 
Demokrasisini, hukuk düzenini, kamu yö-
netimini insanımıza, çağımıza yakışan bir 
seviyeye çıkarmıştır. Özgürlüklere ve barı-
şa inanan, insan onurunu en temel değer 
olarak kabul eden bir anlayışla bugünleri-
mizden gurur duyuyor, geleceğe çok daha 
güvenle bakıyoruz.

Ekonomide kriz şartları geride bırakılmış, 
dünyayı şaşırtan bir iyileşme performansı 
yakalanmıştır. Milli gelirimiz kriz şartları-
nı geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek seviyesine çıkmış, Türkiye son 
39 yılın büyüme rekorunu kırmıştır. Bu 
yüksek büyüme hızına rağmen ekonomi 
yönetimimiz enflasyonla mücadelesinden 
de taviz vermemiş, bu ağır yükü bu milletin 
sırtından indirmeyi büyük ölçüde başar-
mıştır. Türk lirasının itibarı kurtulmuş, 
Yeni Türk Lirası, kendini yenileyen ekono-
mimizin sembolü olmuştur. Sanayicimiz, 
yatırımcımız, tüccarımız, esnafımız, çiftçi-
miz yeniden üretmeye, yeniden kazanmaya 
başlamıştır. Bugün 70 milyar doları aşan 
bir ihracat rakamından söz ediyoruz.

Ekonomimizin büyüklüğü dünya sıralama-
sında hızla yükseliyor, Türkiye devler ligine 
adını yazdırıyor. Bütün bunlar Türkiye’nin, 
bu milletin başarısı... Daha elbette almamız 
gereken çok yol var. Bir kere yaptığımız ya-
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sal düzenlemelerin aynı başarıyla uygulan-
masını sağlamamız şart... Ekonomide bir 
yandan istikrarı ve büyümeyi sürdüreceğiz, 
bir yandan da üretimi, istihdamı, ihracatı 
arttırmanın kavgasını vereceğiz. Gelir dağı-
lımında, imkan eşitliğinde, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde devletin adaletli olmasını 
sağlayacağız. İnşallah bütün eksiklikleri 
gidererek ilerleyeceğiz.

Bugüne kadar çok zorluklardan geçtik, 
hepsinden milletimizle beraber alnımız ak 
olarak çıktık, bundan sonra da böyle ola-
caktır. Ben Türkiye’nin mutlu ve müreffeh 
geleceğine samimiyetle inanıyorum. Ve 
biliyorum ki bu duygularım milletimin 
duygularıdır. Allah yolumuzu açık etsin. 
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Aziz vatandaşlarım...

Sizlere iyi akşamlar dileyerek sözlerime 
başlıyorum. Bir aylık bir aradan sonra 
ekranlarda tekrar sizlerle birlikte olma-
nın mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle 
Cumhuriyet Bayramının 82. yıldönümün-
de sizleri coşkuyla kutluyorum. Diliyo-
rum ki, Allah birliğimizi, beraberliğimizi, 
bütünlüğümüzü kıskananlara fırsat ver-
mesin; Cumhuriyetimizi ilelebet payidar 
kılsın; Aziz Milletimize bir daha karanlık 
günler göstermesin. 

Biz, eskiden beri bayram kültürüne sahip 
bir milletiz. Köklü gelenekleri olan, nerede 
gülünüp nerede ağlanacağını bilen bir mil-
letiz. Biliriz ki bayramlar, kırgınlıkların, 
dargınlıkların, kavga ve tartışmaların unu-
tulduğu zamanlardır. Barış, huzur, dostluk 
ve kardeşlik zamanlarıdır. Böyle günlerde 
hiç olmazsa tartışmalarımızı erteleriz; asil 
bir ruhla, şanımıza yakışır bir şekilde coş-
kuyla, sevinçle bayram gibi bayram yapar, 
birbirimizi kucaklarız. 

Bir bayramı daha bu duygularla geride 
bıraktık. Ne yazık ki bu arada bayram se-
vincimize gölge düşüren üzücü bir olay da 
yaşandı. Malatya’da bir çocuk yurdundaki 

yavrularımıza insanlık dışı muameleler 
yapıldığını gördük. Bu görüntüleri içimiz 
acıyarak, tarifi imkansız duygular içinde, 
irkilerek izledik. Kamuoyumuz, haklı bir 
duyarlılık göstermiştir. Medyamız, haklı 
olarak bu olayın üstüne gitmiştir. Minik 
yavrularımızın başına gelenleri dikkatimi-
ze sunarak görevini yerine getirmiştir. 

Ancak bununla birlikte kimi yanlışlar da 
yapılmıştır. Bu görüntüler, yargı kararına 
rağmen karartılmadan, montajlanmadan 
yayınlanmıştır. Ekranları başındaki çocuk-
larımızın, anne ve babaların psikolojisi 
üzerinde bırakacağı travmatik etkiler dik-
kate alınmamıştır. Kanaatimizce toplum 
psikolojisini olumsuz yönde etkileyeceği 
hesaplanarak bu görüntüler süzgeçten 
geçirilmeli, ekranlara öyle taşınmalıydı. 
İnanıyorum ki, medyamız da bu olaydan 
gereken dersleri çıkaracaktır. 

Şunu bilmenizi isterim; bu üzücü olayın 
sorumlularıyla ilgili her ne gerekiyorsa 
yapılmaktadır. İdari ve hukuki yönden 
de gerekli süreçler ciddiyetle işletilmek-
tedir. Esasen, geçmişten bu yana ne yazık 
ki yurtlarımızda benzer trajik olaylar 
yaşana gelmiştir. Bu hususu daha yolun 
başında tespit ederek koşulların iyileştiril-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ekim 2005
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mesi, etkin bir denetim mekanizmasının 
kurulması ve yapının ıslah edilmesi için 
çalışmalarımızı yaptık. Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumumuzu yeniden 
yapılandırma çalışmalarımız bu çerçevede 
sürmektedir ve en kısa zamanda kanun 
meclise sunulacaktır. 

Bu son olay, burada ayrıntılarına girmeye-
ceğim bu çalışmaları hızlandırma gereğini 
ortaya koymuştur. Yurtlarımızda kalan 
yavrularımız, bize, devletimize emanet 
edilmiştir. Bu tür olaylarla mücadele için 
gerekli tedbirleri almak da şüphesiz ki bi-
zim görevimizdir. Bunu da açıklıkla ifade 
etmek isterim. Biz asla burada farklı so-
rumlu aramanın gayreti içerisinde değiliz. 
Biz şu anda mesuliyetimizi sorumluluğu-
muzu gayet iyi biliyoruz. Ama şunu da tak-
dir etmenizi isterim ki, bu süreç geçmişi 
çok çok eskilere dayanan ve bugüne kadar 
bu kurumun içerisindeki yanlış oluşmuş 
olan bir sisteminde neticesidir, bedelidir. 

Değerli vatandaşlarım…

Şunu da çok açık ifade etmek durumunda-
yım. Her şeyden önce ben bu konuyla ilgili 
olarak bakanıma inanıyorum, bakanıma 
güveniyorum. Bakanım 4 aylık bakanlığı 
süresi içerisinde 150 civarında bu tür 
çocuk yuvasını dolaşmıştır. Bu ziyaretleri 
de, haber vererek veya özel merasimlerle 
değil, haber vermeksizin yapmak sure-
tiyle, tespitlerini yapmıştır. Bir taraftan 
da hazırlanmakta olan bu yasayla ilgili 
çalışmaları da devam ettirmişlerdir. İn-
giltere de bulunması birileri tarafından 
eleştirilen bakanım, işte bu işlerin daha 

ideal bir noktaya getirilmesi, daha çağdaş, 
daha modern bir şekilde yürütülmesi, bu 
yavrularımız barındığı yerler daha medeni 
bir konuma nasıl getirilebilir diye, aldığı 
davete icabetle orada bulunmuştur. Be-
nim bakanım orada turistik bir seyahatte 
değildir. Tam aksine Türkiye’de yapılacak 
olan bu rehabilitasyon çalışmalarını dün-
yadaki başarılı olan ülkelerin nasıl bir 
süreçle bunu gerçekleştirdiklerini yerinde 
görmek üzere İngiltere’de bu çalışmaları 
yapıyordu. Türkiye’deki gerek vekil bakan 
arkadaşımız, gerekse sağlık bakanımız, 
ilgili milletvekili arkadaşlarımızla birlikte 
hemen Malatya’ya gitmişler ve burada 
gerekli olan çalışmaları yapmışlardır. Şu 
anda da yapılması gereken ne varsa bunlar 
yapılmaktadır, yapılacaktır. 

Son bir hafta içinde Pakistan, Kuveyt 
ve Yemen ziyaretlerinden hemen sonra 
İngiltere’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği 
Liderler Zirvesi’ne katılarak huzurunuza 
geldim. Bildiğiniz üzere 3 Ekim’de Avrupa 
Birliği ile artık katılım ortaklığını hedef-
leyen ve katılım müzakerelerini süratle, 
heyecanla başlatmış bulunuyoruz. 42 yıl-
lık AB yürüyüşümüzde en önemli merhale 
böylece aşılmıştır. Bu dev bir adımdır. Atıl-
ması da kolay olmamıştır, Bu süreci sizler 
de izlediniz. Şunu açıkça ifade etmek iste-
rim ki, Aziz Milletimizin değişim iradesi 
ve ali menfaatleri bu yolda bize rehberlik 
etmiştir. Bu büyük başarıda da en büyük 
pay milletimindir. 

Mutlu ve müreffeh bir Türkiye hedefi 
yediden yetmişe bu ülkede yaşayan her-
kesin, hepimizin hedefidir. AB üyeliğini 
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elbette istiyoruz; ancak bizim asıl arzumuz 
Türkiye’mizi dünyanın en ileri, en özgür, 
en müreffeh ülkesi haline getirmektir. Bu 
ülkeye hangi alanda, hangi kademede, 
hangi makamda olursa olsun hizmet eden 
herkesin vizyonu ve felsefesi bu olmalıdır. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkisi, iki 
tarafın da yararına olacağını umduğumuz 
bir menfaatler ve değerler buluşmasıdır. 
Burada hiçbir siyasi parti polemik içeri-
sine girmek suretiyle hükümeti yıpratma 
gayreti içerisinde olmamalıdır. Çünkü bu 
olay, bu adım, bu yürüyüş partiler üstü 
bir olaydır. Burada dayanışma içerisinde 
olmamız gerekir. 

3 Ekim kararı, Avrupa Birliği açısından 
da son derece hayati bir karar niteliği taşı-
maktadır. Avrupa Birliği 3 Ekim kararıyla 
küresel bir güç olma iddiasını net olarak 
ortaya koymuş, etki gücünü ve alanını 
büyütmüştür. Tarih 3 Ekim’i kaydeder-
ken, Avrupa Birliği’nin hanesine de en az 
Türkiye’nin hanesine olduğu kadar büyük 
artılar ekleyecektir. Görmek isteyenler için 
bu tablo açık ve net olarak ortadadır. An-
cak geçimini karamsarlıktan kazananlar 
için bu tablo karanlık bir tablo, bu haber 
kötü haberdir. Çünkü Türkiye artık umut-
suzlukla, karanlıkla, boş polemiklerle, göl-
ge oyunlarıyla oyalanabilecek bir ülke ol-
maktan çıkmaktadır. Türkiye artık felaket 
tellallarının iş ve uğraş bulamayacakları 
bir ülke haline gelmektedir. 

Çıkarılan bütün gürültünün temelinde 
işte bu “kötü olsun bizim olsun” anlayışı 
vardır. Hayır, biz bu anlayışı reddediyoruz. 
Diyoruz ki, bu ülke iyi olsun, zengin olsun, 

özgür olsun, güçlü olsun ve hepimizin ol-
sun, hepimizin. 

Aziz vatandaşlarım… 

Türkiye hem dünyaya açılacak, AB ile 
bütünleşecek, hem de tarihi bağları ve so-
rumluluğu bulunan coğrafyalarla ilişkile-
rini sıcak tutacak diyoruz. Üç yıl içinde bu 
anlayışımızın gereği olarak başta bölgemiz 
olmak üzere dünyanın dört bir tarafına 
ziyaretlerde bulunduk, bir o kadar da mi-
safir ağırladık. Mevcut problemlerin çözü-
mü, uluslararası meselelerde yardımlaşma 
ve yeni ticaret kapılarının açılmasına 
yönelik yeni vizyonumuzun ilk meyveleri 
şimdiden ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Türkiye dostluk ve barış eli uzattığı her ülke-
ye karşı tarihi sorumluluğunun bilinci için-
de hareket etmektedir. Bu da iyi günlerinde 
olduğu gibi zor zamanlarında da dost ve kar-
deş ülkelerin yanında olmayı gerektirmek-
tedir. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, 
millet olarak karşılaştığımız son imtihandan 
da yüzümüzün akıyla çıktık, çıkıyoruz. 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalar için-
de Pakistan ve Keşmir topraklarında 
çok şiddetli bir deprem felaketi yaşandı. 
Resmi rakamlara göre on binlerce insan 
hayatını kaybetti, on binlercesi yaralandı. 
2,5 milyon insan evsiz, barınaksız, aç ve 
açıkta kaldı. Bu deprem, acı hatırası henüz 
hafızalarımızdan silinmeyen Güney Doğu 
Asya’daki deprem ve Tsunami hadisesin-
den sonraki en büyük felaket olmuştur. Biz 
Doğal afetlerin, insani acıların ne demek 
olduğunu çok iyi bilen bir milletiz. Allah 
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hiçbir millete bir daha yaşatmasın. Geç-
mişte biz de bu acıları tattık, bu dramları 
birçok defa yaşadık. İftiharla söyleyebi-
lirim ki; nasıl dün Güney Asya felaketini 
yaşayan Açeli, Taylandlı, Sri Lankalı, Mal-
divli felaketzedelerin yaralarına merhem 
olmak için yardıma koştuysak, bugün de 
Pakistan ve Keşmir’deki kardeşlerimize 
yine ilk biz koştuk. Dün bu aziz milletin 
gönülden katıldığı yardım kampanyaların-
da toplanan her kuruş Güney Asya’da bir 
yarayı sarmak üzere, nasıl titiz bir gayretle 
yerini bulmuş ise; bugün de Pakistan ve 
Keşmir için bağışlanan yardımlar aynı has-
sasiyetle yerini bulmaktadır, bulacaktır. 
Biz bu işlerin takipçisiyiz. Bundan kimse-
nin kuşkusu olmasın. 

Söz buraya gelmişken Güney Asya fela-
keti için toplanan yardımlarla Türk Kızı-
lay’ının neler yaptığına dair sizlere bir kaç 
örnek vermek istiyorum: Türk Kızılay’ı 
bünyesinde, Güney Asya felaketine yardım 
faaliyetleri için 41 milyon 44 bin 616 dolar 
toplanmıştır, buna Kızılay’a ve Başbakanlı-
ğa gelen bütün yardımlar dahildir. Bugüne 
kadar 7 milyon 817 bin 665 doları pek çok 
proje için harcanmıştır. Acil yardım, altya-
pı desteği, yeniden yerleşim, restorasyon, 
sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, eğitim 
altyapısı ve psikososyal destek hizmetle-
rinin önemli bir kısmı tamamlanmıştır. 
İlk günden bölgeye giden ekiplerimiz say-
dığım hizmetlerin bütünüyle bitirilmesi 
için çalışmalarını sürdürmektedir. Kalan 
33 milyon 226 bin 950 dolar, son sentine 
kadar şu anda devam etmekte olan hizmet-
lerin tamamlanması için harcanacaktır. 

Bunların içinde neler var: bunların içerisin-
de okullar var, bunların içerisinde hastane-
ler var, bunların içinde ibadethaneler var, 
bunların içerisinde konutlar var ve bunları 
tek tek rakamsal olarak, görüntüleriyle 
birlikte Kızılay’ımız sizlere tamamladıktan 
sonra da yine televizyonlarımız kanalıyla 
da, gazetelerimiz kanalıyla, inanıyorum 
ki, takdim edecektir ve bana da şu andaki 
çalışmaları sürekli olarak zaman zaman 
takdim ediyorlar. Deprem ve tsunaminin 
en fazla zarar verdiği bölge olan Endonezya-
Banda Açe’de, az önce saydığım acil yardım 
faaliyetleri tamamlanmıştır. Bu bölgede 
Türk Kızılay’ı bin 50 konut, 5 okul, 2 sağlık 
merkezi ile bir kreş yapımını üstlenmiş bu-
lunmaktadır ve bu devam etmektedir. Türk 
Kızılay’ı söz konusu inşaatları bir an önce 
bitirmek için geceli gündüzlü çalışmaya de-
vam etmektedir. Özel projeler uygulandığı 
içinde tabii ki biraz zaman almaktadır. Sri 
Lanka’da ise 608 konutun yanı sıra 2 okul, 
2 kreş, 2 çocuk bahçesi ve 2 ticaret ve 2 de 
sağlık merkezi ile 2 ibadethane ile birlikte 
inşaatlar sürdürülmektedir. Aynı şekilde 
Tayland’daki faaliyetlerin bir an önce biti-
rilmesi çalışmaları devam ediyor. 

Yüce milletimizin gönlünden gelerek ver-
diği her kuruş yerini buluyor, bulacaktır. 
Aynı titizlik, aynı gayret ve aynı hizmet 
anlayışıyla şu anda Pakistan ve Keşmir’de 
de yardım çalışmaları, bütün zorluklara 
rağmen sürdürülmektedir. Türk Kızılay’ı 
öncülüğündeki ekiplerimiz, sizlerden, 
sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları-
mızın düzenlediği kampanyalardan gelen 
yardım paralarını yerine ulaştırmak için 
özel bir gayretle çalışmaktadır. 
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Aziz milletim…

Güney Doğu Asya felaketinde olduğu gibi, 
Pakistan’daki depremden hemen sonra, 
6 bakan arkadaşımla birlikte, ilgili bakan 
arkadaşlarımla birlikte, deprem bölgesine 
gittim. Pakistan Başbakanı değerli dostum 
Şevket Aziz bey ve Cumhurbaşkanı Sayın 
değerli dostum yine Pervez Müşerref ’le 
bir araya geldik. Kendileriyle konuyu teati 
ettik, görüştük ve Sayın Başbakanla birlik-
te de bölgeyi gerek helikopterle gerekse 
bizzat deprem bölgelerine inerek bölgede 
depremzedeleri dolaştık. Orada yıkık dö-
kük ne varsa onları yerinde görme fırsatını 
bulduk. Sizlerin yardımlarınızı, duyguları-
nızı, dualarınızı Pakistanlı kardeşlerimize 
ilettim. 

Karşılaştığımız manzara gerçekten yürek-
ler acısıydı. Yerle bir olmuş yerleşim böl-
gelerinde, insanlar felaketin bütün şidde-
tini her yönüyle yaşamaya devam ediyor. 
Gördüm ki, Kızılay’ımız başta olmak üzere 
bazı Türkiye’den giden sivil toplum örgüt-
lerimizde orada yardım ellerini uzatmış 
durumdadır. Dünyanın her ülkesinden 
gelen yardım ekipleri var güçleriyle çalış-
maktadır. Ancak yıkımın boyutları o kadar 
büyük ki, alan o kadar dağınık ki, o kadar 
dağlık ki, her yarayı hemen sarmak müm-
kün olamamaktadır. 

İstiklal Harbi sırasında kardeşlik duygu-
larıyla bize kadınlarının kollarındaki bile-
zikleri dahi gönderecek kadar yücelmiş bu 
insanları, yaşadıkları bu manzara içinde 
görmek benim için de çok sarsıcı olmuş-
tur. Bakan arkadaşlarımızla, bürokratları-

mızla izlenimlerimiz üzerine değerlendir-
meler yaptık; yaraların sarılması için acil 
yardımlar dışında neler yapılabileceğini 
konuştuk. İnanıyorum ki, milli mücade-
lemizde canlarıyla mallarıyla yanımızda 
olan bu kardeş ülkenin halkına zor günle-
rinde biz de yardıma koşmak zorundayız. 
Kayıtsız kalamayacağımız bu insanlık gö-
revi herkesten önce bize düşmektedir. 

Bir kez daha özellikle şunu belirtmek is-
terim ki depremin yol açtığı trajik durum 
gerçekten vahim, ortaya çıkardığı ihtiyaç-
lar çok büyük boyutlardadır. Kızılay’ımız 
canla başla her yardım çağrısına yetişme-
ye çalışmaktadır. Gösterdikleri gayret her 
türlü takdirin üzerindedir. Felaketin ilk 
gününden itibaren bütün olumsuz şart-
lara rağmen gece gündüz gayret gösteren 
ekiplerimizi, değerli yöneticilerimizi kut-
luyor, teşekkür ediyorum. Milletimiz de 
baştan beri gösterdiği duyarlılıkla kendine 
yakışanı yapmış, yüzümüzü ağartmıştır. 

Burada özellikle bazı, altını çizerek vurgu 
yapmak istediğim konular var. Milli Eği-
tim bakanlığımız bir kampanya başlattı 
ve bu kampanyamızdan şu ana kadar yak-
laşık 16.5 trilyon civarında yardım geldi, 
aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığımı-
zın başlattığı kampanya var ve bu kam-
panyada da şu ana kadar 30 trilyonu aşkın 
bir yardımın ulaştığı haberi var. Bunun 
yanında aynı şekilde işadamlarımızla yap-
tığımız toplantı da 20 trilyonun üzerinde 
bir yardımı, ilaç noktasında Türkiye ciddi 
boyutta ilaç yardımı yapıyor ve Türkiye’de 
ki ilaç sanayi bu konuda duyarlılık göster-
diler, kendileri gerekli ilaç yardımını da 
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yapmanın şu anda gayreti hazırlığı içeri-
sindeler. 

Yine diğer taraftan şu anda hükümet ola-
rak, bizler bir adım daha attık. O da şu: 
Hemen, orta ve uzun vadeye yönelik 50.000 
ton un gönderelim dedik. Bunun yanında 
yine iki milyon adet bir litrelik sıvıyağ gön-
derelim, bunun yanında şeker gönderelim 
dedik. Bunlar, onların acil ihtiyaçlarını 
gidersin. Daha sonra bu tabii aynı şekilde 
devam edecektir. Bunları biz karşılıklı 
olarak mutabık kalmak suretiyle, israfa da 
neden olmadan yapıyoruz. Ayrıca orada 
şu anda sondaj çalışmaları yürütüyoruz. 
TOKİ bu konuda işin takibini üstlenmiştir. 
Diğer yandan biz burada, kalıcı hizmet 
olarak okullar yapacağız. Hastaneler yapa-
cağız. Kardeşlerimiz o hastaneler, o okullar 
orada hizmet verdiği müddetçe, Türkiye’yi 
ve Türk kardeşlerini hatırlasın istiyoruz. 
Bunun yanında rehabilitasyon merkezleri 
yapacağız. Annesiz, babasız kalan yavrular 
var, bu yavrular için orada yuvalar gereki-
yor. Bunun dışında dul kalan anneler var, 
bunlar için huzurevleri gerekiyor. Bütün bu 
çalışmalar, toplanan bu yardımlarla süratle 
gerçekleştirilecek. Aynı şekilde ibadethane 
ihtiyaçları var. İbadethane ihtiyaçlarını da 
yine bu çalışmalarımız içinde gidereceğiz. 
Şunu unutmayın ki, sizlerin verdiği her ku-
ruş orada yatırıma dönüşecek ve daha son-
rada bunun hesabı yine ilgili birimlerimiz 
tarafından vatandaşlarımıza bildirilecektir. 

Değerli vatandaşlarım... 

Türkiye ekonomisi, 3 yıllık iktidarımız 
döneminde elde ettiği başarı ivmesini, 

3 Ekim’de başlayan yeni süreçle birlikte 
adeta perçinlemiştir. Bugün geçmişle asla 
kıyaslayamayacağımız, güçlü, sağlam, şok-
lara karşı dayanıklı, istikrarlı ve güvenli 
bir ekonomik yapı söz konusudur. Bugün 
artık Türkiye’de her kesim, işçimiz, memu-
rumuz, çiftçimiz, işverenimiz, emeklimiz, 
sanayicimiz geleceğe güvenle bakabilmek-
te, çok daha uzun vadeli projeksiyonlar 
yapabilmektedir. Herkes önünü, yarınını 
planlayabilmektedir. 

Hükümet olarak baştan beri ekonomideki 
temel hedefimiz insanımızın standart-
larını yükseltmek olmuştur. Her fırsatta 
belirtiyorum: Biz, grafiklere, göstergelere, 
parametrelere sıkışıp kalan bir ekonomik 
anlayışı asla kabul etmedik, edemeyiz. Bu 
sebeple de ekonomimizi makro ölçekte 
ayağa kaldırırken, sosyal politikalarımızı 
da ihmal etmedik. Biz, bütün bu gösterge-
lerin, grafiklerin, parametrelerin, sokağa, 
çarşıya, pazara, mutfağa, cebimize, atölye-
lere, fabrikalara ne kadar yansıdığına, ne 
ölçüde yansıdığına bakıyoruz. Ekonomi-
deki gelişmenin yoksulluğa ne kadar çare 
olduğu, gelir dağılımındaki eşitsizliği ne 
derece yansıdığı, yatırımı, üretimi, istihda-
mı ne ölçüde artırdığı bizim için bir anlam 
ifade etmektedir. 

Üç yıl içinde çok şükür, bu hedeflerimizde 
de çok sevindirici gelişmelere şahit olduk. 
Hükümet olarak yoksullukla mücadelede 
vatandaşlarımızı pasif durumda bırakan, 
karşılıksız verilen, günlük ihtiyacı karşı-
lamaya dönük yardım şeklinden aşamalı 
olarak uzaklaşmayı hedef liyoruz. Asıl 
hedefimiz, ihtiyaç sahibi insanlarımız için 
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sürekli gelir elde edebilecekleri projeleri 
geliştirmek ve bu projeleri desteklemektir. 
Bir bakıma yapmak istediğimiz, onlara 
nasıl balık tutacaklarını gösterip ilk oltala-
rını vermektir. Ancak bu uzun vadeli genel 
perspektifin yanında, kısa vadeli çözümler 
üreterek insanımızı aç ve açıkta bırakma-
mak için de gayretlerimizi sürdürüyoruz. 

Bu çerçevede Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Fonu, ilk kez bütçeden aldığı payla 
birlikte daha etkin biçimde ihtiyaç sahip-
lerine sosyal yardımlarını sürdürmektedir. 
Hükümetimiz döneminde hiçbir sosyal 
güvenlik kuruluşuna tabi olmayan vatan-
daşlarımıza Fon kaynakları ve bütçeden 
ayrılan ödeneklerle birlikte bu yılın ilk 
yarısına kadar toplam 2 Katrilyon 87 tril-
yon TL tutarında yardım yapılmıştır. Aynı 
dönem itibariyle vatandaşlarımıza çeşitli 
başlıklar altında ulaştırılan maddi yardım 
miktarı da 690 trilyon TL civarındadır. 
Bu rakamlar her geçen gün artmakta ve 
yardımlar mümkün olduğunca yaygınlaş-
tırılmaktadır. 

Yine hükümetimiz döneminde vatandaş-
larımızın yeşil kart uygulaması dışında 
kalan sağlık giderleri Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından 
karşılanmaktadır. Bugüne kadar bu im-
kandan yararlanan vatandaşlarımızın sa-
yısı 10 milyonu aşmış, yardım tutarı da 1 
katrilyona yaklaşmıştır. 

Değerli vatandaşlarım…

Önümüz kış, hayat şartları ihtiyaçlar ora-
nında artıyor, ağırlaşıyor. Yoksul vatandaş-

larımızın en önemli derdi yine yakacak 
meselesidir. Bildiğiniz üzere bu konuda da 
ihtiyaç sahibi insanlarımızı mağdur etme-
mek için üç yıldır önemli çalışmalar yü-
rüttük, yürütüyoruz. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından 
yürütülen bu yardım çalışmalarıyla muh-
taç durumdaki ailelere ücretsiz kömür 
dağıtımını bu yıl da sürdürüyoruz. Kömür 
yardımları, 81 il ve 850 ilçede bulunan ve 
başkanlıklarını valilerimizin, kaymakam-
larımızın yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılmak-
tadır. 

Bu çerçevede; son iki yılda tam 2.5 milyon 
ihtiyaç sahibi aileye ulaşılmıştır. 2003 
yılında 1 milyon 20 bin 253 aileye 682 
bin 535 ton, geçen yılda 1 milyon 503 bin 
899 aileye, 1 milyon 57 bin 337 ton olmak 
üzere; toplam 2 milyon 524 bin 152 aileye 
1 milyon 739 bin 872 ton kömür yardımı 
yapılmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile bu 
yıl da ücretsiz kömür dağıtımı devam ede-
cektir. Kömür yardımından faydalanacak 
ailelerin tespiti, İl ve İlçelerdeki Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca 
yapılarak, geçtiğimiz Mayıs ayında valilik-
lere iletilmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde, 
gerekli kömür miktarı valiliklerce, Türkiye 
Kömür İşletmeleri’ne bildirilmiştir. 2005 
yılında ülke genelinde talep edilen 1 mil-
yon 252 bin 41 ton kömürün; 634 bin 97 
bin tonu, dağıtım noktalarına sevk edilmiş 
durumdadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin kış 
koşulları dikkate alınarak başlatılan sev-
kiyat 16 ilimizde tamamlanırken, kalan 
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65 ilimizde de halen devam etmektedir. 
İhtiyaç sahibi olarak belirlenen herkese 
kömür dağıtımını kış mevsimi öncesinde 
tamamlamayı planlıyoruz. Yıl sonuna ka-
dar inşallah 1 milyon 710 bin 63 aileye 
toplam 1 milyon 252 bin 41 ton kömür 
dağıtılacaktır. 

Değerli vatandaşlarım... 

Bizim bütün uğraşımız Türkiye’yi kalkın-
dırırken, bütün toplum kesimlerini aynı 
anda ayağa kaldırmak, garip gurebayı 
ihmal etmemek, kimseyi aç ve açıkta bı-
rakmamaktır. Bunu yaparken gelir dağılı-
mından daha az pay alan, dolayısıyla ihti-
yaçları çok daha acil olan insanlarımızın 
seslerine sağır kalmadık, kalamayız. Biz 
istiyoruz ki bu ülkede yaşayan her insanı-
mızın yüzü gülsün, her ocak aynı umutla 
şenlensin, her yöremiz bu kalkınma mara-
tonunda yerini alsın. Türkiye el ele, omuz 
omuza, gönül gönüle büyüyecek ve hedef-
lerine ulaşacaktır. 

Biz buna inanıyoruz. Sizler de buna inanı-
nız, bize güveniniz. Gönül kırgınlıklarını, 
gelir adaletsizliklerini, fırsat eşitsizlikle-
rini mutlaka ama mutlaka ortadan kal-
dıracağız. Bu duygularla sözlerime son 
verirken, Cumhuriyet Bayramınızı tekrar 
kutluyorum. Kadir Gecenizle birlikte Ra-
mazan Bayramınızı da şimdiden tebrik 
ediyor, bütün dünyaya huzur, barış ve 
mutluluk vesilesi olmasını Allah’tan dili-
yorum. Bu temenniyle, tekrar buluşmak 
üzere… Kalın sağlıcakla…
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Değerli arkadaşlar.. Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’in değerli üyeleri… hoş geldiniz. 

Konseyimiz, bugün yine çok önemli bir 
konuyu görüşmek üzere toplanmış bu-
lunmaktadır. Toplantımızın ana gündem 
maddesini sosyal güvenlik reformu oluş-
turmaktadır. Bildiğiniz gibi, Konsey’in 
kuruluş amacı, ekonomik ve sosyal politi-
kaların oluşturulmasında hükümet ve sos-
yal taraflar arasında uzlaşma ve işbirliğini 
sağlamak, bu konularda ortak görüş belir-
lenmesine uygun zemin hazırlamaktır. 

Bu çerçevede, sosyal güvenlik gibi, mali 
yükü her geçen gün daha da ağırlaşan, 
yalnızca günümüzü değil, gelecek kuşakla-
rımızı da yakından ilgilendiren çok önemli 
bir konudaki reform çalışmalarını Konsey 
gündemine getirerek tartışmak istedik. 

Değerli Konsey üyeleri… 

Hepinizin bildiği gibi sosyal güvenlik 
sistemimizin çeşitli yapısal sorunları mev-
cuttur. Her şeyden önce, farklı standart-
lara göre işleyen karmaşık bir sistemimiz 
var. Ülkemizde beş farklı sigorta rejimi 
bulunmaktadır. Farklı rejimlerde yer alan 

kişiler sosyal sigorta haklarından farklı 
kriterlere göre yararlanmakta ve tabi ol-
dukları normlar dağınık bir yapıda bulun-
maktadır. Sosyal güvenlik sisteminin diğer 
bir önemli sorunu da sistemde gelirlerin 
giderleri karşılayamamasıdır. Sistemin 
aktüeryal dengelerinin bozulmasından 
dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarına her 
yıl bütçeden büyük miktarlarda transfer-
ler yapılmaktadır. SSK, Emekli Sandığı ve 
Bağ-Kur’a bütçeden yapılan transferler 
toplamının Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı 
yüzde 4.5 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu durum finansman açısından sürdü-
rülemez bir yapıya işaret etmektedir. 
Sistemin giderek büyüyen açıkları, önlem 
alınmadığı takdirde gelecek on yıllarımızı 
ipotek altına alacak boyuttadır. Bu reform 
ile sağlanacak tasarruf veya başka bir de-
yişle sosyal güvenlik kuruluşlarının açıkla-
rındaki düşme, 15 yıl sonra Gayri Safi Milli 
Hasıla’nın yüzde 1’i düzeyinde olacaktır. 
Ülkemizin nüfus yapısında önümüzdeki 
25-30 yılda bir değişim gerçekleşecek ve 
nüfusumuz yaşlanacaktır. Şu anda ülke-
mizin en önemli avantajlarından biri genç 
ve dinamik bir nüfusa sahip olmasıdır. 
Mevcut genç nüfus yapısına rağmen bu 

Ekonomik ve Sosyal Konsey 
Toplantısı

Ankara | 01 Kasım 2005
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kadar büyük sorunlar yaşayan bir sosyal 
güvenlik sisteminin yaşlı nüfus sorunu ya-
şanmaya başlandığında sürdürülmesi asla 
mümkün olmayacaktır. 

Bundan 20-30 yıl sonra alınması gereken 
önlemlerse, sizi temin ederim ki, bu reform-
la almakta olduğumuz önlemlerden çok 
daha ağır olacaktır. Mevcut sistemin gide-
rek ağırlaşan sorunlarının bedelini tama-
men gelecek nesillere, kendi çocuklarımıza 
ödetmeyi Hükümet olarak asla kabul etmi-
yoruz. Esasen, sosyal güvenlik sistemimizin 
yaşadığı sorunlar ve bunların yarattığı 
olumsuz etkiler hiçbirimize yabancı değil-
dir. Bu konular yıllardır tartışılmaktadır 
ve hepimiz, birer vatandaş olarak, günlük 
hayatımızda bu sorunlarla boğuşuyoruz. 

Hükümetimiz Acil Eylem Planı ile bu 
sorunları çözmeyi öncelikli bir görev 
olarak üstlenmiştir. Hükümetimiz sosyal 
güvenlik sistemimizin bütün sorunlarını 
amaç, araç ve yöntem tutarlılığı sağlaya-
cak tarzda, bütüncül bir bakış açısıyla ele 
almış ve kapsamlı bir reform programı 
hazırlamıştır. Sosyal güvenlik reformuyla 
ilgili bütün çalışmalar, her aşamasında 
sosyal tarafların, kamuoyunun ve basının 
her türlü öneri, eleştiri ve katkısına açık 
bir şekilde yürütülmüştür. Bu süreçte her 
katkı dikkate alınmış, titizlikle değerlen-
dirilmiş ve hazırladığımız kanun tasarı ve 
taslaklarına yansıtılmıştır.

Değerli Konsey üyeleri… 

Adalet içinde Kalkınma şiarıyla son üç 
yıldır uyguladığımız bütün politikalar de-

ğerlendirildiğinde, bunların hiçbir zaman 
popülist, günü kurtarmayı amaçlayan po-
litikalar olmadığı açıkça görülecektir. Tam 
tersine, göreve geldiğimiz günden beri, 
ülkemizin uzun süredir çözülememiş, 
bizden önceki hükümetlerin çözmeye bile 
yanaşmadığı bütün sorunlarını tek tek, 
sağduyu ve cesaretle ele aldık. İşte bugün-
kü toplantımızın gündemini de bu önemli 
sorunlardan biri oluşturmaktadır. Hepini-
zi temin ederim ki, sosyal politikalarımızın 
temel direği olan sosyal güvenlik sistemi-
mizin sorunlarını çözmek konusunda da 
Hükümetimiz aynı azim ve kararlılığı, aynı 
cesareti gösterecektir. 

Bildiğiniz gibi ekonomide 4 yıldır hızlı bir 
toparlanma ve istikrar süreci yaşıyoruz. 
Bu süreçte kesintisiz büyüme sağlanmış, 
enflasyon tek haneli rakamlara düşmüş, 
bütçe açıkları ve borç stokumuz Maast-
richt kriterlerini sağlayacak düzeye inmiş, 
reel faizler yüzde 30’lardan yüzde 8’ler se-
viyesine gerilemiştir. Bu hızlı iyileşmenin 
üzerine oturduğu temel dayanak kamu 
maliyesinde sağladığımız disiplindir. Sağ-
ladığımız bu mali disiplini ve kazanımları-
nı sürekli kılacak her türlü önlem, yakala-
dığımız istikrarı daha da güçlendirecektir. 

İşte biz, sosyal güvenlik reformlarını da bu 
sürece katkı sağlayacak en önemi reform-
lardan biri olarak görüyoruz. İlgili Bakan 
arkadaşımız tarafından ayrıntılı bir şe-
kilde sizlere takdim edilecek olan reform 
çalışmalarının öncelikli amacı, bütün 
vatandaşlarımızın aynı standartlarda, ka-
liteli ve kolaylıkla erişebileceği sağlık hiz-
meti sunmak, tek çatı altında toplanmış, 
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norm ve standart birliği sağlanmış ve mali 
dengesi sağlam bir sosyal güvenlik sistemi 
oluşturmaktır. 

Buna ek olarak, reformun diğer bir ama-
cı sosyal yardım sisteminin yoksulluğu 
önleyecek ve etkilerini en aza indirecek 
şekilde yeniden yapılandırılmasını sağla-
maktır. Hazırlanan reform taslağının dört 
ana bileşeni mevcuttur. Bunlar, Emeklilik, 
Genel Sağlık Sigortası, Sosyal Yardımlar 
ve Primsiz Ödemeler ile Yeni Kurumsal 
Yapı olarak sıralanmaktadır. Bu çerçeve-
de; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ-
lık Sigortası Kanunu Tasarısı” hazırlanıp 
TBMM’ye sevk edilmiştir. “Sosyal Güven-
lik Kurumu Kanunu Tasarısı” ile “Sosyal 
Yardımlar ve Primsiz Ödemeler Kanunu 
Tasarısı” Taslakları ise sosyal tarafların 
görüşlerine sunulmuştur. 

Değerli Konsey üyeleri…

Avrupa Birliğine üyelik sürecinde en kri-
tik eşiği aşmış bulunuyoruz. İnanıyorum 
ki bu süreçte ülkemizin temel sorunların-
dan olan sosyal güvenlik alanında da ciddi 
adımlar atmanın artık zamanı gelmiştir. 
Değişik sosyal taraf ları temsil eden siz 
değerli üyelerimizin görüşleri, her zaman 
olduğu gibi, hükümetimizin bu yöndeki 
çabalarına ışık tutacaktır. Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi bu güvenle açıyor ve de-
ğerli katkılarınız için şimdiden teşekkür 
ediyorum.
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Değerli araştırmacılar…

Bugün çok önemli bir bilim merkezinde, 
bir bilgi merkezinde bulunuyoruz. TÜBİ-
TAK Gebze Yerleşkesi’nde yer alan ensti-
tülerimiz, ülke olarak gurur duyduğumuz 
kuruluşlardır. Bu nedenle öncelikle bura-
da çalışan ve bilgiyi değere çeviren değerli 
bilim insanlarımıza takdirlerimi sunmak 
isterim. Bugün dünya ülkeleri arasında 
bilimin, öğrenmenin değerini bilenler en 
öndedir. 

Bilginin işe, üretime dönüşmesi özellikle 
çağımızda çok önemlidir. Refah, zengin-
lik ve değer bilmekten, bildiğini kullan-

maktan kaynaklanır. Yani bilgi, emek ve 
üretimle elele yürümelidir. Bu yerleşkeyi 
de, ülkemizdeki bilgi ve teknoloji üreten 
merkezleri de ayakta tutan ve verimli kılan 
elbette bilim insanlarımızdır. Onlara saygı 
duyuyor, büyük önem veriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım...

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hepsinin 
zenginliği ve refahı üç ana unsura dayanır: 
nitelikli insan gücü, üretme gücü, yönet-
me gücü. Bilgiyi ne kadar insanların kul-
landığı bir hale getirirsek o kadar refaha, 
zenginliğe ve toplumsal güce kavuşuruz. 
Bilgiyi güç haline getirmek de bir yönetim 

TÜBITAK Yerleşkesini Ziyaret

İzmit | 18 Kasım 2005
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işidir. Yani asıl güç, bilgiyi hayata aktara-
bilmekte, bilgi ile hayatı buluşturabilmek-
tedir. İşte bizim 2005’te rekor bir kaynak 
ayırarak başlattığımız Ar-Ge atılımının en 
önemli hedeflerinden biri de, bilgi serma-
yemizin, insan sermayemizin güçlendiril-
mesidir. Bu sermayeyi harekete geçirerek 
ülkemizin parlak geleceğinin inşasıdır.

Bilim ve teknoloji alanı ülkemizde maa-
lesef uzun bir süre pratik hayatın ihtiyaç-
ları dışında, meraklı bir avuç insanın ne 
için olduğu bilinmeyen çabalar sarfettiği 
muğlak bir alan olarak görüldü. Bilim in-
sanlarımız, topluma, iş dünyasına kapalı 
kaldı, kapalı bırakıldı. Toplumla, sanayi 
ile, iş dünyası ile, kamu ile ilişkisi sağlıklı 
olarak geliştirilemedi. Bilim insanlarımıza 
layık oldukları değer yeterince verilemedi. 
Çünkü amaç performans, üretim değildi. 
Amaç bilimin hayatla buluşması, dünyaya 
sadece bilgiyle değil, ürünle ve teknolojiy-
le söz söylemek de değildi. 

Bunun en büyük sıkıntısını bizzat bilim 
insanlarımız çektiler. Oysa asıl bu alanda 
gelişen dünyaya ayak uyduracak, rekabet 
edecek bir değişim gereklidir. Biz, hükü-
met olarak bu değişimin peşindeyiz. Bu 
yüzden 2005 bilimin ve teknolojinin öne 
çıktığı bir yıl oldu. Bu yıl Ar-Ge’ye rekor bir 
kaynak ayırdık. Bu kaynaklar 2006’da ve 
sonraki yıllarda da devam edecektir. Aynı 
zamanda bir Ulusal Bilim ve Teknoloji 
Stratejisini de uygulamaya başladık. 

Bu stratejideki hedefimiz, bilim ve tekno-
lojide 2010’a kadar Avrupa ortalamasını 
yakalamaktır. Başka alanlara kıyasla bu 

alana büyük kaynaklar tahsis ederken 
düşüncemiz şudur: bilimin, Ar-Ge’nin ya-
rarı hem çok fazladır, hem de bir çok alana 
katkı sağlayacak kadar geniştir. Yani Ar-Ge 
olmadan hedeflediğimiz güçlü Türkiye’ye 
ulaşmamız mümkün değildir. İşte bunun 
için sanayimizin yeniliğe, Ar-Ge’ye, kalite-
ye, rekabete yönelmesi gereklidir. 

Bizim çabamız, bunun için ortamları ha-
zırlamak ve gerekli destekleri vermektir. 
Stratejimizin en önemli ayaklarından biri 
budur. Sanayi kuruluşlarımıza verilen Ar-
Ge destekleri katlanarak artmıştır. 2002’de 
sanayimize Ar-Ge desteği olarak 25 milyon 
dolar verilirken, bu rakam 2003’te 38 
milyon dolara, 2004’te 46 milyon dolara 
yükselmiştir. 2005 sonu itibariyle ise 110 
milyon dolar destek vermiş olacağız. Yani 
sanayi Ar-Ge’sine desteklerimizi 4 senede 
tam 4 katı artırmış bulunuyoruz. Firmala-
rımızdan daha çok proje, daha çok yenilik 
bekliyoruz. Bizi Ar-Ge ve özgün teknoloji 
konusunda daima yanlarında bulacak-
lardır. Çünkü geleceğin Türkiye’si güçlü 
markalar, güçlü üretim, güçlü eğitim, güç-
lü araştırmacılar ve güçlü araştırma mer-
kezleri üzerinde yükselecektir. Geleceğin 
Türkiye’si öncelikle bilenlere değer veren, 
araştıranlara saygı duyan ve üretenlere 
destek veren bir ülke olacaktır.

Takdirle söylemeliyim ki, TÜBİTAK bu ge-
leceğe yönelik olarak çok önemli adımlar 
atmıştır. Hem araştırma ortamını iyileş-
tirmiş, hem de araştırmacılarımızın ülke-
mizin güçlü geleceğine katkı yapmasına 
zemin hazırlamıştır. Gerek üniversitedeki, 
gerekse özel sektördeki araştırmacılarımı-
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za verilen destekler büyük oranlarda artış 
göstermektedir. Kamu kuruluşlarımız da 
ilk defa kendi araştırma programlarını 
oluşturup TÜBİTAK’tan destek almaya 
başladılar. Bu sene başlayan stratejik çaba, 
ülkemizin gelecek yolculuğunun önemli 
bir adımıdır. Ve güçlenerek sürecektir.

Değerli bilim adamları…

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi ülkemizin en 
büyük teknoloji üssüdür. Bu özelliğiyle 
de Türkiye’mizin gözbebeği gibidir. Bilim 
ve teknolojide ne kadar üretici olabile-
ceğimizi gösteren gurur kaynağımızdır. 
Kanaatimce burayı farklı kılan şey, bilgiyi, 
araştırmayı laboratuar ve kampus duvarla-
rının ötesine, gerçek hayata taşıyabilmesi-
dir. Burada üretime, günlük hayata ve ül-
kemizin stratejik ihtiyaçlarına çok önemli 
katkılar yapılmaktadır. 

Bu bakımdan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 
hem kamunun, hem de özel sektörün çö-
züm ortağıdır. Bugün artık sadece ülke-
mize değil dünyaya hitap eden, dünyaya 
AR-GE ihraç eden bir kurumdur. Gebze 
Yerleşkesi bütün bu başarılarıyla özel bir 
yere sahiptir. Ancak başka bir özelliği de 
çok dikkat çekicidir: Bu araştırmalar ya-
pılırken sürekli bütçe kaynakları kullanıl-
mamaktadır. Özel sektöre de önemli işler, 
önemli projeler yapılmaktadır. Buradaki 
bazı enstitülerimiz, verilen bütçelerin dı-
şında kendi gelirlerini kazanmakta ve bu 
kaynağı da yeniden araştırmaya dönüştü-
rebilmektedir. Bunun ülkemizdeki bütün 
araştırma kuruluşları için iyi bir örnek 
teşkil ettiği kanaatindeyim.

Esasen teorik bilginin pratiğe aktarılması, 
üretimle, sosyal hayatla buluşması gerek-
tiğini söylerken kastettiğim şey de budur. 
TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi geleceğimizin 
bir aynasıdır. Ancak geleceğimiz sadece 
buradaki veya başka üniversite ya da 
araştırma merkezlerimizdeki binalar ve 
makinalar değildir. Asıl geleceğimiz bu bi-
nalara, makinalara, laboratuarlara anlam 
veren bilim insanlarımızdır. Akademis-
yenlerimiz, araştırmacılarımız, yönetici-
lerimizdir. Buradaki araştırmacılarımıza 
olduğu kadar, ülkemizin her yanındaki 
üniversite ve araştırma merkezlerinde gö-
rev yapan tüm araştırmacılarımıza da güç-
lü ve sürekli destek vermeye devam ede-
ceğiz. 

Sevgili arkadaşlar…

Türkiye her alanda büyük iddia sahiple-
rine, idealist yeni kadrolara ihtiyaç duy-
maktadır. Dogmatik, demode tartışmaları 
artık geride bırakarak şu soruya içtenlikle 
cevap aramalıyız. Neden dünyanın en iyi, 
en iddialı bir hatta birkaç üniversitesine 
sahip değiliz? Türkiye, ikinci el fikirlerin 
değil, özgün, orijinal fikirlerin, projelerin 
üretildiği bir ülke olmak zorundadır. Buna 
sadece bilim ve teknoloji alanında değil 
düşüncede, felsefede, sanatta, siyasette 
ihtiyacımız var. 

Unutmayalım ki, kalkınma sadece tek bo-
yutlu bir alana yüklenmekle sağlanamaz. 
Teknolojide, bilimde, sanatta, düşünce 
üretiminde bağımlı bir ülke olmaktan hız-
la uzaklaşıp kendi imkanlarımızı, kendi 
kaynaklarımızı harekete geçirmek zorun-
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dayız. Bu anlamda eşsiz zenginliklere ve 
imkanlara sahip olduğumuzu, dünyanın 
gözlerinin üzerimizde olduğunu bilelim. 

Hiç şüpheniz olmasın: Geleceğin Türkiye’si 
dünyada saygın bir yere sahip olacaktır. 
Ülkemiz yeniden bir medeniyet merkezi 
olacaktır. Bunu da bilgiye ve bilene önem 
vererek yapacaktır. Buralarda yetişecek 
kadrolar ekonomiyi ve siyaseti günlük 
değil, stratejik bir anlayışla yönetecektir. 
Açık ve etkin bir yönetim anlayışıyla sis-
temlerini oluşturacaktır. Bunun sonucun-
da da yenilikler geliştirecektir, üretimi 
artıracaktır, rekabeti güçlendirecektir. Kı-
sacası, layık olduğu gibi, beklediğimiz gibi 
güçlü bir Türkiye olacaktır.

Bu düşüncelerle çalışmalarınızda başarı-
lar diliyor, şahsım ve hükümetim olarak 
yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyo-
rum. Hepinize teşekkür ederim. 
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Değerli işadamları… Denizli ilimizin saygı-
değer sanayicileri… Sizleri sevgiyle selamlı-
yorum.

Sözlerime başlarken Türkiye’nin bütün 
meselesinin güven ve istikrarı korumak ol-
duğunu belirtmek istiyorum. Aynı ufka bak-
mak, aynı heyecanı duymak kalkınmanın, 
büyümenin, birlikte bir ülke tasavvuruna 
sahip olmanın olmazsa olmaz şartıdır. Bu 
anlamda içimdeki bir burukluğu da ifade 
etmek istiyorum. Türkiye’de bazı kesimler, 
bazı çevreler ülke fotoğrafına bir bütün 
olarak bakmamakta hala ısrar ediyorlar. Bu 
beyhude ısrar bitinceye kadar azimle, iradey-
le çalışmak zorundayız. 

Bakınız, önceki gün Samsun’da ülkemizin 
son 10 yılda sürekli konuştuğu hatta mavi 
düş olarak gördüğü bir projenin açılışını 
yaptık. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin ve 
İtalya Başkanı Sayın Berlusconi ile birlikte 
Durusu köyünde, Mavi Akım törenini ger-
çekleştirdik. Bu dünya çapında büyük bir 
olaydır. Bütün dünya bunu alkışladı, hay-
ranlıkla karşıladı. Ancak üzülerek gördük ki 
Türkiye’de buna sevinemeyenler oldu. Ülke-
mizin geleceğini belirleyecek olan bu proje-
lerinin getirileri, kazanımları, ülkeler arası 

işbirliğine, bölgesel barışa, ülkenin itibarına 
neler getireceği sizi ilgilendirmiyorsa acaba 
hangi ülke meselesi sizi ilgilendirir.

Türkiye’nin bir enerji koridoru haline gel-
mesi, yüz binlerce insana istihdam ve iş 
kapılarının açılmasına sevinmek gerekir. Bu 
heyecanı halkımızla paylaşmazsanız acaba 
hangi ülke meselesi sizi ilgilendirir, heyecan-
landırır. İşte bu yüzden aynı ufka bakmanın, 
aynı yürek atışlarına sahip olmanın güven 
ve istikrarın garantisi olduğunu söylüyo-
rum. Bu yüzden bütün işadamlarımızdan, 
bütün sanayicilerimizden ülke fotoğrafına 
bir bütün olarak bakmalarını özellikle istir-
ham ediyorum. Samsun kalkınırken Çuku-
rova bu sevinci duyacak, Denizli kalkınırken 
Erzurum bunu hissedecek.

Türkiye’nin, devletine el açan işadamlarına 
değil, devletine, milletine el uzatan işadam-
larına, yatırımcılara, üreticilere ihtiyacı var. 
Bataklığı tümüyle kurutmamız, ülkemizi 
topluca kalkındırmamız buna bağlıdır. 

Değerli sanayicilerimiz…

Türkiye 90’lı yıllarını ne yazık ki, heba etti. 
Bütün meseleleri erteledik, bütün mesele-

Sanayici ve Işadamları ile 
Toplantı

Denizli | 19 Kasım 2005
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leri sadece konuştuk. Dünya milenyumla 
yeni bir başlangıç yaparken yazık ki ülke-
miz milenyuma eşi görülmemiş bir krizle 
başladı. Unutmayalım ki, o kriz sadece 
ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda bir 
siyasi irade kriziydi. Allah’a şükürler olsun 
ki, halkımızın sağlam iradesiyle ekonomik 
kriz de, siyasi irade krizi de aşıldı. Krizle-
rin, belirsizliklerin, siyasi irade eksikliği-
nin halkımız üzerindeki etkisi çok daha 
ağır oldu. 

İktidarımızın ilk üç yılında kararlılıkla 
kaosun, krizin izlerini yok etmeye çalıştık. 
Geçmişte neler yaşadığımızı, nasıl bir Tür-
kiye tablosu devraldığımızı sizler yaşaya-
rak zaten biliyorsunuz. Aldığımız mesafeyi 
de yaşayarak gördünüz. Krizler ülkesiydik, 
fırsatlar ülkesi olduk. Bu süreçte yılgınlığa 
düşmeden, karamsarlığa prim vermeden 
çalışma azminizi koruduğunuz için sizlere 
hassaten müteşekkirim. Bu süreci sizler 
sayesinde aştık ve ülkemize yeni ufukları 
sizler sayesinde gösterdik. Bugüne kadar 
sivil toplum örgütleriyle, iş alemimizle her 
zaman dirsek teması içinde olduk. Bundan 
sonra da gözümüz, kulağımız sizde olacak-
tır.

Değerli arkadaşlarım…

Nereden nereye geldiğimizi önümüzdeki 
yol için hatırlamak zorundayız. Enf las-
yonun ekonomi ve siyaset üzerindeki 
olumsuz etkisi istikrarsızlığı körüklerken, 
aynı zamanda sosyal çöküntüye de zemin 
hazırladı. İşsizlik, yoksulluk ve gelir dağı-
lımındaki eşitsizliğe paralel olarak göç ve 
terör olayları Türkiye’nin uzunca bir süre 

vakit kaybetmesine, ağır bedeller ödeme-
sine yol açtı. Oysa Türkiye’nin potansiyeli, 
zenginlikleri, imkanları ve sunduğu fırsat-
lar tüm bu belirsizlikleri aşmak, hayalleri 
gerçek kılmak, Türkiye’yi kalkındırmak 
için yeterliydi.

Türkiye, üretim için, ihracat için, ulusla-
rarası doğrudan yatırımlar için, istihdam 
için hem kendi yatırımcısına, hem de 
uluslar arası yatırımcılara eşsiz fırsatlar 
sunan bir ülke. Bu zemini hazırlamak için 
ise kararlı, disiplinli, akılcı ve geleceği 
hedefleyen politikaları uygulamak gereki-
yordu. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 
milletimizden aldığımız güçlü iradeyle 18 
Kasım’da hükümetimizi kurarken, 80’li 
yıllarda başlayan açılım sürecini hızlan-
dırarak sürdürmek, kaybettiğimiz yılları 
telafi etmek ve Türkiye’yi dünya liginde 
hak ettiği güven ve itibara ulaştırmak gibi 
bir hedefimiz vardı. 

Yüksek ve belirsiz enflasyonla, istikrar-
sızlıkla, güvensizlikle, krizlerle kesintiye 
uğramış olan açılım sürecini yeniden baş-
latmak, ülkemizi potansiyellerine yaraşır 
bir ülke haline getirmek azmiyle yola çık-
tık. Bize göre demokrasi ve insan hakları, 
hukuk devletinin, adaletin ve kalkınma-
nın ön şartıdır. Bu ilkeden hareket ederek 
yola çıktık. Yola çıkarken biliyorduk ki, 
demokrasi adalet ve kalkınmanın en temel 
dinamiğidir. 

Bu hedefin olmazsa olmaz dinamiği olarak 
demokratikleşme ve insan hakları alan-
larında tüm dünyada yankılanan tarihi 
adımlar attık. Türkiye, 3 yıl gibi kısa bir 
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süre içinde yaptığı reformlarla Kopenhag 
Kriterleri’ni karşılayan bir ülke oldu. Aktif 
dış politikamızla desteklenen bu süreçte 
Avrupa Birliği üyeliğine kararlılıkla yak-
laştık ve 17 Aralık 2004 tarihinde AB ile 
katılım müzakerelerine başlanması kara-
rının alınmasını sağladık. 3 Ekim 2005 
tarihinde de katılım süreci başlamış oldu. 

Yine siyasete getirdiğimiz düzey ve yeni 
yaklaşımlarla istikrarı ve güven ortamını 
perçinlemiş olduk. Geride bıraktığımız üç 
yıl içinde ekonomide gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, Türkiye’nin açılım sürecini 
yeniden başlatan başarılara sahne oldu. 
Krizlerle yorgun düşmüş Türkiye ekono-
misi, bu üç yıl içinde sadece toparlanmak-
la ve krizlerin etkilerinden kurtulmakla 
kalmadı, aynı zamanda atılıma geçti. AK 
Parti iktidarında Türkiye, krizler ülkesi 
olmaktan çıktı, fırsatlar ve imkanlar ülkesi 
haline geldi. 

Türkiye ekonomisinin kronik sorunu olan 
yüksek ve belirsiz enflasyon, son üç yıl 
içinde kademe kademe düşürülerek 30 yılı 
aşkın bir süreden sonra ilk kez tek haneli 
oranlara geriledi. 1985 yılında yüzde 44 
olan yıllık enflasyon, sonraki yıllarda daha 
da artarak yüzde 125 seviyelerini gördü. 
2003 yılından itibaren ise kademeli olarak 
hedeflerimizin bile altına geriledi ve bu-
gün itibariyle yüzde 7.5 seviyesine kadar 
indi.

Ekonomideki enf lasyonist ortam Türk 
Lirası’nın önemli ölçüde değer ve itibar 
kaybetmesine yol açmıştı. 80 ve 90’lı 
yıllar boyunca sürekli sıfır eklenen milli 

paramızdan bu sıfırları atmak her iktidar 
için ulaşılması güç bir hayal olmuşken, 1 
Ocak 2005 tarihi itibariyle biz bu hayali 
gerçekleştirdik ve paramızdan 6 sıfırı at-
tık. Büyümede de geride bıraktığımız 20 
yılda inişli-çıkışlı bir dönem yaşadık. Kimi 
zaman yüksek oranlarda büyüyen Türkiye 
ekonomisi, hemen ardından daralmalar 
yaşadı. Böylece sürdürülebilir, istikrarlı 
bir büyüme ortamı oluşturulamadı. 2004 
yılında ise ekonomimiz yüzde 9,9 oranın-
da büyüyerek son yılların en yüksek bü-
yüme oranını elde etmiş oldu. Büyümede 
ortaya konulan hedefler ile gerçekleşmeler 
artık birbirini tutmaya başladı. Böylece de 
özellikle yatırımcılar için öngörülebilir bir 
süreç başladı.

Değerli sanayiciler…

Bütün bunları  neden anlatıyorum? 
Türkiye’nin yürüyüşü suni gündemlerle, 
demode meselelerle durdurulmak iste-
niyor. Siyasi kriz günlerinde olduğu gibi 
birileri ülkenin enerjisini yeniden toprağa 
vermek, ideolojik gündemlere dönmek 
istiyor. Bize göre Türkiye’nin gündemi 
adalettir, kalkınmadır, üretimdir, istih-
damdır. Bu gündem maddelerinde bir şey 
söyleyemeyenler ısrarla ve inatla milletin 
sevincine gölge düşürmek istiyorlar. Bu 
sahte gündemler bizi yolumuzdan alıkoy-
mayacaktır. İstikrar ve güven ortamının 
devamını kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Ekonomimizin nereden nereye geldiğinin 
en somut göstergelerinden birisi de fert 
başına GSMH’daki artış olmuştur. 1985 
yılında sadece 1.330 ABD doları olan fert 
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başına GSMH, 2002 yılına kadar inişli 
çıkışlı bir seyir izlemiş ve 2.000 dolarlar 
seviyesini aşamamıştır. Bu alanda da yine 
son üç yıl içinde rekor bir yükseliş elde 
edilmiş, önce 2003 yılında 3.383 dolar, 
ardından da 2004 yılında 4.172 dolar se-
viyesine ulaşılmıştır. Kuşkusuz biz gelinen 
bu seviyeyi yeterli görmüyoruz ve bu başa-
rıyla yetinmiyoruz. 

Türkiye bugün dünyanın en büyük 17. 
ekonomisi düzeyine gelmiştir. Hedefimiz, 
Cumhuriyetimizin 100.yılında ülkemizi 
dünyanın en gelişmiş ilk yedi ülkesinden 
biri haline getirmektir. Türkiye ekonomi-
sinin 20 yıllık serüvenini izlemek açısın-
dan bir başka önemli gösterge dış ticaret 
hacmimizdir. 1985 yılında 19 milyar do-
lar olan dış ticaret hacmimiz 2002 yılına 
kadar ancak 92 milyar dolar seviyesine 
ulaşabilmiştir. Bu tarihten itibaren ise bir 
sıçrama gerçekleştirilmiş, önce 2003 yı-
lında 121 milyar dolar, ardından da 2004 
yılında 165 milyar dolar seviyesi yakalan-
mıştır. 1985 yılında 8 milyar dolar olan 
ihracatımız 2002 yılına kadar ancak 36 
milyar dolar seviyesine ulaşabilmişken, 
2003 yılında 47 milyar dolar, 2004 yılında 
63 milyar dolar ve 2005 Eylül ayı itibariyle 
de 53 milyar dolar seviyesini yakalamıştır.

Türkiye ekonomisinin serbestleşme ve 
açılım sürecini en iyi özetleyen gösterge 
ise uluslararası doğrudan yatırımlardır. 
1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aralık 2002 
tarihine kadar olan sürede, Türkiye’de 
kurulu bulunan yabancı sermayeli şirket 
sayısı, yalnızca 5.584 adettir. Bu tarihten 
bugüne kadar olan sürede, yani yaklaşık 

üç yıl içinde ise toplam yabancı sermaye-
li şirket sayısı 11 bin 622 olmuştur. Yani 
1954’ten 2003 yılına kadar 48 yılda 5584 
adet şirket kurulmuş, 2003 yılından bugü-
ne kadar olan 3 yıl içinde ise 6.038 şirket 
kurulmuştur. Yine bu 48 yıllık süre içinde 
toplam yabancı sermaye miktarına baktı-
ğımızda, yıllık olarak bazı istisnalar dışın-
da 1 milyar dolar seviyesinin aşılmadığını 
görüyoruz. Ama 2003 yılında 1 milyar 726 
milyon dolar, 2004 yılında da 2 milyar 
765 milyon dolar seviyelerine ulaşılmış-
tır. 2005 yılı Ocak-Ağustos döneminde 
Türkiye’ye giren doğrudan yabancı yatı-
rım miktarı ise 2 milyar 909 milyon dolar 
olmuştur. 2004 yılının aynı döneminde bu 
miktar 1 milyar 910 milyon dolardır. Yani 
2004 yılından bugüne yüzde 52 oranında 
bir artış elde edilmiştir.

Bu ve benzeri göstergeler, Türkiye ekono-
misinin artık farklı bir sürece girdiğini so-
mut olarak ortaya koymaktadır. Bu süreç, 
üç yıllık iktidarımız döneminde gerçekleş-
miş rakamsal göstergelerin ötesinde, Tür-
kiye ekonomisinin güvenli, istikrarlı ve 
sağlam bir zeminde ilerlediği, Türkiye’nin 
sadece yakın geleceğini değil, uzak gele-
ceğini de şekillendirmeyi hedefleyen bir 
süreçtir. Bu amaçla yapısal reformlar da 
eş zamanlı olarak uygulamaya konulmuş, 
bu sürecin geçmiş yıllarda olduğu gibi 
kesintiye uğratılması engellenmiştir. Tür-
kiye ekonomisi önüne koyduğu hedefler 
doğrultusunda ilerlemeye devam edecek, 
yapısal reformlarla da kazanımlarını geri 
dönülmez şekilde sağlamlaştıracaktır.
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Değerli sanayiciler…

Bizler, siyasetin de, ekonominin de, sos-
yal hayatın da çalkantılardan geçtiği bir 
dönemden bugünlere geldik. Türkiye’nin, 
önüne büyük hedefler koyduğuna, ancak 
kaybettiğimiz yıllar içinde bu hedefleri 
yakalamak konusunda yetersiz kaldığına 
şahit olduk. Türkiye’nin potansiyeliyle, 
zenginlikleriyle, imkanlarıyla ve fırsatla-
rıyla örtüşmeyen manzaralar sergilediği 
süreçleri atlattık. Bu tecrübelerin sonu-
cunda kendimize büyük hayaller, büyük 
hedefler seçtik. Bugün, sadece ekonomik 
alanlarda değil, uluslar arası ilişkilerden, 
hak ve özgürlükler alanında da ülkemiz 
büyük bir itibar kazanmıştır. Bu güven ve 
istikrar zeminin korunması sadece hükü-
metimizin değil, toplumsal sorumluluk 
duyan herkesin katkılarıyla mümkün ola-
caktır. 

Biz, enflasyonun yüzde 1-2 seviyelerine 
gerileyeceği, istikrarlı ve sürdürülebilir 
büyümenin devam edeceği, fert başına 
GSMH’nın 15 bin doları geçeceği, ih-
racatımızın 150 milyar doları aşacağı, 
Türkiye’nin uluslar arası sermaye için bir 
cazibe merkezi olacağı, işsizlik, yoksul-
luk sorunun çözülmüş olacağı, Avrupa 
Birliği’ne üye olmuş, güçlü, güvenli, mü-
reffeh bir Türkiye hayali kuruyoruz. Bu 
hayali ulaşılamaz görenler, sadece 3 yıl 
içinde Türkiye’nin nereden nereye geldi-
ğine baksınlar yeter. Evet, bu düşüncelerle 
hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. 
Türkiye’nin büyüme ve kalkınma davasına 
omuz veren herkesi takdirle, şükranla al-
kışlıyorum.
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Saygıdeğer Samsunlu sanayiciler… değerli 
işadamları… hanımlar… beyler… Sizleri 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün 
Samsun’a yeni bir meşale yakmak üzere 
burada olduğumuzu biliyorsunuz. Hepiniz 
için, Samsun için, ülkemiz için hayırlı olsun. 
Bütün buluşmalarımız inşallah hep böyle 
hayırlı vesilelerle olacaktır. Böyle bir günde 
sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece 
mutluyum.

Türkiye güven ve istikrarın, sağlam bir siyasi 
iradenin eserleriyle her geçen gün büyüyor, 
kalkınıyor. Hemen ifade edeyim ki, büyüme, 
kalkınma, gelişme, dünya ile ilişkilerini dü-
zeltme demokrasinin eseridir. Demokrasiniz 
tartışmalıysa, kalkınma, güven, istikrar, 
itibar hayaldir… Allah’a şükürler olsun ki; 
Türkiye artık kabuğunu kıran, dünya ülke-
lerinin gözünü üzerine çevirdiği bir cazibe 
ülkesi haline gelmiştir. Geride bıraktığımız 
üç yıl içinde ekonomide gerçekleştirdiğimiz 
reformlar, Türkiye’nin açılım sürecini yeni-
den başlatan başarılara sahne oldu. 

Krizlerle yorgun düşmüş Türkiye ekono-
misi, bu üç yıl içinde sadece toparlanmak-
la ve krizlerin etkilerinden kurtulmakla 
kalmadı, aynı zamanda atılıma geçti. AK 

Parti iktidarında Türkiye, krizler ülkesi 
olmaktan çıktı, fırsatlar ve imkanlar ülkesi 
haline geldi. Bunun altını özellikle çizi-
yorum, Türkiye krizler ülkesi olmaktan 
çıkmış, fırsatlar ve imkanlar ülkesi olmuş-
tur. Güven ve istikrar ülkesi olmuştur. Bu 
güven ve istikrarın tesis edilmesindeki en 
büyük pay, bize güvenlerini ve desteklerini 
eksik etmeyen milletimizindir. 

Bu başarıyı sizlerle paylaşmaktan dolayı 
son derece mutlu ve bahtiyarız. İnşallah, 
elbirliği ile Türkiye’yi dünya liginde hak 
ettiği esas konumuna ve itibarına kavuştu-
racağız. Herkes şundan emin olsun ki, kim-
se, Türkiye’nin büyüme iradesini engelle-
yemez. Güven ve istikrarın yegane sahibi 
artık sadece AK Parti değil, büyüme, adalet 
ve kalkınma isteyen milletimizdir, sanayi-
cimizdir. İktidarımız bu konuda tam bir 
güven içindedir. Kimse kardeşlik ve huzur 
iklimini sabote edemez. Hiçbir, karamsar 
senaryo, halkın büyüme, kalkınma ve ada-
let talebini bundan böyle erteleyemez. Biz 
bütün illerimizde, bütün şehirlerimizde 
büyümenin ve kalkınmanın, yatırımın ve 
üretimin heyecanını yaşarken ülkemizi 
eski gündemlere çekmek isteyenler ağızla-
rıyla tutsa muratlarına eremez. 

Sanayici ve Işadamları ile 
Toplantı

Samsun | 26 Kasım 2005
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Değerli arkadaşlar…

Türkiye büyük imkanlar  ülkesidir. 
Türkiye’nin yeri, konumu, tarihi, kültürü, 
ekonomik potansiyeli, iş gücü ülkemizin 
dışa açılımı için çok önemli avantajlar 
ve fırsatlar sunmaktadır. Geçmiş yıllarda 
uygulanan yanlış politikalar yüzünden 
Türkiye’nin kalkınma hedefleri aksatılmış, 
yanlış yönlendirilmiş, sekteye ve kesintiye 
uğratılmıştır. Komşularımızla aramızdaki 
ticaret hacminin artırılması için bugüne 
kadar, maalesef gerekli çaba sarf edilme-
miştir.

Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ekono-
misinin bölgesinde ve dünyada hak ettiği 
sıralamayı yakalaması için komşularıyla 
arasındaki ticaret potansiyelini olması ge-
rektiği ölçüde değerlendirmesi gerekmek-
tedir. Türkiye artık büyük düşünenlerin, 
büyük projelerin, büyük hedeflerin ülke-
sidir. İkinci el fikirlerin, projelerin hayat 
bulduğu değil, özgün ve orijinal fikirlerin 
yeşerdiği bir ülkedir. Bu projelerin, bu im-
kanların oluşturulmasında işadamlarımı-
za çok önemli, çok büyük sorumluluklar 
düşmektedir. 

İktidara geldiğimizde, yurt dışı gezilerine 
işadamları ordusundan oluşan bir heyetle 
gideceğimizi, Türkiye’nin ihracatını ar-
tırmak için, dışa açılımını hızlandırmak 
için her türlü imkanı seferber edeceğimizi 
kaydetmiştik. Allah’a şükür, bugün gelinen 
noktada, işadamlarıyla, sanayicisiyle, hal-
kıyla bütünleşmiş AK Parti hükümetinin 
vaatlerini büyük oranda gerçekleştirdiğini 
herkes görüyor, takdirle karşılıyor. 

Türkiye ekonomisi önüne koyduğu hedef-
ler doğrultusunda ilerlemeye devam ede-
cek, yapısal reformlarla da kazanımlarını 
geri dönülmez şekilde sağlamlaştıracaktır. 
Türkiye ekonomisini nereden nereye getir-
diğimize, nasıl itibar kazandırdığımıza çok 
dikkat ediniz. Yüksek ve belirsiz enflasyon, 
son üç yıl içinde kademe kademe düşürü-
lerek 30 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez 
tek haneli oranlara geriledi. Önemli ölçü-
de değer ve itibar kaybına uğrayan Türk 
Lirası’ndan 6 sıfırı atarak, değer ve itibar 
kazandırdık. 2004 yılında ekonomimiz 
yüzde 9,9 oranında büyüyerek son yılların 
en yüksek büyüme oranını elde etti ve is-
tikrar sağlandı. Böylece özellikle yatırımcı-
lar için öngörülebilir bir süreç başladı.

Ekonomimizin ne kadar ilerlediğinin en 
somut göstergelerinden birisi de fert başı-
na GSMH’daki artış olmuştur. 2002 yılına 
kadar inişli çıkışlı bir seyir izlemiş GSMH, 
2.000 dolarlar seviyesini aşamamıştır. Bu 
alanda da yine son üç yıl içinde rekor bir 
yükseliş elde edilmiş, önce 2003 yılında 
3.383 dolar, ardından da 2004 yılında 
4.172 dolar seviyesine ulaşılmıştır. Dış 
ticaret hacmimiz iktidarı devraldığımızda 
2002 yılına kadar ancak 92 milyar dolar 
seviyesine ulaşabilmiştir. Bu tarihten itiba-
ren ise bir sıçrama gerçekleştirilmiş, önce 
2003 yılında 121 milyar dolar, ardından 
da 2004 yılında 165 milyar dolar seviyesi 
yakalanmıştır. 2002 yılına kadar ancak 36 
milyar dolar seviyesine ulaşabilen ihraca-
tımız, 2003 yılında 47 milyar dolar, 2004 
yılında 63 milyar dolar ve 2005 Eylül ayı 
itibariyle de 53 milyar dolar seviyesini 
yakalamıştır. 
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Türkiye ekonomisinin serbestleşme ve 
açılım sürecini en iyi özetleyen gösterge 
ise uluslararası doğrudan yatırımlar-
dır. 1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aralık 
2002 tarihine kadar olan 48 yıllık süre-
de, Türkiye’de kurulu bulunan yabancı 
sermayeli şirket sayısı, yalnızca 5.584 
adettir. Bu tarihten bugüne kadar olan 
sürede, yani yaklaşık üç yıl içinde ise top-
lam yabancı sermayeli şirket sayısı 11 bin 
622 olmuştur. Yani 1954’ten 2003 yılına 
kadar 48 yılda 5584 adet şirket kurulmuş, 
2003 yılından bugüne kadar olan 3 yıl 
içinde ise 6.038 şirket kurulmuştur. Yine 
bu 48 yıllık süre içinde toplam yabancı 
sermaye miktarına baktığımızda, yıllık 
olarak bazı istisnalar dışında 1 milyar 
dolar seviyesinin aşılmadığını görüyoruz. 
Ama 2003 yılında 1 milyar 726 milyon 
dolar, 2004 yılında da 2 milyar 765 mil-
yon dolar seviyelerine ulaşılmıştır. 2005 
yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’ye 
giren doğrudan yabancı yatırım miktarı 
ise 2 milyar 909 milyon dolar olmuştur. 
2004 yılının aynı döneminde bu miktar 
1 milyar 910 milyon dolardır. Yani 2004 
yılından bugüne yüzde 52 oranında bir 
artış elde edilmiştir.

Öte yandan faizlere baktığımızda, bura-
daki manzaranın da müreffeh bir Türkiye 
tablosunu yansıttığını görüyoruz. Faizler 
2002 yılında yüzde 67 seviyesindeydi, ön-
ceki gün ilk kez yüzde 14’ün altını gördü. 
Her bir puanlık faize 1.5-2 milyar dolar 
bedel ödeniyordu. Üç yılda 53 puanlık bir 
düşüş kaydedildi. Bu ne demektir biliyor 
musunuz? Bu, Türkiye’nin milletinin, hal-
kının, işadamının, işçisinin, sanayicisinin 

cebinde fazladan 100 milyar dolar bulun-
durması demektir.

Değerli sanayiciler… 

Bu ve benzeri göstergeler, Türkiye ekono-
misinin artık farklı bir sürece girdiğini 
somut olarak ortaya koymaktadır. Bu 
süreç, üç yıllık iktidarımız döneminde 
gerçekleşmiş rakamsal göstergelerin 
ötesinde, Türkiye ekonomisinin güvenli, 
istikrarlı ve sağlam bir zeminde ilerledi-
ği, Türkiye’nin sadece yakın geleceğini 
değil, uzak geleceğini de şekillendirmeyi 
hedefleyen bir süreçtir. Bu amaçla yapısal 
reformlar da eş zamanlı olarak uygulama-
ya konulmuş, bu sürecin geçmiş yıllarda 
olduğu gibi kesintiye uğratılması engel-
lenmiştir. 

Türkiye ekonomisi önüne koyduğu he-
defler doğrultusunda ilerlemeye devam 
edecek, yapısal reformlarla da kazanım-
larını geri dönülmez şekilde sağlamlaş-
tıracaktır. Dediğim gibi, Türkiye artık 
büyük projelerin, büyük fikirlerin, büyük 
hedeflerin ülkesidir. Bugün Samsun’a ta-
şıdığımız hizmetlerin bütün vatandaşları-
ma, bütün Samsun halkına hayırlı olsun. 
Sözlerime son vermeden önce hepinizi 
bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbet-
le selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… sevgili dostlar… Hepi-
nizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
İnsanımızın can ve mal güvenliği, afetlerle 
mücadele ve toplumsal dayanışmamızın 
güçlenmesi adına son derece önem atfettiği-
miz bu toplantıda sizlerle olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum.

Yakın geçmişte, bu bölgede, ülkemizin başka 
bölgelerinde ve dünyanın pek çok köşesinde 
hepimizi acılara garkeden pek çok felaket, 
pek çok acı, pek çok üzüntü yaşadık. Bütün 
bu acı hatıralar hiç şüphe yok ki yaşadığımız 
sürece gönüllerimizde, hafızalarımızda iz 
bırakmaya devam edecek. Ancak hepimiz 
biliyoruz ki, hayat devam edecek ve bizler 
metanetle, sabırla bundan sonra yaşanabi-
lecek benzer felaketler için tedbirlerimizi 
almak, afetlerle mücadele konusunda mesa-
feler almak durumundayız. Neredeyse her 
gün medyadan yeni felaketlerin, yeni doğal 
afetlerin haberlerini alıyoruz.

Yaşadığımız çağda afet ve felaketlerin artık 
hayatın bir parçası olduğunu bilmemiz, an-
cak endişelere, korkulara, kaygılara yenilme-
den bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz gere-
kiyor. Bu bilinci toplumumuza mal etmek, 
afet ve felaketlere hazır olmak, hazırlıklı 
olmak, böyle zamanlarda nasıl davranma-
mız gerektiğini bilmek noktasında yediden 

yetmişe bütün insanlarımızı eğitmemiz bir 
zarurettir. Dünyanın pek çok bölgesi gibi, bi-
zim ülkemizin üzerinde bulunduğu coğrafya 
da böyle kötü sürprizlere son derece açık bir 
coğrafya…

Bu konularda en ufak bir zafiyet lüksümüz 
olmadığını yakın geçmişte yaşadığımız acı 
tecrübelerle öğrendik. Şimdi yapacağımız 
şey karamsarlığa kapılmadan, asla geç kal-
madan, ihmale düşmeden hazırlanmak, 
gerek malzeme ve tesis olarak, gerek insanı-
mızın bilinçlendirilmesi anlamında yapabi-
leceğimiz her şeyi layıkıyla yapmaktır.

Değerli dostlar…

Bugün bu mücadele için çok önemli ve de-
ğerli bir tesisin açılışı için bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Kızılay, milletimiz için felaket-
ler sırasında, afetler sırasında, öncesinde ve 
sonrasında can simidi olan, bu niteliğe sahip 
bir kuruluşumuz… Kızılay’ın en verimli, 
en etkin ve en yaygın biçimde hizmet vere-
bilmesi için bütün imkanlarımızı seferber 
ettik, ediyoruz. Yeni bir anlayışla, dünyada 
afet ve felaketlerle mücadelede gelinen son 
noktayı dikkate alarak gerekli adımları atı-
yor, kurumlarımızı yapılandırıyoruz. Yardım 
faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi 
için bölgelerimizde lojistik merkezler oluş-
turuyoruz.

Kızılay Salon Toplantısı

Ankara | 30 Kasım 2005
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Bu merkezlerden biri de bildiğiniz gibi 
Düzce’de kuruldu ve Allah göstermesin 
ama ihtiyaç halinde çevre illerin bütün 
ihtiyaçlarını giderecek her türlü malzeme 
de bu merkezde stoklandı. Yerel idareleri-
mizden muhtarlarımıza kadar illerimizde, 
ilçelerimizde ve köylerimizde sorumlulu-
ğu bulunan herkesle işbirliğine gidiliyor. 
İnşallah halkımızın her bir ferdi de bu 
mücadele içinde yerini alacak, bilinçlene-
cektir.

Bütün bunlar yaşadıklarımızdan çıkardı-
ğımız derslerdir. Bu dersleri almaz, doğal 
afet ve felaketlerle mücadelede ileri adım-
ları atmaz, tedbirleri almaz isek aynı acı-
ları, aynı şiddette, aynı yakıcılıkta tekrar 
tekrar yaşamak zorunda kalırız. Bunu her 
insanımızın en önemli gündem maddesi 
olarak dikkate alması gerekiyor. Bu sade-
ce Kızılay’ın değil, Kızılay öncülüğünde 
bütün halkımızın, milletimizin görevidir. 
Çünkü bütün bu çalışmalarla korumaya 
çalıştığımız şey kendi hayatımız, çocukla-
rımızın hayatı, toplumumuzun geleceği-
dir. Hükümet olarak biz bu konuda atıla-
cak her adımın arkasındayız, destekçisiyiz 
ve çoğu zamanda bu mücadelenin öncüsü 
olacağız. Bu bizim görevimizdir, sorumlu-
luğumuzdur.

Değerli dostlar…

Kızılay bildiğiniz gibi son yıllarda sınırla-
rımızın ötesinde yaşanan pek çok afet ve 
felakette de çok önemli roller üstlenmiştir, 
üstlenmeye de devam ediyor. En son dost 
ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan acı 
deprem felaketinde gerçekten ağırlıklı, et-

kin ve çok yönlü yardım faaliyetleriyle, Pa-
kistan insanının da gönüllerini fetheden 
bir performans ortaya koymuştur. Gerek 
acil müdahale çalışmaları sırasında, gerek 
sağlık ve yiyecek desteğiyle, kampanya 
desteğiyle, gerekse büyük yıkıma uğrayan 
Pakistan şehirlerinin yeniden imarında 
üstlendiği kısa ve uzun vadeli rollerle Kızı-
lay yüzümüzü ağartmıştır.

Bu faaliyetler aynı dikkat ve arzuyla sür-
dürülecek, yurt içinde ve yurt dışında 
meydana gelebilecek afet ve felaketlerde 
Kızılay daima en ön safta bu hayırlı göre-
vini yürütecektir. Bu buluşmayı bir vesile 
kılarak büyük fedakarlıklarla, büyük 
gayretlerle afet ve felaket bölgelerinde 
görevlerini sürdüren, yine afet ve felaket-
lerle mücadele kapsamında başlattığımız 
yeniden yapılanmada gayret gösteren bü-
tün Kızılay çalışanlarına teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Kızılay öncülüğünde yürütülen yardım 
faaliyetlerinde gönüllü görevler üstlenen, 
açılan yardım kampanyalarında mille-
timize yakışan bir yüce gönüllülük ve 
cömertlik sergileyen hayırsever insanla-
rımıza da yine şükranlarımı sunuyorum. 
Yaşadığımız acı felaketlerde kaybettiğimiz 
canlarımızın aziz hatırasını bir kere daha 
yadediyor, Allah’tan bizlere bir daha böyle 
acılar yaşatmamasını diliyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan ‘‘Ulu-
sa Sesleniş’’ programında yaptığı konuş-
mada, son bir ayda gerek içeride gerekse 
dışarıda yaşanan bazı önemli gelişmeleri 
vatandaşlarla paylaşmak istediğini söy-
lüyordu. ‘‘Nereden nereye geldik?’’ diye 
soran Başbakan Erdoğan, ‘‘Koşar adım 
ilerleyen Türkiye, kuşkusuz ki, artık bir fır-
satlar ülkesidir’’ diyordu. Birkaç yıl öncesi-
ne kadar, kriz korkusuyla Batı ülkelerine 
göçmek için elçilikler önünde kuyruklar 
oluşturan vatandaşların, bugün Türkiye’ye 
yatırım için koşan yabancıları mutlulukla, 
gururla seyrettiğini belirten Erdoğan, şöy-
le konuşuyordu:

‘‘Türkiye, artık gerçekleşen düşlerin, elle 
tutulabilir hale gelen hayallerin, gün kadar 
aydın ümitlerin ülkesidir. İşte sizlere bir 
örnek vereyim... Daha iki hafta önce, tam 
15 yıldır düş olarak nitelendirilen Mavi 
Akım Projesi’ni resmi bir açılışla gerçeğe 
dönüştürdük. Samsun’da muhteşem bir 
törenle Mavi Akım’ın meşalesini yaktık. 
Benimle birlikte açılış törenimize katılan 
ve projeye desteklerini esirgemeyen de-
ğerli dostlarım Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Sayın Putin ve İtalya Başbakanı 
Sayın Berlusconi’ye buradan bir kez daha 
teşekkürlerimi iletiyorum.” 

Başbakan hedeflerinin Türkiye’yi bir ener-
ji koridoru haline getirmek olduğunu söy-
lüyor ve şöyle devam ediyordu:

“Bu projenin Türkiye’ye çok büyük fırsat-
lar sunacağını ve çok başkakapılar açacağı-
nı özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye 
yakaladığı yeni vizyonla her alanda oldu-
ğu gibi enerji alanında da geleceğini şimdi-
den planlayan adımları atacak, dünyanın 
en önemli enerji koridorlarından biri ola-
caktır. Türkiye bunun için her türlü imkan 
ve potansiyele sahiptir. Yeter ki, güven ve 
istikrar ortamını koruyalım. Şunu hepi-
mizin çok iyi bilmesi lazım: Mavi Akım 
gibi nice proje, gelişen, büyüyen, kalkınan, 
vizyonunu geliştiren Türkiye’mizin ayak 
sesleri olarak tek tek hayata geçirilmekte-
dir, geçirilecektir.’’

Ekonomiye genel olarak bakıldığında, 
daha önceki hiçbir dönemle kıyaslanama-
yacak sağlam bir yapıya kavuştuğunun 
görüldüğünü ifade eden Erdoğan, bütün 
göstergelerde, ekonominin bütün alanla-
rında, daha önce hiç görülmeyen, hiç ya-
şanmayan, tecrübe edilmeyen sevinçlerin, 
başarıların yaşandığını söylüyordu. Eko-
nomide elde ettikleri bu başarıların, öyle 
gelip geçici, saman alevi gibi bir parlayıp 
sonra da sönen başarılar olmadığını anla-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Kasım 2005
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tan Erdoğan, ‘‘ayakları yere sağlam basan, 
zemini sağlam, temeli sağlam, duvarları, 
çatısı sağlam bir yapı inşa ediyoruz’’ di-
yordu. Bugüne kadar hazırlanan İlerleme 
raporlarında Türkiye ekonomisine ilişkin 
karamsar, olumsuz, umutsuz bir tablo çi-
zilirken, son raporda tam tersine, iyimser, 
olumlu ve umut vadeden bir tablonun çi-
zildiğinin görüldüğünü anlatan Erdoğan, 
şöyle devam ediyordu:

‘‘Son İlerleme Raporu’nda yer alan şu 
tespitlere özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. Türkiye, son zamanlardaki is-
tikrar ve reform alanlarında başarılarını 
sürdürdüğü müddetçe işleyen bir piyasa 
ekonomisi olarak kabul edilebilir. Türki-
ye, istikrar politikasını güçlü bir şekilde 
sürdürdüğü ve yapısal reformlara doğru 
yeni kararlı adımlar attığı takdirde, orta 
vadede AB içindeki rekabet baskısıyla başa 
çıkabilecektir. Sıkı ve ihtiyatlı politikalar 
sayesinde ekonomik büyüme, güçlü kal-
mayı sürdürmüştür. Mali konsolidasyon 
devam etmiş, borç dinamiği iyileşmiş ve 
enflasyon daha da düşmüştür. Bütçenin 
şeffaflığı artmıştır. Sosyal güvenlik ve sağ-
lık sistemlerindeki önemli değişiklikler 
devam etmektedir. Bankacılık sektöründe 
art arda gerçekleştirilen iyileştirmeler ve 
özelleştirmedeki ilerlemeler, Türkiye’nin 
iş ortamını, yatırım ortamını iyileştirmek-
tedir. Küresel sermaye yatırımları artmış-
tır.’’

AB Komisyonu tarafından yapılan bu 
değerlendirmelerin, Türkiye ekonomi-
sinin nereden nereye geldiğini görmek 
açısından çok önemli olduğunu vurgu-

layan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, 
krizlerin, belirsizliklerin, gelgitlerin ar-
dından bugün, bir Avrupa ekonomisi, bir 
dünya ekonomisi olma yolunda kararlı 
adımlarla ilerlediğini anlatıyordu. Erdo-
ğan, Türkiye’nin, artık ‘‘o eski Türkiye’’ 
olmadığını ifade ederek, Türkiye’nin artık 
küresel ekonomiyle bütünleşen bir ülke ol-
duğunu söylüyordu. Bu sözleri duymaya, 
başarıları paylaşmaya, moralleri yükselt-
meye hep birlikte ihtiyaç duyulduğunu 
ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘‘Ne yazık 
ki, Türkiye’miz, uzun yıllar boyunca bu 
başarılara hasret kalmıştır. Bütçe açıkları 
konusunda Maastricht kriteri şimdiden 
yakalanmış durumdadır’’ diyordu.

Yatırımların, üretimin ve ihracatın önünü 
açacaklarını dile getiren Erdoğan, böylece 
vatandaşa iş imkanlarının sunulacağını, 
evine ekmek götürmesi için fırsat sağlana-
cağını bildiriyordu. İşte bu noktada, yerli 
yatırımlar kadar, uluslararası doğrudan 
yatırımların da hayati önem arz ettiğini 
dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin, ekono-
mide girdiği bu yeni rotayla birlikte artık 
uluslararası sermayenin cazibe merkezi 
haline geldiğini söylüyordu. Küresel ölçek-
te arayış içinde olan uluslararası serma-
yenin Türkiye’yi üs edinmesinin, burada 
yatırıma, üretime, istihdama, ihracata dö-
nüşmesinin son derece önemli olduğunu 
ifade eden Erdoğan, ‘‘Türkiye, uluslararası 
yatırımlar açısından da artık dikkatleri 
üzerine çeken bir yükselen yıldız haline 
gelmiştir’’ diyordu. 

B a şb a ka n  Erd o ğ a n ,  ko n u ş m a s ı n d a 
Şemdinli’de meydana gelen olayla ilgili 
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değerlendirmelerde de bulunuyordu. 
Türkiye’de gerçekleşen olumlu tabloların 
yanı sıra, yıllar boyunca ihmal edilmiş me-
selelerden kaynaklanan bazı sıkıntılarla 
da zaman zaman karşılaşıldığını kaydeden 
Erdoğan, şunları söylüyordu: 

‘‘Bildiğiniz üzere bu ay içinde Şemdinli’de 
yaşanan ve sonrasında bazı boyutlarıyla 
Yüksekova ve Hakkari’ye de sirayet eden 
bazı talihsiz olaylar hepimizi derinden 
üzdü. Akabinde hükümet olarak, kamu 
vicdanını rahatlatacak, adaletin tecellisine 
imkan sağlayacak her türlü tedbiri aldık, 
soruşturmaları başlattık ve ‘kimse bizden 
en ufak bir kayırmacılık beklemesin’ dedik 
ve bunun sonuna kadar yürütme organı 
olarak takip edeceğimizi ve bunun takip-
çisi olacağımızı hep vurguladık. Nitekim 
geçtiğimiz hafta bölgeye giderek yaşanan 
olaylarla ilgili bizzat yerinde bilgi almaya 
çalıştık. Oradaki vatandaşlarımızla görüş-
tük, onlara devletin bu olayın karanlık 
noktalarını aydınlatmak konusundaki 
kararlılık ve samimiyetini dile getirdik. 
Oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık, so-
runlarını yerinde dinledik. Şunu açık net 
ifade ediyorum ki; Türkiye hızını almış, 
aydınlık bir geleceğe doğru koşarken, top-
lumsal huzuru tehdit eden, vicdanlarda 
soru işaretleri bırakan hiçbir hadiseye bi-
gane kalmadık, kalmayacağız.”
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Başbakan Erdoğan, Yeni Zelanda’ya ha-
reketi öncesinde gazetecilere ziyaretine 
ilişkin bilgi veriyordu. Yeni Zelanda ve 
Avustralya ile Türkiye’nin, Çanakkale Sa-
vaşları sonrasında gelişen ciddi dostluk 
bağları bulunduğunu ifade eden Erdoğan, 
AK Parti iktidarı döneminde özellikle 
Gelibolu Yarımadası’nda ciddi çalışmalar 
yaptıklarını ve bu çalışmaların sürdüğünü 
söylüyordu. Bu çalışmaların, Yeni Zelanda 
ve Avustralya yönetimlerince memnuni-
yetle karşılandığını ifade eden Erdoğan, 
şöyle devam ediyordu: 

‘‘18 Mart’ta buradaydılar. Kutlamalarda 
bunlarla, başbakanlarıyla birlikte olduk. 
Bunların yoğun ısrarlı davetleri üzerine 
bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Yaşattığı 
tüm acılarla ilk bakışta çelişkili gibi gö-
rünse de olumlu ilişkilerimizin üzerinde 
bir zemin oluştu. Çanakkale Savaşları bu 
yönüyle savaşan taraflar arasında husu-
met, kin, nefret yerine dostluğa yol açması 
nedeniyle insanlık tarihinde özel bir yere 
ve konuma sahiptir. Sizler de hatırlaya-
caksınız, Çanakkale Savaşları’nı anma 
törenleri vesilesiyle Yeni Zelandalı, Avust-
ralyalı meslektaşlarım aslında 2000-2005 

yılları arasında Türkiye’yi ziyaret ettiler. 
Biz de bu ziyaretlerde kendileriyle gerek 
ikili gerekse de heyetler arası görüşmeler 
gerçekleştirdik.” 

Türkiye’de Başbakan düzeyinde her iki 
ülkeye de yapılan ilk ziyaret olacağını 
söyleyen Başbakan Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam ediyordu:

“Aramızdaki fiziksel mesafenin uzaklığına 
rağmen unutmayalım ki bizi bu ülkelerle 
birbirine yaklaştıran diğer bir husus da 
orada vatandaşlarımızın uzun yıllardır 
devam eden varlıklarıdır. Türkiye, Avust-
ralya ve Yeni Zelanda’yı bölgelerinde ortak 
istikrar unsuru olan ve ortak değerleri pay-
laşan ülkeler olarak görüyoruz.’’

B a ş b a k a n  E r d o ğ a n ,  d a h a  ö n c e  d e 
Avustralya’yı ziyaret ettiğini belirterek, 
orada çok sayıda Türk vatandaşı yaşadı-
ğını anlattı. Erdoğan, ‘‘O ziyaretimizde 
Türk üst yöneticilerinin bölgeye ziyaret 
etmeyişlerinden bize hep yakınmışlardı. 
İnanıyorum ki, bu ziyaret onları da sevin-
dirip, mutlu edecektir. Kaldı ki, oradaki 
vatandaşlarımızın Avustralya’nın siyasi ve 

Yeni Zelanda’ya Seyahat Öncesi 
Basın Açıklaması

Ankara | 02 Aralık 2005
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sosyal yapılanması içerisinde daha aktif 
rol almasını da istiyoruz. Bu da buradaki 
ilişkilerin gelişmesiyle ilgilidir’’diye konu-
şuyordu. 

Ülkeler arasında ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesinin ortak hedef 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, ziyaret 
sırasında Avustralya ile tarım alanında 
teknik, bilimsel, ekonomik işbirliği anlaş-
ması imzalanacağını bildirerek şunları 
kaydediyordu: 

‘‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
yaptığım dönemde de İstanbul Deniz İş-
letmeleri Şirketi için İstanbul-Bandırma 
arasında çalışacak deniz otobüslerini 
Avustralya’da yaptırdık ve aldık ve yine 
şimdi kendileriyle bu konuda teknoloji 
noktasında attığımız adımlarla bu ziyaret-
te de ilgili bakanımız bu tür çalışmaları 
orada yapacaktır. Gerek Yeni Zelanda ge-
rekse Avustralya başbakanlarıyla bir araya 
gelerek ortak meselelerimizi görüşme im-
kanımız olacak. Ayrıca, bu ülkelerdeki iş 
adamlarımızla, akademik çevrelerle, basın 
mensuplarıyla yapacağımız toplantılarla 
uluslararası konudaki birçok görüşleri-
mizi paylaşma fırsatı bulacağız. Bizimle 
gelen iş adamlarımız oradaki karşıtlarıyla 
görüşme imkanı bulacaklar. Bakan arka-
daşlarımız aynı şekilde karşıt bakanlarla 
görüşecekler böylece bu ziyaretimiz 11 
Aralık’ta tamamlamış olacağız.’’
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı üzerinde, 59. Cumhuriyet Hü-
kümetimizin görüşlerini açıklamak için 
huzurlarınızdayım. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin siz değerli üyelerini ve sizlerin 
şahsında, milletimin bütün fertlerini, sev-
gi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin 
başında, bu bütçe görüşmelerinin, ülke-
miz için yol gösterici, ufuk açıcı ve bere-
ketli sonuçlar doğurmasını Yüce Allah’tan 
temenni ediyorum. 

Ben bugün sizlere sıradan ve klasik bir 
bütçe konuşması yapmayacağım. Bütçe 
gerçekleşmeleri, bütçe tahminleri ile Hü-
kümetimizin faaliyetleri ve aldığı başarılı 
sonuçlar yanında ilgili bölümlerde özellik-
le Ülkemizin ufkunu, vizyonunu, gelecek 
perspektifini, orta ve uzun vadeli stratejik 
hedeflerini de kapsayan, günlük politik 
hesap ve kaygılardan uzak bir değerlen-
dirme yapacağım. Ülkemizin geleceğin 
tarihine damgasını vurabilmesi için, başta 
Hükümetimiz olmak, üzere devletimizin 
bütün kurum ve kuruluşları ile bütün va-
tandaşlarımız bu hedeflere kilitlenmeli, 
bu sorumluluğu yüreğinde duymalı, bu he-

deflerin gerçekleşmesi için üstüne düşen 
azami çabayı etkin ve verimli bir şekilde 
sürdürmelidir.

Şunu sevinerek ifade ediyorum ki, bugün 
Genel Kurulumuzda görüşmekte oldu-
ğumuz 2006 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 
geçen üç yılın bütçeleriyle karşılaştırıldı-
ğında, ülkemizin nereden nereye geldi-
ğini gösteren tarihî ve stratejik bir belge 
niteliğindedir. Gerçekten de, Türkiye, bu-
gün, hem ekonomik hem de siyasî açıdan 
devraldığımız olumsuz tablodan oldukça 
uzaklaşmış, milletimiz, geleceğe, yeniden 
umutla bakmaya başlamıştır. Hepimize 
mutluluk veren bu aydınlık tablonun or-
taya çıkmasında emeği geçen herkese şük-
ranlarımı sunmak istiyorum. 

Bütçeler, bir formalite değil, kamu sektörü-
nün davranış biçimini ve maliye politikası-
nın alacağı yön ve şekli tanımlayan önemli 
dokümanlardır. Bu nedenle, bütçe sadece 
ekonomik değil belki daha da fazla bir si-
yasal enstrümandır. Bütçe ekonometrik bir 
belge olmanın yanı sıra, ülkenin geleceğe 
yürüyüşündeki stratejik aklını ifade eden 
kılavuzdur. Bizim yaklaşımımıza göre 

TBMM Bütçe Görüşmeleri  
Açılış Konuşması

Ankara | 14 Aralık 2005
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bütçe, “yöneten demokrasi”nin ekonomi-
politik kodlarının göstergesidir. Bütçenin 
gerçekçi bir çerçevede tartışılması, doğru 
şekilde algılanması ve okunması günümüz-
de en önemli kurumsal ve sosyal sorumlu-
luk alanlarından birini oluşturmaktadır. 

2006 yılı bütçesinin hazırlanma ve gö-
rüşülme aşamalarında yoğun çalışmala-
rından dolayı Maliye Bakanımıza, tüm 
Bakanlarımıza, Plan ve Bütçe Komisyo-
numuzun üyelerine, bürokratlarımıza, 
katkı sağlayan ekonomik birimlerimize, 
sağlayacağı katkılar için TBMM üyeleri-
mize teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarı 
boyunca hazırlanan ve uygulamaya konu-
lan tüm bütçelerde olduğu gibi, bu bütçede 
de Türkiye’nin ihtiyacı olan kısa, orta ve 
uzun vadeli yaklaşımlara ağırlık verilmiş 
olmasından büyük memnunluk duyuyo-
rum. AK Parti Hükümetlerinde gözetilen 
bütünsel yaklaşım bu bütçede de aynen 
korunmuştur. 

Bu bütçe, sadece harcama ve gelir kalem-
lerinde önemli inisiyatif leri değil aynı 
zamanda iktidarımızın siyasal ve ekono-
mik açıdan güvenilirliğini de yansıtmak-
tadır... Bunun uluslar arası sonucu da, 
Türkiye’nin her alandaki kredibilitesinin 
yükselmesidir. Hükümet olarak temel ön-
celiğimiz, bundan önce olduğu gibi, bun-
dan sonra da güven ve istikrar şartlarını 
koruyarak, koyduğumuz rasyonel hedef-
lere ulaşmak, ülke kaynaklarını akılcı ve 
verimli kullanmak, yeni kaynakları hayata 
geçirmek ve nihayet, yoksulluğu ortadan 
kaldırmak, israfı, yolsuzlukları, ve yasakla-
rı önlemek olacaktır. 

2006 yılı bütçesi ve 2006-2008 dönemi 
bu önceliklerin şekillendirdiği bütçe ve 
dönem olacaktır. Popülist politikalara 
asla prim vermeyeceğiz; ülkemizin gele-
ceğini asla kısır politik çekişmelere kur-
ban etmeyeceğiz. AK Parti iktidarı siyasi 
hayatımızın maalesef hala sona ermeyen 
kısır çekişmelerine asla yüz vermeyecek, 
geçmişin zaaflarının değil, bugünün im-
kanlarının ve geleceğin fırsatlarının ikti-
darı olmaya devam edecektir. Geçmişin 
köhnemiş siyaset ahlakıyla asla zaman 
kaybetmeden, geleceğin siyasi aklını kur-
ma misyonumuzu her geçen gün daha çok 
güçlendireceğiz…

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bütçe stratejimizin detaylarına geçmeden 
önce, bu bütçe, AK Parti iktidarının üç yılı-
nı doldurduğu döneme de rastladığından, 
son üç yıl içinde Türkiye’de, gelişen piyasa-
larda ve küresel ekonomideki gelişmeleri 
ana başlıklar olarak aktarmak, muhase-
besini yapmak, yaşadığımız değişim süre-
cinin aşamalarını ve ulaştığımız noktayı 
sizlerle tekrar değerlendirmek istiyorum. 
Türkiye ekonomisi uzun süren istikrarsız-
lık dönemlerinin bir sonucu olarak, ahlaki 
rizikonun da etkisiyle, yapısal ve konjonk-
türel sorunlarla aynı anda kuşatılmıştır. 
Kaliteli teşhis ve tahlil süreci olmadan, 
zaman zaman birbirini ters yönde etkile-
yebilen politikaların kullanımı doğrudan 
ve dolaylı bir dizi yan etkilerin geliştiği bir 
ortama da yol açmıştır. 

Olayları tam tahlil etmeden ve çözümler 
için kararlı ve bütünsel yaklaşımlar geliş-
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tirmeden atılan günübirlik adımlar, ekono-
mide yeni fay kırıkları oluşturmuştur. Söz 
konusu süreçler, daha sonraki dönemlere 
de yansıyan birikmiş problemlere neden 
olmuştur. Temel ekonomik göstergeler ve 
makroekonomik dengeler önemli ölçüde 
kötüleşmiş, bozulmuş, ekonomik ve siyasi 
istikrar kaybolmuştur. Bu da doğrudan her 
alanda Türkiye’nin kredibilitesini olum-
suz yönde etkilemiş ve aziz milletimizin 
hayat standardını, gelecek beklentilerini 
zedelemiştir. Makroekonomik perfor-
mans, küresel ve ulusal çerçevede birçok 
faktörlerde ortaya çıkan değişimin yön ve 
şekline bağlı bir trend izlemektedir. 

Bunun üzerinde bir ülkenin iç siyasi istik-
rarının ve dış politikadaki performansının 
da büyük etkisi vardır. Ekonomik birimler 
ve piyasalar farklı etkilerin altında farklı 
şekilde davranmaktadır. Gelişmekte olan 
piyasalarda kredibilite ve beklentilerin şe-
killendirdiği göstergelere duyarlı, rasyonel 
davranışlar yanında, ekonomi sosyoloji-
sinin ve finansal psikolojinin de oldukça 
etkili olduğu ortamlar da söz konusu ola-
bilmektedir. Türkiye’nin uzun bir zaman 
aralığından sonra istikrara kavuşmuş 
olması, ekonomi sosyolojisini pozitif yön-
de etkilemiş, “sessiz devrim” niteliğindeki 
reformlarımız ve dış politikadaki perfor-
mansımız finans psikolojisini yüz seksen 
derece tersine çevirerek her alanda lehi-
mize olan gelişmeleri harekete geçirmiştir.

İktidarımız bu değişkenleri yakından 
izlemiş ve gerekli tepkileri zamanında, 
dozunda kurgulamış ve uygulamaya koy-
muştur. Böylece Türkiye, dünyadaki deği-

şimi geriden izleyen değil, bunlara paralel 
hareket eden ve birçok alanda öne geçen 
bir konuma ulaşmıştır. 2003-2005 döne-
minde ekonomik performansı etkileyen 
bir dizi koşuldan bahsedilebilir. Bunlar 
arasında elbette ulusal çerçevedeki imkan 
ve kaynakların doğru tespiti ve değerlen-
dirilmesi özel öneme sahiptir. Ayrıca, kü-
resel piyasalardaki gelişmelerin de doğru 
algılanması ve yönetilmesi gereklidir. 

AK Parti iktidarı sayesinde, kredibilite ve 
güven ortamı yeniden tesis edilmiş, kalite-
li değişim ve dönüşüm süreci başlatılmış, 
Türkiye’nin bölgesel ve küresel önemi 
artmıştır. Burada bir noktayı hatırlatmak 
isterim. İktidara geldiğimiz seçimler ön-
cesinde projelerimizi anlattığımız dostla-
rımız, “bütün bunlar için kaynağı nereden 
bulacaksınız?” dediklerinde, “Kaynak 
öncelikle Türkiye’dir, kaynak AK Parti’nin 
ta kendisidir” diye cevap vermiştim. Bu ce-
vabı başta anlamayanlar oldu. Oysa şimdi 
açıkça görülmektedir ki, en büyük ekono-
mik enstrüman, bilinen ekonomik ens-
trümanlardan önce, siyasi istikrar, siyasi 
güven ve siyasi öngörülebilirlik ortamının 
tesis edilmesidir.

AK Parti; yerli değerlerimizle evrensel de-
ğerleri buluşturmuştur. Merkez siyasetine 
dayanan siyasi istikrarın adresi olmuştur. 
Gücünü milletimizden alan reformcu siya-
setin bizatihi markasıdır; çünkü AK Parti 
iktidarı; mali disiplin ve sosyal sorumluluk 
çerçevesinde davranmıştır, gerektiğinde 
kısa süre içinde politika ve strateji paketle-
ri açıklayarak ve uygulayarak, beklentileri 
etkin şekilde yönetmiştir, yukarıda ifade 
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edilen iç ve dış ekonomik ortamı gerektiği 
şekilde algılamış ve tepkide bulunmuştur, 
uluslararası kurum ve organizasyonlarla 
ilişkilerde kaliteyi artırmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus; iyi 
bir ekonomik ve mali projenin başarıya 
ulaşması için, bunların güçlü bir siyaset 
felsefesiyle çerçevelenmesi olmuştur. 
Düne kadar ekonomik alanda uygulamaya 
koyulan pek çok projenin neden başarılı 
olamadığını düşünenler, işe önce siyasi 
zihniyet yanlışlarından başlamalıdırlar. 
“Doğru siyaset” ve “demokratik açılımlar” 
ekonomik başarının şifresidir. Bu nedenle 
ekonominin başarısı da öncelikle projenin 
ve uygulayıcıların performansına değil, 
gücünü milletten alan bir siyasi hareketin 
kararlılığına bağlıdır. 

Gücünü milletten alan, kararlı ve daha iş 
başına gelmeden ne yapacağını bilen bir si-
yasi hareket, ekonomideki başarının da ge-
rek-şartıdır. AK Parti iktidarları sayesinde 
ulaşılan siyasi istikrar ortamında, uygula-
maya konulan güçlü makroekonomik poli-
tikalar ile bir dizi yapısal reformlar, ekono-
minin yeniden canlanmasını sağlamıştır. 
AK Parti’nin siyaset felsefesi sayesinde 
oluşan siyasi istikrar, güçlü kurumların 
oluşturulması, özellikle mali alanda şeffaf-
lığın iyileştirilmesi, ekonomik alanda bir-
çok yasal reformların gerçekleştirilmesi, 
pozitif ekonomik performansın oluşması 
ve sürdürülmesine önemli katkılar sağla-
mıştır. 

Böylece, enflasyon oranı son dönemlerin 
en düşük seviyesine gerilemiştir. Büyüme 

oranlarında beklentilerin ötesine geçilmiş-
tir. Faiz oranları önemli ölçüde düşmüştür. 
Kamu borç stokunun ve bütçe açığının 
GSMH’ye oranları önemli ölçüde azal-
mıştır. Finans sektörü yeniden yapılandı-
rılmış, düzenleme ve denetleme kalitesi 
iyileştirilmiştir. Türk lirası yeniden itibar 
kazanarak bir tasarruf aracı olmuştur. 

Bu büyük başarılara rağmen, söz konusu 
sürecin devam ettirilmesini gerekli kılan 
ve iyileştirilmesi zorunluluk arz eden hu-
suslar bulunmaktadır. Biz, Hükümet ola-
rak sadece iyi gelişmeleri ortaya koymu-
yoruz, olan biteni bütün açıklığıyla ifade 
ediyoruz. Çünkü en büyük gücümüz ger-
çekçiliğimiz ve milletimize her şart altında 
doğruyu söyleme ilkesine sadakatimizdir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Göstergelerdeki gelişmeleri değerlendir-
meden önce, AK Parti iktidarı döneminde 
gerçekleştirilen ekonomik değişim ve 
dönüşüm sürecinin ekonomi-politiğine 
değinmek istiyorum. Bu sürecin doğru 
şekilde algılanması, yapılmış ve yapılacak 
reformların amacının daha açık şekilde 
anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ulus-
lararası tecrübeler, ekonomik değişimin 
insan profili, ihtiyaç duyulan bilgi stoku, 
toplumu şekillendiren kurumsal çerçeve 
gibi alanlardaki değişimlerin entegre bir 
sonucu olduğunu göstermektedir. 

Bu değişimler, ekonomik birimlerin algı-
lamaları tarafından şekillendirilen, yavaş 
ve oldukça temkinli işleyen bir sürecin en 
büyük parçasıdır. Algılama, ekonomik bi-
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rimlerin inançlarından ve güvenlerinden 
etkilenmektedir. Bu süreci doğru yönde 
etkileyen kredibilitesi yüksek, kapsamlı 
ve entegre politikalar büyük önem taşı-
maktadır. İşte bu nedenlerle değişim ve 
reform sadece keyfi siyasi tercihler değil, 
dünyanın birinci liginde oynamak isteyen 
ülkelerin zorunlu istikametidir. 

Türkiye’deki reformları ve değişimleri 
anlamayanlar, köhnemiş tezlerle eleştir-
meye çalışanlar, reform ve değişim süre-
cini doğru yönetmeden ülkemizin milli 
bünyesinin güçlendirilemeyeceğini bilme-
mektedirler. Milli duruşumuzu korumak 
ve güçlendirmek için her biri bir diğerini 
etkileyen siyasal ve ekonomik dinamik-
leri akılcı biçimde yönetmeye mecburuz. 
Değişime sırt dönmek veya kuru kuruya 
değişim düşmanlığı yaparak statükoculu-
ğa sarılmak, mili duruşumuzu korumak 
değil, tam tersine milli güç kaynaklarımıza 
telafi edilemez zararlar vermek demektir. 

O nedenle milli varlığımızı, milli duruşu-
muzu ve milli güç kaynaklarımızı daha 
etkili hale getirmek için reformları sürekli 
kılmaya ve değişim sürecini yönetmeye 
mecburuz. Uluslararası örneklerden sade-
ce başarılı ekonomik büyümenin temelini 
oluşturan koşulların değil aynı zamanda 
başarılı ekonomik büyümeyi destekleyen 
kurum türlerinin de bulunduğunu öğren-
miş bulunmaktayız. Uygulamaya koydu-
ğumuz reformlar sayesinde, iktidarımız 
küresel çerçevede ülkemizin pozisyonunu 
güçlendirmeye yönelik önemli açılımlar 
gerçekleştirmiştir. 

Ne tür reformların yapılacağı Hükümet 
programımızda detaylı olarak ifade edil-
miştir. Benzer şekilde Parti programımız 
ve seçim beyannamemizde de konuya 
ilişkin vurgular yer almaktadır. Türkiye 
son üç yılda bu süreci başarılı bir şekilde 
değerlendirmiştir. Ekonomik birimlerin 
ve piyasaların davranışlarını yansıtan gös-
tergelerdeki değişim, reformların önemli 
ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. Bu 
değişimler; özel tasarruf ve yatırımların 
seyri, kamu tasarruf ve yatırımlarının sey-
ri, sabit sermaye yatırımlarının GSMH’ye 
oranı, kamu açığının trendi, hane halkının 
kredi kullanma gücü ve eğiliminin art-
ması, tüketim alanlarının farklılaşması, 
yabancıların Türkiye ekonomisine bakışı 
ve pozisyon alışı bunlar arasında önemli 
olanlarıdır.

Reformlar konuyla ilgili tüm taraf ların 
katılımıyla ortaya çıkan sonuçları dikkate 
alarak dizayn edilmekte ve uygulamaya 
konulmaktadır. Çünkü iktidarımız top-
lumsal derinliği olmayan değişimin, kalıcı 
ve güçlü olamayacağına inanmaktadır. 
Bu nedenle reform sürecine toplumun 
tüm kesimlerinin katılımını sağlamayı 
siyasetimizin temel öğelerinden biri kabul 
ediyoruz. Ayrıca reformların verimliliği de 
kontrol edilmekte ve gerektiğinde tekrar 
revize edilmektedir. 

Şimdi de sizlere bu geçmiş dönem perfor-
mansımızın makroekonomik yansıma-
larını yıllar itibariyle mukayeseli olarak 
anlatacağım. Konunun daha açık şekilde 
anlaşılmasını sağlamak amacıyla, Bakan-
larımız detaylı verileri aktaracağından, 
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sadece 2003-2005 dönemindeki temel 
makroekonomik trendi paylaşacağım.. 

Sayın Başkan… Yüce Meclis’in değerli üye-
leri…

İktidarların makroekonomik performansı 
şu 5 kritere göre değerlendirilir. Bunlar-
dan üçü enflasyon oranı, faiz oranı ve dö-
viz kuru olmak üzere parasaldır. İkisi de 
büyüme oranı ve işsizlik oranı olmak üzere 
reel göstergelerdir. Parasal göstergeler aynı 
zamanda, sırasıyla reel sektör, finansal 
hizmetler sektörü ve dış ekonomik sektör-
deki mevcut durum ve muhtemel gelecek 
konusunda da ipuçları vermektedir. Bu üç 
gösterge ilgili sektörler arasındaki nispi 
dengelere de işaret etmektedir. 

Söz konusu veriler paketi, uygulanan eko-
nomi politikalarının ve reformların sonuç-
larının ortaya çıkarttığı yapısal değişim ve 
dönüşümü de bir ölçüde yansıtmaktadır. 
Reel göstergeler ise, ekonomik faaliyet-
lerin toplumsal ve bireysel sonuçlarını 
göstermektedir. Bu ilişkiler sistemi, farklı 
dinamiklerin ve belirleyicilerin etkisi 
altında şekillenmektedir. Dolayısıyla bu 
karmaşık sürecin etkili bir siyasi vizyon ta-
rafından, dinamik bir biçimde yönetilmesi 
gerekir. Bu başarılı performansı sağlayan 
sinerjik ortama, iktidarımızın yetkinlik ve 
yetenekleri sayesinde ulaşılmıştır.

Sayın Başkan… Yüce Meclis’in değerli üye-
leri…

Enflasyon oranları son dönemlerin en dü-
şük seviyesini göstermektedir. Uzun yıllar 

yanlış sinyal üreten bu gösterge üretici ve 
tüketicilerin alışkanlık ve davranışlarını 
da ciddi şekilde bozmuştur. Düşük enflas-
yon, ekonomik istikrarın önemli gösterge-
lerinden biridir. Bu, aynı zamanda ulusal 
paranın itibar kazandığının da ifadesidir. 
Uluslararası ekonomik ve finansal ilişki-
lerin yapısından dolayı, enflasyonun bir 
küresel gerçek olarak ele alınması gerekti-
ği de gözden kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla 
küresel bir siyasal vizyona sahip olmadan 
enf lasyonla etkili bir şekilde mücadele 
edilemez. Bunu başaran Hükümetimiz; 
enf lasyon oranlarındaki hızlı düşüşleri 
gerçekleştirmiştir.

Enflasyon oranı artış hızının önemli ölçü-
de düşmesi nedeniyle, milletimiz eskiye 
oranla daha fazla, çeşitli mal ve hizmet 
tüketebilme imkanına kavuşmuştur. Diğer 
bir ifadeyle milletimizin satın alma gücü 
artmıştır. Etkinlik ve verimlilik prensiple-
rine uyamayanlar, gelirlerine göre harca-
malarını dizayn edemeyenler, hasılı yeni 
dönemin dilini ve davranış biçimlerini 
anlamakta zorlananlar, ömrünü çoktan 
tüketmiş alışkanlıklarda ısrar edenler, bu 
ciddi yapısal değişim ve dönüşüm kar-
şısında önemli maliyetlerle karşılaşmak 
zorunda kalmıştır. 

Bu süreç, bu dönemde de dinamik bir bi-
çimde devam edecektir. Bu süreci anlama 
ve uyum sağlama konusunda vatandaşla-
rımıza ve firmalarımıza meslek kurum ve 
kuruluşlarımızın, kurumsal, sosyal sorum-
luluk gereği sağlayacakları veri ve bilgi 
desteği özellikle büyük önem taşımakta-
dır. Bizler her zaman olduğu gibi, karar 
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alma süreçlerini sivil topluma açık tutarak 
katılımcı politikalar izlemeye devam ede-
ceğiz; taahhütlerimizin arkasında duracak, 
şeffaflığın korunmasına özen gösterecek, 
sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Yeni 
süreçte enflasyon hedeflemesi rejimine 
geçilmesi için ön koşulların büyük oranda 
oluştuğuna dair inanç da bu sayede güçlen-
miştir. 2006 yılında ise şeffaflık ve hesap 
verebilirlik alanında atılacak yeni adımlar 
ile uygulanacak olan para politikası artık 
enflasyon hedeflemesi rejimi olacaktır.

Sayın Başkan… Yüce Meclis’in değerli üye-
leri…

Mali reformlar sayesinde kamunun fon 
talebinin giderek azalması faiz oranlarının 
düşüşünde etkili olmuştur. Paranın fiyatı-
nı yansıtan faiz oranları hem yabancıların 
Türkiye’ye fon aktarmasının cazip olacağı 
hem de vatandaşlarımızın ve firmala-
rımızın harcamalarını finanse etmekte 
uygun bulacakları seviyelere gerilemiştir. 
Küresel ve ulusal piyasalar arasındaki bu 
dengeyi, makroekonomik performansımı-
zı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla 
yakından izlemekteyiz, gerekli kararları 
almaktayız. Faiz oranlarının bu trendi 
finans sektörünün de ürünler ve fonksi-
yonlar bazında yeniden yapılanmasında 
önemli rol oynamıştır. Beklentilerin etkisi 
yanında faiz oranlarındaki bu trend, ban-
kacılık sektörüne olumlu şekilde yansımış, 
bankalar KOBİ’leri ve bireysel müşterileri 
yeniden keşfetmeye başlamıştır. 

Bu ekonomik gelişmenin, siyasal açıdan 
demokrasinin omurgasını oluşturan “orta 

sınıf ”ın güçlenmesine katkı sağlayacağı 
da açıktır. Demokrasinin toplumsal ma-
yasını teşkil eden orta sınıfların güçlen-
mesi toplumun tüm kesimlerine olumlu 
yansıyacaktır. 2002 yılı sonunda ortalama 
460 milyon YTL, yani 460 trilyon TL olan 
konut kredileri Eylül 2005’te 9.1 milyar 
YTL, yani 9.1 katrilyon TL’ye ulaşmıştır. 
Aynı tarihlerde, tüketici kredileri toplam 
ortalama 2.3 milyar YTL’den yani yani 2.3 
katrilyon TL’den, 23.9 milyar YTL’ye, yani 
23.9 katrilyon TL’ye yükselmiştir. Merkez 
bankasının gecelik faiz oranları ile hazi-
nenin Devlet İç Borçlanma Senetleri faiz 
oranları da son yılların en düşük seviyele-
rine gerilemiştir. 

Ayrıca faiz oranlarının düşüşü, kamunun 
borç stokunu yönetmesinde de önemli 
avantaj sunmuştur. 9 Aralık 2005 tarihi 
itibariyle, borç stokumuz 207.4 milyar 
YTL, yani 207.4 katrilyon TL düzeyindedir. 
1 puan daha düşük faiz oranı yaklaşık 2,1 
milyar YTL, yani 2.1 katrilyon TL tasarruf 
sağlamaktadır. Aynı tarihte, döviz cinsi 
ve dövize endeksli iç borçlarımız ile dış 
borcumuzun toplamı 91 milyar dolar dü-
zeyindedir. 1 puan daha düşük faiz oranı, 
mevcut kur düzeninde yaklaşık 1 milyar 
dolar tasarruf sağlayacaktır. Dolayısıyla, 
sağlanacak toplam tasarruf 3.3 milyar 
YTL, yani 3.3 katrilyon TL olacaktır. Bu-
nun ekonomiye ve topluma maliyetini 
bundan daha iyi nasıl anlatabiliriz.

Yüksek faiz oranları, özel sektör açısından, 
dışlama etkisi yanında faaliyet dışı gelir 
fırsatı oluşturduğundan, ekonominin fon 
kaynak ve kullanım dengesini bozucu etki 
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üretmiştir. Nominal ve reel faiz oranları-
nın bu düşüş trendi, milletimizin tüketim 
ve yatırım taleplerinin hızla artmasına 
ve ekonomik faaliyetlerin canlanmasına 
katkıda bulunmuştur. Faiz oranlarındaki 
gelişmeler bankacılık sektörü üzerinde de 
bir dizi olumlu etki üretmiştir. Banka kre-
dilerinin GSMH’ye oranı 2002 yılında % 
20 iken 2005 yılının ilk yarısında ortalama 
% 28’e yükselmiştir. Kredi mevduat oranı 
ise, 2002 yılında % 24 iken Kasım 2005’te 
ortalama % 53 olmuştur. Menkul değerle-
rin banka sistemi bilanço yapısı içindeki 
payı ise % 41’den % 39’a gerilemiştir.

İMKB endeksindeki gelişmelere paralel 
olarak, borsadaki şirketlerin piyasa değeri 
2002 yılında ortalama 30 milyar Ameri-
kan doları iken, 2005 yılında ortalama 150 
milyar Amerikan dolarına yükselmiştir. 
Bu bir anlamda, kaynak sıkıntısı içinde 
olan sektörlere ve firmalara halka arz yo-
luyla ciddi sayılabilecek kaynak sağlama 
imkan ve fırsatı da sunmuştur. Bunu iyi 
değerlendiren firmalarımız önemli açılım-
lar sağlamış ve rekabet avantajı elde etme-
de bir adım öne geçmiştir.

Sayın Başkan… Yüce Meclis’in değerli üye-
leri…

Kurlar, piyasa koşulları ile ülkeler arası 
mal ve hizmet hareketleri ile sermaye 
hareketlerinin yön ve şekline bağlı olarak 
değişmektedir. Ulusal paranın yabancı 
paralar karşısındaki değerini korumak, 
güçlendirmek, yerli ve yabancı piyasalar 
tarafından talep edilebilirliğini sağlamak, 
son dönemlerdeki tüm programların te-

mel amaçlarından biri olmuştur. AK Parti 
iktidarı, bu alanda da önemli bir başarıyı 
ortaya koymuştur. YTL’ye geçilmesi ve 
ekonomik istikrara bağlı olarak YTL’ye ta-
lebin artması ile birlikte şu andaki kurlar 
Cumhuriyetimizin ilk dönemleri seviye-
sine gelmiş bulunmaktadır. 1933 yılında 
dolar kuru bu günkü seviyesinde (1.3513) 
bulunmaktaydı. 

Bunun neticesinde, yurtiçinde gerek yurt-
dışında yatırımcılar Yeni Türk Lirası cin-
sinden borçlanma araçlarına yönelmekte-
dir. Yurtiçinde YTL cinsi yatırım araçlarını 
tercih edenlerin payı 2002’de yüzde 53 
iken bugün yüzde 75’lere ulaşmıştır. Yurt-
dışında da yabancı yatırımcılar YTL cinsi 
tahvil ihraç etmeye başlamışlardır. 

Sayın Başkan… Yüce Meclis’in değerli üye-
leri…

İstihdam, ekonomik, sosyal ve kültürel 
birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan bir 
sonuçtur. Bu süreçte, eğitim, yaş, cinsiyet 
ve bölgesel farklılıkların da etkisiyle, arz 
tarafında işgücüne katılma oranları önem-
lidir. Talep tarafında ise mal ve hizmet üre-
ten firmaların üretim süreçlerinin mevcut 
yapısı ve muhtemel değişim şekli belirle-
yici olmaktadır. Sektörlerin farklı oranda 
büyümesi, kamunun bir istihdam kapısı 
olmaktan çıkması, ekonominin yeniden 
yapılanması ve ekonomideki büyümenin 
genel olarak sermaye yoğun sektörlerde 
yoğunlaşması, işsizlik oranlarının daha 
yüksek seviyelerde gerçekleşmesini do-
ğurmuştur. 
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Gelişen teknoloji yatırımlarının da istihdam 
üzerinde farklı etki ürettiğini de gözden 
uzak tutmamak gerekir. Mal ve hizmet pi-
yasaları ile emek piyasasının yapısı ve karşı-
lıklı ilişkileri istihdam ve işsizlik konusunda 
özel önem taşımaktadır. Nüfusumuzun art-
masına bağlı olarak artan işgücüne katılma 
oranı yanında, yıllar boyunca uygulanmış 
yanlış politikaların sonucu olan mevcut işsiz 
stoku, makroekonomik performansın işsiz-
lik oranlarını düşürme etkisinin gücünü 
azaltmaktadır. Bununla beraber, reel ücret-
lerin artmasına rağmen, işsizlik oranı artışı-
nın durduğunu da gözden uzak tutmamak 
gerekir. Ve bugün gelinen noktada, piyasaya 
katılan yeni işsiz sayısı kadar istihdam yara-
tılarak işsizlik oranı geçen süre içinde küçük 
oranda azaltılmış ve işsizliğin dramatik yük-
selişi durdurulmuştur.

İşgücü piyasasındaki gelişmeleri yıllar itiba-
riyle değerlendirdiğimizde, sivil işgücünün 
2002 yılında 23.818.000 iken, Eylül/2005 
itibariyle 25.219.000 olmuş, sivil işgücü-
nün 1.401.000 artmıştır. Sivil istihdam 
2002 yılında 21.354.000 iken, 22.838.000 
kişiye yükselmiş, 2002-2005 yılları arasında 
1.484.000 kişiye ilave istihdam sağlanmıştır. 
İşsiz sayısı 2002 yılında 2.464.000 kişi iken, 
işgücüne her yıl yeni katılanlara rağmen, 
işsiz sayısı Eylül/2005 itibariyle 2.381.000’e 
düşürülmüştür, Aktif ve kapsamlı emek 
piyasası, istihdam reformları ve politikaları 
yeni dönemde daha fazla ağırlık vereceğimiz 
önceliklerimizden biri olacaktır. 

Sayın Başkan… Yüce Meclis’in değerli  
üyeleri,

Ekonomik faaliyetlerin ortak amacı ve so-
nucu, Gayri Safi Milli Hasıla’nın düzeyinin 
artırılması ve bileşiminin zenginleştiril-
mesidir. Aynı zamanda bunun sürdürüle-
bilir formda devam ettirilmesi gerekir. Pa-
zartesi günü yayınlanan GSMH rakamları, 
iktidarımızın bir kez daha yüksek oranda 
büyüme sürecini devam ettirdiğini gös-
termektedir. 2005 yılının III. çeyreğinde 
GSMH % 7.3 oranında artarken, bu yılın 
9 aylık büyüme oranı % 5.5 olmuştur. Bu 
süreçte en büyük katkı % 19.7 ile inşaat 
sektöründen gelmiştir. Bu yılın üçüncü 
çeyreğinde, gayri safi sabit sermaye yatı-
rımları sabit fiyatlarla % 27.8 artarken, 9 
aylık artış oranı % 18.1 yükselmiştir. 

Bu veriler büyüme oranında hedeflerimizi 
bir miktar aşabileceğimizi göstermekte-
dir. AK Parti iktidarı döneminde, daha 
sağlıklı ve sürdürülebilir, verimlilik ve 
ihracat artışına bağlı, özel sektör kaynaklı 
bir büyüme yaşanmaktadır. Hükümet ve 
Parti programlarımızda bu konulara özel 
vurgu yapılmış, bununla ilgili politika ve 
stratejilerimize yer verilmiştir. Türkiye 
ekonomisi, oldukça uzun bir süreden beri 
(1953’ten bu güne) ilk defa üst üste üç yıl-
lık dönemde bu oranda (yıllık ortalama % 
8) büyümüştür. GSMH’nin büyüme oranı 
ile kişi başına düşen GSMH her yıl hedefle-
nenden daha çok artmıştır. 

Bu artış trendinin toplumun her kesimine 
yansımasının zaman alması, reformla-
rın etkisinin zamanla ortaya çıkmasına, 
nispi dengelerin yeniden kurulmasının 
etkilerine, değişim ve dönüşüm sürecinin 
algılanma şekline bağlı bir özellik taşı-
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maktadır. Zaten bu konuda en başından 
beri milletimizle her şeyi açıkça paylaştık. 
İktidarımızın ilk 3 yılının bozulan sistemi 
tamir etmekle ve alt üst olmuş dengeleri 
kurmakla, kısacası ekonomi yönetimine 
günübirlik müdahaleler yerine mali disip-
lin ve rasyonalite çerçevesinde çeki düzen 
vermekle geçeceğini belirttik. Bu strateji-
nin meyvelerini bu yıldan sonra görece-
ğimizi de aziz milletimize tüm açıklığıyla 
anlattık.

Gelir dağılımı konusunda % 20’lik dilimler 
açısından en fakir grubun payı nispi olarak 
artarken, en zengin grubun payı da nispi 
olarak azalma trendine girmiştir. Böylece 
stratejilerimizin, gelir dağılımının sosyal 
kesimler arasındaki dengeyi ve adaleti sağ-
lama yönünde fonksiyon ürettiğini göster-
mektedir. Öte yandan, yoksulluk verileri 
de, en fakir gruplarda az da olsa iyileşme 
sürecinin başladığına dair işaretler ortaya 
çıkmaktadır. dolar cinsinden kişi başına 
düşen gelir son üç yıl içinde ortalama iki 
katına çıkmıştır.

Bir asgari ücretli maaşıyla temel gıda mad-
delerinden; Ekim/2002 itibariyle 190 kg 
ekmek alabilirken, Temmuz/2005 itibariy-
le 294 kg alabilmekte, Ocak/2003 itibariy-
le 25 kg et alabilirken, Temmuz/2005 iti-
bariyle 30.8 kg et alabilmekte, Ekim/2002 
itibariyle 151 litre süt alabilirken, Tem-
muz/2005 itibariyle 226.8 litre süt ala-
bilmekte, Ocak/2003 itibariyle 78.3 litre 
ayçiçek yağı alabilirken, Temmuz/2005 iti-
bariyle 121.7 litre ayçiçek yağı alabilmekte, 
Ocak/2003 itibariyle 137.1 kg toz şeker ala-
bilirken, Temmuz/2005 itibariyle 169.3 kg 

toz şeker alabilmektedir. Ekim/2002 80 kg 
kuru fasulye alabilirken Temmuz/2005’te 
135 kg, beyaz ve kahverengi eşya fiyatları 
Ocak/2003 ve Ekim/2005 itibariyle mu-
kayese edildiğinde, televizyon fiyatlarında 
% 31,1, bulaşık makinesi fiyatlarında % 
17.9, normal buzdolabı fiyatlarında % 17.8, 
fırın fiyatlarında % 14.4, çamaşır makinesi 
fiyatlarında % 8.7 oranlarında düşüşler 
meydana gelmiştir.

2002 yılında 6.659.000 adet olan Beyaz 
Eşya üretimi (buzdolabı, çamaşır makine-
si, bulaşık makinesi, fırın) 2004 yıl sonu 
itibariyle 11.643.000’e yükselmiştir. Üreti-
len beyaz eşyanın 2002 yılında 4.381.000 
adedi ihraç edilirken ,  2004 yılında 
7.211.000 adedi ihraç edilmiş, 2002 yılın-
da 2.533.000’i, 2004 yıl sonu itibariyle de 
5.045.000’i yurt içine satılmış olup, gerek 
üretim, gerek ihracat ve gerekse yurt içi 
satışlarda yıllar itibariyle önemli artışlar 
sağlanmıştır.

Sanayi, ticaret ve hizmetler sektörü deği-
şen ulusal ve küresel koşullara bağlı olarak 
yeniden yapılanmaktadır. İktidarımız kat-
ma değer ve istihdam yaratma kapasitesi 
nispeten yüksek sektörlere yönelik farklı-
laştırılmış yaklaşımlar üzerinde durmak-
tadır. Bu konulara ilişkin daha kapsamlı 
bilgileri konuşmamın ikinci kısmında 
sunacağım.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Şimdi de, ekonomimizin makroekonomik 
dengelerinin yapısı ve özelliğiyle ilgili veri 
ve bilgiler aktaracağım. İlk olarak bütçeyi 
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daha sonra da ödemeler bilançosunu ele 
alacağım. Böylece ekonomimizin iç ve dış 
denge pozisyonlarının izlediği trendi de-
ğerlendireceğim. Makroekonomik perfor-
mansın iyileştirilmesinde en önemli ens-
trümanlardan biri mali disiplindir. Mali 
disiplin de bütçeleme sürecinde dikkate 
alınan temel makroekonomik göstergele-
rin düzey ve izleyeceği eğilime bağlı bu-
lunduğu gibi, bu eğilimi de önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

Kamu maliyesindeki performansımızın iki 
önemli göstergesi, bütçe açığının GSMH’ye 
oranı ile faiz dışı fazlanın GSMH’ye ora-
nının son üç yılda izlediği trend hem iç 
dengenin zamanla gerçekleştirilebileceği 
ve önemli sorunlarımızın başında yer alan 
mali yükümlülüğümüzün azalma süre-
cine yöneldiği konusunda ciddi sinyaller 
vermektedir. Konsolide bütçe giderlerinin 
GSMH’ye oranı da sırasıyla % 39.8, % 36.9, 
% 3.8 ve % 29.9 benzer bir eğilim kazan-
mıştır. Bu gelişmede faiz giderlerindeki 
belirgin azalma eğilimi etkili olmuştur. 
Konsolide bütçe gelirlerinin GSMH’ye 
oranları ise sırasıyla % 28.1, % 26, % 25.8, 
% 27 şeklinde olmuştur. 2001 yılında, 
vergi gelirlerinin tamamından fazlası faiz 
giderlerine giderken, 2005 yılında Kasım 
ayı faiz giderleri, vergi gelirlerimizin % 
43’üne gerilemiştir. 

2005 yılı sonu itibariyle, birçok Avrupa 
ülkesinin bile gerçekleştiremediği, Ma-
astrich Kriterleri arasında yer alan bütçe 
açığının GSMH’ye oranı ile kamu borçla-
rının GSMH’ye oranı hedefine ulaşılmış 
olacaktır. Bu sonucun nedenlerinden 

biri de, temel bütçe kalemlerinde her yıl 
hedef lenenden daha iyi gerçekleşmele-
rin başarılmış olunmasıdır. 2002 yılında 
bütçe açığının GSMH’ye oranı % 14.6 iken 
2003’te % 11.3’e, 2004’te % 7.1’e düşmüş, 
bu sene sonundaki beklenti % 3 civarında-
dır. Kamu maliyesi göstergelerindeki bu 
iyileşme, faiz oranının düşmesi, enflasyon 
oranının düşmesi ve döviz kurunun istik-
rar kazanması üzerinde de doğrudan ve 
dolaylı etkide bulunan süreci de olumlu 
etkilemiştir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Dış dengeye yönelik en önemli gösterge 
olan cari açık ve bunun GSMH’ye oranı 
giderek artmıştır. Ekonomik performans 
açısından da en çok tartışılan konu bu 
olagelmiştir. Size bunun oluşum ve finans-
man sürecini açıklayacağım. Cari denge-
nin oluşumunda, Dış Ticaret Dengesi, Ya-
tırım Gelirleri Dengesi, Hizmetler Dengesi 
ve Cari Transferler etkili olmuştur. İlk iki 
denge açık son iki denge fazla vermiştir. 
Burada turizm gelirlerimiz ve az da olsa 
işçi gelirleri açığın azaltılmasına önemli 
katkı sağlamıştır Turizm gelirlerimiz 2002 
sonu ve Ekim 2005 tarihleri arasında mil-
yar dolar olarak şöyle bir trend izlemiştir. 
6.6, 11.1, 13.4 ve 14.3. 

İhracat artışının ithalat artışına bağlı ol-
ması, ekonomilerin karşılıklı bağımlılıkla-
rının bir sonucudur. Dış ticaret hacminin 
GSMH’ye oranındaki gelişmeler, Türkiye 
ekonomisinin reel bazda dışa açıklığının 
arttığını göstermektedir. Ülkemiz, reel 
sektör anlamında global entegrasyonda 
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önemli adımlar atmıştır. Bu göstergelerde 
her yıl hedeflerin üzerinde gerçekleşmeler 
söz konusu olmuştur. Amacımız zaman 
içinde, ithalat ve ihracat dengesinin ülke-
mizin imkan ve kaynaklarının daha etkin 
değerlendirilmesine imkan veren tabloya 
ortam hazırlamasıdır. Bu çerçevede, ül-
keler ve sektörler bazında aktif ihracat 
politikaları, modelleri geliştirmekteyiz ve 
uygulamaktayız. Yaptığımız her dış gezi-
nin gündem maddelerinin yarısını finans 
psikolojisini lehimize çevirmeye, aktif ih-
racat politikaları üretmeye ayırmaktayız.

Yaptığımız dış geziler sayesinde sıkı mü-
nasebetlerimiz olmasına rağmen finans 
psikolojisinin aleyhimize olduğu ülkelerin 
tutumlarını değiştirmek ve yıllarca ihmal 
edilmiş ülkelerle ilişkilerimizi geliştirerek, 
aktif ihracat politikası üretme konusunda 
adeta küresel bir seferberlik başlatmış 
bulunmaktayız. Bu seferberlikte en önemli 
ekonomik gündemimiz ziyaret ettiğimiz 
ülkelerdeki mal, sermaye ve yatırım hare-
ketlerinde ülkemizin lehine bir tablo orta-
ya çıkması için uğraşmaktır. Her gezimizin 
ardından bu çabalarımızın meyvelerini 
almaya başladığımızı görmekten memnu-
niyet duymaktayız. 

Doğrudan küresel sermaye yatırımların-
daki artış ve turizmde görülen canlanma 
bunun ilk göstergelerindendir. Dış ticaret 
rejimimiz de bu amaca uygun olarak ye-
niden ele alınacak ve dizayn edilecektir. 
Türk müteşebbislerin yurtdışındaki ya-
tırımlarının artırılması, uluslararası hiz-
met portföylerinin büyütülmesi üzerinde 
yoğunlaşacağız. Cari dengenin finans-

manında, doğrudan yatırımlar, portföy 
yatırımlar, diğer yatırımlar ve rezerv var-
lıklardan oluşan Finans Hesapları ile Net 
Hata ve Noksan kalemi etkili olmuştur. 
Cari açığın bu yönünü de ciddi şekilde 
izliyoruz. Açık daha önceleri günlük ya 
da para piyasalarından finanse edilirken, 
günümüzde bu trend değişmeye başlamış-
tır. Cari açığın tasarruf açığını yansıttığı 
düşünüldüğünde, özel sektörün tasarruf 
dengesinin GSMH’ye oranı ile yine özel 
sektörün yurtiçi tasarruflarının GSMH’ye 
oranı içindeki paylarının izlediği trend, 
yapısal değişimi göstermektedir. 

Söz konusu süreçte, özel sektörün rolü de 
gözden kaçırılmamalıdır. Ayrıca, küresel 
sermayenin üstlendiği pozisyonlar da 
eskisinden farklı bir yapı kazanmıştır. Bu 
açıkla finanse edilen özel sektörün ilave ih-
racat, döviz girdisi ve istihdam sağlayacak 
teknoloji ve yeni yatırımlarının söz konu-
su olduğu da ihmal edilmemelidir. Doğru-
dan küresel sermaye yatırımlarında da bir 
sıçrama dönemine girilmiştir. 1990’lı yıl-
lar boyunca 1 milyar dolar civarında seyre-
den doğrudan yatırımların 2005 yılında 6 
milyar dolara yaklaşması beklenmektedir. 
1954-2002 döneminde 6.093 adet küresel 
sermayeli şirket kurulmuş iken, 2003 yılı 
başından bu yılın Ekim ayı sonuna kadar 
toplam 5.614 adet yabancı sermeyeli şirket 
kurulmuştur. Şirketler çoğunlukla imalat 
sanayi ve hizmetler sektöründe faaliyette 
bulunmaktadır.

Değerli ulusal paranın, dış ticaret ve ser-
maye hareketleri yoluyla, nispi fiyatlar ile 
ekonomik yapı ve ilişkiler sistemine etkisi 
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zamanla farklılaşabilmektedir. Sürecin 
ulusal piyasaları etkileme yön ve şeklini 
doğru analiz etmekteyiz. Sektörlerimizin 
büyüme ve kura karşı duyarlılıklarının, 
cari açıkla ilişkisini daha detaylı şekilde 
incelemekteyiz. Bu süreçten daha olumlu 
sonuç elde edebilmek amacıyla, sanayi, 
ticaret ve hizmet kesimimizin ihtiyaçları-
nı ve taleplerini dikkate almakta, gerekli 
politika ve stratejileri uygulamaktayız.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Programın dizayn döneminin koşulları-
nın doğal sonucu olarak, en temel hedef-
lerinden biri kamu borçlarının GSMH’ye 
oranını düşürmektir. Programın amiral 
gemisi, kamu borçlarının GSMH’ye ora-
nını düşürmek olduğu için, bu önceliğe 
odaklanmanın bazı yan ürünlerinin ol-
ması, işin doğasından kaynaklanmakta-
dır. Dış dengedeki tartışılan gelişmeleri 
bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 
Bunun planlandığı şekilde trend izleme-
si, büyüme oranları, faiz dışı fazla, faiz 
oranları, döviz kuru ve para arzı gibi ko-
nulardaki performansa bağlı kılınmıştır. 
AK Parti iktidarında bu alanlarda önemli 
sonuçlar elde edilmiştir. 

Kamu kesimi borç stokunun brüt ve net 
olarak GSMH’ye oranı büyük ölçüde mak-
roekonomik performansa ve yapısal re-
formlara bağlı olarak azalmıştır. Üç yıldır 
sürdürülen mali disiplin sayesinde kamu 
borcunun nominal ve reel artış hızı ciddi 
şekilde azalmıştır. Bunu sağlayan önemli 
bir gösterge de, kamu kesimi ve bütçe 
dengelerinin GSMH’ye oranları olmuştur. 

Şüphesiz bu oranın daha da düşürülmesi 
gereklidir. 

İç borç yapısı AK Parti iktidarında önemli öl-
çüde değişmiştir. 2002 ve 2005 Eylül verileri 
dikkate alındığında, sabit faizli borç oranı % 
15’ten % 40’a, değişken faizli borç oranı % 
26’dan % 44’e çıkarken, döviz cinsinden ve 
dövize endeksli borç oranı ise % 59’dan % 
15’e düşmüştür. Öte yandan, iskontolu TL 
borçlanmaların vade yapısı ve ortalama yıl-
lık bileşik faiz oranları Kasım 2002’de 6.2 ay 
ve % 53 iken, Kasım 2005’te 16 ay ve % 14.1 
olarak gerçekleşmiştir. Fakat stokun vade ya-
pısı hala düşüktür ve hassasiyetler dikkatli 
şekilde izlenmektedir. 

Bununla beraber, sonuçlar etkin borç yö-
netiminin gerçekleştirildiğini ortaya koy-
maktadır. Uygulamakta olduğumuz tem-
kinli politikalar nedeniyle, her yıl adım 
adım azalan borçların GSMH’ye oranının 
bu seviyelerinin yeterli olmadığını biliyor, 
borçların yapısı ve özelliğini daha sağlıklı 
yapıya kavuşturacak uygulamalara ağırlık 
veriyoruz. Ülkemizin Uluslararası Para 
Fonu ile olan ilişkileri Hükümetimizin ikti-
darda olduğu son üç sene içinde niteliğini 
değiştirmiş; Türkiye bu dönemde IMF’den 
net kredi kullanan ülke olmaktan çıkmış; 
uygulanan sıkı maliye politikasının etki-
siyle IMF’ye olan borçlarını önemli oranda 
azaltmıştır. 2002 yılı sonunda yaklaşık 23 
milyar dolar olan IMF’ye borcumuz bu yıl 
sonu itibariyle 14.8 milyar dolar seviyesi-
ne inecektir. 

2002 yılında rekor düzeylere çıkan kamu 
kesimi borçlanma gereğinin, kısa sayılabi-
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lecek iktidarımız döneminde 2005’te yüz-
de 1’in altına gerilemesi beklenmektedir. 
Önümüzdeki yıl ise kamu kesiminin ilk 
kez fazla vermesi mümkün olacaktır. 2003 
yılı başından bu yana uluslararası sermaye 
piyasalarında toplam 17.5 milyar dolar 
tutarında tahvil ihraç edilmiştir. İhraç 
ettiğimiz tahviller diğer yükselen piyasa 
ekonomileri ve benzer kredi notuna sahip 
ülkelerle kıyasladığında daha düşük risk 
primine sahiptir. Bu durum uluslararası 
yatırımcılar tarafından ülkemize duyulan 
güvenin bir göstergesidir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Özelleştirme ve TMSF bünyesindeki varlık 
satış sürecini ne kadar şeffaf ve değerinde 
gerçekleştirdiğimiz, dün yapılan son ihale 
ile ortaya çıkmıştır. GSM varlıkları, ticari 
ve iktisadi bütünlüğü 4.550 milyar dolara 
satılmıştır. Özelleştirme işlemleri 2003-
2005 döneminde sırasıyla 177 milyon 
USD, 1.267 milyar USD ve 16.948 milyar 
USD olarak gerçekleşmiştir. Özelleştirme-
nin temel amacı, kamunun, özel sektörün 
faaliyet alanından çekilmesi ve asli fonk-
siyonlarına dönmesidir. Özelleştirmeden 
beklenen yararları daha da artırmak için 
özelleştirme hukuku altyapımızın güçlen-
dirilmesine ağırlık verilecektir. Özelleş-
tirme uygulamalarının başlangıcından 
itibaren 2003 yılına kadar toplam 8 milyar 
ABD doları tutarında özelleştirme uygula-
ması gerçekleştirilmiş iken 2003-2005 yı-
ları arasında gerçekleştirilen özelleştirme 
uygulamalarının toplamı 18.4 milyar ABD 
dolarına ulaşmıştır. Bu tutara İstanbul 
Atatürk Havalimanı, Salıpazarı Yap-İşlet-

Devret projesi ve TMSF tarafından gerçek-
leştirilen satışlar dahil değildir. 

Özelleştirme sürecinde önemli bir yer 
tutan, daha bir kaç yıl öncesine kadar çok 
küçük değerlerle ifade edilen Türk Tele-
kom, Tüpraş ve Erdemir gibi kuruluşların 
özelleştirilmesi 2005 yılında gerçekleşti-
rilmiştir. Özelleştirmedeki gelişmeler hiç 
kuşkusuz Türk ekonomisinde sağlanan 
istikrar ve güvenin bir sonucu olarak or-
taya çıkmıştır. 2006 yılında başta elektrik 
dağıtım şirketleri olmak üzere, otoyol ve 
köprülerin, şeker fabrikalarının ve Emekli 
Sandığı otellerinin özelleştirilmesi için ça-
lışmalar hızla devam etmektedir. 

1997-2002 yılları arasında Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen ve 
Hazine’ye yaklaşık 50 milyar USD’lik bir 
maliyet yükleyen batık bankalar soru-
nunun çözümü yolunda 2003’den son-
ra önemli adımlar atılmıştır. Bankalar 
Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile hem 
İmar Bankası’ndaki kayıt dışı mevduatın 
ödenmesinden doğan TMSF alacağının, 
hem de daha önce Fona devredilmiş bu-
lunan 20 bankadan kaynaklanan kamu 
alacaklarının tahsili yolunda önemli mesa-
feler alınmıştır. 2004-2005 yılında yapılan 
çalışmalar ile toplam tahsilat 5 milyar do-
ları aşmış, ilk defa Hazineye kaynak aktar-
maları başlamıştır. Bu yılın ilk 11 ayında 
Hazineye 4.356 milyar YTL (3.25 milyar 
USD) kaynak aktarılmıştır. 

Bugüne kadar fiilen yapılan 5 milyar 122 
milyon USD’lik tahsilatın 4 milyar 190 
milyon USD’lik kısmı (yüzde 82’si) Hükü-
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metimiz döneminde yapılmıştır. Banka 
Hakim ortaklarından yapılan 2 milyar 
707 milyon USD’lik tahsilatın yüzde 95’i 
de Hükümetimiz döneminde yapılmıştır. 
İmar Bankası’ndan kaynaklanan 6 milyar 
dolar hariç olmak üzere banka hakim or-
taklarının kendi bankalarından ve diğer 
fon bankalarından kullandıkları nakdi ve 
gayri nakdi krediler toplamı 11.6 milyar 
USD’dir. Bu hakim ortakların 11 tanesiyle 
protokol imzalanarak, 7.2 milyar dolarlık 
borç yapılandırılmıştır. Faizler hariç proto-
kol imzalamayan banka hakim ortakların-
dan nakdi ve gayri nakdi 4.4 milyar USD 
alacak bulunmaktadır. Etkin ve hızlı takip 
ve tahsil çabalarının sonucunda yapılması 
beklenen tahsilat, 10 milyar USD seviye-
sini aşacaktır. Bunun yüzde 95’inin 2007 
yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarında yapısal reformlar 
ve ekonomik gelişmeler yanında, sosyal 
yaklaşımlara, toplum kesimlerine yöne-
lik politikalara da özel önem verilmiştir. 
Prensip olarak, kamu çalışanlarının maaş 
ve ücretleri, emekli maaşları hedef enflas-
yon kadar artırılmış, enflasyon, hedeflerin 
altında kaldığı için reel bir artış gerçek-
leşmiştir. Tarım sektörünün geliştirilmesi 
amacıyla, doğrudan gelir desteği yeniden 
düzenlenmiş, hayvancılığın kalkındırıl-
ması amacıyla hayvancılığa destekleme 
bütçesinden ayrılan pay artırılmış, çiftçi-
lerimizin kullandığı önemli girdiler des-
teklenerek üretim maliyetini düşürücü 
politikalar uygulanmıştır. 

Çiftçimize yönelik temel desteklerimiz, 
doğrudan gelir desteği, prim ve hayvancı-
lık ödemelerinden oluşmaktadır. Pamuk, 
ayçiçeği, soya, kanola ve zeytinyağı ile 
yaş çaya prim desteği sağlanmaktadır. 
Damızlık sığır, yem, suni tohumlama, suni 
tohumlama ekipmanı, sığır ve manda ye-
tiştiriciliği, buzağı yetiştiriciliği, arıcılık, 
su ürünleri yetiştiriciliği, hastalıktan ari 
işletme ile süt gibi hayvancılık faaliyetle-
rine de destekleme ödemeleri yapılmak-
tadır. Bu yıl içinde uygulamanın kapsamı 
genişletilerek et teşvikleri için de ödeme 
yapılmasına başlanmıştır.

Çiftçilerimize Ziraat Bankası tarafından 
kullandırılan tarımsal krediler 2003 
yılında 247 milyon YTL iken, 2005 yılı 
Ekim ayı itibariyle 8 kat artarak yaklaşık 2 
milyar YTL’ye yükselmiştir. Özel sektörün 
önünü açarken ekonomimizin temel di-
reği olan esnaf ve sanatkarlarımız ile çift-
çilerimizi de unutmuş değiliz. Ekonomik 
krizler nedeniyle finansal yapıları giderek 
bozulan esnaf ve sanatkarlarımızın kredi 
borçlarını ödeyebilmelerine ve yeniden 
düşük maliyetli kredi kullanabilmelerine 
imkan tanınmıştır. AK Parti iktidarından 
önce % 75 olan esnaf kredileri faiz oranı % 
16’ya geriledi. Kullandırılan kredi miktarı 
23 kat artarak 3.5 katrilyon TL’ye ulaştı. 
538 bin esnaf iş hayatına başladı. AK Parti 
iktidarından önce 825 bin esnaf sicil affıy-
la ekonomiye döndü

Kamu sağlık hizmetlerinin sunumu Sağ-
lık Bakanlığı altında birleştirilmiş, SSK 
hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredil-
miştir. Yeşil Kartlı vatandaşların ilaçlarını 
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herhangi bir yere başvurmadan doğrudan 
eczanelerden almaları sağlanmıştır. Bazı 
gıda maddelerinde ve ilaçta KDV oranları 
indirilmiştir. 2003 yılından itibaren Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca 
belirlenen fakir ailelere bedelsiz kömür 
yardımı yapılmıştır. Öğrencilerimize yö-
nelik burs ve kredileri önemli oranlarda 
arttırdık 45 milyon olan burs miktarını 
130 milyona çıkardık. İlköğretimde erkek 
öğrencilere aylık 18 milyon TL, kız öğren-
cilere 22 milyon TL, orta öğretimde erkek 
öğrencilere 28 milyon TL, kız öğrencilere 
39 milyon TL eğitim yardımı yaptık. İlköğ-
retim ikinci kademe ve lise öğrencilerine 
verdiğimiz bursları ise 13 milyon liradan 
42 milyon liraya çıkardık. Yatılı okullarda 
kalan öğrencilerimizin iaşe bedeli olan 
1.5 milyon lirayı yeni dönemde 3.5 milyon 
liraya yükselttik.

Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak 
ve geri kalmış yerlerdeki istihdamı artır-
mak amacıyla çıkardığımız teşvik yasası-
nın kapsamı 36 ilden 49 ile çıkarılmıştır. 
Ayrıca, Hükümetimiz bu dönemde büt-
çede önemli oranda faiz dışı fazla vermiş 
olmakla beraber, eğitim, sağlık, sosyal yar-
dım ve korumayı içeren sosyal harcamalar-
da herhangi bir kısıtlamaya gitmemiştir. 
Toplumun değişik kesimlerini koruma ve 
kollamaya yönelik olan ve önemli bir kay-
nağı gerektiren bu sosyal politikalar, mali 
disiplini bozmadan uygulanmıştır. Bütün 
bu harcamaların GSMH’ya oranı 2002 ve 
2005 yılları arasıyla % 17.4, % 18.2, % 18.9 
ve % 19’dur. Aynı yıllar arasında YTL ola-
rak sosyal harcamalar sırasıyla 47.5 milyar, 
64.8 milyar, 81.1 milyar ve 92 milyarlık 

bir trend izlemiştir. 2005 ve 2002 yıları 
arasındaki artış oranı ise % 91.7 olmuştur. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye ekonomisi, ulusal çerçevede ger-
çekleştirilen makroekonomik performans 
kadar, küresel ekonomik çerçevede de 
oldukça olumlu dinamizm üretmiş bazı 
alanlarda da ülke gruplarının (AB, OECD, 
G-20) ortalamalarının üstünde perfor-
mans göstermiştir. Büyüme oranlarında 
ortalamaların üstünde, bütçe dengesinin 
GSMH’ye oranları açısından ortalamalara 
yakın bir pozisyona gelinmiştir. Enflasyon 
oranı, faiz oranı ve işsizlik konusunda ise 
önemli noktalara ulaşılmış olunmakla 
beraber, global çerçevede arzulanan so-
nuçlara ulaşmak için yapılması gereken 
reformlar bulunmaktadır. 

AB 2004 yılı ilerleme raporunda, özellikle 
makroekonomik dengesizliklerin azaltıl-
masına bağlı olarak, Türkiye’nin işleyen 
bir piyasa ekonomisi olma yönünde ciddi 
ilerlemeler kaydettiği vurgulanmıştır. 
2005 yılı ilerleme raporunda ise, Kopen-
hag ekonomik kriterleri açısından, son 
dönemlerdeki istikrar korunduğu ve 
reform sürecini devam ettirildiği sürece, 
Türkiye’nin işleyen bir piyasa ekonomisi 
olarak kabul edilebileceği vurgulanmak-
tadır. Türkiye’nin bu başarılı performansı 
objektif çerçevede birçok uluslar arası 
kurum ve kuruluşların raporunda yer al-
mıştır. 

Daha öncede ifade ettiğim gibi, Türkiye, 
üye ülkeler için ve parasal birliğe dahil 
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olma sürecinde aranan Maastricht kriter-
leri arasında özellikle bütçe dengesi ve 
borçların GSMH’ye oranı alanlarında bir-
çok üye ülkeden daha iyi konumlara ulaş-
mıştır. 2003-2005 döneminde gelişmekte 
olan piyasalarda, genel olarak ve ülkeler 
bazında borç alabilme yeteneğinin, yani 
“spread”lerin olumlu gelişimini etkileyen 
faktörlerin ekonometrik bir analizinde 
ulaşılan sonuçlar Türkiye açısından dikkat 
çekici özellikler içermektedir. Spread’leri 
etkileyen dört faktör olduğu görülmüştür. 
Bunlar; TÜFE, dış borcun GSMH’ye oranı 
ve faiz dışı fazlanın GSMH’ye oranı olarak 
tanımlanan ve ölçülen ulusal ekonomik te-
mellerin yapısı ve özelliği; global büyüme 
ve mal fiyatları olarak tanımlanan ve ölçü-
len dış koşullar, global yatırımcıların risk 
üstlenme arzusu, global likidite durumu. 

Türkiye ilk iki faktörde gelişmekte olan 
piyasaların ortalamasının üstünde bir per-
formans yakalamıştır. Burada en önemli 
belirleyici, unutmamak gerekir ki, reform-
lara yönelik politik desteğin sağlanması-
dır. AK Parti iktidarı sürecin en zor kısmı 
olan içerde gerekli yapılanmayı başarmış 
ve dış koşullardan kısmen yararlanmıştır. 
Son iki faktör açısından ise, yapılması ge-
reken hususlar bulunmaktadır. İktidarımı-
zın büyük zaman ve efor sarf ederek global 
yatırımcıları ve likiditeyi ülkemize çekme 
çabaları bu açıdan değerlendirilmelidir. 
Bu daha önce gerçekleştirdiğimiz perfor-
mansın doğal sonucu olarak ele alınacak 
ve bunun takipçisi olunacaktır. 

AK Parti iktidarının üç yılı ile daha önceki 
dönemler karşılaştırıldığında makroeko-

nomik verilerin ve göstergelerin kulla-
nıldığı ulusal bir çalışmalarda da birçok 
alanda, oldukça iyi konumlara ulaşıldığı 
ortaya konulmuştur. Gözden kaçırılmama-
sı gereken en önemli noktalardan biri de, 
her iki dönemin ortak yönünün, o dönem-
lerin özellik ve konjonktürüne bağlı ola-
rak uygulamaya konulan programlarının 
genel olarak kurgu ve içeriğinin benzer 
olmasına rağmen, performansın AK Parti 
iktidarında daha iyi olmasıdır. Uzun yıllar 
süren istikrarsızlık ve krizlerin oluşturdu-
ğu oldukça fazla ağır stok problemlerin 
varlığına rağmen, iktidarımız ekonomiyi 
yeniden yapılandırma restorasyon ve eko-
nomik canlanma alanında oldukça önemli 
işleri başarmıştır. 

Kuşkusuz bunun arkasındaki temel 
güç, AK Parti’nin ülkemizde “yöneten 
demokrasi”nin standartlarını yükseltme 
iradesidir. Siyasi istikrar, yöneten demok-
rasi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 
bu vesileyle bir kere daha ispatlanmış 
olmaktadır. Bunlar milletimizin verdiği 
destekle, AK Parti iktidarının meyveleri 
olmuştur.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Makroekonomik performansımızı son 
olarak da programın yapısı ve özelliği 
açısından değerlendireceğim. Türkiye eko-
nomisi yakın geçmişinde, örneğin 1999 
yılı sonrasında, Cumhuriyet dönemimizin 
en ciddi kriz ve istikrarsızlıklarıyla karşı-
laşmıştır. Bu yıllarda enflasyon oranı, faiz 
oranı, döviz kuru ve ekonomik büyüme 
oranı gibi birçok gösterge tarihimizin en 
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kötü seviyelerine ulaşmıştır. İlk olarak 
2000 yılında uygulamaya konulan daha 
sonra birkaç defa revize edilen ekonomik 
programın temel amacı, oldukça az sayı-
daki ülke örneklerinde olduğu gibi, dış 
ekonomik sektördeki düzelmeden daha 
çok, kamu borcunun sürdürülebilirliğini 
başarmaya yönelik, etkin beklenti yöne-
timi odaklı olarak dizayn edilmiş iktidar 
çabalarının kredibilitesini desteklemektir. 

Unutmamak gerekir ki, her program içe-
riğinin, dizayn edildiği ve uygulamaya 
konulduğu dönemin koşullarına bağlı 
olarak, alternatif maliyeti de bulunmak-
tadır. Borcun GSMH’ye oranını azaltacak 
yaklaşımlar, büyüme oranı, faiz dışı faz-
lanın GSMH’ye oranı, faiz oranı, döviz 
kuru, enflasyon oranı gibi parametreler ve 
ekonomik değişim ve dönüşüm sürecinin 
doğası gereği, zaman içinde, dış dengeyi et-
kileyebilecek dinamikler oluşturabilmek-
tedir. Bunun boyutu ve derinliği, ilk kuşak 
düzenlemelerden sonra, ortaya çıkan yeni 
gelişmelere göre kullanılacak inisiyatif-
lerin, karar ve uygulamaların kalitesine 
bağlı olarak değişmektedir. 

İktidarımız, kredibilite ve beklenti yöne-
timinin kalitesini artırarak, yeni süreci 
etkin şekilde yönetmeye devam etmekte-
dir. Kredibilite, iletişim ve ilişkide olunan 
kesimlere güven ve itibar tesis ederek kali-
teli bir farklılık oluşturma yeteneğini ifade 
etmektedir. Bu özellikteki programlar 
literatürde politika-kredibilitesine dayalı 
programlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
tip programların temel kurgusu, oldukça 
olumlu piyasa tepkisini ortaya çıkarmak-

tır. 2000 yılında uygulamaya konulan 
ekonomik program Türkiye’deki likidite 
ve döviz krizlerinden ve ABD’deki 11 Eylül 
olaylarından dolayı süresi içinde tamam-
lanmamış ve üç yılda üç defa yeniden di-
zayn edilmiştir. 

2002 yılında revize edilen program AK 
Parti’nin tek başına iktidara gelmesinden 
sonra (2003 yılı başından itibaren) Irak 
krizi, Kıbrıs sorunu, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük banka yolsuzluğu, terör saldırı-
ları, stresli AB süreci, gelişen piyasalardaki 
dalgalanmalar, yerel seçimler, iç politikada 
kısmi dalgalanmalar, global doğal afetler 
ve petrol fiyatlarındaki artışlar gibi bir dizi 
olumsuz gelişmelere rağmen planlandığı 
şekilde uygulanmıştır. 

Makroekonomik performans ise beklenti-
lerin üstünde bir trend izlemiştir. AK Parti 
Hükümeti, ulusal ve uluslararası toplu-
mun ve piyasaların önem verdiği kredibi-
litenin, güçlü liderliğin oluşturulması ve 
korunmasında önemli başarı sergilemiştir. 
Bu güçlü ekonomik performans tesadüfi 
değildir. Güçlü iktidarımız, devam etmek-
te olan reformlar konusundaki kararlılığı-
mız ve sorumluluk bilincimiz ortaya çıkan 
sonuçları üretmiştir. AK Parti kurulduktan 
sonra iktidara geldiğinde ne zaman ne ya-
pacağını planlamış ve uygulamıştır. 

AK Parti iktidarının beşeri sermaye ka-
litesi bu sonuçların elde edilmesinde en 
önemli kaynağımızdır. Türkiye’nin gelece-
ğine güvenen piyasaların yaklaşım ve dav-
ranışlarını da göz ardı etmemek gerekir. 
Öte yandan, gelecek kuşaklar için başarı-
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larımıza kilitlenmemiz de performansı-
mızın artırılmasında kritik rol oynamıştır. 
Geçmiş dönemlerde yaşanan krizlerden 
çok çekmiş bir vatandaşımızın bana çok 
çarpıcı gelen bir tespitini burada aktarmak 
istiyorum: “kırılmış testi ancak bu kadar 
onarılır.” “Bizim bozulmuş sistemi tamir 
etmek ve alt üst olmuş dengeleri yerine 
oturtmak için 3 yıla ihtiyacımız var” de-
memizi veciz bir şekilde açıklamaktadır 
bu söz. 

Daha önceki dönemlerde bu şekilde kırıl-
mış bir testi, bu şartlarda ve bu kadar kısa 
sürede bu kadar onarılabilir ve bu kadar 
su tutması sağlanabilir. Bu teşhis bizim 
içinde önemli bir mesaj taşımaktadır: İşi-
miz asıl şimdi başlıyor. Milletimize verece-
ğimiz müjdeler dönemi daha yeni başlıyor. 
Bu ülkeye alın teriyle, kanıyla, canıyla, 
emeğiyle ve göz nuruyla hizmet eden 
insanlarımızı çağdaş dünyanın yaşam 
koşullarına kavuşturmak üzere çıktığımız 
yolun yokuş kısmını aştık, artık düz yolda 
hız kazanma aşamasındayız. Hem daha 
çok çalışmalı ve daha çok işler yapmalıyız, 
hem de daha sağlıklı bir yapının oluşması 
ve sürdürülmesini sağlayacak reformlara 
ağırlık vermeliyiz.

Evrensel kurum ve kurallarıyla işleyen 
piyasa ekonomisi yapısını oluşturmak 
ve korumak yanında, Cumhuriyetimizin 
100. yılında ulaşmayı hedef lediğimiz 
dünyada ilk 10 ekonomi grubu içinde yer 
alarak, küresel piyasa güçlerine ve rekabet 
baskısına karşı koyabilme kapasitemizi 
güçlendirmek iktidarımızın temel tercih 
ve öncelikleri arasında yer alacaktır. Bu 

hedef Büyük Atatürk’ün emanet ettiği 
cumhuriyetimizi dünya liginde hak ettiği 
yere kavuşturma yolunda en büyük amaç-
larımızdandır. Konuşmamın daha sonraki 
kısımlarında detaylı olarak sizlere aktara-
cağım yeni dönem bütçemiz bu yaklaşıma 
göre hazırlanmıştır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

İdeolojik amaçlar, ekonomik enstrüman-
lar ve sosyo-kültürel önceliklerle oldukça 
karmaşık ve yoğun bir sürece giren poli-
tik mücadele, küresel ve bölgesel ölçekte 
önemli ölçüde yön ve şekil değiştirmeye 
başlamıştır. Küresel belirsizlik ve riskler 
birçok ülkede dış politika ve iç politikanın 
farklı şekilde etkilenmesine ve yapılanma-
sına neden olan ortam oluşumlarına im-
kan sağlamaktadır. Yeni dönemde iç veya 
ulusal sistemlerle dış politika arasındaki 
ilişkiler daha da önemli hale gelmektedir. 
Dolayısıyla, dış politika esas itibariyle yur-
tiçinde başlamaktadır.

2000’li yıllar ülkemiz için birçok açıdan 
kritik yıllar olmuştur. Uluslararası ekono-
mik, politik ve askeri organizasyonlardaki 
ve kurumlardaki değişim ve dönüşümler 
ile ülkeler arasındaki ilişkilerdeki yeni 
eğilimler Türkiye’nin küresel sistemdeki 
mevcut durumunu ve muhtemel geleceği-
ni güçlendirmek için ihtiyaç duyulan alan-
larda yeniden yapılanmaya yönelmesini 
zorunlu kılmaktadır. Küresel ekonomi-po-
litik oyun kurallarının farkında olarak 
kurgulanan ve uygulamaya konulan AK 
Parti İktidarının tavrı, dış politikamızda 
önemli başarılar ve açılımlar sağlamıştır. 
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Uluslararası kurumlarla, kuruluşlarla, 
organizasyonlarla ve hemen hemen her ül-
keyle olan ilişkilere yeni boyut ve derinlik 
getirilmiştir. 

Sahip olduğumuz beşeri, teknik, politik 
ve benzeri kurumlarımızın kalitesini ve 
bireysel yetkinliğimizi bölgesel ve küresel 
bazda ilişkilerimizin ve etkinliğimizin 
artırılması yönünde son derece dikkatli 
şekilde kullanmaktayız. Kurumsal yöne-
tişime önem veren iyi yönetim en güçlü 
politikamız olmuştur ve olacaktır. Milli 
benlik ve milli gurur, dürüstlük ve adalet, 
merhamet, tolerans, açık düşünce ve açık 
kalplilik gibi değer ve inançlar, bir ulus 
olarak karakterimizi oluşturmuş ve dün-
yadaki pozisyonumuzu şekillendirmiştir. 
Ülkemizi yurtdışında temsil eden her ku-
rumumuz, vatandaşımız ve kamu görev-
limiz, bu değer ve inançlar çerçevesinde, 
kurumsal ve bireysel sorumluk bilinciyle 
davranmaktadır, daha titiz davranmaya da 
özen göstermelidir. 

Son dönemlerdeki uluslar arası gelişmeler, 
sadece karşılıklı ilişkiler ve bağımlılığın 
artığını değil aynı zamanda sorumluluk-
ların da büyüdüğünü göstermektedir. 
Türkiye’nin oynayabileceği özel rol ve 
yapabileceği özel katkı son derece açıktır. 
Yüce ulusumuzun şanlı tarihi, içerde güç-
lü ve güvenli olduğumuzda, birlik ve be-
raberlik içinde olduğumuzda, dışarıdaki 
rol ve fonksiyonumuzu daha etkin şekilde 
sergilediğimizi gösteren örneklerle dolu-
dur. Türkiye ekonomisinin güçlenmesi 
komşularımızın da ekonomilerinin güç-
lenmesine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu da 

kuşkusuz bölge barışına ve dünya barışına 
ciddi katkılar sağlayacaktır. 

Türk Milleti’nin önemli özelliklerinden 
biri de cömertlik ve yardım severliktir. Böl-
gemizde veya diğer bölgelerdeki doğal afet-
lerden mağdur olanlara, kriz bölgelerinde 
yaşayanların istikrara kavuşturulması ve 
yeniden yapılandırılması bağlamında, in-
sani ve ekonomik destek taleplerine duygu 
ve düşüncelerimiz kadar sahip olduğumuz 
imkan ve kaynaklarımızla da yanlarında 
olma konusunda son derece duyarlı dav-
randık ve davranmaya devam edeceğiz.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

2006 yılı bütçesi, AK Parti iktidarının 
yüce Meclisimize sunduğu 4. bütçedir. Bu 
dönemin en önemli trendi bütçe açığının 
giderek azalmakta olacağıdır. Dönemin so-
nunda bu açığın daha da azalacağını, daha 
sonraki dönemlerde ise bütçe fazlasına ge-
çileceğini beklediğimizi ifade ederek yeni 
bütçenin ekonomi politiğini açıklamaya 
geçmek istiyorum. 2006 mali yılı bütçesi 3 
yıllık bütçeleme sürecinin ilk yıllık bütçesi 
olmaktadır. Seçim beyannamemiz ve Acil 
Eylem Planımızdaki şu cümleyi sizlere 
aktarmak istiyorum: “Orta vadeli mali 
program geliştirilecek, bütçeler “çok yıllı” 
hazırlanacaktır.” 

Hükümet programımızda da, “Seçim Be-
yannamemizde ifade edilen ve Acil Eylem 
Planı kapsamında yürütülen karar ve 
uygulamalara devam edilecektir.” İfadesi 
yer almaktadır. Bunlar, AK Parti’nin mali 
disipline yaklaşımının kurgu ve uygu-
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lamasındaki yetkinliğini, gelişmeleri ve 
değişimleri detaylı şekilde planladığını, 
verdiği sözleri zamanı geldiğinde yerine 
getirdiğini göstermektedir. Ekonomi yö-
netimi son derece önemlidir. Çünkü halkı-
mızın ve ekonomik birimlerimizin hayatı, 
ülkemizin ilelebet mevcudiyeti, güçlenme-
si, güvenliği, birlik ve beraberliği hepimiz 
için son derece önemlidir. 

Bu gün yüce Meclisimizde görüşülmeye 
başlanacak 2006 yılı bütçesi, birçok açı-
dan geleceğimizi şekillendirecek özellikler 
taşımaktadır. Bütçede, gençlerimiz için 
eğitim ve meslek fırsatlarına, yaşlılarımı-
zın bakımına ve ihtiyaçlarının karşılan-
masına, vatandaşlarımızın ihtiyacı olacak 
ve talep edecekleri sağlık hizmetlerine, 
ulusumuzun güvenliğine, bütün bunları 
gerçekleştirmek için gerekli olan Türkiye 
ekonomisinin büyümesine özel yer veril-
mekte, imkan ve kaynaklarımız bu alanla-
ra tahsis edilmektedir. 

Bütçeler hükümetlerin bütçe dönemleri 
boyunca yapmayı planladığı faaliyetlerin 
parasal maliyetlerini ve bunun finansman 
biçimlerini yansıtmaktadır. Şüphesiz 
kısa vadeli bakıldığında her faaliyetin 
bir parasal maliyeti olmasına rağmen, iyi 
kurgulandığı ve uygulandığında, etkinlik 
ve verimlilik prensiplerine uyulduğunda 
ekonomimizi güçlendirecektir. Kamu per-
sonelimizin görev-yetki ve sorumlulukla-
rında bu yaklaşıma uygun davranmaları 
durumunda, aynı bütçeyle çok daha bü-
yük sonuçlar elde etmemize katkı sağla-
yacaklarını göz ardı etmemelerini bir kez 
daha hatırlatmak istiyorum. 

Buradaki temel prensibimiz, daha fazla 
vatandaşımızın değil her vatandaşımızın 
ekonomik performansımızdan yararlan-
masını sağlamak olacaktır. Hükümetimiz 
yeni dönem vizyonunu, hedef lerini ve 
bunlara ilişkin önemli politikalarını ve 
stratejilerini bu bütçe ile formüle etmek-
tedir. Son üç yıllık süreçte yaşanan ve 
devam etmekte olan ekonomik değişim 
ve dönüşüm süreci, “geleceğimize yatırım 
yapma” ve “geleceğin tarihi”ni şimdiden 
yazmaya başlama aşamasına geçmede 
önemli ortam sağlamış bulunmaktadır. 
Etkili politikaların her zaman büyük fark-
lılıklar oluşturmayı değil uzun dönemde 
kararlı ve istikrarlı trend izlemeyi gerektir-
diği tecrübelerle ortaya konulmuş bulun-
maktadır. Ekonomik çerçevede rekabetçi 
sonuçlar, genellikle “tesadüfi” farklılıklar 
ile değil, ülkenin ihtiyacı olan vizyon ve 
hedefe odaklı ve fakat kaliteli farklılıklar 
oluşturmaktan geçmektedir.

Yeni bütçeleme döneminin iki önemli 
hedefi bulunmaktadır. İlki dinamik hedef 
olup, AB üyelik sürecinin yapısı ve özelli-
ğine bağlı olarak sürekli yenilenen yapı-
lanmayı ifade etmektedir. Bu bir anlamda, 
küresel sürece önemli bir entegrasyon iv-
mesiyle katılmayı ifade etmektedir. Genel 
anlamda bu vizyon Kopenhag Kriterleri-
nin ekonomik kriterler alt bileşeninde ve 
Maastricht Kriterlerinde şekillenmekte-
dir. İkinci hedef ise, mukayeseli statik bir 
özellik taşımakta olup, Cumhuriyetimizin 
100. yılında ülkemizin dünyanın ilk 10 
ekonomisi grubuna dahil edilmesini ifade 
etmektedir. 
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Her iki hedefi de Büyük Atatürk’ün cum-
huriyetçi ideallerinin bugünün dünyasın-
daki karşılıkları olarak değerlendiriyoruz. 
Temel yaklaşımımız, söz konusu hedefe 
ulaşabilmek amacıyla her yıl ve belirli 
dönemlerde neler yapılması gerektiğini 
ortaya koymakta ve neler yapıldığının iz-
lenmesini de mümkün kılmaktadır. Cum-
huriyetimizin daha sonraki yüzyıllarında 
da, bölgesel ve küresel gelişmeleri, güçlü 
ekonomileri ve ekonomik blokları yakın-
dan izleyerek hangi pozisyonda olabileceği 
ve olması gerektiği konusunda araştırma-
lar ve projeler üretmeliyiz. Bu hedefler, 
iktidarımıza ve kamu birimlerimize bu 
konuyla ilgili uygun politika ve strateji 
üretme ve uygulamalarının gerekliliğini 
sürekli hatırlatmaktadır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Yeni dönem bütçeleme sürecinin sizlerle 
paylaşmayı arzu ettiğim bir diğer yönü 
de, gündemlerimizdir. Ana hatlarıyla ifa-
de ettiğim vizyonlarla uyumlu üç önemli 
gündemimiz bulunmaktadır: Bunlar 
ekonomik, sosyal ve reformlarla ilgilidir. 
Ekonomik gündemimiz iki alt gruptan 
oluşmaktadır. İlk grup, özel sektöre yatı-
rım ve iş dostu uygun ortam sağlamayla 
ilgilidir. Bu çerçevede, enerji, enformasyon 
sistemleri, finansal hizmetler, inşaat, ima-
lat sanayi, bölgesel ve küresel ölçekte yeni 
büyüyen sektörler, tarım, turizm ve KOBİ 
gibi rekabetçi yapı kazanmaya ve ekono-
mik büyümenin sürdürülebilirliğine katkı 
sağlayacak alanlara yönelik politika ve 
stratejilerimize yer verilmektedir. 

İkinci grup ise, vatandaşlarımızın hayat 
kalitesi yanında üretken sektörlerimize 
önemli katkılar sağlayan kamusal altyapı 
yatırımlarımızın miktar ve kalitesini ar-
tırmayla ilgilidir. Bu grup içinde, değişik 
özellikte yollar, drenaj, deniz-hava-kara 
ulaşımı, içme ve diğer ihtiyaçlara uygun 
kalitede su, elektrikten oluşan güçlü 
fiziksel altyapının kurulmasına ağırlık 
verilmektedir. Sosyal gündemimiz, vatan-
daşlarımızın sürekli iyileşme sürecinde 
bulunmalarını teşvik eden ortamı des-
tekleyerek, sosyal gelişmelerini taahhüt 
eden politika ve uygulamalarımızı ifade 
etmektedir. 

Bu bağlamda, konut üretimine, kırsal ge-
lişmeye, özürlülere, yaşlılara, çocuklara ve 
gençlere, iş ve yetenek geliştirme talebinde 
bulunanlara yönelik sosyal programlara, 
serbest zamanların etkin şekilde değer-
lendirilmesine imkan sağlayacak sportif 
ve kültürel faaliyetlere, yönelik düzenle-
melere özel önem verilmektedir. Ayrıca, 
eğitim ve sağlık alanlarında da evrensel ve 
çağdaş formda kaliteli ve ulaşılabilir yapı-
nın oluşmasına yönelik düzenlemelere hız 
kazandırılacaktır. Son olarak, reform gün-
demi ise, hükümet ve ekonomi program-
larımızda yer alan ekonomik yapı ve iliş-
kiler sisteminin etkinlik ve verimliliğini 
doğrudan veya dolaylı şekilde etkileyecek 
kamu sektörü reformu, yerel yönetimler 
reformu, farklı ekonomik ve sosyal sektör 
reformlarını ifade etmektedir. 

Buradaki amacımız, merkezi ve yerel 
düzeyde ulusumuzun ve ekonomimizin 
yönetimini modernleştirmektir. Böylece, 
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kurumsal ve fonksiyonel çerçevede, karar 
alma ve uygulama süreçlerimizde alterna-
tif maliyetlerimizi mümkün olan en düşük 
seviyeye indirmek mümkün olacaktır. 
Bu bütçe ile Türkiye’mizde katma değer 
üretme odaklı çalışan ve çalışmak isteyen 
vatandaşlarımıza ve firmalara eşit fırsatlar 
sunacak ortamın yeni adımları atılmakta-
dır. 2006 mali yılı bütçemizin ana teması, 
“toplumumuzun ve ekonomimizin esnek-
liğini artırmak ve rekabete karşı refleksini 
güçlendirmektir”. 

Ülkemizin ekonomik gücünü artırmak 
amacıyla, iyi işleyen piyasa ekonomisinin 
temel kurumları olan vergileme sistemi, 
kamu borç mekanizmaları, merkez ban-
kacılığı ve parlamentonun rol ve etkinliği, 
karşılıklı ilişkilerinin kalitesi evrensel 
düzeye yükseltilecektir. Ekonomi-politik 
etkileşimi yansıtan bu kurumların oluş-
turacağı olumlu sinerjik ortam, alternatif 
maliyetler, etkinlik ve verimlilik prensip-
leri ışığında, sahip olduğumuz imkan ve 
kaynaklarımızın bireysel, kurumsal ve 
toplumsal açıdan katma değer yaratabi-
lecek formatta kullanımına ciddi katkı 
sağlayacaktır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bütçemizin temel tercihi istikrara kilitlen-
mek ve bunu asla riske atmamak, optimal 
vergi oranları, gerekli yatırımlar, istihdam 
imkanları ile istikrar arasında doğru den-
geyi bulmak, her zaman Türkiye’nin çok 
çalışan ekonomik birimlerine ilk önceliği 
vermektir. Bu bütçede dünya ekonomisin-
den kaynaklanabilecek Türkiye’ye yönelik 

belirsizlikleri ve riskleri de dikkate almak-
tayız. Mevcut konjonktürde duyarlılıklar 
sadece petrol fiyatlarındaki artışlardan, 
döviz kuru dalgalanmalarından ve diğer 
ülkelerin bütçeleri ile cari açıklarından 
değil, aynı zamanda küresel ekonominin 
uzun vadeli büyüme oranları ile dış ticaret 
gelişmelerindeki farklılıklarından ve bun-
ların zaman içinde olası değişimlerinin 
yön ve şeklinden gelmektedir. 

Aynı zamanda, bölgesel ve küresel istik-
rarsızlıklar da ekonomimizi doğrudan ve 
dolaylı şekilde etkilemektedir. Türkiye’nin 
ekonomik istikrarı ve büyümesine yönelik 
bu ve benzeri riskler her zaman olacaktır. 
Önemli olan bu tür risklere karşı ülkemi-
zin savunma ref leksini ve savunmasını 
güçlendirmeyi sürdürmektir. Bu bütçey-
le, mikro ve makro çerçevede her alanda 
ulusal ekonomik güvenlik ve savunma 
konsepti konusunda önemli açılımlar 
sunulmaktadır. Bu konsept, ülkemizin 
evrensel boyutta sürdürülebilir, yaygın bü-
yüme ve kalkınma yetkinliğini arttırmak 
üzere sürekli gündemimizde tutacaktır. 
003-2005 döneminde sergilenen ekonomi 
performansını, iyileşme ve düzelmenin 
sürdürülebilir büyüme ve iş yaratma kapa-
sitesini daha da ileri noktalara götürmeyi 
amaçlamaktadır. 

Söz konusu dönemde hem içerde hem de 
dışarıda birçok sorunla karşılaştık. Bu so-
runların üstesinden basit bir yaklaşımla 
sadece ekonomik ve finansal kaynakları-
mızla değil aynı zamanda Türkiye’nin her 
zaman problem çözme, halkını ve ülkesini 
sevme gibi birçok özelliklerden oluşan 
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kalitemizle geldiğimizi bir kez daha vurgu-
lamak istiyorum. 

Şüphesiz, çok farklı ve geniş kaynaklara 
sahibiz. Önemle vurgulamak isterim ki en 
önemli güvencemiz Türk Milletidir, en bü-
yük kaynağımız da Türk Milletinin gücü 
ve etkinliğidir. Başarıyı sürdürmek ve et-
kin şekilde yönetmek için güçlü ve kararlı 
olacağız. Halkımızın ve firmalarımızın 
müteşebbislik ruhu en büyük sermayemiz-
dir. Bu enerji serbest bırakılacaktır. Günü-
müzün moral ve ekonomik dinamiklerinin 
karşılıklı sinerjik ivmesi, yoksulluğun 
azaltılmasında kritik rol oynamaktadır.

Yeni dönem bütçesiyle, ülkemizin ve 
halkımızın ekonomik güvenliği için şu 
hedeflere odaklanılacaktır. Eğitim, sağlık, 
istihdam ve konutu içeren ve halkımız için 
hayat boyu önemli olan konulara vurgu 
yapan yoksulluğun azaltılması ve ortadan 
kaldırması, altyapının geliştirilmesi, etkin-
lik ve verimliliğin artırılmasına yönelik 
olarak mali disiplin, tarım, hayvancılık ve 
sulamanın iyileştirilmesi, ihracatın teşvi-
kini ve reform sürecinin hızlandırılmasını 
içeren imalat sektörünün etkinliğinin artı-
rılması

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Fiziksel ve sosyal altyapı hızlı ve etkin 
şekilde geliştirilemediğinde, ekonominin 
hiçbir alanında belirlediğimiz hedeflere 
istediğimiz anlamda ulaşamayız. Ulus-
lararası örnekler, birçok gelişmekte olan 
ülkede temel altyapı yatırımlarında özel 
sektörün istekli ve etkin olamadığını, 

sonuçta ilgili ülkelerin küresel rekabette 
ciddi sıkıntılarla karşılaştığını ortaya koy-
maktadır. Bu nedenle, maksimum sosyal 
refaha ulaşmak için kamu ve özel menfa-
atleri birlikte ele almalıyız. Her iki taraf 
görev-yetki ve sorumluluklarının bilincin-
de olmalı ve yukarıda ifade ettiğim hedef-
lere yönelik ortak dil ve iletişim platformu 
oluşturmalıdır. 

Bu ertelenemez bir ihtiyaçtır. Diğer bir 
ifadeyle, bu reformların neden kritik ol-
duğunu göstermektedir. Ekonomimiz ve 
toplumumuz için gerekli reform gündemi 
önemsizleştirilmemeli, yarınların tartış-
ması olarak ele alınmamalı, subjektif ve 
selektif yorumlara tabi tutulmamalıdır. 
Böyle bir süreç, hepimizin birlikte aynı 
vurguyu yapacağı, ulusumuzun büyümesi 
ve gelişmesi için kolektif bir ihtiyaç olarak 
ele alınmalıdır. Hükümetimiz, özellikle 
nispeten az gelişmiş bölgelerde, fiziksel 
altyapının geliştirilmesini içeren proaktif 
yaklaşım içinde olacaktır. Ayrıca, yol, su, 
elektrik hizmetleri yanında iyileştirilmiş 
sağlık ve eğitim imkanlarını da artırarak 
hayat kalitesinin artırılmasına özel önem 
verilecektir. Bu bütçe ile barışçıl, müreffeh 
ve tek ulus bağlamında, ekonomik yapı 
ve ilişkiler sisteminin güçlenmeye devam 
edeceğine, gelir ve servet üreterek refahı-
mızın artacağına eminiz. 

Yeni dönemde ekonomik büyümenin 
kalitesini artırmaya özel önem verilecek-
tir. Bilindiği gibi, ekonomik büyüme bir 
taraftan demokratikleşmeye ciddi katkı 
sağlamakta bir taraftan da uluslar arası 
güç açısından da kilit rol oynamaktadır. 
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Bu kapsamda kamu sektörünün optimi-
zasyonunun, temel finansal göstergelerin 
özel sektöre etkilerinin ve sermaye hare-
ketlerinin yapısı ve özelliğinin ekonomik 
büyümeye doğrudan ve dolaylı olumlu 
katkılarının artırılmasına ağırlık verile-
cektir. Özgürlük ve bağımsızlık, ekonomik 
gelişme ve kalkınmanın hem temel amacı 
hem de en önemli aracıdır. 

Bu bütçeyle ekonomik fırsatları etkileye-
rek ve oluşturarak halkımızın ve firmaları-
mızın kendi geleceklerini şekillendirmede 
özgürlüğün faydalarını ve sorumlulukları-
nı birlikte ele alacakları ortam oluşturma 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bütçeyi 
sadece kalkınma ve gelişmenin GSMH’nin 
büyümesi için değil halkımızın hayat kali-
tesini daha da iyileştirilmesinin bir aracı 
olarak görmekteyiz. Bütçe bu amacını 
gerçekleştirmek için, yatırım ve istihdam 
ortamını geliştirme ve korumaya odaklan-
mış daha etkin modern kamu hizmetleri 
çerçevesi oluşturmaya ağırlık vermektedir.

Bu sonuca ulaşabilmek için, iktidarımızın 
kontrolü altında olan faktörler yanında 
çok boyutlu ve karmaşık alanların dikkatli 
şekilde analizinin de gerekli olduğunu 
biliyoruz. İhtiyacımız olan kaliteli bürok-
ratik derinlik ve yetkinlik ile dürüstlük ve 
doğruluktur. Tüm kamu personelimizin 
otokontrol sistemini etkin kullanarak, bi-
reysel ve kurumsal etik değerleri dikkate 
alarak, bütçeyle kendilerine tevdi edilen 
halkımızın imkan ve kaynaklarını yerinde 
ve doğru kullanarak yerinde ve doğru kul-
lanacaklarına inanıyorum. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Üç yıllık yeni dönem bütçe stratejilerimiz 
şu alanlara yoğunlaşacaktır: Ekonomik fa-
aliyetleri hızlandırmak amacıyla etkin dü-
zenleme ve uygulamalara ağırlık vermek, 
iş ve yatırım dostu ortamlar oluşturmak, 
beşeri sermayeyi geliştirmek, bireyleri-
mizin yaşam kalitesini zenginleştirmek, 
2003-2005 döneminde, ekonomik büyü-
meden fedakarlıkta bulunmadan bütçe 
açığı önemli ölçüde azaltılmıştır. 2006 
yılında bu açık ortalama % 2.5’a kadar 
düşecektir. Düşük açık düzeyi, büyüme 
momentimizi sürdürmek için kalkınma ve 
gelişme çabalarına odaklanmamızda daha 
fazla esneklik sağlayacaktır. Bu çerçevede 
kırsal gelişme hızlandırılacak, mevcut 
altyapı yatırımlarının kullanımı optimize 
edilecek, kamusal hizmetlerin halkımıza 
arz sistemleri daha iyileştirilecektir. 

Özel sektör, ekonomik büyüme sağlamada 
önemli rol ve fonksiyona sahiptir. Özel 
sektörün söz konusu rol ve fonksiyonunu 
kolaylaştırmak amacıyla, yatırım dostu po-
litikalara ağırlık verilecek, istihdam yarat-
ma ve katma değer üretme potansiyeline 
sahip olanlara daha fazla destek sağlayan 
ortam teşvik edilecektir. 

Bu amaçla, Başbakanlığa bağlı olarak 
ulusal ekonomik büyüme ve kalkınmanın 
kalitesini artırmak amacıyla bir birim 
oluşturulmaktadır. Bu birimin misyonu, 
yüksek etki ve katma değere sahip özel 
sermaye yatırımlarını ve istihdam olanak-
larını oluşturmak için uygun ortamlar 
üreterek ekonomik refahı artırmak ve 
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yoksulluğu azaltmaktır. Ekonomik açıdan 
güçlü Türkiye’yi oluşturma bu birimin 
amacı olacaktır. 

Geçmiş dönemlerde ihtiyaç duyulan ya-
tırımların ihmal edilmesi büyümeye ve 
refaha ciddi şekilde zarar vermiştir. Şu 
anda yalın bir ekonomik tercihle karşı 
karşıyayız: Ya geçmişin hatalarını tekrar 
edeceğiz. Bu durumda tekrar bilim-altyapı 
ve yetkinlik konusunda uzun vadeli yatı-
rımlarda başarısızlığa düşeriz. Ya da yeni 
ekonomi yaklaşımı çerçevesinde başarıya 
odaklanmış bir Türkiye modeli ve Büyük 
Türkiye Rüyası oluşturarak atağa kalkabi-
liriz. Hayat kalitesini iyileştirmeye yönelik 
olarak, bireylerin, özellikle düşük gelir 
grubunda yer alan, mali yüklerini azaltıcı 
düzenlemelere ağırlık verilmektedir. 

Bu çerçevede, yoksulluğun azaltılması, 
uygun konutların sağlanması, aile değer-
lerinin güçlendirilmesi, ulusal kültür ve 
mirasın desteklenmesi, sağlıklı yaşamın 
teşvik edilmesi, çevre kalitesinin yükseltil-
mesi, ulaşım ağının iyileştirilmesi, enerji 
kaynaklarının farklılaştırılması, enerji et-
kinliğinin teşvik edilmesi, bölgesel kalkın-
ma yoluyla dengeli büyümenin sağlanma-
sı, huzur ve emniyetin tesisi gibi konulara 
gerekli önem verilmektedir. 

Bu bütçe ile değerlerimizi en iyi ifade eden 
ulusal kurumlarımız güçlendirilecek ve iyi 
okullar, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hiz-
metleri, toplumumuzda ümit ve sevecenli-
ği teşvik eden programlar gibi her bireyin 
temel ihtiyaçlarına hizmet edilecektir. Bu 
tercih ve öncelikleri karşılamada, kamu 

harcamalarının yön ve şeklini yeniden ya-
pılandırma, Hükümet programının sonuç-
larına odaklanma ve savurgan harcamala-
rı azaltma gibi hususlara vurgu yapan mali 
disiplin ve sorumluluk yaklaşımına özel 
önem verilecektir. Ekonomik büyümeyle 
kombine edilmiş mali disiplin izleyeceği-
miz doğru yol olacaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Hayat standardımızı iyileştirmek ve ara-
yan her vatandaşımıza uygun bir iş bu-
lunana kadar, sürdürülebilir ekonomik 
büyüme gereklidir. Bu çerçevede alınması 
gereken her karar ve uygulaması gereken 
her düzenleme, küresel gelişmeler ve 
evrensel standartlar dikkate alınarak ger-
çekleştirilecektir. Dolayısıyla, ekonomik 
birimlerimizin hayli rekabetçi ve prodük-
tif ekonomik ortamlarda başarılı olmak 
için ihtiyaçları olan yetkinliklerini geliş-
tirmelerine yardımcı olmak amacıyla çok 
çalışacağız, büyük ulusumuzun kaynak ve 
imkanlarını, yeteneklerini bu amaca yöne-
lik olarak kullanacağız. 

Ticaret ve sanayi erbabını dinledikten son-
ra, geleceğimize yönelik ciddi rekabeti kar-
şılamak için ülke çapında yaygın yaklaşım 
tarzı geliştirilmesi gerekliliğine inandığı-
mız için, uzun vadeli istikrarı amaçlayan 
bütçede, şu konulara özel önem vermekte-
yiz. İstikrara yönelik riskleri, daha önceki 
dönemlerde yapıldığı gibi, tekrar üstlen-
meyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme ve re-
kabeti olumsuz yönde etkileyen engelleri 
ve düzenlemeleri yeniden gözden geçire-
rek daha fazla esneklik sağlayacağız. Kritik 
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önem taşıyan kamu yatırımlarını, özellikle 
temel altyapı yatırımlarını tamamlayaca-
ğız.

Ülkelerin yüksek düzeyde refaha ulaşma 
yetenekleri iki bileşenin fonksiyonudur. 
Bunlar istikrarlı büyüyen işgücü ve is-
tikrarlı şekilde iyileşen verimlilik. Bu 
bağlamda, bilim ve teknolojinin yoğun 
kullanımına, etkin düzenleme ve denet-
leme sistemlerine, yüksek kaliteli kamu 
altyapı yatırımlarına ve rekabetçi vergi 
rejimine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bun-
lar küresel ekonomide başarı için anahtar 
kurumlardır. Bizler de bu yolu izleyeceğiz. 
Bütçemizde bu konulara ilişkin önemli re-
feranslar yer almaktadır. Bu bütçedeki ifa-
delerin ve sayıların arkasında yer alan en 
önemli felsefi arka planı, belirlenmiş mali 
kuralları ve yapılmış taahhütleri yansıtan 
kararlardır. Bunlar birlikte ulusumuzun 
geleceğe yönelik seyahatinin yön ve şekli-
ni oluşturmaktadır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye’nin son yıllarda sergilediği bir ba-
şarı tablosu da fark yaratan yetenekleridir. 
Son dönemlerde bölgesel ve küresel düzey-
de gözlemlenen gelişmeler artan şekilde 
karşılıklı bağımlılık kazanan bir dünyada 
yaşamakta olduğumuzu göstermektedir. 
Bu süreç aynı zamanda sorumlulukların 
da önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Şüphesiz farklılık yaratan en önemli faktör 
eylemlerdir. Türkiye’nin değerlerinin ve 
yaklaşım tarzının küresel ölçekte yansıma-
sını sağlayan özel ve kendine has, imkan 
ve kaynaklarımızın yerinde kullanımının 

örnekleri olan eylemlere hep birlikte şahit 
olduk. Bu eylemlerimiz, bir ulus olarak 
karakterlerimizi şekillendirmiş ve dünya-
daki pozisyonumuzu tanımlamıştır. 

Tarihimiz uzun bir perspektifle değerlen-
dirildiğinde, iktidarımız döneminde geç-
miş tarihimizde olduğu gibi, geleceğimize 
şekil ve yön verecek karar ve uygulamaları 
düşünüyor ve gerçekleştirmeye büyük 
çabalar harcıyoruz. Ulaşmayı düşündü-
ğümüz sonuçların, Hükümetimize ve 
iktidarımıza destek sağlayan halkımızdan 
geldiğini ve geleceğini hiçbir zaman unut-
madık ve unutmayacağız. Evimizde güçlü 
ve güvende olduğumuzda, ulusal-bölgesel 
ve küresel rol ve fonksiyonlarımızı daha 
etkin şekilde oynayacağımız da son derece 
açıktır. 

Kurumlarımızın arasındaki eşgüdüm ve 
işbirliği dengesinin yapısı, toplumumuzun 
daha güçlü, mutlu ve dengeli olma sürecin-
de ciddi katkılar sağlayacaktır. 2003-2005 
dönemindeki makroekonomik performan-
sımız Kasım 2002 seçimlerinde halkımıza 
yaptığımız taahhüdün önemli bir kısmını 
gerçekleştirdiğimizi göstermektedir. Bu-
gün bu bütçeyle sizlere aktardığım önemli 
açılımlar, geçmiş dönemdeki ekonomik 
başarılarımız söz konusu olmasaydı müm-
kün olamazdı. 

Son üç yıllık bütçelerimiz yeni dönemde 
daha güçlü ekonomik performansımız 
için sağlam bir platform oluşturmaktadır. 
2006 yılı bütçemizde dengeleri dikkatli 
şekilde korumaya özel önem veriyoruz. 
Temel prensibimiz, ekonomi politikala-
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rımızda neyin doğru veya yanlış olduğunu 
belirlemede kullandığımız kriter, dogmalar 
veya belirli toplumsal kesim veya grupların 
çıkarları değil, halkımız tarafından sade ve 
iyi karşılanan yaklaşım ve düzenlemeler 
olmuştur..

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Ekonomik ve finansal faaliyetlerin kümüla-
tif sonucu, milli gelir düzeyini ve bileşiminin 
kalitesini evrensel standartlara yükseltmek-
tir. Bu da, ekonomik büyüme ve kalkınmayı 
belirleyen temel belirleyiciler için uygun or-
tam oluşturma ve korumayı zorunlu kılmak-
tadır. Bunun bir parti politikası ve stratejisi 
değil, bir devlet politikası olarak ele alınma-
sının en uygun yeri şüphesiz bu Yüce Meclis-
tir. Türkiye, bu belirleyicilerden birçoğunda 
oldukça iyi konuma ulaşmış bulunmaktadır. 
Enflasyon oranı, bütçe açığı ve dış borcun 
GSMH’ye oranı olarak tanımlanan makroe-
konomik istikrar değişkenlerinde önemli bir 
avantaj yakalamıştır. 

Bu alan birçok ülkede en önemli zayıflık 
alanı olurken, Ülkemiz önemli sayılabile-
cek ilerlemeler kaydetmeye devam etmek-
tedir. Makroekonomik koşulları yansıtan 
yatırım oranlarında ortalamanın altında, 
ekonominin dışa açıklığında ise ortala-
maya yakın bir konumda bulunmaktadır. 
Bilgisayar, telefon ve internet kullanımıyla 
ifade edilen teknolojik yeteneklerde ol-
dukça iyi rekabetçi bir pozisyona sahibiz. 
Hayat beklentisini artırmadaki başarımızı 
okullaşma oranını miktar ve kalite olarak 
evrensel standartlara yükselterek pekiştir-
meliyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanununa göre, genel bütçe, özel büt-
çe ve düzenleyici ve denetleyici kurum 
bütçelerinden oluşan “Merkezi Yönetim 
Bütçesi” Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından karara bağlanacaktır. 2006 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçesinin temel hedefi, 
daha önceki bütçelerimizde olduğu gibi, 
kamu sektöründe mali disiplinin tavizsiz 
olarak uygulanması ve kamu yönetiminin 
kalitesinin artırılmasıdır. 

5018 sayılı Kanunun bütçe sisteminde 
yaptığı değişiklikler doğrultusunda 2006 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 
bir dizi yenilik getirilmiştir. Düzenleyici 
ve Denetleyici Kurumlar Merkezi Yöne-
tim Bütçesine dahil edilmiş; özel bütçeli 
idareler ile düzenleyici ve denetleyici ku-
rumların finansman durumlarını gösterir 
cetveller Tasarıya eklenmiş; vergi mua-
fiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzer 
uygulamalar nedeniyle vazgeçilen vergi 
gelirlerine ilişkin tahminler ve bunların 
dayandığı hükümlere yer verilmiş, harca-
ma sisteminin değişmesi nedeniyle vize 
işlemlerine ilişkin düzenlemeler tasarı 
metninden ve ekli cetvellerden çıkarılmış; 
bütçe gerekçesinde mahalli idarelerin ve 
sosyal güvenlik kuruluşlarının bütçe bü-
yüklüklerine yer verilerek Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin bilgisine sunulmuş; ve 
bütçe yılını izleyen iki yılın gider ve gelir 
tahminlerine yer verilmiştir.

2006 yılı Merkezi yönetim bütçesinde, 
genel bütçe giderleri toplamı 170,148 
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milyon YTL ve merkezi yönetim giderleri 
toplamı 174.958 milyon YTL’dir. YÖK, 
üniversiteler ve diğer özel bütçeli kuruluş-
lardan oluşan özel bütçeli kuruluşların gi-
derleri 11.303 milyon YTL, düzenleyici ve 
denetleyici kurumların giderleri 541 mil-
yon YTL, olarak tahmin edilmiştir. 2006 
yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 
fonksiyonel dağılımı, harcamaların yön ve 
şeklini önemli ölçüde yeniden yapılandır-
dığımızı göstermektedir.

Merkezi bütçe giderlerinin fonksiyonel da-
ğılımında önemli kalemler şöyledir: Genel 
kamu hizmetleri % 41.5, sosyal güvenlik 
ve sosyal yardım hizmetleri % 14.2, eği-
tim hizmetleri % 12.3, ekonomik işler ve 
hizmetler % 11.5, savunma hizmetleri % 
6.8, kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri % 
5.8 ve sağlık hizmetleri % 4.6. Öte yandan, 
merkezi bütçe giderlerinin fonksiyonel 
dağılımında önemli kalemler ise şöyledir: 
Cari transferler (hazine yardımı hariç) % 
28.4, faiz giderleri % 26.4 personel gider-
leri % 20.6, mal ve hizmet alımı % 10.1 ve 
sermaye gideri % 7.1. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Temel ekonomik büyüklükler projeksi-
yonu, Orta Vadeli Program’ın öngörüleri 
ışığında, 2006-2008 döneminin makroe-
konomik ortamı ve dolayısıyla bütçenin 
kantitatif çatısına şekil verecek temel be-
lirleyiciler konusundaki beklentilerimizi 
yansıtmaktadır. Göstergelerin ilk seti olası 
makroekonomik performansla ilgilidir. 
Temel parasal ve reel gelişmelerin olası 
yön ve şekli konusundaki tahminlerimizi 

sizlerle paylaşmak istiyorum. Tahminleri-
miz ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin 
daha da güçleneceği, istikrarlı bir yapıya 
kavuşacağını göstermektedir.

Orta Vadeli Programın temel amacı, Av-
rupa Birliğine üyelik yolunda, toplumun 
bütün kesimlerinin gözetildiği ve ülke-
mizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının 
hızlandırıldığı bir ortamda, insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmektir. Mevcut 
siyasi istikrar, gerçekleştirilen reformlar, 
ülkemizin genç, eğitimli ve girişimci insan 
gücü, uluslar arası rekabete açık sanayisi, 
işleyen piyasa ekonomisi, doğal ve kültürel 
değerleri, toplumun refahının yaygınlaşa-
rak artmasına katkıda bulunacaktır.

Program, makroekonomik politika ve he-
defleri; insan kaynaklarının geliştirilmesi 
ve istihdam edilebilirliğin artırılması, 
sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, 
işletmelerin rekabet gücünün geliştirilme-
si, bölgesel gelişme ve bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarının azaltılması, kamuda iyi 
yönetişimden oluşan yeni dönemin geliş-
me eksenlerini; tüm sektörleri kapsayan 
sektörle politikaları detaylı şekilde ele al-
makta ve analiz etmektedir.

Önümüzdeki üç yıl içinde temel makroe-
konomik göstergeler eskiye oranla daha 
da iyileşmektedir. İyileşme hızının yavaş 
olması nispi dengelerin yeniden kurulma 
sürecinin yapısı ve özelliğinden kaynak-
lanmaktadır. Orta vadeli programın tercih 
ve öncelikleri ile öngörüleri doğrultusun-
da kamu ve özel sektörün yapılanma sü-
recinde daha fazla ilerlemeler kaydetmesi, 
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ekonomik yapı ve ilişkiler sistemimizi 
güçlendirecek, dışa açıklık oranımızın 
yüksekliği nedeniyle, ekonomik ve finan-
sal ortamdaki olumlu gelişmelerden daha 
fazla yararlanmasına imkan sağlayacaktır. 

Ekonomik ortamımıza ilişkin tahminleri-
mizin küresel gelişmelere duyarlılığının da 
farkındayız. Büyük ekonomilerin reel ve 
finansal açıklarının yeniden şekillenme sü-
reci ile petrol gibi temel girdilerin trendini 
yakından izlemekteyiz. Son üç yılda sergi-
lediğimiz makroekonomik performans dik-
kate alındığında, önümüzdeki üç yılda da 
benzer bir başarıyı göstereceğimizden emi-
nim. Ekonomik istikrar göstergelerindeki 
tahminlerimiz, siyasi istikrarın desteğiyle 
ekonomik istikrarın daha da olumlu tablo 
üretmeye devam edeceğini göstermektedir. 

Orta Vadeli Mali Plan’ın en önemli özelliği 
mali disiplini güçlendirmek ve sürdürmek 
için gerekli, Orta Vadeli Program’la uyum-
lu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin top-
lam gelir ve gider tahminleriyle birlikte, 
hedef bütçe açığı ve borçlanma durumu 
ile kamu idarelerinin ödenek teklif ta-
vanlarını içeren sistem ve mekanizmaları 
oluşturmaktır. Plan, bütçe hazırlıkları sıra-
sında esas alınacak makroekonomik gös-
tergeler ışığında merkezi yönetim bütçe 
ödenek teklif tavanlarını belirlemektedir. 
Ayrıca, Plan merkezi yönetim bütçe gelir 
tahminleri, bütçe dengesi ve açığın finans-
manı ilişkin süreç ve kantitatif verileri de 
içermektedir. Merkezi yönetim bütçesinin 
hazırlık sürecinin temel bileşenleri ve 
aşamaları Plan’da detaylı şekilde ele alın-
maktadır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bütçemizin yapısı ve özelliği büyük ölçü-
de, Orta Vadeli Mali Program ile Orta Vade-
li Mali Planın yapısı ve özelliğine bağlıdır. 
Program ve Planın tercih ve öncelikleri 
Türkiye’nin geleceğine ilişkin önemli pers-
pektif ve umutlar içermektedir. Ayrıca bu 
dokümanlar, toplumumuzun orta vadeli 
ihtiyaç ve taleplerini tespit etmekte ve 
uygun politika ve stratejiler önermektedir. 
Yeni bütçe ve bütçeleme dönemi mate-
matiksel kurguya ve ekonomik tutarlılığa 
özel önem vermektedir. Bu bütçe, imkan 
ve kaynaklarımıza dayalı olarak, toplumu-
muzu ve ekonomimizi sürdürülebilir bir 
kalkınma ve gelişme ortamında tutacak 
politika ve stratejiler demetimizin rakam-
lara yansıyan yönüdür. 

Bu dönemde, makroekonomik istikrarın 
sürdürülmesi yanında, mikro ekonomik 
yapının etkinleştirilmesini ya da mikroe-
konomik reform sürecinin başlatılmasını 
amaçlayan, temel tercih ve öncelikleri-
mizi ana başlıklar olarak şu şekilde ifade 
edebilirim. TL’de istikrarın sürdürülmesi, 
piyasalarda güvenin kalıcı hale getirilme-
si, finansal piyasaların istikrarının korun-
ması, temel makroekonomik dengelerin 
ve göstergelerin güçlendirilmesi, eşitlik ve 
sosyo-ekonomik ortamın iyileştirilmesi, 
sektörel performansların ve büyümenin 
kalitesinin artırılması, mali disiplinin 
doğru kurgulanması, kamu borç stokunun 
azaltılması, İktidarımız bu süreçte piyasa 
ekonomimizin farklı alt piyasalarının işle-
yiş mekanizmalarını uluslararası standar-
da çıkarmayı amaçlamaktadır.
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Bu çerçevede, üretim-ticaret-spekülasyon 
faaliyetlerinin nispi dağılımı; faktör piya-
salarının yapısı ve özellikleri; piyasa ve 
kamu ekonomisi dengesi; kaynak mobili-
zasyonu, kaynak tahsisinin içerik ve yönü; 
idari kapasite, kural ve düzenlemelerin 
özelliği evrensel standartlarda yeniden 
ele alınarak, mukayeseli rekabet avantajı 
elde etmeye ağırlık verecektir. Bütçeleme 
önceliklerle ilgilidir ve öncelikler ise ula-
şılacak sonuçlara göre ifade edilmektedir. 
Bu önceliklerin belirlenmesi tahsis edilen 
her YTL’nin doğrudan ve dolaylı etkileri-
nin reel olarak algılanmasını gerektirir. 
Kıt kaynaklarımızı tahsis etmeden ve har-
camadan önce, en iyi sonuca ulaşmak için 
ciddi ve bilimsel analizler yapılmıştır. 

Yeni bütçeleme yaklaşımımız ile, bakan-
larımız ve ilgili birimlerimiz harcama 
trendlerini ve performans hedeflerini bir 
plan çerçevesinde oluşturacak ve izleye-
cektir. Böylece, bu bütçeleme sistematiği, 
aynı zamanda, belirlenen önceliklerin 
sonuçlarına ulaşmada programların ve or-
ganizasyonların etkinlik göstergesi olarak 
kullanılabilecektir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Sözlerimi bitirirken Yüce Meclisimize ve 
aziz milletimize en derin saygılarımı sunu-
yorum. 2006 yılı bütçemizin ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. 2006 yılı bütçesi 
ve 2006-2008 dönemi bütçeleme politika-
larımız geleceğimize yatırım yapmamıza 
imkan sağlayacak ortamın oluşmasına 
önemli bir altyapı sağladığı için memnu-
niyetimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu-

nun anlamı son derece açıktır. Türkiye’de 
emek ve sermayesini, bilgi ve tecrübesini 
değerlendirerek çalışmak isteyen tüm 
vatandaşlarımız ve firmalar için fırsatlar, 
adil ve eşit ortamlar. Türkiye geleceğini 
daha emin ve kararlı bir şekilde yeniden 
kurgulayacak ve buna yönelik politika ve 
stratejilerini daha güçlü şekilde formüle 
edecek ve uygulamaya koyacaktır. 

Konuşmamda da belirttiğim gibi bunun 
için ihtiyacımız olan imkan ve kaynaklara 
sahibiz. Orta Vadeli Mali Planı ve bununla 
uyumlu bütçeleri hazırlayan İktidarımız 
ve tüm arkadaşlarımız birlikte, halkımızın 
bizlere tevdi ettiği emanet ve sorumlulu-
ğun bilincinde olarak hareket etmekteyiz. 
Vatandaşlarımız müsterih olsun. Allah 
mahcup etmesin. Bütçemizin, tercih ve 
önceliklerimizin, politika ve stratejileri-
mizin hayırlara vesile olmasını diliyorum, 
yürüdüğümüz bu yolda aziz milletimize 
daha büyük müjdeler vermeyi bize nasip 
etmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum…
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Saygıdeğer konuklar… medyamızın değerli 
temsilcileri… Hepinizi en içten duygularım-
la selamlıyorum.

Türkiye ekonomide oluşturduğumuz istik-
rar tablosunun, akılcı ve kararlı yönetim 
anlayışının hayırlı sonuçlarını almaya de-
vam ediyor. Hızla büyüyen sivil havacılık 
sektörümüz de doğal olarak bu gelişme-
lerden pay alıyor ve bu alanda da önemli 

yatırımlara imza atılıyor. Türk Hava Yolları’, 
59 yeni uçakla filosunu büyütüyor ve bu 
uçakların ilk üçü bugün hizmete giriyor. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrak taşıyıcısı 
olan Türk Hava Yolları’ bugüne kadar oldu-
ğu gibi sadece yolcularını değil, ülkemizin 
zenginliğini, potansiyelini, değerlerini de 
dünyanın dört bir yanına ulaştıracaktır. 
THY, yeni nesil uçakları ve her geçen gün 
hizmet kalitesini arttırarak Türkiye’yi tüm 

THY Yeni Uçak Filosu  
Tanıtım Töreni

İstanbul | 15 Aralık 2005
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dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdü-
recektir, sürdürmelidir.

Değerli konuklar…

Bildiğiniz gibi havacılık sektörü, tüm ülke-
ler için en önemli ve vazgeçilmez hizmet 
sektörlerinden biri... Bu sektör; turizm 
ve ekonomi başta olmak üzere diğer sek-
törlerle beraber büyürken, aynı zamanda 
ülkelerin gelişimine de önemli katkılar yap-
maktadır. Havacılık sektöründe gelişmiş ül-
keler, gelir gider dengesini sağlıklı kurmuş 
turizm girdilerini en üst seviyeye çıkarmış, 
ekonomik gelişmeye paralel olarak havacı-
lık sektörü de büyümüş ülkelerdir. 

Dünyayla hızla entegre olan, Avrupa Birliği 
ile müzakerelere başlayan Türkiye’mizdeki 
havacılık sektörü de bu anlayışla büyük bir 
değişim yaşamakta, hızla büyümektedir. 
Hem Türk Hava Yolları, hem de özel hava 
yolları hükümetimizin aldığı kararlarla di-
ğer ülkelerdeki hava yolu şirketleri ile reka-
bet eder konuma gelmişlerdir. Havacılığın 
gelişmesi adına yaptığımız çalışmaların, 
özellikle de jet yakıtlarında sağladığımız 
ÖTV indiriminin sivil havacılık sektörüne 
yaptığı katkıları bugün hepimiz yakından 
görmekteyiz. 

Türk Hava Yolları’nın yanı sıra özel hava-
yolu şirketlerinin de pazarda yer alması 
ve insanımıza hizmet sunmasından bu 
ülkenin başbakanı olarak büyük mutluluk 
duymaktayım. Bugün dünyadaki havacılık 
sektöründe toplam 200 şirket aktif olarak 
faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise 16 
havayolu şirketi 221 adet hava aracı, 37 

bin 457 adet koltuk kapasitesi ile sivil ha-
vacılıkta hizmet vermektedir. Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi’ne ait 16’sı ulusla-
rarası uçuşlara hizmet verebilen toplam 
27 havaalanı vatandaşımızı tüm dünyaya 
ulaştırmaktadır. 

Havacılık sektöründe yaşanan olumlu ge-
lişmeler ve rekabet ortamı iç hatlarda bilet 
fiyatlarını ucuzlatmış, insanımız uçakla 
seyahat edebilir noktaya gelmiştir. Sivil 
havacılık sektörü 2003 yılına oranla 2004 
yılında iç hatlarda yüzde 58 oranında bü-
yüyerek toplam 14 milyon 426 bin 867 
yolcuya; dış hatlarda ise yüzde 21 büyüye-
rek toplam 30 milyon 360 bin 973 yolcuya 
ulaşmıştır. Bu büyüme 2005 yılında da 
devam etmektedir. Alınacak olan 59 yeni 
uçakla 2008 yılında Avrupa’nın en genç 
filolarından birine sahip olacak Türk Hava 
Yolları’, ticari olarak da son üç yılda önemli 
başarılara imza atmıştır. Bu kurumumuzun 
net karı dolar bazında yüzde 31 artış ile 106 
milyon dolara ulaşmıştır.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Türk Hava 
Yolları’, bir yandan filosunu ve uçuş ağını 
geliştirirken bir yandan da standartlarını 
geliştirmektedir. Bunun örneklerini bugün 
hep birlikte müşahede etme imkanı bulaca-
ğız. İnanıyorum ki, bugün THY filosuna da-
hil olan yeni nesil uçaklarla ve artan hizmet 
kalitesiyle havacılık sektörümüz için yeni 
bir dönem başlamış olacaktır. Bu sektörde 
hizmet veren özel hava yolu sektörlerinin 
de bu süreci izleyeceklerini, yapacakları 
yatırımlarla her vatandaşımıza hava yoluy-
la seyahat etme imkanı sağlayacak ortamı 
oluşturacaklarına inanıyorum.



167

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-3

Umudumuz Türk Hava Yolları’nın yaptığı 
atılımların, diğer şirketlerimizin de sağlıklı 
büyümesi ve gelişimi için yol göstermesidir. 
Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren 
tüm şirketlere ülkemiz insanına yaptıkları 
katkılar için şükranlarımı sunuyorum. 
Bugün atılan bu önemli adım için THY’nin 
tüm çalışanlarına da en içten dileklerime 
teşekkür ediyor, yeni uçaklarımızın hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli davetliler… sevgili Konyalılar… He-
pinizi en içten dileklerimle selamlıyorum.

Geleceğe güvenle bakan, her alanda çağı 
yakalamak için azmetmiş, kamburlarından 
ve komplekslerinden arınmış bir Türkiye 
ideali adım adım gerçeğe dönüştüğü bir 
süreci hep birlikte yaşıyoruz. Üç yıl öncesi-
nin krizlerle sarsılan umutsuz ve karanlık 
Türkiye’sinden bugün eser kalmamıştır. Bu 
milletin yaşanan ağır bunalımlara adeta 
isyan ederek ortaya koyduğu varoluş irade-
sini görmezden gelerek, ekonomiyi yeniden 
ayağa kaldıran fedakarca gayretleri hiçe sa-
yarak bugün yakalanan istikrar tablosunu 
küçümseyenler bu ülkeye en büyük haksız-
lığı yapıyorlar.

Dün gençlerine umut veremeyen, güven 
veremeyen, önlerine bir gelecek ideali koya-
mayan bir ülkeydik, bugün dünyanın hay-
ranlıkla izlediği bir değişime ülke olarak 
imza atıyoruz. Kırk yıllık AB üyeliği rüyası, 
bugün artık müzakere zemininde ilerleyen 
bir gerçekliğe kavuşmuştur. Enflasyonda 
yüzde 100’leri aşan oranları da görmüş 
olan bu ülke, bugün yüzde 8’in altına inen 
enflasyonuyla yeni bir güç, yeni bir enerji, 
yeni bir dinamizmle geleceğe yürümekte-

dir. Türkiye geçen yıl yüzde 9.9’luk büyüme 
performansıyla son 39 yılın en iyi büyüme 
seviyesini yakalamış, dünyada en yüksek 
büyüme hızını yakalayan birkaç ülke arası-
na girmiştir. 

Bu yıl da bu büyüme performansı sürüyor; 
2005 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi-
miz yüzde 7.3 büyüdü, yıl sonu itibariyle de 
hedeflediğimiz yüzde 5 rakamından daha 
iyi bir oranı yakalayacağımızı umuyoruz. 
Bütün bunlar hassas, donanımlı, hazırlıklı 
ve kararlı bir yönetim anlayışının, ülke 
potansiyeliyle birleşmesiyle ortaya çıkmış 
başarılardır. Türkiye’de öngörülebilir ve 
sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurul-
muş, istikrar yakalanmıştır. Bunun böyle 
olduğunu küresel sermaye temsilcilerinin 
Türkiye’ye giderek artan bir ilgiyle yaklaş-
masından da rahatlıkla görebiliyoruz.

1990’lı yıllar boyunca yabancı sermaye 
tarafından bu ülkede yapılan doğrudan 
yatırımların tutarı 1 milyar dolar civarında 
seyretmiştir. Biz göreve geldiğimiz günden 
beri bu tabloyu çok daha pozitif bir noktaya 
çekmek için gayret gösteriyoruz. Bu çalış-
malarımızın semeresini de somut biçimde 
almaya başladık, Türkiye’ye yabancı serma-

Işadamları ve Sivil Toplum 
Örgütleri ile Kahvaltı

Konya | 17 Aralık 2005
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ye girişi hissedilir biçimde artmaya başladı. 
2005 yılında doğrudan yatırım tutarının 
5.2 milyar dolar seviyesine çıkacağını tah-
min ediyoruz. 2006-2008 döneminde ise 
temkinli bir yaklaşımla yabancı yatırımla-
rın 16 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 

Değerli davetliler…

Daha önce de belirttiğim gibi AB ile Türkiye 
arasındaki müzakereler belli bir takvim çer-
çevesinde devam ediyor. Bu sürecin gerek 
Türkiye’nin, gerekse AB’nin önünde yeni 
ufuklar açtığı, yeni bir gelişme perspektifi 
ortaya koyduğu bir gerçektir. Türkiye, AB 
üyeliği perspektifiyle, son üç yılda elde et-
tiği ekonomik ve siyasi kazanımları kalıcı 
hale getirmek noktasında güvenilir bir 
zemin kazanmıştır. Sadece ekonomide ka-
zanılan güven ve istikrarın korunması nok-
tasında değil, aynı zamanda demokrasinin, 
hukukun, insan hakları ve özgürlüklerin 
teminat altına alınması noktasında da Tür-
kiye kararlılığını ortaya koymuştur.

Daha çağdaş, daha mutlu, daha özgür, daha 
müreffeh bir Türkiye hedefinden hiçbir 
ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. 
Şuna hiç şüphe yok ki, ekonomisini istikra-
ra kavuşturmuş, komşularıyla ilişkilerini 
hakkaniyet çerçevesine oturtmuş ve de-
mokrasisini eksiksiz biçimde uygulamakta 
olan bir Türkiye AB’nin de gücüne güç kata-
caktır. Medeniyetler ve kültürler arası ilişki-
lerin güçlendirilmesi, çatışma noktalarının 
diyaloga açılması ve küresel barışın tesisi 
için AB ile Türkiye’nin aynı masada buluşu-
yor olması son derece önemli ve anlamlıdır.

Bu buluşmayı çok önemsiyor, çok ciddiye 
alıyoruz. Türkiye’nin gelecek vizyonu bu 
temel esaslar üzerinden çizilmiştir: Çağdaş 
ve istikrarlı bir ekonomi yönetimi, rekabet-
le gelişen bir piyasa anlayışı, eksiklerinden 
arındırılmış bir demokrasi ve herkes için 
adalet… Bu bizi çağdaş dünyayla entegras-
yona götürecek olan, kalkındıracak olan 
yoldur.

Değerli konuklar…

Ülke olarak bugüne kadar çeşitli neden-
lerle çok zaman kaybettik. Birçok alanda 
değişimi başlatmış ve attığımız adımlarla 
ilerleme yolunda önemli mesafeler almış 
olmamıza rağmen, ülkemizin ve insanı-
mızın taşıdığı zengin potansiyelin henüz 
pek azını harekete geçirmiş durumdayız. 
Bu potansiyel, Türkiye’yi dünyanın en ileri 
ülkeleri arasına sokmaya yetecek imkan-
lara sahiptir. Bize düşen Türkiye’nin bu 
potansiyelini hayatın her alanında karşı-
lığını bulan bir kalkınma seferberliğine 
dönüştürmektir.

Son üç yıl içinde yakaladığımız başarılar, 
gelecekte yapacağımız çok daha büyük sıç-
ramaların habercisidir. Türkiye gözlerini 
açmış, geleceğinin nerede olduğunu gör-
meye başlamıştır. Yol haritamız bellidir; 
çalışacağız, bilgimizi, donanımızı arttıra-
cağız, rekabetten kaçmayacağız, dünyaya 
açılacağız, bütün bunları yaparken de in-
san onuruna yakışan bir hayat standardını 
her alanda yaygınlaştıracağız. Türkiye 
böylesine büyük bir değişim yaşarken, 
bazı sancıların ve sıkıntıların yaşanması 
da gayet doğaldır. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

170

Değişimin bir süreç olduğunu bileceğiz, 
meselelerimizi konuşmaktan, yeni fikirleri 
değerlendirmekten, kronik problemlerin 
çözümüne aramaktan yorulmayacağız. 
Birbirimize tahammül etmeyi, demokra-
siyi içimize sindirmeyi, toplumun önünü 
açacak yeniliklere uyum sağlamayı da bile-
ceğiz. Toplumumuzun ortak menfaatlerini, 
ortak değerlerimizi, birlik ve beraberliğimi-
zi mutlaka gözeteceğiz. Ancak toplumsal 
meselelerin kangrene dönüşmeden halli 
için de iyi niyetle gayret göstereceğiz. Böl-
geler arası gelir dengesizliklerini, fırsat eşit-
sizliklerini, toplumsal mağduriyetleri ive-
dilikle ortadan kaldıracağız. Türkiye’yi her 
bireyinin bugünüyle mutlu, geleceğinden 
umutlu olduğu bir ülke haline getireceğiz.

Bunu bu ülkeye ve gelecek nesillerimize 
borçlu olduğumuzu unutmayacağız. Dünya 
barışına, evrensel değerlere, medeniyetler 
arası diyaloga en üst seviyede katkıda bu-
lunmak adına ülke olarak azami gayreti 
göstereceğiz. Evrensel doğruları yakalamış 
bir Türkiye’nin küresel barış ve insanlığın 
esenliği adına önemli misyonlar üstlene-
bileceğini biliyoruz. Hedefimiz Türkiye’yi 
tarihiyle uyumlu bu misyona hazırlamak-
tır. Bu duygularla sözlerime son veriyor, he-
pinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli dostlar... Hepinizi muhabbetle se-
lamlayarak konuşmama başlıyorum.

Konya gerek kişi başına milli geliri, gerek 
sanayileşme oranı, gerekse ekonomimize 
yaptığı katkı ile Türkiye’nin kalkınmasında 
önemli roller almış bir ilimiz... Bu sebeple 
Türkiye’nin önemli bir dönemeçten dön-
mekte olduğu böyle bir zamanda sizlerin 
aranızda olmaktan, Türkiye’nin kalkınma 

heyecanını sizlerle paylaşmaktan özellikle 
mutluluk duyuyorum. Çağlara damgasını 
vuran gönül medeniyetinin membaı olan 
bu topraklarda bugün yeni bir geleceğin 
heyecanı yaşanıyor. 

Milletimizin ağır bunalımlardan kurtularak 
aydınlığa kavuştuğu bu önemli günlerin de-
ğerini sizler iyi biliyorsunuz. Çünkü sizler 
bu ülkenin ayağa kalkmasında fedakar 

Konya Ticaret Borsası  
Ödül Töreni

Konya | 17 Aralık 2005
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gayretlerinizle büyük paya sahipsiniz. Son 
üç yıl içinde hükümet olarak Türkiye’nin 
ihmale uğrayan, çözülemez denen ne kadar 
problemi varsa hepsinin üstüne cesaretle, 
kararlılıkla gittik. Bugünün istikrarlı ve 
güvenli Türkiye manzarasıyla, 3 Kasım 
2002’de devraldığımız Türkiye manzarası 
arasında büyük çok büyük bir fark vardır.

Çökme noktasına gelmiş bir ekonomi aya-
ğa kaldırılmış, geçen on yılları milletimize 
zehir eden enflasyon tek haneli rakamlara 
kadar düşürülmüş, buna karşılık rekor sevi-
yede de bir büyüme hızı yakalanmıştır. Üç 
yıl gibi kısa bir zaman içerisinde şükürler 
olsun ki ülkemizin dört bir tarafını yeni-
den üretim heyecanı sarmış, insanımızın 
gelecek umutları yeniden canlanmıştır. Bu 
güzellikler milletimizin sarsılmaz değişim 
iradesinin, tükenmez umudunun, fedakar-
ca gayretlerinin ürünüdür.

Değerli dostlar...

O acı günleri unutmadık, unutmayacağız. 
Türkiye daha bundan üç yıl önce, memu-
runa maaş ödeyemeyen, borç almak için 
çaldığı kapılardan borç bulamayan, ekono-
mik itibarı sıfıra inmiş bir ülkeydi. Bugün 
dünyanın parlayan yıldızıdır. Bu millet çok 
ağır imtihanlardan geçmiş, sabrını, alice-
naplığını, dirayetini, millet olma bilincini 
kaybetmeyerek varoluş mücadelesinden 
bir kere daha alnının akıyla çıkmıştır. Tür-
kiye bugün güvenden, istikrardan, değişim-
den söz etmektedir.

Milletimizle el ele vererek Allah’ın izniyle 
karayı aka, karanlığı aydınlığa, çöküşü di-

rilişe çevirdik. Allah’a şükürler olsun ki bu-
gün, ekonomide, siyasette, dış politikada ve 
diğer bütün alanlarda bugününü sağlama 
alan, geleceği için de hayallere, hedeflere 
sahip olan bir ülkeyiz. Şunu herkes bilsin 
ki bu ülkeyi demokrasiyle, istikrarla, sevi-
yeli ve çözüm üreten bir siyasetle, adaletle, 
dayanışma ve hakkaniyetle gelişen bir ülke 
olarak geleceğe taşımakta kararlıyız.

Ağırlıklarımızdan kurtularak kendini ye-
nileyen bir yönetim anlayışı ve kalkınma 
iradesini açıkça ortaya koyan, ekonomik 
büyümenin lokomotifi olan özel sektörü-
müzün yakaladığı sinerjiyle ilerlemeye 
devam edecektir. Bunun için son üç yılda 
ülke olarak hep birlikte elde ettiğimiz kaza-
nımları kalıcı hale getirmek, istikrarımızı 
korumak ve hedeflerimizin çıtasını her gün 
biraz daha yükseğe koymak bizim için bir 
mecburiyettir. 

Daima dünyaya açık olmak, kendimizi yeni-
lemek, günün gelişen dünya şartlarına göre 
dağarcığımızı, kapasitemizi, donanımımızı 
geliştirmek durumundayız. Dünyanın 
hızından asla geriye düşmemeliyiz. Bunu 
başarabilirsek dünya yeni bir Türk asrına 
şahit olacaktır, buna bütün samimiyetimle 
inanıyorum.

Değerli dostlar...

Hükümet olarak nüfusumuzun yüzde kırkı-
na yakın bir kesiminin ekmeğini kazandığı 
tarım sektörüne büyük önem ve ağırlık ver-
diğimizi bilmenizi istiyorum. Tarım dünya 
için de önemini gittikçe arttıran, stratejik 
değeri artan bir sektör haline gelmiştir. An-
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cak bu sektörde geçmiş yönetimler sizlerin 
de on yıllar boyunca yaşadığınız gibi büyük 
ihmaller, sorumsuzluklar göstermişler, 
tarım sektörünün problemlerinin dağ gibi 
birikmesine yol açmışlardır.

Hükümetimiz göreve geldiği günden beri 
çiftçimize, köylümüze, hayvancımıza des-
tek olmak adına büyük gayret göstermiş, 
imkanlar ölçüsünde adımlar atılmıştır. Uy-
gulamaya koyduğumuz yeni tarım strate-
jileriyle Türkiye’nin tarımsal ve hayvansal 
üretimi giderek artmaktadır. Türkiye’nin 
buğday üretimi 2-3 sene içinde 19 Milyon 
tondan 21 Milyon tona çıkmıştır. 2002 yı-
lına kadar Türkiye, 19 milyon ton buğday 
üretiyor, dışarıdan da her sene 1.5-2 milyon 
ton kaliteli buğday ithal ediyordu. Türkiye 
bugün hem buğday üretimini 19 milyon 
tondan 21 milyon tona çıkarmış, hem de 
kaliteli buğday ihtiyacını içeriden karşılar 
hale gelmiştir.

Mısır’da da benzer bir durum var; bizden 
önce her sene 2 milyon 100 bin ton mısır 
üreten ve 1.5 milyon ton mısır ithal eden 
Türkiye, hükümetimizin akılcı politikala-
rıyla bu sene 4 milyon ton mısır üretme 
aşamasını yakalamıştır. Yani Türkiye artık 
hem ürettiğinin iki katı mısır üretiyor, hem 
de mısır ithaline ihtiyaç duymuyor, ülkenin 
parası da dışarıya gitmiyor. Bundan kim ka-
zançlı çıkıyor, hem devlet kazançlı çıkıyor, 
hem de üretici kazançlı çıkıyor.

Değerli dostlar…

Her alanda olduğu gibi tarım alanında da 
daha gideceğimiz çok yol var. Tarım bu 

ülkenin hayati derecede önemli bir sektö-
rüdür, tarımımızı çağdaş, rekabet edebilir, 
sağlam bir yapıya kavuşturmak, çiftçimizi 
emeğinin karşılığını alacak bir seviyeye 
taşımak mecburiyetindeyiz. Planımızı, 
programımızı yaptık, stratejimizi belirle-
dik, tarım alanında önemli adımlar atmaya 
devam edeceğiz. Yaptığımızın daha fazlası-
nı yapmak, Türk tarımını ayağa kaldırmak 
bizim boynumuzun borcudur.

Bu noktada üreticimizi belli bir ekonomik 
disiplin içinde olmaya yönlendiren ara 
kurumlara büyük ihtiyaç duyduğumuzu 
da ifade etmek istiyorum. Konya Ticaret 
Borsası, bu bölgede önemli bir misyon üst-
leniyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olan bu 
coğrafyada, ürünün ekonomik bir değere 
dönüşmesine katkı sağlayan, üreticinin 
organize ve bilinçli hareket etmesine zemin 
hazırlayan kurumlarımızın önemini, değe-
rini gayet iyi biliyoruz.

Bu çerçevede bugün birer plaketle ödül-
lendirdiğimiz değerli dostlarımız da 
Türkiye’nin kalkınmasında şükranla anı-
lacak roller almış insanlarımızdır. Kendi-
lerine huzurlarınızda şükranlarımı ifade 
ediyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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TOBB Yönetim Kurulu’nun TOBB Üniver-
sitesi’ndeki toplantısına katılan Başbakan 
Erdoğan, toplantı çıkışında yaptığı açıkla-
mada, hükümet olarak sivil toplum örgütle-
ri ile dayanışma içinde olduklarını söyleye-
rek, şöyle devam ediyordu:

‘‘Biri güvendir, bir diğeri istikrardır, eğer bir 
ülkede güven ve istikrar yoksa bu ülkedeki 
girişimci, yatırımcı geleceğe emin adımlar-

la yürüyemez ve geleceğe yönelik olarak da 
herhangi bir perspektif çizemez belirleye-
mez. Projelendirme safhasında en önemli 
şey güven kaynağıdır. Girişimci bunu gör-
mek zorundadır. Bu sadece yerli yatırımcı 
için değil, aynı zamanda küresel sermaye 
olarak adlandırdığım yabancı sermaye için 
de böyledir. Onlar da bir ülkede yatırım ya-
pacaklarsa o ülkede güven var mı? Güven 
ortamı var mı istikrar ortamı var mı? Eğer 

TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
Toplantı

Ankara | 21 Aralık 2005



175

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-3

güven ortamı ve istikrara ortamı varsa bu 
ülkeyi seçerler. Güven, istikrar yoksa o ülke-
yi seçmezler. Bunu böyle bilmeniz gerekir.” 

“Türkiye şu anda yakalamış olduğu perfor-
mansı durup dururken yakalamadı.”diyen 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürüyordu: 

“Bunu bir güven ortamında istikrar orta-
mında yakaladı. Fakat bu güven ve istikrar 
ortamını küresel sermaye çok iyi anladı, 
yabancı sermaye çok iyi anladı da içimizde 
bunu anlayamayan bazı çevreler var. Anla-
yamayan çevreler şu anda özellikle malum 
bu erken seçim havasını estirmek isteyenler 
veya bu gayret içinde olanlardır. Bir defa 
AK Parti iktidarının gündeminde böyle bir 
şey (erken seçim) kesinlikle yoktur. Bu böy-
le bilinmelidir. Zira biz istikrasızlığın veya 
güven ortamının herhangi bir tahribata 
uğramasını şu anda yakalamış olduğumuz 
ekonomik performansın inkıtaı olarak 
görüyoruz. Bunu ben ihanet olarak görü-
yorum ve başında bulunduğum hükümet 
böyle bir ihanetin içerisine giremez.’’

Şu andaki parametrelerin ortada olduğunu 
ifade eden Başbakan Erdoğan, şöyle devam 
ediyordu: 

‘‘Bu parametreleri bugün ekonomide söz 
sahibi olan bütün sivil toplum örgütleri en 
iyi şekliyle biliyorlar. TÜSİAD da raporunu 
açıklıyor ortadadır, TOBB’un açıkladığı 
raporlar ortadadır. Artıları mı fazla eksiler 
mi fazla buna bakacaksınız. Eğer artılar faz-
laysa o zaman biz de tavrımızı artıdan yana 
koymak durumundayız. O zaman eksiler 
fazla ise bu durumu müzakere ederiz. Bun-

dan da kaçmayız. Bu konuda da rahatız. Tür-
kiye şu anda büyüme hızından tutun da no-
minal faize varıncaya kadar Türkiye’nin dış 
ticaret hacmindeki gelişmeye varıncaya ka-
dar, enflasyonun düşüşüne varıncaya kadar 
bu parametreler olumlu şekilde seyrederken 
hele hele sırtımızdaki bu 6 sıfır yükünü atıp 
da paramızın onurunu kazanma hararetini 
başardığımız apaçık ortadayken kalkıp bi-
zim bu tür yanlışlar içerisinde dolaşmamız 
ciddi manada bir sıkıntı kaynağı olur.’’

Başbakan Erdoğan TOBB Yönetim Kurulu 
toplantısından sonra yaptığı açıklamanın 
ardından bir gazetecinin, ‘‘TÜSİAD’ın dün 
yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantısın-
da, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 
işadamlarının seçim barajlarının indirilme-
si konusunda önerileri oldu. Bu konudaki 
düşünceniz nedir?’’sorusuna şu cevabı ve-
riyordu: 

‘‘Seçim barajı bizim iktidarımız zamanında 
indirilmemiştir. 1987 yılında indirilmiştir. 
Bunu indirme talebinde olanlara şunu ha-
tırlatmak istiyorum; 1987 yılından bu yana 
bu talebi neden gündeme getirmediniz? 
Eğer bu çok faziletli, çok faydalı bir iş ise bu-
güne kadar bunu neden konuşmadınız da 
Türkiye’nin tam istikrarı yakaladığı bir dö-
nemde bunu gündeme getiriyorsunuz? Şu 
anda bizim iktidarımızın bugün için seçim 
barajını indirmek gibi bir gündemi yoktur. 
Biz, AK Parti olarak mevcut barajla seçime 
gitmek istiyoruz. Biz sıfırdan kurulan bir 
parti olarak bu barajı aştık. CHP de aştı.” 

“Türkiye’nin yakın siyasi tarihine baktığı-
mızda koalisyonlar dönemi Türkiye için 
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hep gerileme dönemi olmuştur” diyen 
Erdoğan, “Tek partili iktidarların olduğu 
dönemlerin ise hep çıkış dönemi olduğunu 
görüyoruz. Türkiye’ye yeni bir koalisyonlar 
dönemine itme yanlışına düşmek istemiyo-
ruz. Bunun için de böyle bir düşünce içeri-
sinde değiliz. Türkiye’nin istikrara özellikle 
ihtiyacı var. Bu istikrarı, dar çerçeve içeri-
sinde siyaseti değerlendirme suretiyle kur-
ban edemeyiz. Ülkemizin şu anki menfaati 
mevcut durumdadır. Mevcut durumu ko-
ruyarak da geleceğe yürüyeceğiz’’şeklinde 
konuşuyordu.

AK Parti’nin iktidara geldiğinden bu yana 
yatırım ortamını kolaylaştırmak için ne ge-
rekiyorsa onu yaptıklarını ifade eden Erdo-
ğan, bundan sonra da bu adımları atmaya 
devam edeceklerini bildiriyordu. Erdoğan, 
‘‘Kaldırabileceğimiz yük neyse, bunu biz 
kaldırırız. Ama samimiyetle bir şey söy-
lemek zorundayım: Biz kaldıracağımız 
yükü kim adına kaldırıyoruz, millet adına 
kaldırıyoruz. Milletimizin bize verdiği ve-
kalet bunu en iyi şekilde, en ideal şekilde 
değerlendirmektir’’diyordu.

Başbakan Erdoğan, 49 ilde verilen teşvik 
olanaklarını da hatırlattığı konuşmasında, 
bu illerde yatırımların her geçen gün art-
tığını kaydediyordu. Ekonomik güven ve 
istikrarın; siyasi ve demokratik istikrarın 
da bir neticesi olduğunu kimsenin görmez-
likten gelemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, 
‘‘Onun için de buna kimsenin gölge düşür-
meye hakkı yok’’diye konuşuyordu.
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Değerli Başkan, değerli milletvekilleri… 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizi tazimle 
hürmetle selamlıyorum. Siz saygıdeğer 
milletvekillerimizi ve sizlerin şahsında, 
temsil ettiğiniz milletimizin bütün fertle-
rini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve 2003 Kesin Hesap 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelerde 
hükümetimin ve AK Parti’nin görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 

Sözlerime başlarken Güney Asya’da mey-
dana gelen elim deprem faciasında hayat-
larını kaybeden 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, 
yorucu çalışmalardan sonra tamamladınız 
ve bu aşamaya getirdiniz. Yüce Meclisimi-
zin iradesini en iyi şekilde temsil etmek, 
ülkemizin önünü açmak için her biriniz 
önemli katkılarda bulundunuz. Sağ olun 
var olun. 2005 yılı bütçesi şimdiden ülke-
mize hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin 
ve kolaylıklar versin. 

Bu arada eleştirileriyle, uyarılarıyla bize 
yol gösteren bütün arkadaşlarıma, muha-
lefet partilerimizin saygıdeğer sözcülerine 
özellikle teşekkür ediyorum. Yol ve ufuk 
gösterici eleştirilere, itiraz ve uyarılara 
özellikle teşekkür borcumuz var, çünkü ik-
tidarıyla, muhalefetiyle bizler bu ülkenin 
hizmetindeyiz. Bu büyük ülkeye teşekkür 
borcumuzu, minnet borcumuzu ödemek 
için öncelikle medeni bir uzlaşma diline ve 
geleneğine ihtiyacımız var. 

Diyalog, uzlaşma, mutabakat, müzakere 
kültürünü siyasetimizin temel üslubu ha-
line getirmek, bunu kalıcı kılmak zorun-
dayız. Zira bu eksiklik Türkiye’mize uzun 
yıllar, telafisi zor, çok büyük kayıplar ya-
şatmıştır. Uzlaşma, tartışma, eleştiri, uyarı, 
mutabakat arayışı, müzakere alışkanlığı 
herkesin aynı şeyi düşünmesi değil, aynı 
doğruyu araması, aynı hedefe yönelmesi 
ile mümkündür. 3 Kasım 2002 seçimle-
rinden sonra ülkemizin demokratik kültü-
rüne kazandırdığımız bu seviyeli diyalog 
zemini, bu uzlaşma kültürü, bugünden 
gelecek nesillere iftiharla bırakacağımız en 
önemli kazanım olacaktır. 

TBMM Bütçe Görüşmeleri 
Kapanış Konuşması

Ankara | 28 Aralık 2005
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İnanıyorum ki hepimiz, demokrasi kül-
türünü özenle koruyacağız. Bu özeni, bu 
dikkati Türk siyasetinin geleneği haline 
getireceğiz. Zira uzlaşma, diyalog, birlikte 
düşünme milletimizi öteden beri millet kı-
lan en temel değerlerimizden biridir. Son 
iki yıla büyük başarılar sığdırdık ama, en 
büyük başarılarımızdan biri bu dönemde 
kavganın yerini aklın, çatışmanın yerini 
diyaloğun almasıdır. Millet iradesinin tem-
sil edildiği Yüce Mecliste aklın ve sağduyu-
nun hakimiyetini sağlayan sizlere özellikle 
teşekkür ediyorum. Bundan sonra da, bu 
büyük başarıyı kalıcı hale getirmek en bü-
yük arzumuz olacaktır. 

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Bu konuşmam, bütçe esaslı olmakla birlik-
te, hem Büyük Türkiye fotoğrafının tama-
mını görebilmek, bu vesileyle fotoğrafın 
bütününü birlikte paylaşabilmek için, 
hem de bize yöneltilen sorulara cevap ma-
hiyetinde olmak üzere uzunca bir özet, bir 
“icmal” olacaktır. Dolayısıyla hem Türkiye 
tasavvurumuzu, hem dünya tasavvurumu-
zu, hem siyaset üretme şeklimizi hem de 
AK Parti iktidarı olarak iş görme biçimimi-
zi özetlemem gerektiğini düşünüyorum. 

Sözlerime, demokrasi kültürünü, hoşgörü, 
uzlaşma ve diyalog zemininin temsilcisi 
ve sembolü olan TBMM’ye teşekkürle 
başladım. Zira bunun esas olduğunu, “ba-
şardık” 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 büyü-

me iradesini, Türkiye’nin aklını harekete 
geçirdik. 

Türkiye, yıllardır söylenen ama sadece 
söylemekle kalınan sorun alanlarında 
devrim niteliğinde reformlar yaptı. Bir hu-
kuk ve adalet ülkesi olmak için attığımız 
bütün adımlar sadece burada değil, bü-
tün dünyada yankılar uyandırdı, karşılık 
buldu. Bizim siyasetimizle birlikte sadece 
eski siyaset, eski siyasi aktörler devre dışı 
kalmadı eski üsluplar da devre dışı kaldı. 
Artık halkın vicdanında yara açan talihsiz 
beyanlar, halkı kamplara bölen yanlış işler, 
küçük menfaatler için yapılan büyük tah-
rikler siyasi birer metot olmaktan çıktı. 

İşte biz, bunun için siyaset üretiyoruz, slo-
gan üretmiyoruz. Bunun için, “ben yaptım 
oldu” demiyoruz, her işimizde kılı kırk 
yarıyoruz. Bunun için, siyaset ya da yöne-
tim millete yaslanmalı, milletin rızasını 
almalı, milletin rızasının hilafına adım 
atmamalı diyoruz. İşte bu yüzden demek-
le, söylemekle yetinmiyoruz, sözlerimizin 
arkasında duruyoruz. 

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Biz, bütün başarılarımızı bu aziz milletin 
hanesine kaydediyoruz. Bize düşen şerefi-
ye 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 
baştan başa kalkındırmaktır, Türkiye’yi 
“muasır medeniyet” hedefine taşımaktır. 
Bu hedef bizim milletimize ahdimizdir. 
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Altını çizerek ifade ediyorum, halkın yü-
reğindeki ukdeler tam olarak çözülünceye 
kadar çaba harcayacağız. Demokrasi, hu-
kuk, adalet ve kalkınma hedeflerimizden 
asla şaşmayacağız. 

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 
ukdeleri 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 itibarıdır. Meclisin saygınlığı si-
yasetin, 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 millet-
vekillerine ne kadar teşekkür etsem azdır.

Bu Meclis ki, yürütme ve yargının da yol 
güzergahını belirleyen millet iradesinin 
temsilcisi olarak toplumun bütün fertleri-
nin hak ve hukukunu korumak için anaya-
sa dahil bütün temel metinleri hazırlayan, 
devlet toplum bütünleşmesini sağlayan, 

milletin kalbinin attığı, en üst iradeyi tem-
sil eden bir Meclistir. İşte bu Meclis, bu en 
üst irade, çıkardığı yasalarla, gerçekleş-
tirdiği 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 gün-
lerden bir gün olmadığı gibi, 3 Ekim 2005 
tarihi de günlerden bir gün olmayacaktır. 
Hatırlarsanız 2003 yılı bütçesini, ilk bütçe-
mizi hazırladığımızda bize en çok sorulan 
sorulardan biri şuydu: Kaynak nerede? O 
zaman demiştik ki, kaynak AK Partidir, 
kaynak Türkiye’dir. İşte kaynak, işte Türki-
ye. İşte sorun çözme melekelerini yitirmiş 
bir Türkiye’den AK Parti iktidarının beyaz 
reformlarına, ak, sessiz devrimlerine... 
İşte, refahın ön şartı demokrasidir, ak siya-
settir iddiamızın bu ülkeye kazandırdıkla-
rı ortadadır.

Hatırlarsanız 2004 yılı bütçemizi hazırlar-
ken demiştik ki: “Adalet milli bir mesele-
dir, Hukuk devleti milli bir meseledir, sos-
yal barışın korunması milli bir meseledir. 
Millet ile devletimizin aynı yöne bakması 
en büyük milli meseledir.” İşte milli mese-
lelerimize ne kadar sahip çıktığımızın, işte 
sözlerimizin arkasında ne kadar durdu-
ğumuzun ispatı... Şimdi yeni bir başlangıç 
yapıyoruz. Yeniden kolları sıvıyoruz. Önü-
müzde bütün meselelerimizi hal yoluna 
koymanın yanı sıra AB sürecini itinayla 
yönetmek gibi bir sorumluluğumuz var.
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İnanıyorum ki, siz saygıdeğer milletve-
killeri bugüne kadar olduğu gibi hiçbir 
özveriden kaçınmayacaksınız. Artık tek 
hedefe kilitlenmiş, tek yürek olmuş, birlik 
ve beraberliğini aleme ilan etmiş, özgüven 
sorunu yaşamayan bir Türkiye istiyoruz. 
Falanca meselesi, filanca meselesi olan, 
meselelerini konuşmayan, her zeminde 
mahcup edilmek istenen, zaaf ları istis-
mar edilen, zaaf alanları üzerinde siyaset 
yapılan, millet bilinci yara alan, halkının 
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 birli-
ğin, bu büyük gücün doğurduğu kuvveti 
daha çok harekete geçireceğiz. Eğer biz 
kardeşlik hukukumuzu zedelemezsek, 
şımarmazsak, kibirlenmezsek, istikameti-
mizi şaşırmazsak önceliklerimizi, varoluş 
gayemizi unutmazsak... Eğer biz, yoksulu 
gözetirsek, alınteri dökersek, sosyal yara-
ları kapatırsak, gayret edersek başarmış 
olacağız. Hiç ama hiç unutmayalım ki, esas 
başarımız da varoluş gayemize, zeminimi-
ze, Türkiye ve dünya tasavvurumuza bağlı 
kalmak, bu bağı güçlendirmek olacaktır. 

Bizim siyaset felsefemiz, siyaset zemini-
miz, mefkuremiz budur. Sonuna kadar, 
son nefese kadar sorumluluk… Bunun için 
küçük menfaatlerin esiri olmayacağız, bü-
yük ideallerimizi küçük hesaplara feda et-
meyeceğiz. Ülkenin gelecek perspektifini 
kaybetmeyeceğiz. Devlet millet kaynaşma-
sını pekiştirmek en büyük önceliğimiz ola-
cak. Devlet millet birlikteliğinin ne kadar 

büyük bir servet ve sermaye olduğunu, ne 
kadar büyük bir hazine olduğunu 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 fotoğra-
fının tamamına bakıyoruz. Dünyadaki 
bütün adımları, hareketleri dikkatle izliyo-
ruz. Bu bakışın, buna göre ülkeyi yönetme-
nin sonucunu, sadece iki yıllık sonucunu 
açıklıyorum. Evet, artık Türkiye küresel 
bir güç olma yolundadır. Çünkü artık Tür-
kiye, dünya ile eşit şartlarda konuşuyor. 

Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, 
toplumsal dokunun sağlamlaşmasına ba-
kın, toplumun değişen gündemine bakın, 
umutların yeşermesine bakın, göreceksi-
niz bütün alanlara bu siyasetin nasıl yansı-
dığını. Ekonomik hayattaki her adım, her 
hareket siyasi istikrara ve güven ortamına 
bağlıdır. Devalüasyonlu günleri hatırlayın, 
dalgalanan dövizleri hatırlayın, morator-
yum 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 
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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 iktidarında Türkiye’nin 
kalbi saat gibi işliyor. Ne dolar, ne döviz 
dalgalanıyor ne de siyaset çalkalanıyor. 
Çünkü AK Parti iktidarında ritim bozuk-
lukları, siyasi kan uyuşmazlıkları yok. 
Halktan gelen taleplere en duyarlı parti, en 
duyarlı kadrolar işbaşındadır. 3 Kasım’dan 
bu yana ekonomide aldığımız mesafe 
demokraside, hukuk devleti yolunda aldı-
ğımız mesafeye paraleldir. Daha çok me-
safe almak, daha çok menzile yaklaşmak 
zorundayız.

Değerli Başkan… değerli arkadaşlarım…

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 hissediyo-
ruz bu aidiyeti, daha çok hissedecek, daha 
çok seveceğiz ülkemizi. Vatandaşlık bilin-

cine halel getiren bütün mayınlı alanları 
temizleyeceğiz. Bu süreçte, Türkiye’nin 
iddialarını gerçekleştirmeliyiz. Özellikle 
önümüzdeki dönemde Kamu Yönetimi 
anlayışımızı yeniden yapılandırmaya mec-
buruz. Verimli olmaya, üretime mecburuz. 

Medeniyet iddiamız boş bir iddia olamaz. 
Bu aziz milletin tarihinde yeni bir dönem 
başlıyor. Buradan aydınlarımıza, bilim 
adamlarımıza, bu ülkenin ufkunu açmaya 
katkı sağlayacak herkese sesleniyorum: 
Önümüzdeki süreci derinlemesine analiz 
edelim. Dikkat buyurun, Avrupa Birliği 
müktesebatı bin yıllık medeniyetimizin, 
müktesebatımızın unsurlarından biri ola-
caktır. 

Bu yeni döneme tam bir hazırlık içinde ol-
malıyız. Siyasetçimizle, sivil toplum örgüt-
lerimizle, üniversitelerimizle, sanayimizle, 
işçimizle, işverenimizle, üreticimizle, 
ihracatçımızla, sanatçımızla, medyamızla, 
diplomatımızla, güvenlik görevlimizle her 
alanda hazırlıklı olmalıyız. Bu süreci bera-
ber yöneteceğiz. Özgürlükler, insan hak-
ları, 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-
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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. Bu bilinçle hareket ederek, 
ülkemizin milli menfaatlerine, tarihi so-
rumluluklarına ve sahip olduğu engin 
birikime uygun yeni bir diplomatik pers-
pektif geliştirmek konusunda hassasiyet 
gösterdik. Türkiye’nin büyüklüğüne, mil-
letimizin sahip olduğu büyük birikime ya-
kışan ve tarihi sorumluluklarımıza sahip 
çıkan bir aktif barış stratejisi geliştirdik. 
Adımlarımızı bu doğrultuda attık. Çatış-
ma kültürünün kana ve acıya boğduğu 
bir dünyada, barışı ve esenliği savunmak 
adına Türkiye’nin tarihten bugüne taşıdığı 
engin birikimiyle oynayacağı önemli roller 
olduğuna inandık.

Bugün yaptığımız her dış seyahatte, katıl-
dığımız her uluslararası toplantıda, her 
diplomatik zeminde sevinerek müşahede 
ediyoruz ki Türkiye’nin yıldızı parla-
maktadır. Tezlerimizi iyi anlattığımızda, 
dersimize iyi çalıştığımızda, samimi ve ka-
rarlı bir duruş gösterdiğimizde birçok me-
selede mesafeler alabildiğimizi de görme 
imkanına kavuştuk. Türkiye’nin yeni bir 
anlayışla, yeni bir enerjiyle hayata geçirdi-

ği bu yeni barış diplomasisi, kısa zamanda 
dünya kamuoyunun da dikkatini çekti ve 
takdir gördü.

İki yıl içinde yaptığım dış temaslar sırasın-
da; Türkiye’nin dış itibarının günden güne 
nasıl yükselmekte olduğuna, etki gücümü-
zün nasıl artış gösterdiğine bizzat şahit 
oldum. Bugün Türkiye, bulunduğu hemen 
her uluslararası zeminde kendi menfaatle-
rini en gür şekilde savunan, problemleri-
nin 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 kül-
tür ve değer yapılarını bir araya getirme 
idealine zemin hazırlaması bakımından 
Avrupa Birliği için de çok değerli bir fırsat-
tır. 17 Aralık zirvesinden çıkan bu kararla, 
günümüzde dünyayı toza dumana bula-
yan çatışma kültürünün geriletilmesi ve 
dünyaya yeni bir barış umudu aşılanması 
yolunda önemli bir adım atılmıştır. 

Hükümet olarak farklı kimlikler, kültürler 
ve inançlar arasındaki gerilimin tırman-
makta olduğu bir dünyada; Avrupa Birliği 
zemininde gerçekleşen bu buluşmayı son 
derece önemli görüyoruz. Farklı kültür 
ve inançlardan gelen insanların evrensel 
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değerler çerçevesinde bir arada yaşama, 
birbirini tanıma ve birbiriyle zenginleşme 
yolunda edineceği bu büyük tecrübeye de-
ğer 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 boyun-
ca 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 medeniyet mirası, inanı-
yorum ki savaşla kavrulan bir dünyaya da 
serinlikler taşıyacaktır. İnsanlığın geleceği 
adına kurduğumuz bu barış ve dostluk 
hayalinin AB zemininde mâkes bulacağı-
na, bu zengin medeniyet perspektifinin 
insanlığa yeni açılımlar kazandıracağına 
inanıyoruz.

Değerli arkadaşlar...

17 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştiri-
len AB Hükümet ve Devlet Başkanları 
Zirvesi’nden çıkan sonuç, Türkiye’nin 41 
yıllık üyelik hedefine ulaşması yolunda 
görünür bir vizyon ortaya koymuştur. Bu 
zirveden sağladığımız en önemli kazanım, 
üyelik müzakerelerine başlanması için 
net bir tarih alınması, ikinci bir karara 
ihtiyaç duyulmaması ve hedefin “tam üye-
lik” olarak açıkça tespit edilmiş olmasıdır. 
Aranızda bizzat şahit olan arkadaşlarım 
var; Brüksel’de oldukça çetin geçen yoğun 
görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler son-

rasında karşılıklı gayretlerle bir uzlaşma 
zeminine ulaştık.

Avrupa Birliği’nin yeni katılımlarla geniş-
leyen yapısı, gerek birliğin iç dengelerini, 
gerekse karar alma mekanizmalarını 
oldukça karmaşık bir hale getirmiş bulu-
nuyor. Öte yandan, adaylık yolundaki bir 
ülke olarak Türkiye, gerek nüfusu, gerek 
ekonomik ve coğrafi büyüklüğü, gerekse 
kültürel değerleri bakımından AB’ye son-
radan üye olacak ülkeler arasında en fazla 
dikkat gerektirenidir. 

Bütün bu sebeplerle Türkiye ile AB ara-
sındaki görüşmelerde uzlaşma noktasının 
bulunması benzer süreçlere göre daha faz-
la zaman gerektirebiliyor. Ancak Brüksel 
Zirvesi’nde de görüldüğü üzere makul ve 
gerçekçi yaklaşımlarla, samimi çabalar-
la taraf ları memnun edecek çözümlere 
ulaşılabiliyor. Ulaştığımız nokta böyle bir 
noktadır ve bu gerçeği görmemekte ısrar 
edenlerin iddiaları asılsız ve mesnetsizdir. 

Bu kararlarla Türkiye’nin menfaatleri-
ne gölge düşürüldüğü iddiası kesinlikle 
gerçekle bağdaşmamaktadır. Burada şu 
önemli konuyu dikkatlerinize sunmak 
istiyorum: Bu önemli zirveden bizim bek-
lentilerimizin aksine bir sonuç çıksaydı ve 
biz Brüksel’den tarih almadan dönseydik 
ne olurdu sorusunu herkesin kendine 
sorması ve hakkaniyeti elden bırakmadan 
muhasebesini yapması lazımdır. Böylesine 
önemli bir konuda siyaset bütünlüğünü 
arızaya uğratma gayretlerinin nasıl bir 
gerekçesi olabilir, bunu da kamuoyunun 
takdirlerine bırakıyorum. 
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Bu tarihi kararlar en şeffaf haliyle ortaday-
ken, bazı gözlerin gerçekleri görmekte bu 
kadar zorlanması sadece görme zaafiyeti ile 
açıklanabilir ki, maalesef Türk siyaseti geç-
mişi itibariyle bu manzaraya alışıktır. Dile-
riz Türkiye’nin bir uçtan bir uca yenilenme-
ye hazırlandığı bu dönemde, Türkiye’nin 
hızına yetişemeyenler 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 
bildiride Gümrük Birliği’ni on yeni üye 
ülkeye teşmil etme kararının hiçbir şekilde 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni tanıdığımız 
anlamına gelmediği ifadesi açık olarak yer 
almıştır.

Ancak bu ülkede sağır sultanın duyduğu-
nu dahi duyamayan, anlayamayanlar var. 
Herkesin bir an önce kavraması gereken bir 
gerçek var; çözümsüzlük politikalarında 
ısrar ederek, pasif kalarak, savunma psiko-
lojisiyle hareket ederek adadaki Türk men-
faatlerini daha fazla koruyamayız. Türkiye 
bu konuda inisiyatif kullanarak cesaretli 
adımlar atmak ve hep bir adım önde olmak 
durumundadır. 2004 yılı içinde Kıbrıs 
konusunda ardı ardına attığımız adımlar 
ve bu adımların diplomatik kazanımları 
ortadadır.

Türkiye bugün bütün dünya tarafından bu 
meselede çözüme yakın olan taraf olarak 
görülmekte ve sempatisini sürdürmekte-
dir. Bu yeni dönemde de dayatmalara asla 
rıza göstermeden, milli menfaatlerimizden 
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 işbir-
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liğinin karşılıklı anlayış ve saygı temelinde 
devam etmesi yolundaki irademizi her 
vesileyle ifade ediyoruz. Müttefik iki ülke 
arasında sürdürülen ilişkiler tabiatı gereği 
karşılıklı hassasiyetleri dikkate alan bir çiz-
gide ilerlemelidir. ABD önderliğindeki Koa-
lisyon güçlerince gerçekleştirilen harekatı 
izleyen dönem içinde Irak’ta zaman zaman 
bazı menfur hadiseler cereyan etmiştir. 
Müttefikimiz olan bir ülkeden milletimizi 
derinden etkileyen böyle hadiselerde azami 
hassasiyet içinde olmasını beklemek en ta-
bii 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.

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 bakanının katılı-
mıyla gerçekleştirilen İslam Konferansı 
Örgütü’nün 31. Dönem Dışişleri Bakanları 
toplantısıydı. Ortadoğu ve çevresindeki 
gelişmelerin hız kazandığı; Filistin, Irak 
gibi bölgesel sorunların alevlendiği bir dö-
nemde 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 
ardından üye ülkelerin oylarıyla sahibini 
bulmuştur. Bu görev, uluslararası kuruluş-
lar nezdinde Türkiye’nin en üst seviyede 
temsilini sağlayan bir görevdir. 

İKÖ Zirvesi’nde hepimizi sevindiren bir 
başka gelişme de Kıbrıs meselesinde ya-
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şanmıştır. Daha önceki İKÖ toplantılarına 
Kıbrıs Müslüman Türk Cemaati adıyla 
kabul edilen KKTC, İstanbul Zirvesi’nde 
Kıbrıs Türk Devleti olarak katılmış ve kay-
da geçirilmiştir. Bu adım KKTC’nin gelece-
ği açısından son derece 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, dünya-
da 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 
320 bin km’yi 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 yolculuk-
lar yaptık.

Ne için? Türkiye’yi dünyaya açmak, 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik hedeflerini 
geliştirmek, milletimiz adına dünya ülke-
lerine barış ve dostluk mesajları taşımak 

için... Şuna inanıyorum ki bu ziyaretler-
den sonra Türkiye’nin dostları çoğalmış, 
Türkiye’nin çeşitli meselelerdeki milli 
tezleri daha iyi bilinir hale gelmiştir. Bu 
yolculuklarımızın ekonomik faydasına hiç 
değinmiyorum; zaten ihracat rakamların-
daki tarihi rekorlar her şeyi açıkça göster-
mektedir.

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 kar-
deşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz bölge 
ülkeleriyle ilişkilerimiz ayrı bir öneme ve 
ağırlığa sahiptir. Her zeminde dile getirdi-
ğimiz gibi Ortadoğu’da kanayan yaraların 
kapanması, acıların dindirilmesi için barış 
fikrini en gür şekilde seslendirmeyi göre-
vimiz sayıyoruz.

Gerek Irak’ta yaşanan acı tabloların son 
bulması, gerek Filistin-İsrail arasında yaşa-
nan yangınların söndürülmesi için bütün 
taraflar barış fikri temelinde bir araya gel-
mek durumundadır. Aynı coğrafyayı pay-
laşan ülkelerin dostça ve kardeşçe yaşaya-
cakları bir ortak geleceğe doğru adımlar 
atmalarını samimiyetle diliyoruz. Çatışma 
kültürünün yerini iyi niyet çerçevesinde 
geliştirilen sosyal, ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin alması, barış yolunda en önemli 
kazanımları beraberinde getirecektir. Bu 
gerçekten hareketle bölgemizde yer alan 
her ülke ile ilişkilerimizi her geçen gün 
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iyileştirmenin, ticaret kapılarını açmanın, 
işbirliği imkanlarını geliştirmenin arayışı 
içindeyiz. 

Son olarak güney komşumuz Suriye’ye 
yaptığım geziyle birlikte, ortak bir geç-
mişe ve kültürel bağlara sahip iki ülke 
arasındaki ilişkileri en üst düzeye getirme 
konusunda örnek adımlar attık. Benzer 
bir yaklaşım; Aralık ayı başında Rusya 
Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladi-
mir Putin’in ülkemizi ziyareti sırasında da 
ortaya çıkmış, Rusya ve Türkiye ilişkileri 
ortak bir kararlılıkla yeni bir vizyona ka-
vuşmuştur. Kafkasya ve Orta Asya Cumhu-
riyetleri ile ülkemiz arasında ekonomik, 
siyasi ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine 
ağırlık verilmiştir. 

Biz bölgemizdeki ve dünyadaki her ülkey-
le ilişkilerimizi en sıcak, en verimli, en 
dürüst bir seviyeye getirmek konusunda 
kararlıyız. Bu konudaki yoğun çabamız 
güven zemininde artarak devam edecek 
ve inanıyorum ki Türkiye kısa zamanda 
dünya platformunda büyüklüğüne yakışır 
bir yere ve role kavuşacaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz, insan haklarının korunma-
sı ve demokrasimizin çağdaş standartlara 
kavuşturulması konusunda büyük bir 
hassasiyet göstermiştir. Bu hassasiyetin 
gereği olarak, Türkiye’yi bir demokrasi 
ve özgürlükler ülkesi haline getirme he-
defimizi hayata geçirmek adına önemli 
reformlar gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen 
bu reformlarla, 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 atılmıştır. Yine bu dönemde yargı-
nın işleyişi, sivil otoritenin güçlendirilme-
si, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların 
geliştirilmesi, yolsuzlukla mücadele alan-
larında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Mayıs 2004’te yapılan kapsamlı anayasa 
değişikliğinin ardından Eylül ayında yeni 
Türk Ceza Kanunu’nun kabulüyle demok-
rasi tarihimizde 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 biçim-
de uygulanmasına ve uluslararası temel 
insan hakları belgelerine taraf olmamıza 
ilişkin çalışmalar bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da büyük bir dikkatle 
sürdürülecektir. Demokrasi ve özgürlükler 
konusunda Türkiye’yi dünyanın örnek ül-
kelerinden biri haline getirmek, insanımı-
zın hayat kalitesini yükseltmek hükümet 
olarak en öncelikli hedeflerimizdendir.

Bu hassasiyetimizin bir sonucu olarak 
Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi’nin 1966 yılından beri sürdürdüğü 
işkence denetimi listesinden bu yıl niha-
yet çıkarılmıştır. Uluslararası zeminlerde 
ülkemizin sık sık karşısına çıkarılan bu 
ayıbın temizlenmiş olmasından özellikle 
mutluluk duyuyoruz. Bu yasal düzenleme-
lerden sonra yeni bir düşünce suçu mah-
kumiyeti gerçekleşmemiştir. 
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Şimdi de AK Parti’nin ekonomi siyasetini, 
iş görme pratiğini özetlemek istiyorum. 
Burada çok önemli bir gerçeğin altını 
çizmek istiyorum. Bazıları, hala güçlü bir 
ekonomi olmadan güçlü bir demokrasi 
olmayacağını iddia ediyorlar. Yani önce 
milli gelirini artır sonra demokrasiyi ge-
liştir diyorlar. Bu iddia, külliyen yalandır, 
yanlıştır. Biz demokrasiyi, hukuku kal-
kınmanın olmazsa olmaz dayanağı, şartı 
olarak görüyoruz. Bu yüzden demokrasiyi 
önemsiyor, AB sürecindeki reformlarımızı 
önemsiyoruz.

Başarımız da buradadır. Ekonomik kal-
kınma demokrasinin eseridir. Demokrasi 
geliştikçe ekonomi gelişecektir. Türkiye 
ekonomisi AK Parti döneminde büyük bir 
atılım gerçekleştirmiş, yalnızca 2000 ve 
2001 krizlerinin etkilerini silmekle kal-
mamış, on yılların kronik sorunlarına da 
neşter vurmuştur. AK Parti, ekonomik so-
runlara 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 bü-
yük oranda ulaşılmış, hatta bu hedeflerin 
bir kısmı aşılmıştır.

Hükümetimizin ekonomi politikaları, geç-
miş hükümet dönemlerinde olduğu gibi, 
asla günü kurtarmaya yönelik olmamış, 
popülizmden uzak durulmuş, kararlılık-
tan, disiplinden asla taviz verilmemiştir. 
Ekonomi yönetiminde, bugünü değil, ya-
rını değil, ülkenin geleceğini öngören bir 

vizyona sahibiz. Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırıyoruz. Ekonomide 
temel anlayışımız, işsizliğin, yoksulluğun, 
gelir dağılımındaki adaletsizliğin çözü-
müne odaklanmıştır. Yalnızca grafikler-
den, göstergelerden, tablolardan ibaret 
bir ekonomik gelişmenin eksik olacağı 
anlayışıyla hareket edilmiş, ekonomideki 
iyileşmenin toplumun tüm kesimlerine 
eşit şekilde ulaşabilmesi asıl amaç olarak 
benimsenmiştir.

Makroekonomik göstergelerdeki iyileş-
menin sokağa yansıması için azami çaba 
sarf edilmiştir. Bu konuda da çok önemli 
mesafeler kat edilmiştir. İddiaların aksine 
bizim dönemimizde ‘yoksullaşma, kesim-
ler arasındaki gelir adaletsizliği artmamış, 
aksine yeterli olmasa da nispi iyileşmeler 
sağlanmıştır. Bakınız, toplumun en alt ge-
lir düzeyini oluşturan yüzde 20’lik kesim 
2002 yılında gayri safi milli hasılanın yüz-
de 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 
daralma yoluna girmiştir.

Türkiye ekonomisinin kronik sorunu olan 
yüksek ve belirsiz enflasyon, 34 yıl boyun-
ca Türkiye’de adeta birkaç neslin kâbusu 
olmuşken, bu sorun kalıcı olarak çözüme 
kavuşturulmuştur. Türkiye’de bir ara yüz-
de 130 oranlarına kadar ulaşan enflasyon, 
iktidarı devraldığımız andan itibaren is-
tikrarlı ve kalıcı bir düşüş trendine girmiş-
tir. Enflasyon oranlarında aylık bazlarda 
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negatif oranlar ve yıllık bazda tek haneli 
seviyeler hükümetimiz döneminde gerçek-
leşmiştir. 2004 yılı için yüzde 12 gibi iddia-
lı bir hedef belirlemiştik. Makroekonomik 
göstergelerdeki birçok hedefimiz gibi enf-
lasyondaki hedefimizin de aşılacağı şim-
diden çok rahat bir şekilde görülmektedir. 
Geçmişte yıllık yüzde 30, yüzde 50, hatta 
bazı dönemlerde yüzde 100’ün üzerinde 
artış gösteren ürünler bugün çok küçük 
oranlarda artmaktadır.

Burada, iki yıldır ısrarla üzerinde durdu-
ğumuz 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 elle-
rini vicdanlarına koysunlar. Ekim 2002’de 
578 milyon TL civarında olan ortalama 
memur maaşı, Ekim 2004 itibariyle 748 
milyon TL rakamına ulaşmıştır. Yüzde 
33’lerden tek haneli rakamlara kadar 
gerileyen bir enflasyona rağmen, memur 
maaşları ortalama olarak yüzde 30’a yakın 
bir oranda artış göstermiştir. Bu konuda 
daha ayrıntılı bilgiler elinizdeki kitapçıkta 
bulunmaktadır, ben burada ayrıntılarla 
vaktinizi almak istemiyorum. 

Memur maaşlarındaki en küçük artış 
oranı yüzde 21.4 olurken, en yüksek artış 
oranı yüzde 39.5’e kadar çıkmıştır. 9/1 de-
receli üniversite mezunu bir memurumuz 
Ekim 2002’de 406 milyon TL maaş alır-
ken, bugün aynı memurumuz 566 milyon 
TL maaş almaktadır. Bu memurumuzun 

maaşı bu dönem içinde yüzde 39.5’lik bir 
artış göstermiştir. Aynı şekilde 7/9 dere-
celi ilkokul mezunu hizmetli kadrosunun 
maaşında gerçekleşen artış oranı yüzde 
39’dur. Aynı dönemde 1/4 dereceli bir 
öğretmenimizin aylığı yüzde 31’lik artışla 
659 milyon TL’den, 863 milyon TL’ye, 9/1 
dereceli öğretmenimizin aylığı da yüzde 
34.7’lik artışla 522 milyon TL’den 704 
milyon TL’ye yükselmiştir. Ekim 2002 
itibariyle 11/1 dereceli bir polis memuru-
muz 693 milyon TL maaş alırken, bugün 
aynı kişi 906 milyon TL maaş almaktadır. 
Yine aynı dönemde1/4 dereceli bir uzman 
doktorumuzun eline ayda 916 milyon 
TL geçerken, bugün 1 milyar 164 milyon 
TL geçmektedir. 2002 Ekim ayı itibariyle 
üniversitelerimizdeki 1/4 dereceli bir 
profesörümüz 1 milyar 843 milyon TL. 
maaş alırken, Ekim 2004’te aynı hocamız 
2 milyar 259 milyon TL maaş almaktadır. 
7/1 dereceli bir araştırma görevlisinin ma-
aşı ise Ekim 2002’de 625 milyon TL iken, 
bugün bu rakam 824 milyon TL’ye yüksel-
miştir. Bu dönem içinde profesörümüzün 
maaşındaki artış yüzde 22.6 iken, araştır-
ma görevlisinin maaşındaki artış yüzde 
31.8 oranında gerçekleşmiştir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Geçen dönemde bir yandan ücretlerde 
genel bir iyileştirme sağlamak için çalışır-
ken, diğer yandan düşük ücretli çalışan-
larımızla, yüksek ücretli çalışanlarımız 
arasındaki gelir uçurumunu kapatmanın 
arayışı içinde olduk. Ücret artışı politika-
mızı bu anlayışla belirledik. Ortaya çıkan 
rakamlar bu konuda önemli mesafeler 
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aldığımıza işaret ediyor. Bugün sadece 
memurlarımız için değil, bütün çalışan 
kesimlerimiz için daha dengeli, daha adil, 
daha eşitlikçi bir ücret tablosunun varlı-
ğından 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 gerçekle-
şen artış oranı yüzde 91’dir. Ekim 2002’de 
ortalama olarak 189 milyon TL aylığa 
sahip olan bir Bağ-Kurlu esnafımız bugün 
ayda ortalama 361 milyon TL gelire sahip 
olmaktadır. 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. 2003 yılı ba-
şında yaklaşık 5.5 milyon emeklimize 75 
ila 100 milyon TL arasında değişen mik-
tarlarda sosyal destek ödemesi yapılmıştır. 

Bu destek ödemelerinin tutarı 3 katrilyon 
TL’ye ulaşmıştır. 2003 yılında 758 bin mü-
kellefimizin toplam 4 katrilyon 680 trilyon 
TL’yi 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 TL ödedi-
ğimiz işsizlik sigortası kapsamında 2003 
yılında yapılan toplam ödeme 116 trilyon 
TL’ye ulaşmıştır.

Bu artış ve ödemeler, kriz şartlarını aşabil-
mek adına sıkı mali politikalar uygulama 
yükümlülüğünde olduğumuz bir dönem-
de ekonomik imkanlarımızı sonuna kadar 
zorlayarak gerçekleştirdiğimiz düzenle-
melerdir. Ekonomimiz mesafe aldıkça, 
ileriye doğru adımlarını sıklaştırdıkça ça-
lışanlarımız ve toplumumuzun bütün ke-
simleri daha müreffeh hale geleceklerdir. 
Hükümet olarak çalışan kesimlerimizin sı-
kıntılarını gidermeyi en temel öncelikleri-
mizden biri olarak görüyoruz. İnanıyorum 
ki, sıkıntıları ve zorlukları fedakarca pay-
laştığımız gibi, kısa zaman içinde refahı 
ve mutluluğu da en adil, en yaygın şekilde 
paylaşma imkanına kavuşacağız.

Sayın milletvekilleri...

Enf lasyonun dizginlenemediği bir eko-
nomik yapı içinde ücret artışlarının çoğu 
zaman alım gücünü arttırmadığını biliyo-
ruz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, 
bu durumun aksine hükümetimizin son 
iki yılda izlediği gerçekçi ekonomik poli-
tikalarla insanlarımızın alım gücünde de 
kayda değer artışlar yaşanmıştır. Hemen 
vatandaşlarımızın alım gücünde sağlanan 
bu iyileşmelerden bazı örnekler vermek 
istiyorum. 

Bakınız asgari ücretli bir vatandaşımız 
eline geçen aylık tutarla Ekim 2002 de 190 
kg ekmek alabilirken, bugün asgari üc-
retle 258 kg ekmek alabilmektedir. Ekim 
2002’de bir asgari ücret 181 kg makarna 
alabilirken, bugün 297 kg makarna ala-
bilmektedir. O gün 151 litre süt alınabili-
yordu, bugün 151 litre alınabiliyor. Ve bir 
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başka örnek, Ekim 2002’de bir asgari ücret 
80 kg kuru fasulye alabilirken, bugün 122 
kg alabilmektedir. Bu konuda da ayrıntılara 
girmiyorum, elinizdeki kitapçıkta ayrıntıla-
rı bulabilirsiniz. Ekim 2002’de ortalama bir 
SSK aylığı ile 291 kg ekmek, 277 kg makar-
na, 76 kg beyaz peynir, 231 litre süt ve 123 
kg kuru fasulye alınabilirken, bugün 364 
kg ekmek, 419 kg makarna, 86 kg beyaz 
peynir, 286 litre süt ve 172 kg kuru fasulye 
alınabiliyor. Ortalama bir SSK’lının ücreti 
Ekim 2002’de bir takım elbiseden biraz 
fazlasına yeterken, bugün iki takım elbise 
almaya yetiyor. Esnaf kesiminden bir Bağ-
Kurlunun ortalama aylığıyla Ekim 2002’de 
195 kg ekmek, 186 kg makarna, 51 kg beyaz 
peynir, 155 litre süt, 82 kg kuru fasulye alı-
nırken, bugün aynı Bağ-Kurlu aylığıyla 293 
kg ekmek, 338 kg makarna, 69 kg beyaz 
peynir, 230 litre süt ve 138 kg kuru fasulye 
alabiliyor. Aynı Bağ-Kurlu vatandaşımızın 
aylığıyla Ekim 2002’de bir takım elbise 
alınamazken, bugün bu vatandaşımız aylı-
ğının üçte ikisiyle bir takım elbise edinebili-
yor. Tarım kesimindeki Bağ-Kurlularımızın 
ortalama aylığıyla Ekim 2002 itibariyle 113 
kg ekmek, 108 kg makarna, 29 kg beyaz 
peynir, 90 litre süt, 48 kg kuru fasulye alı-
nırken, bugün 206 kg ekmek, 237 kg ma-
karna, 49 kg beyaz peynir, 162 litre süt, 97 
kg kuru fasulye alınabiliyor. Ekim 2002’de 
aynı vatandaşımızın ortalama Bağ-Kur aylı-
ğı bir takım elbisenin ancak yarısına yeter-
ken, Ekim 2004 itibariyle bu vatandaşımız 
takım elbisesini alıyor ve bir miktar parası 
da cebinde kalıyor.

Bu tablo iki yıl gibi uzun sayılamayacak bir 
zaman dilimi içerisinde çalışan kesimleri-

mizin alım gücünün dengeli bir biçimde 
iyiye gittiğini açıkça ortaya koyuyor.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Alım gücü artışı noktasında bir başka çok 
çarpıcı örneği daha bilginize sunmak isti-
yorum. Geçen iki yıllık süre içinde beyaz 
eşya fiyatlarında herhangi bir artış olma-
dığı gibi önemli düşüşler yaşandı. Ekim 
2002 ile Ekim 2004 arasında buzdolabı 
fiyatları ortalama yüzde 29, çamaşır ma-
kinesi fiyatları yüzde 35 azaldı. Buzdola-
bı, 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 milyon 725 bin 
adede yükseldi. 2002-2004 seneleri arasın-
da 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 be-
yaz 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 
yandan enf lasyon düşüyor, bir yandan 
ücretlerde imkanlara nispetle önemli say-
mamız gereken artışlar sağlanıyor, diğer 
yandan da temel ihtiyaçların maliyetlerin-
de azalmalar yaşanıyor. Enflasyonun rekor 
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düzeyde düşürülmesi yalnızca fiyat artış 
hızlarında değil, siyasetin, ekonominin ve 
günlük yaşamın her alanında çok belirgin 
şekilde hissedilmiştir. Yüksek ve belirsiz 
enflasyonun yol açtığı kısırdöngü artık 
tamamen sona ermiştir. Soframızdaki ek-
meğe, cebimizdeki paraya, tarlamızdaki 
ürüne, alın terimize, geleceğimize, umut-
larımıza 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 sı-
fıra sahip banknot maalesef bizim paramız 
olmuştur. Hükümetimiz döneminde pa-
ramızdan sıfırları atma hedefi de nihayet 
gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2005 Cumartesi 
günü, Türkiye hak ettiği, özlediği, bekledi-
ği 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”, “enf-
lasyonu azdıracak”, “millet uyum sağlaya-
mayacak” diyerek bu sevinci gölgelemeye 
çalışmaktadırlar.

Oysa Türkiye zincirlerini kırmıştır, atılıma 
geçmiştir ve onu durdurmak hiç kimsenin 
de harcı değildir. Makroekonomik göster-
gelerde elde ettiğimiz bir başka başarı ise 
büyümede olmuştur. Son yıllarda üst üste 
daralan, sürdürülebilir büyümeyi yakala-
yamayan ve istikrarsızlık sergileyen Tür-
kiye ekonomisi, hükümetimiz döneminde 
büyüme-daralma döngüsünü kırmış, uzun 
soluklu sürdürülebilir bir büyüme ortamı-
nı yakalayabilmiştir.

2003 yılında büyümede hedef yüzde 5 
olarak belirlenmiş, bu hedef aşılarak yüz-
de 5.9 oranı tutturulmuştur. 2004 yılında 
hedef yine yüzde 5 olarak belirlenmiştir. 
2004 hedefimizin de ziyadesiyle aşılacağı 
şimdiden net olarak görülmektedir. Türki-
ye bu büyüme oranlarıyla OECD ülkeleri 
arasında en yüksek büyüme hızına sahip 
ülke konumuna 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 tutarı 45 katrilyon 
liradır. Bu yatırımın 30 katrilyon lira tu-
tarındaki kısmı makine ve teçhizat yatırı-
mıdır. Bu rakamlar, önümüzdeki dönemde 
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Türkiye’nin üretim, ihracat ve büyüme po-
tansiyelinin artacağına işaret etmektedir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye’nin kanayan yarası olan işsizlik, 
hükümetimizin ekonomik hedefleri ara-
sında ilk sıralarda yer almıştır. Bu konuda 
henüz ideali yakalayamadığımızı kabul 
ediyoruz. Ancak işsizlik oranlarında da 
bir kıpırdanma başlamıştır ve yatırımların 
artmasıyla işsizlikte de köklü çözümler 
mutlaka sağlanacaktır. Özel sektör ya-
tırımlarındaki artış ve tarım kesimine 
uygulanacak yeni teşviklerin devreye gir-
mesiyle işsizlikte de önemli bir iyileşme 
bekliyoruz. Üstelik, işsizliğin artmaması, 
hatta düşüş eğiliminde olması, her yıl işgü-
cüne katılan 500 bin kişinin işe yerleşmesi 
demektir ki, bu da azımsanmayacak bir 
başarıdır.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme ile pa-
ralel olarak dış ticaretimiz de artmakta, 
ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekoru 
kırılmıştır. 2002 yılı sonunda 36 milyar 
dolar olan ihracatımız, 2003 yılı sonunda 
bir önceki yıla göre yüzde 31 oranında 
artarak 47 milyar dolara yükselmiştir. 
2004 yılı sonu itibariyle ise ihracatımız 60 
milyar doları yakalayacağı anlaşılmıştır. 
2005 yılında ihracatımızın 71 milyar do-
lar civarında olması hedeflenmiştir. 2000 
yılında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı-
mız 15 milyar dolar seviyesinde iken 2004 
yılının Ocak-Eylül döneminde bu miktar 
24 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Orta-
doğu ülkelerine ihracatımız 2000 yılında 
yalnızca 2 milyar dolar düzeyindedir. Ey-

lül 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. Hü-
kümetimiz döneminde doğrudan uluslar 
arası sermayenin ülkemize çekilmesi için 
yoğun bir çalışma sergilenmiştir. Yeni Doğ-
rudan Yabancı Yatırımlar Kanununu çıkar-
dığımız 2003 yılı Haziran ayından bu yılın 
Kasım ayına kadar Türkiye’de kurulan 
yabancı sermayeli firma sayısı 3024’tür. 
Ülkemize fiilen giren yabancı sermaye tu-
tarı, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 88 oranın-
da artarak 2.5 milyar dolara ulaşmıştır. Ya-
bancı sermaye girişlerinin yüzde 86’sının 
Avrupa Birliği ülkelerinden gelmiş olması, 
geleceğe yönelik olumlu beklentilerimizi 
güçlendiren bir unsurdur.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Borç yükünün on yıllar boyunca ülkemi-
zin nasıl büyük bir sorunu olduğunu he-
pimiz biliyoruz. Çözülemez gibi görünen, 
sürdürülmesi mümkün olmayan, kimi 
zamanlarda astronomik faizler ödememizi 
zorunlu kılan borçlanma meselesi, artık 
büyük oranda sorun olmaktan çıkmakta-
dır. 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 sürdürü-
lebilir büyüme ortamı kamu net borç sto-
kunun milli gelire oranının hızla düşmesi-
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ni sağlamaktadır. Kamu net borç stokunun 
milli gelire oranı, 2001 yılında yüzde 91 
iken, 2003 yılı sonunda yüzde 70.5’e dü-
şürülmüştür. Bu oranın 2004 yılı sonunda 
yüzde 67 civarına inmesi beklenmektedir. 

Hem Türkiye’nin geçmiş deneyimleri, 
hem de uluslararası karşılaştırmalar baz 
alındığında, üç yılda borç yükünü 24 puan 
düşürmek çok önemli bir başarıdır. Borç 
yükündeki iyileşmenin en somut göster-
gesi, faiz ödemelerinin vergi gelirlerine 
oranındaki düşüştür. 2001 yılında faiz 
ödemelerinin vergi gelirlerimize oranı 
yüzde 103 iken, yani Türkiye topladığı 
vergi gelirlerinden daha fazlasını faiz öde-
melerine ayırırken, bu oran 2004 yılında 
yüzde 58’e gerilemiştir. 2005 yılında faiz 
giderlerinin vergi gelirlerine oranının yüz-
de 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 
toplam iç borçlar içindeki oranı, 2002 so-
nunda yüzde 32 iken, bu oran Kasım sonu 
itibariyle yüzde 18’e düşürülmüştür.

İktidarımız döneminde iç borç faiz oran-
larında önemli düşüş sağlanmıştır. Seçim-
lerden hemen önce, Ekim 2002 başında 
yüzde 70.6 olan iç borçlanma faiz oranları, 
dün yapılan ihalede 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 borçlan-
ma ihalelerindeki reel faiz oranı, yüzde 35 

civarındadır. Bugün geldiğimiz noktada 
reel faizler yüzde 10-12 aralığına düşürül-
müştür. 

Geçmiş dönemlerle kıyaslandığında bu 
faiz oranları ekonomideki iyileşme ve 
olumlu değişimi en somut şekilde ifade 
etmektedir. 2005 yılında da bu iyileşme 
sürecektir. Türkiye, dış piyasalarda da ya-
kın geçmişimizin en düşük faiz oranlarıyla 
borçlanabilmektedir. 2001 yılı Temmuz 
ayında yüzde 16.5 seviyesine kadar çıkmış 
olan yurt dışında ihraç edilen 30 yıl vadeli 
dolar cinsinden tahvilimizin ikincil piya-
salardaki faiz oranı, 21 Aralık itibariyle 
yüzde 7- 8 civarına inmiştir. Yurtdışından 
borçlanabilmek için geçmişte ABD Hazine-
sinin borçlanma faizinin üzerine 7-8 puan 
civarında risk primi ödemek zorunda ka-
lan Türkiye, bu gün gelinen noktada risk 
primini 2-3 puana düşürmüştür.

Bu gelişmeler sonucunda bütçenin faiz 
yükü de önemli ölçüde hafif letilmiştir. 
2003 yılında sağlanan 6,8 katrilyonluk 
tasarrufun ardından bu yıl da faiz ödene-
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 dü-
şürülmüştür. Bu oranın 2004 yılı sonun-
da yüzde 13.8’e, 2005 yılında ise yüzde 
11.7’ye inmesi beklenmektedir. Türkiye 
ekonomisindeki bu olumlu ve sevindirici 
gelişmeler uluslar arası platformlarda da 
çok yakından izlenmekte, Türkiye eko-
nomi çevrelerinin odak noktasını oluş-
turmakta, yükselen bir yıldız olarak çok 
yakından takip edilmektedir.
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Oluşan bu güven ve istikrar ortamı, iki yıl 
gibi kısa bir sürede elde edilen bu iyileşme, 
uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkileri-
mize de çok net olarak yansımıştır. Tür-
kiye artık uluslar arası platformlarda çok 
yakından izlenen, yatırımcıların, finans 
kuruluşlarının ilgi odağı olan bir ülke ko-
numuna hızla yükselmiştir. Tüm uluslar 
arası kuruluşlarla, özellikle Uluslararası 
Para Fonu ve Dünya Bankası ile olan ilişki-
lerimiz, artık ülkemizin önceliklerini esas 
alan ilkeler çerçevesinde sürdürülmekte-
dir. 

Türkiye, 2003 yılı başından itibaren Ulus-
lararası Para Fonu’na net borç geri ödeyi-
cisi konumuna gelmiştir. 2004 yılında da 
Uluslararası Para Fonu’ndan toplam 1,1 
milyar dolarlık kaynak temin edilirken, 
geri ödeme tutarı 4,3 milyar dolar olmuş-
tur. Fona net borç geri ödeyicisi konumu-
muz önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir.

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Ekonomide kaydedilen bir başka olumlu 
gelişme de kamu bankalarımıza yönelik 
olmuştur. Yıllar boyunca ekonominin ade-
ta kara deliği haline gelen, yolsuzluklarla, 
soygunlarla, usulsüz kredilerle anılan 
kamu bankalarımız bugün kâra geçmiş 
ve ekonomiye, tarıma, reel sektöre katkı 
sağlar hale gelmiştir. Yılın ilk dokuz aylık 
döneminde yaklaşık 16 katrilyon TL tuta-
rında 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 dola-
rın altında kişi başına milli gelire sahip 
36 ilimize uygulanan teşviklerin kapsamı 
2005 yılından itibaren genişletilecek, teş-
vik kapsamındaki illerin sayısı artırılacak-
tır. Bu vesileyle bir haksızlığı da gidermiş 
olacağız. Gerek 36 il gerekse yeni illerde 
uygulanan teşvikler sadece yeni yatırım-
ları değil eskileri 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 katril-
yon olarak hedeflenmiş, yıl sonunda 1.72 
katrilyon olarak gerçekleşmiş. 1997’de ha-
zırlanan bütçe 6.25 katrilyon olarak plan-
lanmış, yıl sonunda 8.05 katrilyon olarak 
gerçekleşmiş. 2002’de bütçe 98.1 katrilyon 
olarak planlanmış, 115.6 katrilyon olarak 
gerçekleşmiş. Yani 17.5 katrilyon kazanma-
dan, karşılığı yokken harcanmış. Peki, bi-
zim bütçelerimizin özelliği nedir, biz mu-
hasebemizi nasıl tutmuşuz? İlk bütçemiz 
olan 2003 yılında toplam bütçe harcama-
ları 145.9 katrilyon olarak planlanmıştır. 
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Gerçekleşme ise 140.5 katrilyondur. Yani 
5.5 katrilyon tasarruf yapmışız. 2004 yılın-
da planlanan 149.9 katrilyon, gerçekleşme 
ise 139.1 katrilyon. 10.8 katrilyon tasarruf 
sağlanmıştır.

İşte bu, AK Parti iktidarının farkıdır. Zaten 
modern devletin temel vasıfları da, rasyo-
nel, şeffaf, öngörülebilir, hesabını bilen bir 
bütçe disiplinine sahip olmaktır ki, Tür-
kiye 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 hedef-
ledik ve açık yüzde 7.2 oranında kalmıştır. 
2005’te bu oran daha da düşecek ve inşal-
lah 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 
bütçede eğitime ayrılan pay ilk sıraya yer-
leşmiştir. 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 ta-
rihimizde yeni ilkler milletimize yaşatıl-
maktadır.

Bakınız, Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
2005 bütçesiyle TÜBİTAK’ın AR-GE faali-
yetlerine 450 trilyon liralık bir kaynak ak-
tarılmıştır. Bunun bilim dünyamız için ne 

kadar heyecan uyandırdığını takdir eder-
siniz. Yıllarca havanda su dövenler eğitim, 
sağlık, adalet, ar-ge dedi durdu. İşte budur 
sosyal politikaları ekonomi politikalarıyla 
birlikte ele almak. Sosyal gelişmeyi mer-
keze alan siyaset bunu gerektirdiği için biz 
böyle yaptık. Eğitime, gençliğe, bilimsel 
gelişmeye, toplumun sağlığına, adaletin 
gecikmesen işlemesine öncelik vermek 
böyle olur. 

Sayın Başkan… saygıdeğer milletvekille-
ri…

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 vergilendir-
me yaklaşımının tamamen değiştirilmesi 
hedef lenmiştir. Bu konuda hedefimiz, 
düşük oranlı, geniş tabanlı bir vergi siste-
mi oluşturmaktır. Vergi sistemimizde, bu 
anlayış çerçevesinde kayda değer düzenle-
meler hayata geçirilmiştir. Kurum kazancı 
üzerinde yüzde 65’lere varan vergi yükü, 
yaptığımız düzenlemelerle yüzde 45’lere 
kadar çekilmiştir.

Keza, Kurumlar Vergisi Oranı önümüzde-
ki yıldan itibaren yüzde 30 oranına çekile-
cektir. Gelir Vergisi mükellefleri, kendisi, 
eşi ve çocukları için yapmış olduğu eğitim 
ve sağlık harcamalarını vergiye tabi geli-
rinden indirebilme imkanına kavuşmuş-
tur. Ücret Gelirleri ile diğer gelirlerin ver-
gileri, önümüzdeki yıldan itibaren 5 puan 
düşürülmekte, en yüksek gelir dilimi için 
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geçerli yüzde 40 oranı yüzde 35’e; diğer 
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 
koymaktadır. Önemli olan, cari açığın 
finanse edilip edilmeyeceğidir. Türkiye, 

2003 yılında olduğu gibi, 2004 yılında da 
cari açığın finansmanında hiçbir sıkıntı ile 
karşılaşmamış, korku senaryolarının ta-
mamını boşa çıkarmıştır. Artık ekonomiye 
ilişkin bu kötümser senaryoların terk edil-
mesi, 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 vaat ettik. 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. 

Saygıdeğer Başkan… sevgili arkadaşlar…

Yıllardır süregelen istikrarsızlık; yoksul-
luk, gelir dağılımındaki derin eşitsizlik, 
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işsizlik gibi sorunları kalıcı hale getirmiş-
tir. Siyasi krizlerin doğurduğu ekonomik 
krizler bu sorunların daha da büyümesine 
yol açmış, yoksulluk çığ gibi büyümüş, 
gelir dağılımı bozulmuş, işsizlik artmış, 
toplum karamsarlık ve umutsuzluğa sevk 
edilmiştir. Hükümetimiz ise bir yandan 
ekonominin makro dengelerini onarmaya 
çalışırken, eş zamanlı olarak toplum ke-
simlerine de elini uzatmış, krizin etkilerini 
silmek için kalıcı ve sürdürülebilir politi-
kaları uygulamaya koymuştur.

Sosyal  Yardımlaşma ve  Dayanışma 
Fonu’na bütçeden 2003 yılında 327 tril-
yon TL. 2004 yılında ise 331 trilyon TL 
pay ayrılmıştır. 2004 yılı için Kasım ayı 
sonu itibariyle Fon gelirleri, 2003 yılın-
da 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, kimsesiz ve 
evsizlerin tedavi giderlerini karşılamak 
amacıyla Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ya-
pılan 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 kolay-
laştırılacak, süresi uzatılacak, miktar ise 
artırılacaktır. İkinci bir müjde de işçileri-
mizin ikramiyelerine ilişkin. Yasaya göre 
ödenip ödenmemesi Bakanlar Kurulu’na 
bırakılmış olan, kamuda çalışan işçilere 
verilecek ikramiyelerin yılbaşından önce 
ödenmesi için talimat verilmiştir. Bu ko-
nuda çalışmalar yapılmış, gerekli hazır-
lıklar tamamlanma aşamasına gelmiştir. 
Çalışma hayatını çatışma alanı olmaktan 
kurtarmak sosyal politika değilse nedir? 

Çiftçilerimizin toplam 673 trilyon TL’lik 
borcu yeniden yapılandırılmış ve borcu 
olanların yüzde 81’i bu fırsatı değerlen-
direrek borçlarını ödemeye başlamıştır. 
Bugün itibariyle Ziraat Bankası 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, 
sosyal hayatın temel dinamiği, omurgası 
esnaf ve sanatkârlarımızdır. Ben masa 
başındaki büyük rakamlardan çok araziye, 
sahaya, esnafın yüzünün gülüp gülmedi-
ğine bakarım. Kepengi açarken ve kapa-
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tırken hangi duygular içindedir esnafımız. 
Benim için önemli olan budur. 2002 yılı so-
nunda 909.3 trilyon lira olan Banka dışı ve 
Banka kaynaklı esnaf-sanatkar ve KOBİ’lere 
kullandırılan kredilerin tutarı, 2003 yılı so-
nunda % 85 artışla 1 katrilyon 685 trilyon 
liraya ulaşmıştır. Bugün itibariyle de bu tu-
tar 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 paylaşmak istiyorum. 
Bildiğiniz gibi Doğrudan Gelir Desteği ara-
ziye verilmekteydi. 2005 yılından itibaren 
Doğrudan gelir Desteği ürün ve üretim ba-
zında ödenecektir. Hangi ürünün ne kadar 
destekleneceği, ödemelerin nasıl yapılacağı 
konusunda Maliye ve Tarım Bakanlıkları-
mız, Hazine ve DPT müşterek olarak çalışa-
cak olup daha sonra açıklanacaktır. 

Bunlar, doğrudan sosyal politikalarımızın 
yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Hü-
kümetimiz doğrudan sosyal politikalarla 
çalışanların, yoksulun, kimsesizin, işsizin 
yanında olmaya, bu kesimlerin sorunlarını 
kalıcı olarak çözme mücadelesine devam 
edecektir. Bu konuda asla bir zaaf içinde 
olmayacağız ve önümüzdeki dönemde en 
büyük önceliliğimiz sosyal politikalarda 
kalıcı çözümler üretmek olacaktır. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 

Ülkemizi stratejik bir ülke kılan unsur-
lardan biri hiç kuşkusuz enerji koridoru 

olma özelliğidir. Enerji politikalarında 
ve uygulamalarında iki yılda yapılanlar, 
Türkiye’nin yarınları için umut vaat et-
mektedir. Bir yandan bütün ülkeye ağır 
faturalar ödeten geçmişin yanlışlarını 
düzeltmeye çalışırken ülkemizi bir enerji 
koridoru haline getirmek için Rusya’dan 
Kafkasya’ya, Ortadoğu’dan Avrupa’ya ge-
niş bir coğrafyada yoğun bir çaba içinde-
yiz. 

2004 yılı içerisinde yapılan üretim düzen-
lemeleri yoluyla; elektrik üretim maliyet-
lerimiz 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 tutula-
rak herhangi bir artış yapılmamıştır. 2003 
yılında petrol fiyatlarında başlayan ve ha-
len devam eden artışlar ve Mayıs 2004’ten 
itibaren de döviz kurundaki artışlar doğal 
gaz alım maliyetlerini artırmıştır. Buna 
rağmen bu artışlar satış fiyatlarına yan-
sıtılmamış, fakat Temmuz, Ekim, Kasım 
2004 aylarında Konut ve Sanayi sektörle-
rinde nihai tüketici fiyatlarında düzenle-
meler yapılmıştır.

AK Parti iktidarı, Türkiye’nin su zenginli-
ğini de harekete geçirmiştir. 2005 yılında 
24 adet çeşitli büyüklüklerde barajın biti-
rilmesi, 95.623 hektar sahanın sulamaya 
açılması hedeflenmiştir. Ulaştırmada as-
rın projesi olarak nitelendirilen Asya ile 
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Avrupa’yı denizin altından birbirine bağla-
yacak Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatı-
nın, diğer adıyla MARMARAY projesinin 
temeli, 9 Mayıs 2004 tarihinde atılmıştır. 
Ankara-İstanbul arasında seyahat süresini 
3 saat 10 dakikaya indirecek olan proje-
nin uygulaması devam etmektedir. Deniz 
taşımacılığının geliştirilmesi için kabotaj 
hattında çalışan gemiler ile balıkçı gemi-
lerine “vergisiz yakıt” verilmesi projesi, 
bakanlar kurulumuzun aldığı bir kararla 1 
Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulama-
ya konmuştur. Uygulamanın başlanması 
ile İstanbul Deniz Otobüsü yolcu ve araç 
taşınması ücretlerinde 2004 yılında artış 
yapılmadığı gibi 2003 rakamlarında da % 
25 ila % 40 arasında bir indirim yapılmış-
tır. Buna paralel olarak 2004 yılının ilk 
beş ayında 2003 yılının ilk beş ayına göre 
taşınan yolcu sayısında (1.075.000 yolcu) 
% 36’lık, araç sayısında da (70.000 araç) % 
45’lik bir artış gerçekleşmiştir. Benzer şe-
kilde TDİ de 2003 fiyatlarında % 9 ila % 32 
arasında indirim yapmış, aynı dönemlerde 
taşıdığı yolcu sayısında % 10 (1.635.000 
yolcu) araç sayısında da % 6 (77.800 araç) 
artış sağlamıştır. 

Hükümetimiz döneminde başlatılan böl-
gesel hava taşımacılığı projesi ile, keza 
hava taşımacılığını rekabete açmamızla 
vatandaşımız için uçağa binmeyi artık 
lüks olmaktan çıkaracak adımlar atılmış-
tır. AK Parti iktidarında Türkiye’nin bütün 
yolları, bütün kanalları açılıyor. İki yıl 
içinde 5 bin kilometre bölünmüş yol biti-
rilmiş, bu sayede trafik kazalarında büyük 
azalma kaydedilmiştir.

Ekonomimize çok yönlü katkıları olacak 
inşaat sektörünü harekete geçirmek için 
koyduğumuz 100 bin konutluk hedefimizi 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 84 bin ko-
nutun ihalesi yapılmış, inşaatları 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 çiftçi-
dir. Bizim dönemimizde T.C. Ziraat Banka-
sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu 
yaklaşık 800 bin üreticinin 2.7 katrilyon 
TL borcu, 1.2 Katrilyon olarak yeniden 
yapılandırılmıştır. 2003 yılı Kasım ayın-
dan 2004 yılı Kasım ayına kadar motorin 
fiyatları sadece % 32 artmıştır. Bu artışta, 
Irak Savaşı nedeniyle dünya petrol fiyatla-
rındaki 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-
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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 çiftçimizin kullandığı traktör sayısı-
nın son bir yıl içinde 30 bine ulaşması bu 
iddiamızın kanıtıdır. Sertifikalı tohum ve 
fidanda KDV oranı % 18’den % 1’e düşü-
rülmüştür.

Kredi borçlarının yeniden yapılandırıl-
masını takiben, 25 Şubat 2004 tarihinde 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçe-
vesinde çiftçilerimize “Tarıma Can Suyu” 
adı altında düşük faizli kredi kullanma 
imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda çiftçi-
lerimize bazı öncelikli tarımsal konularda 
yaklaşık 2 katrilyon TL düşük faizli kredi 
kullandırılması öngörülmüştür. Kırsal 
kesimde yaşayanların gelir seviyelerini 
yükseltmek amacıyla, çiftçilerimizi yerin-
de bilgilendirmek üzere; Ziraat Mühendisi 
ve Veteriner Hekimlerden danışmanlık 
hizmeti satın alınması esasına dayalı “Köy 
Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi” 
1 Ocak 2004 tarihinde uygulamaya konul-
muştur. Proje dahilinde ülke genelinde 
792 Ziraat Mühendisi ve 215 Veteriner 
Hekim olmak üzere toplam 1007 tarım gö-
nüllüsü çeşitli köylerde üreticilerle iç içe 
hizmet vermektedir.

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 dü-
şürülmüştür. 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 tutarın-
da destek sağlanmıştır. 

Ekonomik kalkınmada bürokrasinin 
azaltılması hayati derecede önemlidir. 
KOBİ’lerden önceki yıllarda destekler için 
talep edilen evrak sayısı ise 48’den 5’e dü-
şürülmüştür. KOBİ’lere alternatif finans-
man imkanı sağlamak amacıyla KOSGEB 
ile T. Vakıflar Bankası ve T. Halk Bankası 
ile yapılan protokoller çerçevesinde 2003 
ve 2004 yıllarında toplam 1.734 KOBİ’ye 
131 trilyon 574 milyar TL’lik KOBİ destek 
kredisi kullandırılmıştır. Düşük faizli bu 
krediler çok yoğun bir ilgi görmüştür. Biz 
iktidarı devraldığımızda 400 bin dolayın-
da esnafımız kepenklerini indirmişti. Sicil 
affı çıkarılarak yaklaşık 825 bin esnafımız 
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 itiba-
ren faiz oranları % 25’e indirilmiştir. 
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Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Devlet toplum ilişkilerinin, insanın ülke-
sine aidiyetinin, vatandaşlık bilincinin 
en iyi test edildiği alan sağlık alanıdır. Bu 
alanda ülkemizin ne kadar yara aldığını, 
bu yaraların ne kadar uzun bir geçmişe sa-
hip 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 da-
yalı arızi sorunlar da radikal çözümlere 
kavuşacaktır. Son bir yıl içinde hekimle-
rimiz için “çalışma ve muayene odası” sa-
yıları sağlık ocaklarında 6.200’den 11 bin 
862’ye, hastanelerimizde 5 binden 10 bine 
çıkarılmıştır.

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 hizmet-
lerinden yararlanmada çağdaş normlara 
ulaşılmıştır. Her vatandaşımızın bir heki-
mi olacak, bireylere hekim seçme özgürlü-
ğü 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 ila % 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 
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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 emeğinin 
karşılığını alması konusunda ilgili yasal 
düzenleme 12 Mart 2004 tarihinde yü-
rürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihinden bu yana 68 ilde yapılan 
operasyonlarda toplam 1.048.832 adet CD, 
365.231 VCD, 24.065 adet DVD, 35.008 
adet kitap, 220 adet video kaset, 23.801 
adet teyp kaseti ele geçirilmiştir. Hükü-
metimiz döneminde ülkemizde istikrar, 
huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, 
buna ek olarak tanıtım faaliyetlerinde ras-
yonel ve etkin metotların uygulanması ne-
ticesinde turizm gelirlerinde ve turist sayı-
sında rekor düzeyde artışlar sağlanmıştır. 

2004 aylarında ülkemizi ziyaret eden ya-
bancı sayısı yabancı turist sayısı 17 milyo-
na 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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Sevgili vatandaşlarım... 2005 yılının bu 
son saatlerinde hepinizi en samimi duy-
gularımla selamlıyorum. Karşıladığımız 
2006 yılının da gerek ülkemiz, gerekse 
bütün dünya milletlerine, huzur, barış ve 
refah getirmesini temenni ediyorum.

2005 yılı hepimiz için yorucu fakat bir o 
kadar da başarılarla bir yıl oldu. İçeride 
ve dışarıda insaf, vicdan sahibi herkeste 
hayranlık uyandıran bir dinamizm içinde 
geçti. Hükümet olarak iktidara geldiğimiz 
ilk günden bu yana durup dinlenmeden 
çalıştık, sizlere hizmet ettik, bize göster-
diğiniz güvene layık olmaya gayret ettik. 
Çok şükür bu gayretimizin meyvelerini de 
aldık, alıyoruz.

Son 3 yıl içinde, özellikle 2005 yılında attı-
ğımız kararlı adımlar, gerçekleştirdiğimiz 
ekonomik ve siyasi reformlar, Türkiye’yi 
Dünya gündeminin birinci sırasına taşıdı. 
İnsafı olanların inkar etmeyeceği bir ger-
çektir ki, Türkiye artık Avrupa’nın Hasta 
Adamı değil, gündem belirleyen bir fırsat-
lar ve özgürlükler ülkesi olmuştur. Ancak, 
şunu bütün samimiyetimle bir kez daha 
ifade etmek isterim ki, bu baş döndürücü 
gelişme hızı bizi gururlandırmakla birlikte 
daha yapılacak çok iş olduğunu da gayet 
iyi biliyor, görüyoruz. Hedefimiz başarıla-

rı tekrarlamak değil, daha da büyütmek, 
daha da zenginleştirmek, milletimizi ge-
leceğin mutlu ve müreffeh Türkiye’sine 
götürecek yolu olabildiğince kısaltmaktır.

2006 yılına işte bu idrak, bu inanç, bu gü-
ven ve heyecanla giriyoruz. 2005 yılında 
olduğu gibi 2006 yılında da durmayacağız, 
dinlenmeyeceğiz, el ele, omuz omuza, gö-
nül birliği içinde ülkemizi ileriye, daima 
ileriye taşımaya devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Yılın bu son buluşmasında, geride bıraktı-
ğımız yılın kısa bir muhasebesini yapmak 
ve gelecekle ilgili hedeflerimizi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 2005 yılının en 
önemli olayı hiç şüphe yok ki kırk küsur 
yıllık Avrupa Birliği üyeliği hedefimizin 
nihayet son aşamaya kadar getirilmesi 
ve üyelik müzakerelerine başlanması ol-
muştur. Sadece ülkemiz açısından değil, 
bütün dünya ülkelerini de doğrudan yahut 
dolaylı olarak ilgilendiren büyük bir adım 
attık. Şu anda tarama sürecindeyiz. Baş 
müzakereci olarak atadığımız Devlet Baka-
nımız Ali Babacan bey ve arkadaşları, bu 
zor süreçte canla başla çalışmalarını sür-
dürmektedir. Eğer bu fırsatı AB’li muha-
taplarımızla birlikte iyi değerlendirirsek, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Aralık 2005
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medeniyetleri aynı çatı altında buluşturan 
bu adım, küresel barış ve esenliğin tesisi 
yolunda atılmış en kritik adım olacaktır.

Biz millet ve hükümet olarak bu perspektifi 
çok önemsiyoruz; Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğine bakışını bu temel üzerinde şekil-
lendiriyoruz. Öte taraftan Türkiye’nin AB ile 
müzakerelere başlamasının her iki tarafa da 
siyasi ve ekonomik anlamda yeni kazançlar 
sağlayacağı da şimdiden belli olmuştur. 
Türkiye, henüz tarama sürecinde olmasına 
rağmen küresel sermayenin en gözde ya-
tırım hedeflerinden biri haline gelmiş, ilgi 
odağı olmuştur. Ülkemiz, bizim dış ülkelere 
yaptığımız seyahatler kadar, beraberinde 
yüzlerce işadamıyla gelen devlet adamlarına 
ev sahipliği yapmıştır. Önümüzdeki yılın ilk 
günlerinde Japonya Başbakanı’nı ve Japon 
işadamlarını ağırlayacağız…

Bu ilgide üç yıldır cesaret ve kararlılıkla 
yürüttüğümüz siyasi ve ekonomik poli-
tikaların, bu sayede kazandığımız güven 
ve istikrar ortamının etkisi de çok büyük-
tür. Bütün ekonomik göstergeler, gelinen 
bu başarı noktasının tesadüf olmadığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye üç 
yıl önce bir umutsuzluk ülkesi halinde 
kaderine terk edilmiş iken, gerçekleştirdi-
ğimiz reformlar sayesinde bugün küresel 
ekonominin örnek gösterdiği bir yükseliş 
öyküsünün kahramanıdır.

Değerli vatandaşlarım…

Bu yılın Ocak ayında, her geçen gün de-
ğer kaybeden Türk Lirasından 6 sıfır atıp 
YTL’ye geçiş yaparak bir büyük devrimi 

daha gerçekleştirdik. Uyguladığımız istik-
rarlı mali politikalar neticesinde enflas-
yonu görülmemiş bir hızda aşağı çekerek 
güven ortamı oluşturmanın neticesiydi 
bu devrim. Bu noktada siz aziz milletime, 
YTL’ye geçiş aşamasındaki desteğiniz, 
uygulamadaki hassasiyetiniz dolayısıyla 
şükranlarımı sunuyorum. Olmaz denilen 
oldu, özellikle bu bir yıllık uygulama sı-
rasında, bazılarının rüya dediği bir olay 
sessiz sedasız gerçekleşmiştir. O günlerde 
Türk Lirası’nın aşırı değer kaybettiğinden 
yakınanlar, şimdi YTL’nin aşırı değer ka-
zandığını söyleyerek akılları bulandırma-
ya çalışıyor. Boşuna gayret etmesinler. Pa-
ramız gerçek değerini bulmuştur. Çünkü 
ekonomik ve mali istikrar tam sağlanmış-
tır. Bundan da geriye dönüş olmayacaktır. 

Bakınız üç yıl önce yüzde 32’lerde seyre-
den enflasyon rakamını, yüzde 8’in altına 
indirdik, son 35 yılın en düşük seviyesini 
yakaladık. Yıl bazında üst üste yüksek 
oranlı büyüme sağlayarak, kişi başına dü-
şen milli geliri 5 bin dolara çıkardık. Mut-
lulukla söyleyebilirim ki dün hayal olan 
10 bin dolarlık milli gelir hedefi, bugün 
artık konuşulmaya başlanmıştır. Düşünü-
nüz… 40 milyar YTL seviyesinden devral-
dığımız bütçe açıklarını 14.6 milyar YTL 
seviyesine kadar indirdik. Bunlar değişen 
Türkiye’nin gelişme rakamlarıdır, atılım 
rakamlarıdır, geleceğimizi aydınlatan, uf-
kumuzu açan haberlerdir.

Aziz milletim...

Bu ülkede herhangi bir şeyin ucuzladığına 
şahit olmadan nice nesil gelip geçmiştir. 
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Oysa bugün halkımız pek çok kalemde 
fiyatların düştüğüne şahit olmaktadır. Be-
yaz eşya buna örnektir, uçakla seyahat üc-
retleri, bazı tekstil ürünleri, elektrikli kü-
çük ev araçları gibi pek çok mal ve üründe 
fiyatlar düşmüştür, düşmektedir. Düşme-
yen mal ve ürünlerde de en azından fahiş 
fiyat artışları yaşanmamaktadır. Geçen üç 
yıl içinde aşamalı olarak işçi ve memurla-
rımızın maaşlarında önemli iyileştirmeler 
yapılmış, insanımız enflasyona karşı ko-
runmuştur. Bütün bunlara paralel olarak 
vatandaşlarımızın satın alma gücünde 
kayda değer bir yükseliş yaşanmaktadır.

Buralara nerelerden geldiğimizi lütfen ha-
tırlayın. Türkiye’nin bundan üç yıl önce ça-
lışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek bir 
noktada olduğunu unutmayalım. O gün-
leri unutursak, bugünkü kazanımlarımızı 
da koruyamayız. Türkiye önüne koyduğu 
ileri hedefleri bir gün mutlaka yakalaya-
caktır. Ancak bunun için sabırla, metanet-
le, kazandıklarımızın kıymetini bilerek ve 
ayağımızı yorganımıza göre uzatarak hep 
birlikte mücadele edeceğiz.

Türkiye’nin, olmayan paraları harcamak, 
sıkıştıkça para basmak, hayal ticaretiyle 
vakit kaybetmek gibi bir lüksü yoktur. 
Kazandıklarımızı iyi bileceğiz, iyi koruya-
cağız, tarih boyunca olduğu gibi kanaatle 
çalışmaya, sabırla üretmeye devam ede-
ceğiz ki, Türkiye’yi geldiğimiz noktadan 
daha iyi noktalara taşıyabilelim. Geçen 
üç yıl içinde vatandaşın durumunda hiç-
bir iyileşme olmadığını, göstergelerdeki 
olumlu gidişatın sokağa yansımadığını 
iddia edenleri sizlerin takdirinize bırakı-

yorum. Rakamlar o sefalet edebiyatçılarını 
açık bir şekilde yalanlamaktadır. 

Toplumun bütün kesimleri yaşanan eko-
nomik iyileşmeden belli bir refah payı 
almıştır. Giderek artan bir şekilde de al-
maya devam edecektir. Bakınız 2002 ile 
2005 yılları arasındaki dönemde en düşük 
memur maaşı 328 YTL’den 608 YTL’ye, 
kamuda çalışan bir işçinin ortalama ücreti 
de 1012 YTL’den 1573 YTL’ye yükselmiş-
tir. Aynı dönemde net asgari ücret 184 
YTL’den 350 YTL’ye ve bugün 380 YTL’ye, 
en düşük SSK emekli maaşı 257 YTL’den 
451 YTL’ye, en düşük Bağ-Kur emekli 
maaşı 66 YTL’den 234 YTL’ye, en düşük 
Emekli Sandığı maaşı da 302 YTL’den 552 
YTL’ye çıkmıştır. 

Yine bu dönemde özürlü aylıkları 51 
YTL’den 193 YTL seviyesine, 65 yaş ay-
lıkları ise 25 YTL’den 65 YTL seviyesine 
çıkarılmıştır. Memurlarımızın 2006 yılı 
aylıklarında yapılacak artışlar, yetkili 
sendikalar ve konfederasyonlar ile Kamu 
İşveren Kurulu arasında yapılan toplu 
görüşmelerde varılan mutabakatla belir-
lenmiştir. Bu da Türkiye’de bir ilktir ve ça-
lışma hayatımız için önemli bir yeniliktir. 
Varılan mutabakata göre memurlarımızın 
aylıklarında Ocak ve Temmuz aylarında 
ayrı ayrı olmak üzere yüzde 2.5 oranında, 
kümülatif olarak da yüzde 5.1 oranında 
artış yapılacaktır.

Maaş artışlarında hükümetimizin bir 
prensibi var. Az maaş alana, çok maaş 
alandan daha fazla zam yapıyor, maaşlar 
arasındaki dengesizliği gidermeye çalışı-
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yoruz. Önümüzdeki dönemde de bu pren-
sibimizi uygulamaya devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım...

Çalışanların büyük bir merakla bekledik-
leri yeni asgari ücret de geçtiğimiz gün-
lerde Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz 
tarafından açıkladı. Buna göre 1 Ocak 
2006’dan itibaren asgari ücret 16 yaşından 
büyükler için brüt 531 YTL, net 380 YTL 
46 Yeni Kuruş olarak uygulanacaktır. Bu 
durumda hedeflenen enflasyon rakamları-
nın üzerine yüzde 3.65 oranında bir refah 
payı artışı eklenmiştir. Böylece görevi dev-
raldığımız 2002 yılından bugüne asgari 
ücret yüzde 106 oranında iyileştirilmiş bu-
lunmaktadır. Bunlar hükümetimizin çalı-
şanlar lehine attığı adımları gösteren bazı 
rakamlardır. Her şeye rağmen bu rakamlar 
yeterli değildir. Ancak ekonomimiz daha 
ileri noktalara eriştikçe artışlar dengeli bir 
şekilde sürecek ve inşallah arzu ettiğimiz 
refah düzeyine hep birlikte ulaşacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Bildiğiniz üzere 2006 yılı bütçesi de ta-
mamlanarak yüce Meclis’imiz tarafından 
onaylanmıştır. Bu vesileyle yüce Meclisi-
mizin değerli üyelerine hükümetim adına 
teşekkür ediyorum. Meclisimiz ilk iki yıl-
da olduğu gibi 2005 yılı içinde de özverili 
çalışmasıyla, gerçekleştirdiğimiz reformla-
ra destek vermiş, dünya ülkeleri arasında 
örnek Meclis olarak gösterilmiştir. Yüce 
Meclis’imizin çalışmaları her türlü takdi-
rin üzerindedir. Onaylanan 2006 yılı büt-
çesi Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki 

ilk çok yıllı bütçedir. Bunun altını özellikle 
çizmek istiyorum.

Bunun anlamı şudur: Türkiye üç yıldır 
uyguladığı istikrarlı ekonomi yönetimi ve 
tavizsiz disiplinin bir sonucu olarak bugün 
öngörülebilir ve sürdürülebilir bir mali 
yapıya kavuşmuştur. Çok yıllı bütçe uygu-
laması, ekonomideki başarılarımızın bir 
sonucu olarak hayata geçirilebilmiştir. Bu 
sayede herkes önünü çok daha rahat gö-
rebilecek, gelecek planlamasını ona göre 
yapabilecektir. 

Önümüzdeki yılı yatırım yılı olarak görü-
yoruz. Bu anlayışla 2006 bütçesinde en 
yüksek ödenek artışını yatırım bütçesin-
de gerçekleştirdik. 2005 yılı bütçesinde 
10 milyar YTL olarak belirlenen yatırım 
ödeneklerini 2006 bütçesinde 15.1 milyar 
YTL seviyesine yükselttik. Küresel ser-
mayenin artan ilgisiyle 2006 yılı içinde 
yatırım hamlemiz sürecek ve açılacak yeni 
istihdam imkanlarıyla bütün dünyanın bir 
numaralı problemi olan işsizlik oranı daha 
aşağı seviyelere çekilebilecektir. 

Aziz milletim…

Sizlere geleceğin Türkiye’sini dört temel 
sütun üstünde inşa edeceğimizi söylemiş-
tik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet. İşte 
bu bakış açısıyla, 2006 bütçesinde de en 
yüksek payı yine eğitime ayırdık. Çünkü 
Türkiye’nin gelecekle ilgili hedeflerini ya-
kalaması, eğitim alanında kaydedeceği ge-
lişmelere bağlıdır. Çağın gerektirdiği eği-
tim anlayışını okullarımıza hakim kılarak, 
çocuklarımızı geleceğin dünyasına azami 
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derecede hazırlıklı, bilgili, donanımlı şe-
kilde yetiştirmekte kararlıyız, azimliyiz. .

Bu anlayışla sivil toplum kuruluşlarımız 
ve hayırseverlerimizle işbirliği içinde üç 
yılda tam 70 bin dersliği eğitime açtık. 
Bu rakam Cumhuriyet tarihinde olmayan 
bir rakamdır. Bakmayın siz dedikodu 
üretip de bir çivi çakmamış olanların bu 
başarıyı küçültme çabalarına… Onlar 
geçmişin işin edebiyatıyla oyalanırken, 
biz Türkiye’nin her yerine internet ağını 
ulaştırdık, yurdumuzu bir baştan bir başa 
köylerine kadar siber ağlarla ördük. Baş-
kaları gibi aldanmadık, aldatmadık. Boş 
laf lara kulaklarımızı tıkayıp hizmet yo-
lunda koşar adım yürümeye devam ettik. 
İnternetin ulaşmadığı bir tek köy okulu 
bırakmadık. Hamdolsun ki bugün bütün 
okullarımızda öğrencilerimiz internet 
üzerinden dünyaya bağlanma, dünyadaki 
gelişmeleri anında izleme imkanına ka-
vuşmuştur. 

Bakınız… Geçtiğimiz günlerde Şemdinli’yi 
ziyaretim sırasında oradaki okullarımız-
dan birinin bilişim teknolojisi sınıfını 
gezdim, minicik yavrularımızı bilgisayar 
başında görmenin heyecanını yaşadım. 
O çocuklarımızın gözlerindeki öğrenme 
açlığını, öğrenme heyecanını görüp mutlu 
oldum. Eğitim hamlemiz hız kesmeden 
önümüzdeki yıl da sürecektir. 2006 yılı-
nın ilk çeyreğinde okullarımızın bilişim 
teknolojisi sınıflarına tam 320 bin bilgi-
sayar göndereceğiz. Bunlar Türkiye’nin 
eğitimde nasıl geniş tabanlı bir değişim 
atılımı içinde olduğunu açıkça ortaya ko-
yan örneklerdir. Türkiye eğitimde aldığı 

mesafelerle, yetiştirdiği bilgili, donanımlı 
yeni kuşaklarla ideallerine çok daha ko-
laylıkla ulaşacaktır.

Aziz vatandaşlarım...

Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden beri devletin temel hizmet alan-
larına yoğunlaşmasının gereğini vurgu-
ladık. Bu alanların belki de en önemlisi 
sağlıktır. Türkiye’nin yıllardır ihtiyacı 
olan düzenlemeleri hayata geçirmek için 
büyük bir değişim hareketi başlattık. 
Bugün şükürler olsun bu uygulamaların 
sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Artık 
hiçbir vatandaşımız hastane kapılarında 
rehin kalmıyor. 

Bildiğiniz gibi devlet hastaneleriyle SSK 
hastanelerini tek bir çatı altında topladık, 
dileyen dilediği hastanede gidip tedavisini 
oluyor. İsteyen vatandaşımız özel hastane-
lerden de yararlanabiliyor. İlaçlarını özel 
eczanelerden alabiliyor. Düşününüz… 
Eskiden SSK’lı hastalarımız yurt dışına 
gidemiyordu, biz bu haksız uygulamayı da 
ortadan kaldırdık, SSK’lı vatandaşlarımız 
da gereği halinde yurt dışında tedavi ola-
biliyorlar. Hastanelerimizi hızla moder-
nize ediyoruz. Koğuş sistemini kaldırdık, 
artık hastalarımız tek ya da çift yataklı 
odalarda kalıyor. Ambulans hizmetlerini 
köylere kadar ulaştırıyoruz, bu adımı da 
milletimiz adına çok önemli buluyoruz.

Bu örneklerin ortak paydası insandır, in-
sana verilen önem, gösterilen ihtimamdır. 
Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz “İnsanı 
yücelt ki devlet yücelsin” anlayışının teza-
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hürüdür. Şükürler olsun ki Türkiye sağlık 
alanındaki dev yatırımlarıyla dışarıya has-
ta gönderen değil, komşularından hatta 
Avrupa ülkelerinden hasta kabul eden bir 
ülke olmaya başlamıştır.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye bir yandan sanayi ve bilgi tekno-
lojisinde atılımlar yaparken, bir yandan 
da bir tarım ülkesi olma vasfını korumak-
tadır. Nüfusumuzun yüzde kırka yakın 
bir kesiminin geçim kaynağı tarımdır. Bu 
sebeple tarım sektörümüzü çağdaş ve ve-
rimli bir yapıya kavuşturmayı ekonomik 
geleceğimiz açısından son derece önemli 
görüyor, bu doğrultuda hareket ediyoruz. 
Bildiğiniz üzere son üç yıl içinde doğrudan 
gelir desteği ve diğer tarımsal desteklerle 
büyük sıkıntılar yaşayan çiftçilerimizin 
yanında olmaya gayret gösterdik. 

2003 yılı bütçesinden 1.8 milyar YTL lira 
destekleme verilirken, 2005 yılında bu ra-
kam 3.8 milyar YTL seviyesine çıkarılmış, 
2006 yılı için belirlenen destekleme raka-
mı da 4.1 milyar YTL’ye yükseltilmiştir. 
Köylerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat 
standartlarını yükseltmek amacıyla, içme 
suyu, yol yapımı ve önceki yıllardan de-
vam eden yatırımlar için bütçeden toplam 
600 milyon YTL ödenek ayırdık. Ek gelir 
kaynaklarıyla bu ödeneğin 2 milyar YTL’yi 
bulmasını bekliyoruz. Hedefimiz uygu-
lamaya koyduğumuz KÖYDES projesiyle 
yolu, elektriği ve içme suyu olmayan tek 
bir köy bile bırakmamaktır. Devlet bu ülke-
nin en ücra köşelerine kadar ulaşacak, bu 
temel hizmetleri insanımıza götürecektir.

Aziz milletim…

İktidara gelirken sizlere 3 Y ile, yani “yok-
sulluk, yolsuzluk ve yasaklar”la sonuna 
kadar mücadele edeceğimizin sözünü 
verdik. Sözümüzde de durduk. Yoksulluğu 
oluşturan temel sebeplerden biri yolsuz-
luktu. Önce bunun üzerine gittik. Kesile-
mez denilen en cüretkar hortumları bir bir 
kestik. Kimsenin gözyaşına, şanına şöhre-
tine bakmadık. Halktan aldıklarını millete 
geri ödetmek için canla başla çalıştık. Eko-
nomimizdeki gelişmenin, halkımızın alım 
gücünde, çalışanlarımızın ücretlerindeki 
artışların temelinde hortumları süratle 
kesmiş olmamızın katkısı da büyüktür. 

Bir zamanlar halkın cebinden çalınanları, 
şimdi biz asıl sahiplerine iade ediyoruz. 
Bakınız üç yıl önce göreve geldiğimizde 
masamızda ekonomimizi kemiren bir 
yolsuzluk batağı haline gelmiş bankaların 
dosyaları ile karşılaştık. Tam 22 banka 
çeşitli sebeplerle fona devredilmişti, işin 
içinden çıkılamaz bir haldeydi. Bütün 
bankacılık sistemi çöke tehlikesiyle karşı 
karşıyaydı. Biz bu felaketin önüne geçtik, 
akıllı, adil, dürüst ve tavizsiz bir tavırla 
düğümü çözdük, çözüyoruz. Bizim döne-
mimizde tek bir banka bile fona devredil-
memiştir. Kamu bankaları yeniden kar 
eder duruma gelmiş, karlılık oranları özel 
sektör bankalarını yakalama noktasına 
uzanmıştır.

Hiç kimse şüphe etmesin ki, yolsuzluklarla 
mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Kim olursa olsun, bu milletin nafakasına 
göz diken herkes adalet önünde mutlaka 
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hesap verecektir. Kim eski hesaplara kana-
rak “haram lokma” arayışına girerse bizi 
karşısında bulacaktır, bulmaktadır. Bunu 
da herkes böylece bilmelidir. 

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye ekonomide bu büyük değişimi ya-
şarken, siyasi alanda da çağdaş bir demok-
rasi olmanın bütün gereklerini yerine ge-
tirmek için adımlarını kararlılıkla atıyor. 
Şunu biliyoruz ki bütün kurumlarıyla iş-
leyen bir demokrasi büyüyen Türkiye’nin 
en büyük güvencesidir. Hepimiz hak ve öz-
gürlüklerin korunduğu, adaletin tartışma-
sız biçimde tesis edildiği, adaletsizliklerin 
ortadan kalktığı bir Türkiye’de yaşamak 
arzusundayız. Bu yolda önemli mesafeler 
almış bulunuyoruz. Her şeyden önce altya-
pı eksikliğinin adalette gecikmeye yol açtı-
ğını tespit ederek, modern Adalet Sarayları 
inşa ettik. Yargı bağımsızlığının üzerinde 
titredik, bu yoldaki şaibelerin önünü tıka-
dık. Bir zamanlar yargıya müdahaleden 
yakınanların bugün yargıya müdahale et-
meyişimizden şikayet etmeleri son derece 
manidardır. Bunların samimiyet ölçüsünü 
de milletimin takdirine bırakıyorum.

Türkiye yakın tarihinde pek çok acı tec-
rübe yaşamış, bazı yaraları hala taze olan, 
toplumsal hassasiyetleri olan bir ülkedir... 
Bu hassasiyetleri iyi bilmek, ona göre hare-
ket etmek gerekmektedir. Yasaklarla oldu-
ğu kadar, toplumsal hassasiyet noktalarını 
suiistimal eden girişimlerle mücadeleyi 
de görevimiz biliyoruz. Özgürlükleri doğal 
sınırları içinde genişletmeyi ne kadar vaz-
geçilmez görüyor ve önemsiyorsak, toplu-

mumuzun çatışma noktalarından uzlaşma 
noktalarına doğru yaptığı yolculuğa da o 
kadar önem veriyoruz.

Türkiye bugün geldiği noktadan bir adım 
bile geriye gitmeyecek, götürülemeyecek-
tir. Bu tür değişimler geçiren her toplu-
mun yaşadığı sıkıntıları zaman zaman biz 
de yaşıyoruz. Bunlar her ne kadar can sıkı-
cı da olsa normaldir, her toplumun yaşadı-
ğı, kimilerinin aştığı, kimilerinin ise hala 
boğuştuğu bir süreçtir. Yüreğinizi rahat 
tutunuz. Bizlere güveniniz. Bu süreç hız-
la aşılacak, Türkiye geçirdiği dönüşümü 
mutlaka tamamlayacak; hak ettiği özgür-
lükler ve demokrasi standardını mutlaka 
kalıcı hale getirecektir. 

Bizim “3 Y” dediğimiz, “yasaklar, yolsuzluk 
ve yoksulluk’un” milletimizin refah ve 
mutluluğuna karşı nasıl bir işbirliği içine 
girdiğini geçmişte hep birlikte yaşadık, 
gördük. Bunların her biri aynı zincire vü-
cut veren karanlık halkalar gibidir. Bunlar, 
birbirlerinden güç alır, biri diğerini besler. 
Biz, işte bu karanlık zinciri kırmaya gel-
dik. Yaptığımız reformlarla, Türkiye’nin, 
insanımızın önünü açtık. Bu nedenle 
yoksullukla mücadele etmenin en başına 
yolsuzlukla mücadeleyi, yolsuzlukla mü-
cadelenin en başına da yasaklarla müca-
dele etmeyi koyduk. Bu konuda milletten 
aldığımız yetkiyle sonuna kadar gitmeye 
kararlıyız… Bunu bir kez daha huzurları-
nızda teyit etmek isterim.

Önümüzde Kurban bayramı var. Sözlerime 
son vermeden önce bazı müjdeli haberleri 
de sizlerle paylaşmak arzusundayım. Ön-
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celikle emeklilerimizi yakından ilgilendi-
ren bir gelişmeyle başlayalım. Bildiğiniz 
gibi, halen emeklilerimize üçer aylık dö-
nemler itibariyle vergi iadesi ödemekteyiz. 
Bu ödeme her üç ayda bir avans olarak ya-
pılmaktadır. Emeklilerimiz tüm yıl boyun-
ca fiş ve fatura toplamakta, yıl sonunda bu 
fiş ve faturaları ilgili kuruma vermektedir. 
Bu işin bürokrasisi bir yana, emeklilerimi-
zin katlandığı eziyet de ortadadır. Biz bu 
uygulamayı kaldırıyoruz. 1 Ocak 2006’dan 
itibaren tüm emeklilerimize maaşlarının 
yüzde 4’ü kadar bir ödemeyi otomatik 
olarak vereceğiz. Artık emeklilerimiz bu 
ödeme karşılığında fiş ve fatura toplama 
eziyeti çekmeyeceklerdir. Bu yeni uygula-
mayı bir anlamda emeklilerimizin harca-
maları sırasında ödedikleri Katma Değer 
Vergisine fiş ve fatura toplama zorunlulu-
ğu olmadan devletin yaptığı katkı olarak 
da ifade edebiliriz.

Bu yeni uygulamanın yanı sıra, emeklileri-
mizin maaşlarında 2006 yılı Ocak ve Tem-
muz aylarında yüzde 3+3 oranında artış 
yapılacaktır. Vergi iade sisteminde öngör-
düğümüz değişiklik ve 2006 yılı enflasyon 
hedefimizin yüzde 5 olduğu göz önüne 
alındığında, 2006 yılında da emeklilerimi-
zin gelirlerinde inşallah önemli bir artış 
sağlanacaktır. Yapacağımız bu artışlarla 
birlikte, işbaşına geldiğimiz Ekim 2002 
dönemiyle kıyaslandığında kümülatif 
bazda; ortalama SSK emekli aylıklarında 
yüzde 89, ortalama Bağ-Kur (esnaf ) emekli 
aylıklarında yüzde 136, ortalama Bağ-Kur 
(tarım) emekli aylıklarında yüzde 185 ora-
nında bir iyileşme sağlanmış olacaktır. Bu 
dönemdeki kümülatif enflasyonun yüzde 

48 civarında olduğu dikkate alındığında, 
emekli aylıklarında önemli ölçüde bir reel 
artış gerçekleşmiş olacaktır.

Bu vesileyle; 6772 sayılı Kanun’un birin-
ci maddesi uyarınca ödenmesi gereken 
kamuda çalışan işçilerin ikramiyelerinin 
birinci taksidi ve kamu çalışanlarımıza 
15 Ocak 2006 tarihinde ödenmesi gere-
ken aylıklar ile çiftçilerimize dönüm başı 
6 milyon TL tutarındaki Doğrudan Gelir 
Desteği’ni -ki toplamı yaklaşık 1 katrilyon 
TL’dir- Kurban Bayramı öncesinde öde-
yeceğimizi ayrıca müjdelemek istiyorum. 
Yeni bir yıla iyi haberlerle giriyoruz. Şim-
diden sizlere bolluk, bereket, refah, sağlık 
ve afiyet dolu çok daha iyi bir sene diliyo-
rum. 

Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bir 
vatandaşımın kurban bayramını da en 
kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Geç-
tiğimiz günlerde Hristiyan aleminin idrak 
ettiği Noel ile Musevi vatandaşlarımızın 
Hanuka Bayramlarını da tekrar kutluyo-
rum. 2006 yılının ülkemiz ve bütün in-
sanlık için hayırlar, bereketler, güzellikler 
getirmesini temenni ediyorum. Hoşça 
kalınız.
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Sevgili dostlar, iş dünyamızın değerli tem-
silcileri… Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
Ankara Sanayi Odası çatısı altında gerçek-
leştirilen bu anlamlı törende aranızda ol-
maktan duyduğum memnuniyeti özellikle 
ifade etmek istiyorum. 

Hükümetimizin samimi ve kararlı çalış-
maları, sizin üstün gayretleriniz, çalışan 
ve üreten kesimlerin fedakarlıklarıyla 
bugün, bir ekonomiden yenilenmeden 
söz edebiliyoruz. Unutmayalım ki, daha 
üç yıl gibi kısa bir zaman öncesine kadar 
dibe vurmuş bir ekonomiden, kapanan 

kepenklerden, yaşanan iflaslardan, kesilen 
umutlardan bahsediyorduk. Oysa bugün, 
silkinerek ayağa kalkmış güçlü bir ekono-
mik yapıya ve büyük bir üretim potansi-
yeline ulaşmış bulunuyoruz. İşvereniyle, 
çalışanıyla geleceğe doğru yeniden umutla 
yol alıyoruz. Sizler ekonomiyi en az bizler 
kadar yakından takip ediyorsunuz. Bu 
yüzden bu güzel töreni rakamlara boğmak 
niyetinde değilim. Bütün göstergeler orta-
dadır: Yol açılmış, Türkiye’yi layık olduğu 
refah düzeyine taşıyacak süreç bütün dina-
mizmiyle başlamıştır. 

Aso Vergi Ödül Töreni

Ankara | 19 Ocak 2006
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Biliyoruz ki bu hayali gerçeğe dönüştürme 
yolunda bizi aşkla, şevkle destekleyecek 
girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, yatırım-
cılarımız var. Biliyoruz ki bu büyük sefer-
berliğe omuz verecek fedakar bir milleti-
miz var. Şimdi burada ödedikleri vergilerle 
ödüle hak kazanmış dostlarımızı kutlamak 
üzere bir aradayız. Biz başından beri hep 
aynı şeyi söyledik. Bir ekonomi işlemeli 
ki, üretici üretim rekorları kırsın. Üretim 
rekorları kırılmalı ki, iş dünyamız vergi 
ödeme konusunda bir yarış, bir rekabet 
içinde olabilsin… Bir ülke kalkınacaksa, 
bu kalkınma üretim tezgahlarından, fabri-
ka bacalarından başlayacaktır. Büyük Tür-
kiye hayaline inanan, bunun için canını 
dişine takıp çalışan, üreten herkesi burada 
yürekten kutluyorum. Bugün gelişme adı-
na attığımız her adımda, aldığımız her me-
safede ülkesi için çalışanların, milleti için 
üretenlerin alın teri, gayreti, katkısı vardır. 
Birlik ve beraberlik içinde millet olarak 
ortaya koyduğumuz bu parlak tablo, bizim 
için her zeminde gurur vesilesi olmakta-
dır. İşte bu gurur ve mutluluk, Türkiye’nin 
önünü açacak, hızını arttıracak asıl güç ve 
enerjidir. 

Değerli dostlar…

Şundan hiç endişeniz olmasın. Siyasette, 
demokraside, hak ve özgürlüklerde olduğu 
gibi ekonomide de, sanayide de Türkiye, 
geldiği noktadan geriye gitmeyecektir. 
Sağladığımız güven ve istikrar ortamını 
koruma noktasındaki hassasiyetimiz hiç 
eksilmeyecek, sürekli artacaktır. Bu bilinç-
le, her gün kazanımlarımızın üstüne yeni 
kazanımlar eklemek için ne gerekiyorsa 

kararlı ve dikkatli bir şekilde bunun gere-
ğini yerine getirmeye çalışıyoruz. İş adam-
larımızla, sektör temsilcilerimizle, çalışan 
kesimlerimizin önerileriyle, eleştirileriyle, 
uyarılarıyla yakından ilgiliyiz. Kulakları-
mız da, kalplerimiz de sizlere açıktır. Yeter 
ki, bu uyarılar, bu eleştiriler yapıcı, insaflı 
ve akılcı olsun. Diyalog içerisinde neyi 
nasıl yapabiliriz, ne yaparsak bugün bu-
lunduğumuz noktadan daha ileri gideriz 
sorularının cevabını arıyoruz. Önemli bir 
avantajımız var: Bugün artık Türkiye’de 
herkes önünü görebiliyor; uzun vadeli 
planlar, projeler yapabiliyor. 

Bildiğiniz gibi ekonomi yönetiminde ön-
görülebilirlik en önemli meseledir. Bu me-
selede Türkiye, bütün dünyanın dikkatini 
çeken bir yol almayı başarmıştır. İş dün-
yamız için, yatırımcımız için, üretimcimiz 
için bu son derece değerli bir kazanımdır. 
En önemlisi yeni istihdam kapılarının açıl-
ması ve işsizlikle mücadelemizde önemli 
mesafeler almış olmamızdır. 

Son üç yıl içinde hükümet olarak ekono-
mide önümüze hangi hedefleri koyduysak, 
Allah’ın izniyle hepsini yakaladık, bir kıs-
mının da daha iyisini, daha güzelini ger-
çekleştirdik. Başarılarımızla asla yetinmi-
yoruz ve daha büyük başarıları yakalamak 
için gayret sarfetmeye devam ediyoruz. 
2003, 2004 ve 2005 yılları için belirlenen 
enflasyon hedefleri Türkiye için son dere-
ce iddialı hedefler olmasına rağmen bu he-
defler yakalanmıştır. Bildiğiniz gibi 2005 
yılında belirlediğimiz yüzde 8 hedefinin 
de altında bir rakamla, TÜFE’de yıllık 
yüzde 7.72 enflasyon oranıyla son 37 yılın 
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en düşük rakamına ulaştık. Yine ÜFE’de 
yüzde 2.66 ile tahminlerin çok altında bir 
oran yakaladık. Üstelik bütün bu başarılar 
3 yılda yaklaşık 2.5 kat artan petrol fiyat-
larına rağmen hayata geçirilmiştir. Şimdi 
hedefimiz yüzde 5 enflasyonu yakalamak-
tır; inanıyorum ki hep birlikte bu hedefi de 
başaracağız. 

Türkiye olağanüstü bir enerjiyle, ina-
nılmaz bir sinerjiyle büyümeye devam 
ediyor, devam edecek. Türkiye bugün 
geri kazandığı özgüveniyle ve zengin 
potansiyeliyle her alanda, her sektörde 
hedef büyütme, vizyon yenileme, atılım 
yapma noktasına gelmiştir. 2005 yılı sonu 
itibariyle sizlerin de çok büyük pay sahibi 
olduğunuz bir başka rekor daha kırıldı: 
Bugün toplam 73.4 milyar dolara ulaşan, 
sadece Aralık ayında 7.3 milyar dolara 
bulan ihracatımızla Cumhuriyet tarihinin 
en yüksek rakamlarını yakaladık. Daha da 
iyisi; ihracatımızın yüzde 85’ini oluşturan 
sanayi ürünleri ihracatı, 2004 yılına göre 
yüzde 12.7 oranında artarak 62.2 milyar 
dolar seviyesine kadar yükselmiştir. Bu 
Türkiye’nin sağlıklı, dinamik, üretken bir 
ilerleme içerisinde olduğuna işaret eden 
önemli bir göstergedir. Türkiye, yatırımla-
rı sürekli artan, yabancı sermaye girişinde 
önemli aşamalar kat etmiş, ekonomik 
büyüklüğüyle dünya sıralamasında hızla 
yükselen bir ülke haline gelmiştir. Dünya 
ekonomi otoriteleri büyük bir dikkatle 
bu ülkenin, bu milletin neler başardığını 
izliyor. Yine de ekonomimiz henüz yolun 
başındadır; çok daha parlak başarı tablo-
larına inşallah kısa zamanda hep birlikte 
şahit olacağız. 

Değerli arkadaşlar…

Hükümet olarak sizlerin yüklerinizi azal-
tacak tedbirleri de zaman içinde aşama 
aşama hayata geçirmenin gayreti içinde 
oluyoruz. Bildiğiniz gibi kısa zaman önce 
Kurumlar Vergisi oranını yüzde 33’ten 
yüzde 20’ye indirdik. Gelir Vergisi’nde 
azami vergi oranını ücretler için yüzde 
40’tan yüzde 35’e, diğer gelirler için ise 
yüzde 45’ten yüzde 40’a çektik. Bu sayede 
ilk aşamada kurum kazançları üzerindeki 
vergi yükü yüzde 65’lerden yüzde 44’lere 
gerilemiştir. Daha reel yatırım şartlarını 
tesis etmek için arayışlarımız sürüyor. Hep 
birlikte düşünerek, çözümler üreterek, güç 
ve iş birliği içerisinde, en doğru yolları, 
yöntemleri bulacak, Türkiye’de üretimin, 
ticaretin, yatırımın önünü açacağız. Bu-
nun karşılığının ne olacağını zaten bugün 
burada, bu güzel toplantı vesilesiyle açıkça 
görüyoruz. Türkiye için üreten, Türkiye’ye 
katkıda bulunan, Türkiye’nin ileri hedef-
lerinin yakalanmasına öncülük yapan, 
sorumluluk alan bütün iş adamlarımızı 
tekrar tebrik ediyorum. Hepinize selam ve 
sevgilerimi sunuyorum.
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Değerli dostlar… Bugün burada, sizlerle 
bir araya gelmiş olmaktan son derece 
memnun olduğumu ifade ederek sözleri-
me başlıyorum. 

Bankacılar olarak ekonomimizde son dö-
nemde yaşanan heyecan verici gelişmeleri 
yakından takip ettiğinizi biliyorum. Hükü-
met olarak, yapısal reform çalışmalarına 
büyük önem verdiğimizi bilmenizi iste-
rim. Bu doğrultuda, özelleştirme sürecine 
hız kazandırdık, mali piyasalardan başla-
mak üzere, tarım, sosyal güvenlik, enerji 
ve telekomünikasyon sektörlerinde önem-
li reformları başarıyla gerçekleştirdik. 
1993-2002 arasında yıllık ortalama sadece 
yüzde 2.8 oranında gerçekleşen büyüme 
oranı, 2003’te yüzde 5.9’a, 2004’te ise 
yüzde 9.9’a yükselmiştir. Henüz resmen 
açıklanmayan 2005 yılı rakamının, öngör-
düğümüz % 5 hedefini aşmış olduğunu 
biliyoruz. 2005-2007 dönemindeki yıllık 
ortalama büyüme oranınıysa yaklaşık % 5 
olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

Son 30 yıllık dönemde iki haneli, üç haneli 
rakamlarla telaffuz edilen enflasyon, gerek 
iş, gerek yatırım çevreleri için caydırıcı bir 
görünüm oluşturuyordu. Hükümet olarak 
son iki yılda enflasyonu dizginlemeyi, çift 
haneli rakamlardan tek haneli rakamlara 

indirmeyi başardık. Bugün hedeflediği-
mizin bile altında gerçekleşen enflasyon 
son otuz yedi yılın en düşük seviyesini 
görmüştür. Buna bağlı olarak faiz oranları 
da giderek düşmektedir. 2006 sonunda 
enflasyonu yüzde 5’e indirmeyi öngörü-
yoruz. Asıl hedefimizse, AB ülkelerindeki 
seviyeleri yakalamak. 

Son iki yılda ekonomide başarılı sonuçlar 
elde ettik. IMF öncülüğünde hazırlanan 
sıkı maliye politikasına dayanan mali 
disiplin, bu başarının sağlanması için 
kullandığımız başlıca araç olmuştur. Kısa 
süre önce “Standard & Poors” Türkiye’nin 
kredi değerlendirmesini “durağan”dan 
“olumlu”ya yükseltti. Uluslararası derece-
lendirme kuruluşu “Moody’s” de Aralık 
2005’te Türkiye’nin uzun dönemli döviz 
bonoları için belirlediği reytingi “B1”den 
“Ba3”e; döviz borçlanma oranını ise 
“B2”den “B1”e yükseltti. Bunların ifade 
ettiği anlamı birer bankacı olarak en iyi 
sizlerin anlayacağınızı düşünüyorum. Dış 
ticaretimiz de hızlı ve düzenli olarak ge-
lişmeye devam etmektedir. 2005 yılında 
ihracatımız 72.1 milyar dolara, ithalatımız 
ise 115.7 milyar dolara yükselmiş; dış ti-
caret hacmimiz 187.8 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

HSBC Bank Yöneticilerini Kabul

İstanbul | 29 Ocak 2006
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Bugün artık Türkiye, dünyanın en fazla 
ticaret yapan 18. büyük ekonomisi duru-
mundadır. 2005-2007 arasında ülkemize 
gelecek küresel sermayenin 15 milyar 
dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekli-
yoruz. Ekonomimizin, özel sektör yatırım-
larında olduğu gibi, doğrudan dış yatırım 
girişlerinde de en yüksek seviyesini bizim 
hükümetimiz döneminde yakalamış olma-
sı, doğru bir istikamette olduğumuzun en 
açık göstergesidir. Hükümetimizin özel-
leştirme sürecine kazandırdığı ivmenin 
somut sonuçları kısa sürede alınmıştır. TE-
KEL İşletmeleri, bazı devlet bankaları, Tür-
kiye Elektrik Kurumu, Türk Hava Yolları, 
demir-çelik fabrikaları gibi pek çok devlet 
kuruluşunu kararlılıkla özelleştirdik. 

Son olarak, Türk Telekom’un yüzde 55 
oranındaki kamu hissesinin 6.55 milyar 
dolara dış yatırımcılara satışını gerçekleş-
tirdik. Yine kısa süre önce Dışbank’ı dış 
yatırımcılar satın aldı. Son dönemde kü-
resel sermayenin kamu ve özel sektör ban-
kalarına ilgisinin arttığını memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. 

Türkiye, kısa bir zamanda önemli ekono-
mik adımlar attı. Bu başarının arkasında 
hükümetimiz tarafından sağlanan “güven” 
ve “istikrar” ortamı yatmaktadır. Biz bu 
olumlu sonuçlar almaya devam ettiği-
miz ekonomi politikamızı uygulamakta 
kararlıyız. Hükümet olarak, izlediğimiz 
politikaların esaslarını hiçbir zaman giz-
leme ihtiyacı duymadık. Şeffaf ve ayrıntılı 
biçimde herkesle paylaştık, paylaşmayı da 
sürdüreceğiz. Şeffaflık ve programa sadık 
kalma Türkiye’ye sadece iç pazarda değil 

uluslararası iş çevrelerinde de itibar ka-
zandırmıştır. Önümüzdeki dönemde de bu 
doğrultuda hareket edeceğimizden kimse-
nin en ufak bir şüphesi olmasın. Hepimiz 
çok iyi biliyoruz ki, bütün bu gelişmeler, 
zincirlerini kıran; geçmişin tedirginlikle-
rinden, belirsizliklerinden, güvensizlik-
lerinden sıyrılıp yeni ufuklara açılan bir 
ülkenin habercisidir. Bu düşüncelerle, 
hepinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda 
başarılar diliyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… 2006 yılının bu 
ilk programında sizlerle yeniden beraber 
olmanın mutluluğu içindeyim. 

Hükümet olarak sağladığımız güven ve 
istikrar ortamı, sadece günümüzün ka-
zanımlarını kalıcı hale getirmenin değil, 
geleceğin hedeflerini yakalamanın da te-
minatıdır. Milletimizin her ferdinin, bu gü-
ven ve istikrar ortamının değerini bilmesi, 
en büyük servetimizin bu olduğunun bi-
linci içerisinde hareket etmesi çok önemli. 

Türkiye son üç yıl içinde etrafımızda ve 
dünyada gelişen olumsuz şartlara rağmen 
sürekli büyüme başarısını göstermiş bir 
ülkedir. Hükümetimizin göreve gelme-
sinden önceki on yıllık dönemde, yani 
1993-2002 yılları arasında Türkiye’nin 
ortalama tüketici enflasyonunun yüzde 
73.5 olduğunu unutmamak gerekiyor. Son 
30 yıllık dönemde sürekli iki haneli, üç 
haneli enflasyonlarla yaşadığımızı, bu ağır 
yükün faturasının daima halka çıkarıldığı-
nı da aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. 
Bugün enflasyon çift haneli rakamlardan 
tek haneli rakamlara düşmüş, yüzde 7.7 
seviyelerine kadar gerilemiştir. Sadece 
enflasyon ve büyüme rakamlarında değil, 
hemen hemen bütün ekonomik göster-

gelerde benzeri iyileşmeler kaydedilmiş, 
ekonomide özgüven yeniden sağlanmıştır. 

Biliyoruz ki insanı ihmal eden bir anlayış-
la gündelik kazançlar sağlansa da uzun 
ömürlü başarılar kazanılamaz. İnsan mut-
luluğunu, demokrasinin bütün kurumla-
rıyla işlerlik kazanmasını, özgürlüklerin 
ve adaletin tesisini en temel önceliklerimiz 
olarak görüyoruz. Adalet derken kastımız 
sadece mahkeme salonları değildir. Orada 
her bir vatandaşımızın eşit ve hakkaniyete 
uygun bir muamele görmesi de değildir. 
Adaletin terazisinde en küçük bir şaşma el-
bette kabul edilemez. Bizim adaletten kas-
tımız aynı zamanda bölgesel gelir farklılık-
larının ve fırsat eşitsizliğinin de ortadan 
kaldırılmasıdır. Bu ülkede yüzü gülmeyen 
bir tek insanımız bile kalmamalı; tek bir 
vatandaşımız bile kendisine haksızlık ya-
pıldığı duygusuna kapılmamalıdır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu çerçevede devletin kendi vatandaşları-
na borçlu kalmasını, asla doğru bulmadık, 
doğru bulmuyoruz. İşte bunun için vatan-
daşlarımızın yıllarca bekleyip artık umu-
du kestikleri nema alacaklarını ödemek 
ilk işlerimizden biri olmuştur. Geçmiş hü-
kümetler döneminde toplanan bu paralar, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ocak 2006
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aradan yıllar geçmiş, vatandaşlarımız geri 
ödemeye hak kazanmış olmasına rağmen 
biz görevi devralıncaya kadar bir türlü geri 
ödenememiştir. Ya para bulunamamış, ya 
imkan bulunamamış, ya formül buluna-
mamış, ama vatandaş hak ettiği parayı bir 
türlü devletten alamamıştır. 

Biz hükümet olarak bu paraları ödeme-
yi ve vatandaşına borçlu kalan devlet 
görüntüsünü silip atmayı kendimize bir 
görev bildik. Bunu kamuoyuna deklare 
ettiğimizde inanmayanlar çıktı, kaynak 
bulamazsınız diyenler oldu. Biz kaynağı 
da bulduk, formülü de bulduk, imkanı 
da ürettik ve işçimizle de, işverenimizle 
de uzlaşma içerisinde 2003 Nisan’ında 
ilk ödemeleri vatandaşlarımıza yapmaya 
başladık. O günden beri de belli bir düzen 
içerisinde bu alacaklar ödendi, kalan son 
iki taksit de inşallah önümüzdeki Mart ve 
Haziran aylarında ödenerek bu ayıp tama-
men ortadan kaldırılacaktır. 

Devletin verdiği sözde durması, özellik-
le de kendi vatandaşıyla güven bağını 
kaybetmemesi için bu gerekliydi. Biz de 
bunun gereğini yerine getirdik, bu ağır 
yükün altına girdik. Şu ana kadar Ziraat 
Bankası aracılığı ile vatandaşımıza nema 
alacağı olarak ödenen tutar tam 10 milyar 
814 milyon YTL, yani 10 katrilyon 814 tril-
yon Türk Lirası’dır. Her taksit döneminde 
4 milyon 300 bin vatandaşımız bankadan 
gidip nema alacağını tahsil ediyor. İnşallah 
Haziran 2006 itibariyle bir tek vatanda-
şımızın bile devletten tek bir kuruş nema 
alacağı kalmayacak, gecikmeyle de olsa ve-
rilen söz nihayet tutulmuş olacaktır. Böy-

lece bizim hükümetimize ait olmayan bu 
borcu ödeyerek vatandaşlarımızın nema 
mağduriyetini de gidermiş olacağız. İşte 
gücünü milletten alan ve kulağını milletin 
sesine tıkamayan bir hükümetin diğerle-
rinden farkı da buradadır. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Ülkemiz her alanda çağın gerektirdiği de-
ğişimi adım adım yakalarken, dış politika 
alanında bir vizyon tazeleme, üslup yeni-
leme ihtiyacını görmezden gelmek elbette 
mümkün olamazdı. Göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren başta komşularımız ol-
mak üzere bütün dünya ülkeleriyle ilişki-
lerimizi iyileştirmek, tıkanıklıkları aşmak, 
çatışmaları uzlaşmaya çevirmek için çaba 
harcadık. Bulunduğumuz coğrafya ve son 
dönemde yaşanan küresel gelişmeler iti-
bariyle durgun, pasif ve etkisiz bir dış po-
litika üslubu içinde olma lüksümüzün bu-
lunmadığı açıktır. Bu sebeple Türkiye’nin 
menfaatlerini aktif biçimde korumayı, 
meselelerimizin üstüne cesaretle gitmeyi, 
uluslararası zeminde demokrasi ve barış 
perspektifiyle inisiyatif almayı gerekli 
gördük. Geçen üç yıl içinde Türkiye dünya 
sahnesinde itibarını ve etkinliğini arttır-
mış ve nihayet bugün uluslararası trafiğin 
kavşak noktalarından biri haline gelmiştir. 

Şu bir gerçek ki, dış politikada sonuç almak 
için engin bir sabra, tükenmez bir dikkate 
ve en üst seviyede bir donanıma ihtiyaç 
vardır. Bugün atılan adımlar, bu kısa va-
deli dış getirilerinin yanı sıra Türkiye’nin 
geleceğine de önemli açılımlar ve fırsatlar 
getirecektir. Bütün bu tablo içinde Kıbrıs 
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elbette Türk dış politikasının en önemli, 
en ağırlıklı gündem maddelerinden biri 
olmaya devam ediyor, edecek. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana adada 
barışçı bir çözümün teminine dönük sami-
mi ve inandırıcı bir politika izledik. Kıbrıs 
Türk halkının haklarını korumak ve milli 
davamızı savunmak için KKTC makamla-
rıyla yakın işbirliği ve dayanışma içinde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rum tarafı-
nın olumsuz tutumuna rağmen biz çözüm 
perspektifimizi muhafaza etmeye devam 
ediyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki, bu so-
runun çözüm yeri Birleşmiş Milletler’dir. 
Tüm taraflar BM Genel Sekreteri’nin ça-
balarına destek olmak durumundadır. BM 
Genel Sekreteri’nin kapsamlı Çözüm Planı 
da halen masadadır. 

Esasen hükümetimizin KKTC ile birlikte 
izlediği politika sayesindedir ki bugün 
Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı, yıllardan 
beridir üstüne yapışan “çözüm isteme-
yen taraf ” suçlamasından kurtulmuştur. 
Yine bu politikanın sonucu olarak artık 
tüm dünya Kıbrıs sorununun çözümsüz 
kalmasında sorumluluğun Rum tarafında 
olduğunu bilmektedir, görmektedir. Rum 
tarafı, çözüm için çalışmak yerine, Kıbrıs 
sorununun çözüm zeminini Birleşmiş 
Milletler’den Avrupa Birliği’ne kaydır-
maya çalışmaktadır. Bundan muratları 
Avrupa Birliği’ne üyelik müzakerelerimiz 
kapsamında ülkemiz üzerinde baskı 
oluşturarak bir takım kazanımlar elde 
etmektir. Bu politika yanlıştır, hedefine 
ulaşamayacak, barışın tesisine de yardım-
cı olmayacaktır. Esasen nalıncı keseri gibi 

şartları sürekli kendine doğru yontan bu 
dayatmacı yaklaşımlar Rum tarafının da 
yararına olmamaktadır. 

Referandumlardan bu yana harcanan 
çabalar sonucunda Kıbrıs Türk tarafı ulus-
lararası camiada varlığını daha fazla his-
settirmeye ve kabul ettirmeye başlamıştır. 
Uluslararası camia artık Kıbrıs Türk hal-
kına uygulanan ambargonun haksızlığını 
ve anlamsızlığını bilmektedir. Kıbrıs Türk 
halkının demokratik ve çağdaş bir devlet 
yapısına sahip olduğunu da görmektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri kongre ve ti-
caret heyetlerini, Rusya Federasyonu da 
büyükelçilerden oluşan bir heyeti Kuzey 
Kıbrıs’a göndermişlerdir. Azerbaycan ve 
Kırgızistan’dan işadamları ve resmi yet-
kililer KKTC’ni ziyaret etmiş, aynı şekilde 
KKTC’nin siyasi yetkilileri de yurt dışında 
üst düzeylerde artan şekilde muhatap 
bulmaya başlamışlardır. İslam Konferansı 
Örgütü de 2004 ve 2005 yılında aldığı 
kararlarda, Kıbrıslı Türklerin dünyayla bü-
tünleşmeleri yönünde güçlü çağrılarda bu-
lunarak, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma 
içerisinde olmuştur. Görüldüğü gibi biz bir 
yandan kapsamlı çözüm için çalışırken, 
diğer yandan da Kıbrıs Türklerine halen 
uygulanmakta olan izolasyon ve kısıtlama-
ların kaldırılması için gayret sarf ediyoruz. 

Aziz milletim…

Geçtiğimiz günlerde hükümetimizin ada-
da çözüme yönelik yeni bir girişim başlat-
tığını duyurduk. Geçtiğimiz hafta Davos’ta 
BM Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan’la da 
ayrıntılı bir şekilde bu girişimi ele aldık. 
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Sayın Annan, önerilerimizi ciddiyetle de-
ğerlendirdiğini, diğer taraflarla yapacağı 
temaslardan sonra bize geri döneceğini 
söylemiştir. Aynı şekilde dünyanın başka 
ülkeleri de başlattığımız yeni girişime çok 
açık destek vermişlerdir. Bunlar arasında 
AB ülkeleri, AB’nin yetkili isimleri ve ABD 
de vardır. Bu itibarla açıkladığımız eylem 
planı, uluslararası alanda cesaret verici 
yansımaları olacağına inanıyorum. Bu 
eylem planı, referandum sonrasında tüm 
uluslararası camianın her vesileyle tekrar-
ladığı, Kıbrıs Türklerinin dünya ile bütün-
leşmelerine yönelik beklenti ve çağrılarla 
da uyum içindedir. 

Altını çizerek bir kez daha belirtmek is-
terim ki, Türk tarafı olarak adada barışı 
samimiyetle istiyor, adil ve kalıcı bir çö-
zümün her iki tarafın da menfaatine oldu-
ğuna inanıyoruz. Bu inanç ve samimiyeti-
mizin bir gereği olarak, 2004 yılında yine 
BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu 
çerçevesinde Türk tarafı olarak somut yak-
laşımlar göstermiş, çözüm yolunda mesafe 
alınmasına imkan sağlamıştık. Ancak 
bizim bu yoğun gayretlerimiz tam olarak 
karşılık bulmadı ve maalesef sonuca ulaşı-
lamadı. Bu önemli fırsat kaçırılmış olması-
na rağmen, bugün çözüme giden yoldaki 
tıkanıklıkların aşılması noktasında umu-
dumuzu koruyoruz. Hazırladığımız yeni 
Eylem Planı bu umudun meyvesidir. 

Aziz vatandaşlarım…

On maddeden oluşan bu yeni paket içeri-
sinde neler var, neler öneriyoruz, nasıl bir 
yaklaşım içerisindeyiz, bu konuda sizleri 

de kısaca bilgilendirmek istiyorum: Bu 
paketle Türkiye’nin deniz limanlarının, 
AT-Türkiye Gümrük Birliği kapsamındaki 
malların ticareti çerçevesinde Kıbrıs Rum 
gemilerine açılmasına imkan tanıyoruz. 
Kıbrıs Rum Havayolu taşıyıcılarının üst 
uçuşlar için Türk hava sahasını ve Türk 
havaalanlarını kullanmalarına, ilgili ulus-
lararası kurallar ve usuller çerçevesinde 
izin veriyoruz. Gazimagosa, Girne ve Ge-
mikonağı dahil, Kuzey Kıbrıs’taki limanla-
rın, Kıbrıs Türk yönetimi altında malların, 
kişilerin ve hizmetlerin uluslararası dola-
şımına açılmasını sağlıyoruz. 

Yine Ercan Havaalanı’nın Kıbrıs Türk yö-
netimi altında doğrudan uçuşlara açılma-
sına imkan tanıyoruz. Buna karşılık Kuzey 
Kıbrıs’ın ekonomik bir varlık olarak AB 
Gümrük Birliğine pratik açıdan dahil edil-
mesi amacıyla, özel düzenlemelerin yü-
rürlüğe girmesini talep ediyoruz. Ada’daki 
taraflar arasında ve taraflar ile dünyanın 
geri kalanı arasında ticaretin engelsiz bi-
çimde yapılmasının sağlanmasını istiyo-
ruz. Yine Kıbrıs Türk tarafının uluslararası 
sportif, kültürel ve sosyal alanlardaki diğer 
faaliyetlere serbestçe katılabilmesinin 
önündeki engellerin kaldırılmasını bekli-
yoruz. Aynı pakette uygulama için atılacak 
bazı somut adımlara da vurgu yapıyoruz. 
Öncelikle uygulanacak eylem planına 
nihai şeklini vermek amacıyla, BM Genel 
Sekreteri’nin himayesinde bütün taraf-
ların katılımıyla en geç Mayıs/Haziran 
2006’ya kadar bir üst düzey toplantı ger-
çekleştirilmesini istiyoruz. Bu toplantının 
sonuçlarının BM Genel Sekreteri tarafın-
dan BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmasını 
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ve uygulamayı gözetim altında tutarak 
Konseye rapor edecek bir mekanizma ku-
rulmasını talep ediyoruz. 

Burada şu noktanın altını özellikle çizmek 
istiyorum: Sözünü ettiğimiz eylem planı 
hiçbir şekilde ilgili tarafların hukuki ve si-
yasi pozisyonlarına halel getirmeyecektir. 
Bu doğrultuda beklentimiz gerek BM’nin, 
gerek AB Komisyonu’nun bu eylem planını 
ve özellikle de Kıbrıs Türk tarafını sami-
miyetle desteklemesidir. Önerilerimizin 
gerçekleşmesi halinde Kıbrıs Türk halkı 
uluslararası ekonomi ve toplumla entegre 
olacaktır. 

Biz Kıbrıs Türklerine uygulanan izolas-
yonun kaldırılmasını istiyoruz, bunun 
takipçisi olmaya bundan sonra da devam 
edeceğiz. Bu girişimimiz kesinlikle taraf-
ların karşılıklı olarak üzerinde mutabık 
kalmayacakları bir siyasi çözümü ikame 
etme amacını gütmemektedir. Bununla 
birlikte, Eylem Planı’nın, kabul edilmesi 
ve uygulanmaya başlaması halinde, Kıbrıs 
sorununda çözüm yolunun açılacağına 
inanıyoruz. Çünkü bu önerilerin hayata 
geçirilmesiyle, tüm taraflar arasında ya-
kınlaşma sağlanabilecek, yine ilgili tüm ta-
raflarca atılacak karşılıklı ve tamamlayıcı 
mahiyetteki adımlarla tedricen bir güven 
ve işbirliği zemini yakalanacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümetimiz, şimdiye kadar Kıbrıs’la 
ilgili olarak yürüttüğü politikaya ilişkin 
kararlılığını da bir kez daha açık bir şe-
kilde gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle 

şu noktayı da altını çizerek ifade etmek 
isterim: Türkiye’nin AB’yle ilişkileri ayrı 
bir konudur, Kıbrıs meselesi ise bir başka 
konudur. Özelde AB’nin ve genelde tüm 
uluslararası toplumun bu yapıcı tutumu-
muza hakça yaklaşmasını ve destekleme-
sini bekliyoruz. Hükümetimiz, KKTC’nin 
kurumsal yapısının güçlendirilmesi, Kıb-
rıs Türk halkının ekonomik refahı ve ge-
lişmesine yönelik projeleri de kararlılıkla 
desteklemeye devam edecektir. 

Esasen KKTC’de önemli bir büyüme trendi 
yakalanmıştır. Nitekim son dört yıllık dö-
nem zarfında KKTC ekonomisi yüzde 50 
dolayında büyümüştür. Bu büyüme tren-
dinin önünü kesebileceği düşünülen bazı 
yapısal sorunların üzerine de aynı kararlı-
lıkla gidiyor ve projeleri süratle uygulama-
ya koymak üzere gerekli hazırlıkları Kıbrıs 
Türk makamlarıyla birlikte yapıyoruz. Bu 
bağlamda, son dönemde KKTC’de ortaya 
çıkan enerji sorunlarıyla çok yakından 
ilgilendiğimizi ifade etmek istiyorum. Bil-
diğiniz gibi Enerji Bakanımız gelişmeleri 
yerinde görmek ve KKTC makamlarıyla 
neler yapılabileceğini ele almak üzere za-
man kaybetmeden adaya gitmiştir. Konuy-
la ilgili çalışmalarımızı büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle sürdürüyoruz. 

KKTC ekonomisindeki büyümeyi koru-
maya ve hızlandırmaya yönelik, turizm, 
yüksek öğrenim gibi alanlardaki yatırım 
projelerini de önemsiyor, destekliyoruz. 
Biz Kıbrıs meselesine her zaman, bir milli 
davanın gerektirdiği hassasiyetle yaklaş-
tık, bundan hiç kimsenin şüphe etmemesi 
gerekir. Kıbrıs konusunda geçmişten gelen 
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ve anlaşmalardan kaynaklanan sorumlu-
luğumuzun bilinci içerisinde, yapıcı, fakat 
kararlı bir yaklaşımla hareket ettik. Türk 
tarafı, bugüne kadar gösterdiği iyi niyetin 
karşılığını tam olarak alamamış olmasına 
rağmen, çözüm yolunda adımlar atma-
ya, öneriler sunmaya devam etmektedir, 
edecektir. En azından bu noktadan sonra 
herkes hesabını doğru yapmalı, küçük 
menfaatler için barışın getireceği büyük 
nimetler gözden çıkarılmamalıdır. 

Adayı esenliğe kavuşturacak olan çözüme 
bütün tarafların eşit yakınlıkta durması 
şarttır. Umuyoruz ki bu yeni eylem planı-
nın uygulanmasıyla ilgili taraflar arasında 
günlük hayatta ilişkilerin düzelmesine 
zemin hazırlanacak, Doğu Akdeniz bölge-
sinde istikrarın önü açılacaktır. Yine bu 
sayede adada her iki taraf da önemli sevi-
yede ekonomik kazanç elde edecek, her iki 
tarafın AB normlarına ulaşması mümkün 
hale gelecektir. Hazırladığımız Eylem 
Planı’nın kabulü ve etkili biçimde uygu-
lanmasında BM Genel Sekreteri Sayın Kofi 
Annan’ın varlığının bir güvence olacağı 
umudunu taşıyoruz. Barış yolunda yeni 
bir sayfa açılacaksa, burada en önemli rolü 
elbette Sayın Genel Sekreter oynayacaktır, 
kendisine güveniyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün bütün dünya ülkeleri bir sınav-
dan geçiyor. Eğer bütün ülkeler dünyada 
barışın tesisi için samimi gayret gösterir, 
inisiyatif kullanırlarsa ortada çözüleme-
yecek hiçbir problem, söndürülemeyecek 
hiçbir yangın kalmaz. İnsanlığın esenliğe 

kavuşmasının yolu barışın sadece bir varış 
noktası olarak değil, bir felsefe, bir düşün-
me biçimi, bir evrensel ilke olarak sami-
miyetle benimsenmesinden geçiyor. Bu 
sebeple Kıbrıs konusuna çözüm aramak 
üzere sunduğumuz bu öneri paketinin de 
diplomatik bir atak olmaktan çok, barış 
idealinin yaygınlaşmasına dönük bir adım 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. Biz elbette adada çözüme ula-
şılmasını ve Türk toplumunun tabii hak-
larına kavuşmasını istiyoruz. Ama bunun 
da ötesinde uluslararası ilişkilere barış ve 
iyi niyet perspektifinin hakim olması için 
gayret gösteriyor, bunun için öncü olması-
nı umduğumuz adımlar atıyoruz. 

Şunu biliyoruz ki dünya haritası üzerinde-
ki her kıvılcım gelecek için bir yangın teh-
likesi olacaktır. Küreselleşme kavramının 
her geçen gün yeni bir açılım kazandığı 
şu dönemde, insanlığa hizmet etmenin 
en doğru yolu, barış adına öne çıkmak, 
yılların kronikleştirdiği çözümsüzlüklere 
cesaretle çare aramaktır. Konuyu tarafsız 
gözle değerlendirecek her muhatabımızın 
Türkiye’nin bu çare arayışını ne kadar 
samimiyetle, ne kadar objektif, ne kadar 
komplekslerden uzak şekilde sürdürdü-
ğünü rahatlıkla anlayacaktır. Başta Kıbrıs 
Rum kesimi olmak üzere konuyla ilgili bü-
tün taraf ve mercilerin de aynı samimiyet 
sınavından başarıyla çıkmasını diliyoruz. 

Şu da unutulmamalıdır ki, Türkiye mer-
kezi bir ülke olarak bu tavrıyla geniş bir 
coğrafyaya da örnek olmaktadır, olacaktır. 
Başta BM olmak üzere uluslararası cami-
anın konuyu hakkaniyet içinde değerlen-
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direrek Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne hakkını teslim edeceğine 
inanıyoruz. Bu yönde atılacak her somut 
adımla yeni bir sayfa açılacak, dünya barı-
şının tesisine de büyük katkı sağlanacak-
tır. Biz dünyanın geleceğinin bugünlerden 
çok daha aydınlık, çok daha mutlu, çok 
daha barış dolu olacağına gönülden inanı-
yoruz. Bu umut ve inançla sözlerime son 
veriyor, hepinize sağlıklı, mutlu, bereketli 
günler diliyorum. 
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Değerli iş adamlarımız… saygıdeğer ka-
tılımcılar… Hepinizi muhabbetle selam-
lıyorum. Türkiye’nin aydınlık ufuklara 
yürüyüşünde çok önemli rolü, çok değerli 
katkıları olacağına inandığım ASKON’un 
4. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlı olması-
nı temenni ediyorum. 

Ülkemizin içine düştüğü ekonomik sıkın-
tıların önemli ölçüde azaldığı, kara bulut-
ların dağıldığı, yediden yetmişe herkesin 
geleceğe hazırlandığı bir dönemdeyiz. 
Bugün bir araya gelmemize vesile olan bu 
güzel buluşmaya da aynı ümitvar hislerin 

hakim olduğunu görüyor, bundan mem-
nuniyet duyuyorum. 

Türkiye gerçekten ders alması, ibret alma-
sı gereken karanlık bir dönemden geçti. 
Art arda yaşanan ekonomik krizler, siya-
setin ülke için çözüm üretme kabiliyetini 
kaybetmesi, devlet mekanizmasının çeşitli 
sebeplerle tıkanması sonucunda Türkiye 
geleceğinden endişe eder noktalara gel-
mişti. Aradan sadece üç yıl gibi kısa bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen, bugün 
sadece bizler değil, inanınız bütün dünya-
daki ekonomi otoriteleri, Türkiye’nin bu 

ASKON 4. Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 04 Şubat 2006
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büyük değişimini, gelişmesini konuşuyor. 
Hükümet olarak, bugüne kadar geçen sü-
reçte adeta bir kısa mesafe koşucusu gibi 
hareket ettik; ancak biliyoruz ki bu, hiç 
bitmeyecek bir maratondur. Enerjimizi, he-
yecanımızı, azmimizi koruyarak, ülkemizi 
daha uzun vadeli hedeflere taşıyacağız. Eko-
nomik dengeleri dibe vurmuş, dışarıda ve 
içeride itibarı sıfıra inmiş, memuruna maaş 
veremeyecek bir noktaya gelmiş olan bir 
ülke, işte bu inançla, bugün dünya ekonomi 
devlerinin arasına adını yazdırmanın haklı 
gururunu yaşıyor. 

Türkiye, kısa zamanda dünyanın en büyük 
17. ekonomisi haline geldi. İnanıyorum ki, 
istikrar ve güveni sarsılmaz hale getirirsek, 
ilk 10’a girmek hiç de hayal olmayacaktır. 
Peki bu büyük değişim nasıl gerçekleşti? El-
bette üç yıl gibi kısa bir zamanda ülkeyi ka-
ranlıklardan aydınlıklara taşıyan unsurlar 
arasında hükümetimizin büyük gayretinin, 
ekonomide yakaladığımız istikrar ve güve-
nin, uyguladığımız değişim politikalarının 
önemli rolü vardır. Ancak milletimizin 
büyük desteğinin, özellikle de siz değerli 
iş adamlarımızın gerçekleştirdiği büyük 
atılımların bu büyük değişimdeki payı asla 
unutulmamalıdır. Millet iradesinin, millet 
sesinin, millet beklentilerinin temsilcisi 
olarak Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu 
almış bir hükümetin başı olarak, sizlerin 
aracılığınızla bu ülkeye hizmet eden, bu ül-
kenin vizyonunu zenginleştiren, yarınların 
inşası için gayret gösteren herkese teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Özellikle Anadolu şehirlerimizi adım adım 
kalkındırmakta olan girişimcilerimizle, 

yatırımcılarımızla, sanayicilerimizle, Ana-
dolu aslanlarımızla çok daha parlak bir 
geleceğe doğru kol kola yürüyeceğimize 
yürekten inanıyorum. Bu manada devlet 
desteğini arkasına almadan yatırım ger-
çekleştirip istihdam sağlamış iş adamla-
rımızı da ayrıca kutladığımı belirtmek 
istiyorum. 

Değerli dostlar…

Üç yıl içinde hep birlikte çalışarak aldığı-
mız mesafe, birileri içlerine sindiremese 
de son derece büyük bir mesafedir. Türki-
ye yıllar yılı devası bulunamayan dertleri-
ni, kördüğüm olmuş problemlerini, geçen 
bu zaman içinde ya tamamen çözmüş ya 
da çözme yolunda kararlılıkla ilerlemekte-
dir. Bakınız nesiller boyu bu ülkenin başın-
daki en büyük bela olan yüksek enflasyon, 
bugün tek haneli rakamlara indirilmiş, 
buna rağmen büyüme hedeflerinden vaz-
geçilmemiştir: Türkiye üç yıl üst üste ciddi 
oranlarda büyümüş, hedefler aşılmıştır. 
Bugün artık dünyanın ihracat devlerinden 
biri olma yolundayız: Geçen yıl 70 milyar 
dolar sınırını aştık, önümüzde şimdi 100 
milyar dolar duvarı var; inanıyorum ki siz-
lerin gayretlerinizle o duvarı da aşacağız. 
Ekonomimizin bir başka kamburu olan fa-
izlerde de önemli rahatlamalar elde ettik. 
Yüzde 65’ten yüzde 14’ün altına inen faiz 
oranlarıyla üç yılda 100 katrilyonluk bir 
tasarruf elde etmiş olduk. Bu para nerede 
kullanılıyor? Bu ülkenin yatırımlarında, 
insanımızın hizmetinde ve en önemlisi 
Türkiye’nin geleceğinin inşasında… Buna 
suiistimallerle, hırsızlıkla, arsızlıkla, hor-
tumlamalarla zayi edilen kaynakların 
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geri dönüşünü de eklerseniz, ortaya çıkan 
manzara bu ülkenin kayıp yıllarını açıkça 
ortaya koyar. 

Biliyorsunuz kamu bankaları yıllar yılı 
hep zarar etti. Şimdi disiplinli bir yöne-
tim, işine konsantre olmuş çalışanlarıyla 
bu bankalar kâra geçmiştir. Cumhuriyet 
tarihi boyunca elde edilen özelleştirme 
gelirinin birkaç katı bu kısa dönem içinde 
devlet kasasına girmiştir. Örnekleri çoğalt-
mak mümkün… Ama en önemlisi şudur: 
Türkiye’nin menfaatine çalışanlarla, ken-
dine çalışanlar arasındaki zihniyet farkını 
ortaya koyabilmek. İktidara geldiğimiz 
günden beri bu ülkenin geleceği için, insa-
nımızın acil ihtiyaçları için geliştirdiğimiz 
her projenin ardından bize “Kaynağınız 
nerede?” diye soruyorlar. Bilin ki kim 
bunu soruyorsa bu ülkeyi hiç tanımıyor, 
büyük potansiyelinden haberi yok. Bu ül-
kenin kaynaklarının nasıl çarçur edildiği-
ni, nasıl istismar edildiğini de ya bilmiyor 
ya da bilmezden geliyor. 

Türkiye’nin iyi projelere, gelecek perspek-
tifi olan her girişime, insanımızı bir nebze 
rahatlatacak tedbirlerin hayata geçirilme-
sine her zaman kaynağı var. Biz Allah’ın 
izniyle bugüne kadar o kaynakları hep 
bulduk. Bu kaynakları oluşturmak için 
para basmadık, borç almadık; ne yaptık, 
ülkenin kazancını, sermayesini, servetini 
hortumlayan bu kara delikleri tıkadık ve 
atıl kapasiteleri harekete geçirdik. Neden 
dün yoktu, neden bu kaynaklar dün üre-
tilemedi? Çünkü o zamanın yönetimleri 
kendi siyasi menfaatlerini korumaya çalış-
maktan, memleketin menfaatlerini, mille-

tin parasını koruyacak vakti bulamadılar. 
Çapulcular millet parasını kamyonlara 
doldurup kaçırırken onlar kulaklarının 
üstüne yattılar. Bugün bu olmadığı için, 
milletin öz değerleri siyasetin merkezinde 
olduğu için Türkiye bu bereketi elde edi-
yor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu-
gün haramla helalin farkını bilen, siyaseti 
bir menfaat aracı olarak görmeyen, millete 
hizmet dışında hesabı olmayan bir iktidar 
görevdedir. Türkiye’nin geldiği yeni nokta-
ya gönül gözüyle bakanlar, aradaki farkın 
nerede olduğunu zaten çok iyi görüyorlar. 

Değerli dostlar…

Üzülerek ifade edeyim ki, millet iradesinin 
siyaset için bu kadar belirleyici olması, 
yıllar yılı kendi çalıp kendi oynayan kimi 
odakları rahatsız etmiştir. Bunlar içinde 
maalesef Türkiye’yi üç yıl öncesinin fecaat 
tablosuna taşıyan, bu tükeniş sürecine du-
yarsız kalan siyasi kadrolar da var. Bugün 
de yediden yetmişe milletimizin büyük bir 
coşku ve heyecanla yakaladığı dinamizme 
yine bu kesimler ayak uyduramıyorlar. 
Belki de kendi yapamadıklarını biz yaptı-
ğımız için içlerine sindiremiyorlar. Neden 
bu ülkenin kazançlarıyla, başarılarıyla 
mutlu olamıyorlar, kendilerine sormak 
lazım. Neden bu ülkenin heyecanını kuşa-
nıp Türkiye için yeni fikirler, yeni projeler, 
yeni yol haritaları hazırlamıyorsunuz? 
Neden bu büyük medeniyet yürüyüşüne 
katılmıyor, bu ülkenin gündemini dün 
bu ülkeyi felaketlere sürükleyen boş po-
lemiklerle, kısır çatışmalarla doldurmaya 
çalışıyorsunuz? 
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Ama şunu bilsinler ki her şey milletimizin 
önünde cereyan etmektedir. Kimin neyle 
uğraştığını, Türkiye’yi ileri hedef lerine 
taşımaya gayret edenlerle, hep aynı gamsız 
türküyü çalıp söyleyenleri millet çok iyi 
belliyor. Günü geldiğinde acı gerçek bir 
kere daha yüzlerine vurulacak, bakalım bu 
defa o gerçekle yüzleşme cesaretini göste-
rebilecekler mi? Bizim yapabileceğimiz en 
hayırlı şey, bu toplumun değişim azmini 
kıracak, konsantrasyonunu bozacak bu tip 
gündem kaydırma girişimlerine kulak ver-
memek, gözümüzü hedeflerimizden ayır-
mamak olacaktır. Bizim bu ülkeyi muasır 
medeniyet seviyesinin ötelerine taşımak 
için yapılacak daha çok işimiz var. 

Hepinizin benimle aynı hissiyat içinde 
olduğunuzdan hiç şüphem yok. Bu ülke 
birileri önünü kesmediği sürece dünyayı 
şaşırtacak ilerlemeler göstermeye devam 
edecektir. Büyük Türkiye idealine hepimiz 
inanıyor, bu uğurda geceli gündüzlü çalı-
şıyoruz. ASKON gibi öncü yapılanmalar 
Anadolu kalkınmasının gururu olduğu 
kadar, umudu olmaya da devam edecektir. 
Genel Kurulun hayırlı olmasını bir kere 
daha temenni ediyor, nice bereketli hedef-
lere hep birlikte ulaşmayı diliyorum. Hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli konuklar… “Reel Sektör Kapsamın-
da İhracatçıların Sorunlarının Değerlen-
dirilmesi” konulu Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu toplantısını yapmak üzere toplan-
mış bulunmaktayız. Öncelikle sizlere hoş 
geldiniz diyerek sözlerime başlıyorum. 

İktidara geldiğimiz günden beri ekono-
mide istikrarın sağlanması ve halkımızın 
refahının artırılması yönünde önemli ge-
lişmeler sağladık. Son üç yıllık dönemde 

ekonomimiz yüzde 22.1 oranında büyüdü, 
fert başına milli gelir 2002 yılında 2.638 
dolar iken 2005 yılında 4.964 dolara yük-
seldi. Enflasyon ise 2005 yılı Aralık ayında 
yüzde 7.7’ye geriledi. Böylece ekonomi-
de istikrarlı bir büyüme ve enflasyonda 
önemli bir düşme eğilimine girmiş bulu-
nuyoruz. Sağlanan bu istikrar ve güven 
ortamında özel sektör önünü daha rahat 
görme imkanına kavuşmuş ve özel sektör 
yatırımları önemli ölçüde artmıştır. 

“Reel Sektör Kapsamında 
Ihracatçıların Sorunlarının 
Değerlendirilmesi” Konulu 

Ekonomi Koordinasyon  
Kurulu toplantısı

Ankara | 09 Şubat 2006
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Ekonomik istikrar yerli ve yabancı serma-
ye yatırımları için en önemli teşvik unsu-
rudur. Ekonomide sağlanan bu başarıların 
bundan sonra da artarak devam ettirilmesi 
hükümetimizin temel önceliğidir. 2003-
2005 döneminde sanayi sektörü üretimin-
de ve sanayi ihracatında önemli gelişmeler 
olmuştur. Sanayi ürünleri ihracatı bu 
dönemde yüzde 103.3 oranında artmıştır. 
Toplam ihracatımız da aynı dönemde ben-
zer bir artışla 2002 yılındaki 36.1 milyar 
dolarlık seviyesinden 2005 yılında 73.1 
milyar dolara ulaşmıştır. 

İhracatta yaşanan bu önemli artışların ya-
nında ihracatın sektörel kompozisyonun-
da da bazı olumlu değişiklikler gözlenmek-
tedir. İhracattaki geleneksel sektörlerimiz 
olan gıda, tekstil-giyim ve demir-çelikte 
önemli ihracat artışları olmuştur, ancak 
bu sektörlerin payı 2002 yılında yüzde 
46 seviyesinden 2005 yılında yüzde 39’a 
gerilemiştir. Buna karşılık, ihracatımızda 
makine, elektronik ve otomotiv gibi yeni 
sektörlerin ağırlığı artmakta, ihracatımız 
çeşitlenmektedir. Bu üç sektörün payı 
2002 yılında yüzde 20 iken özellikle oto-
motivde gerçekleşen yüksek ihracat artış-
larıyla 2005 yılında yüzde 25’e ulaşmıştır. 

Diğer taraftan ihracatımız, sektörlerin tek-
noloji içeriği itibarıyla değerlendirildiğin-
de de olumlu bir değişim göstermektedir. 
Elektronik, ilaç ve hava taşıtları gibi yük-
sek teknolojili ve Ar-Ge yoğun sektörlerin 
payı 1996 yılında yüzde 2.5’ten 2004 yı-
lında yüzde 6.3’e yükselmiştir. Orta düzey 
teknoloji seviyesindeki otomotiv, kimya, 
makina ve metal eşya, demir-çelik, petrol 

ürünleri gibi sektörlerin payı ise 1996’da 
yüzde 34.6’dan 2004’te yüzde 50.2’ye çık-
mıştır. İhracatımızdaki bu değişim, geliş-
miş ülkelerin yapısına doğru bir gelişmeyi 
işaret etmektedir. Bu durum ekonomimize 
kazandırılan rekabetçi yapının bir sonucu-
dur. 

Bu noktaya gelmek için yapısal reformlara 
ağırlık verilmiştir. Bir yandan mali disipli-
ne titizlikle riayet edilirken, diğer taraftan 
üretim, ihracat ve ticareti artırmak ama-
cıyla, vergi oranlarında indirime gidilmiş-
tir. Kurum kazançları üzerindeki vergi 
yükü yüzde 65’den yüzde 45’e düşürül-
müştür. 10 puanlık kurumlar vergisi oran 
indirimiyle bu yük yüzde 35’e düşecektir. 
En üst dilimdeki gelir vergisi oranı 5 puan 
düşürülmüştür. Ayrıca, TBMM gündemin-
deki bir tasarıyla ücret dışındaki gelirler-
den alınan gelir vergisi bütün dilimlerde 5 
puan daha düşürülecektir. 

Eğitim, sağlık, gıda gibi temel sektörlerde-
ki bazı mal ve hizmetlerde KDV indirimine 
gidilmiş, finansal sistemdeki aracılık ma-
liyetlerini azaltmaya yönelik olarak bazı 
bankacılık ve döviz kazandırıcı faaliyetlere 
ilişkin işlemler üzerindeki damga vergisi 
ve harç kaldırılmış, ticari krediler üzerin-
deki KKDF oranı sıfırlanmıştır. Daha önce 
vergi ertelemesi olarak uygulanan Ar-Ge 
harcamalarının doğrudan indirim konu-
su yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. 
Vergilerde yapılan indirimlerin yanı sıra 
ihracata yönelik olarak DFİF ve Eximbank 
kaynakları artırılmıştır. 2002 yılında 4.9 
milyar dolar kredi kullandıran Eximbank, 
2005 yılında 7.7 milyar dolar kredi vermiş-
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tir. Ayrıca, sağlanan istikrar neticesinde 
ihracatçılarımız önemli ölçüde uygun 
koşullarda dış finansman kullanma imka-
nına kavuşmuşlardır. 

Değerli konuklar…

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin 
kalıcı olması ve özel kesim yatırımlarının 
ivme kazanması için Hükümetimiz, iş ve 
yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışma-
larına özel önem vermektedir. Bu amaçla 
yatırımların gerçekleştirilmesinde karşıla-
şılan idari engellerin ortadan kaldırılması, 
bürokratik işlemlerin azaltılması ve bu 
sayede piyasalara girişin ve iş yapmanın 
kolaylaştırılmasıyla ilgili çeşitli düzenle-
meler yapılmıştır. Bu kapsamda; şirket ku-
ruluşu kolaylaştırılmış, doğrudan yabancı 
yatırım için aranan minimum sermaye 
miktarı ve ön izin alma şartı kaldırılmış, 
yabancıların çalışma izinlerinin tek elden, 
verilmesi sağlanmış, fikri mülkiyet hakları 
sistemi güçlendirilmiş, ÇED süreci kısal-
tılmış, tesis kurma izni ve işyeri açma ruh-
satı işlemleri basitleştirilmiş ve süreleri 
kısaltılmıştır. 

Yeni çıkardığımız Kalkınma Ajansları 
Kanunuyla, illerde izin başvurularının 
yapılacağı, takip ve koordine edileceği 
tek merci olarak Yatırım Destek Ofisleri 
oluşturulacaktır. Ayrıca Hükümetimiz, Ya-
tırım Danışma Konseyi’ni kurarak, önemli 
büyüklükteki yatırımların hangi ülkeler-
de yapılacağı kararını veren çokuluslu 
şirket yönetim kurulu başkanlarının ve 
en üst düzey yetkililerinin Türkiye’ye da-
nışmanlık sağlayabilecekleri bir platform 

oluşturmuştur. İhracatçılarımızın lojistiğe 
yönelik sorunlarının çözümü konusunda 
önemli çalışmalar yürütüyoruz. Mevcut 
limanlarımızdan 7 adedi özelleştirme kap-
samına alınmış bulunmaktadır. 

Bu özelleştirmeler sonrasında altyapı yatı-
rımlarının tamamlanması ile limanlarımı-
zın teknolojiye, uluslararası kural ve stan-
dartlara uyumunun sağlanması yönünde 
önemli adımlar atılmış olacaktır. Ayrıca, 
limanlarımızın demiryolu bağlantılarının 
ve ana ulaşım koridorlarına bağlantıla-
rının tamamlanmasıyla demiryolu ve 
karayolu bağlantılı kombine taşımacılığın 
geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

TCDD hatlarında özel sektör tren işlet-
meciliğinin yaygınlaştırılması yönünde 
çalışmalar yapıyoruz. Bununla birlikte, 
başta İzmir Kemalpaşa ve Manisa Organi-
ze Sanayi Bölgeleri olmak üzere OSB’lerin 
demiryolu bağlantı hatları özel sektör kat-
kısı ile inşa ediyoruz. Gümrük Kapılarında 
yaşanan sıkışıklıkları aşabilmek ama-
cıyla Yap İşlet Devret Modeliyle Gümrük 
Kapılarının özel sektör eliyle yapılması 
projelerine ağırlık verilmiştir. Habur Sı-
nır Kapısındaki devam eden inşaat Mayıs 
ayında tamamlanacaktır. Cilvegözü, Sarp 
ve Kapıkule sınır kapılarının inşaatına ise 
önümüzdeki aylarda başlanacaktır. Ayrıca, 
Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve 
hızlandırılması amacıyla gümrük otomas-
yon çalışmalarına devam edilmektedir. 
Önümüzdeki dönemde, sosyal güvenlik 
reformunun yanı sıra iş gücü piyasalarını 
yeniden düzenlemeye yönelik çalışmalara 
devam edilecektir. 
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Hükümet olarak, sanayinin ve ihracat-
çının girdi maliyetlerini artırmamaya 
özellikle dikkat ediyoruz. Ham petrol varil 
fiyatı, 2002 yılı Kasım ayında 23.1 dolar 
iken bugün 60 doları aşmıştır. Ham petrol 
fiyatlarındaki bu olağan üstü artış, diğer 
dünya ülkelerinde yurt içi fiyatlara önemli 
ölçüde yansıtılırken, ülkemizde en az sevi-
yede yansıtılmıştır. Ayrıca, büyük ölçüde 
ham petrol fiyatlarıyla bağlantılı olan 
elektrik fiyatları artırılmak bir yana Kasım 
2002 seviyesine göre TL cinsinden yüzde 
6.4 oranında düşürülmüştür. İhracatımız-
daki artışın istikrara kavuşturulması eko-
nomimizin sağlıklı bir yapıya kavuşması 
açısından önem arz etmektedir. Özellikle 
globalleşmenin bütün hızıyla devam etti-
ği, mal ve hizmetlerin dünyada serbestçe 
alınıp satıldığı bir dönemde, ülkemizde 
istihdamın ve üretimin artırılması ancak 
ihracatımızın artırılmasıyla sağlanacaktır. 

Son dönemlerde Çin, Pakistan, Endonezya 
ve Hindistan gibi işgücünün ucuz olduğu 
ülkelerle rekabet etmenin zorluğu ortada-
dır. Bu zorluk, ancak, özellikle tekstilde 
moda, marka, kalite ve verimliliğe önem 
veren bir üretim yapısıyla aşılabilir. Bu-
nunla beraber, ihracatımızın önündeki 
sorunları çözmek ve rekabet gücümüzün 
artırılması yönünde gerekli olan tedbirleri 
almak büyük önem taşımaktadır. İç ve dış 
piyasaların Türkiye ekonomisine güveni 
ve ileriye dönük olumlu beklentileri Türk 
lirasının önemli ölçüde değer kazanma-
sına yol açmıştır. İhracatçımızın sürekli 
olarak şikayet ettiği bu husus önümüzde-
ki dönemde de geçerli olacaktır. Benzer 
ülkelerdeki tecrübeler bu durumu teyit 

etmektedir. Bu çerçevede Ekonomi Koor-
dinasyon Kurulu toplantısının bugünkü 
gündemini ihracatçılarımızın sorunlarını 
dinlemek ve çözüm önerilerini görüşmek 
oluşturuyor. 

Ekonomide yaşanan gelişmeleri takip 
etmek ve gerekli tedbirleri almak üzere 
Mayıs 2004’de Ekonomi Koordinasyon 
Kurulu göreve başlamış ve ekonomimizin 
istikrarlı bir şekilde büyümesi yönünde 
ilgili kuruluşları koordine ederek gerekli 
tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. Bu 
çerçevede bugün de bizzat benim başkan-
lığımda toplanan Kurulumuz biraz önce 
değindiğim üzere özellikle ihracatın ve 
reel sektörde sağlanan başarıların devam 
etmesi yönünde alınması gerekli tedbirleri 
görüşecektir. Ben ilginize teşekkür ediyo-
rum.
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Değerli iş adamlarımız, sivil toplum ör-
gütlerimizin değerli temsilcileri… Hepini-
zi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu 
güzel şehirde, sizlerin aranızda olmaktan 
duyduğum mutluluğu özellikle ifade ede-
rek sözlerime başlamak istiyorum. 

Hükümet olduğumuz üç yılı aşkın süreyi 
Türkiye’nin lehine bir sürece dönüştür-
müş, milletimize umut veren bir değişimi 
gerçekleştirmiş olmanın gönül rahatlığıy-
la karşınızdayım. Türkiye şükürler olsun 

ki proje üretemeyen, siyaset üretemeyen, 
açıklarını kısır tartışmalarla kapatma-
ya çalışan anlayışları artık tedavülden 
kaldırmıştır. Şimdi, yeni fikirler üreten, 
ürettiğini en iyi şekilde değerlendirme 
arayışı içinde olan, geleceğin şartlarına 
her alanda hazırlık yapan bir ülke hali-
ne gelmiş durumdayız. Bu yeni Türkiye, 
proje üreten, mal üreten, hizmet üreten, 
bilgi ve teknoloji üreten, yenilikler üre-
ten ve daima ileriye bakan umutlu bir 
Türkiye’dir. Biz bu ideale inanan bir siyasi 

Işadamları ve Sivil Toplum 
Örgütleri ile Toplantı

Mersin | 10 Şubat 2006
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kadro olarak milletimizin beklentilerini, 
umutlarını, hayallerini gerçeğe dönüştür-
mek için göreve geldik. 

Ş u n u  m u t l u l u kl a  i f a d e  e d ey i m  k i , 
Türkiye’yi adil ve kalkınmış bir ülke ha-
line getirme idealine bu millet gönülden 
inanmıştır. Hükümet olarak milletimizin 
açık seçik ortaya koyduğu değişim iradesi 
doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da bütün gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizle 
beraber yürüdüğümüz bu medeniyet yo-
lunda kısa bir zamanda aldığımız mesafe 
ortadadır. Çökme noktasına gelmiş olan 
bir ekonomi, önce kontrol altına alınmış, 
sonra adım adım ayağa kaldırılmıştır. 

Bugün bütün ekonomik göstergeler kriz 
havasının dağıldığını, ekonomimizin 
istikrara kavuştuğunu ortaya koymakta-
dır. Ancak şunu da hemen ifade edeyim, 
bugün elde edilen kazanımlar bize sadece 
geleceğin Türkiye’sini inşa edeceğimiz 
zemini kazandırmıştır. Asıl büyük atılımı 
bugünden sonra, bu sağlam zemin üze-
rinde gerçekleştireceğiz. Hangi şartla? 
Yakaladığımız güven ve istikrar ortamına 
gözümüz gibi bakmak şartıyla… 

Kıymetli dostlar…

Bugün Türkiye’nin en önemli kazanımı 
bu güven ve istikrar ortamıdır. Bunun 
değerini en iyi anlaması gereken kişiler 
de aslında siyasetçilerdir. Ancak çok 
üzülerek müşahede ediyoruz ki, yakın 
geçmişin boş siyasi polemiklerini, kayıkçı 
kavgalarını özleyenler var. Ancak herkes 

bilsin ki, Türkiye o kavga günlerine bir 
daha dönmeyecek, gözünü gelecek ideal-
lerinden gayrisine çevirmeyecektir. Böyle 
lüzumsuz tartışmalarla enerjimizi, heye-
canımızı çarçur etmeyeceğiz. Birileri si-
yasi varlıklarını çatışma kültürü üzerine 
bina etmiş olabilirler, geleceğimiz için fi-
kir ve proje üretmek yerine kavga ve pole-
mik üretmekte ısrar ediyor da olabilirler. 
Ancak bizim gündemimizde bunlar yok, 
bizim gündemimizde bu milletin yüzünü 
güldürecek, hayallerini gerçeğe dönüştü-
recek fikirler, projeler var. Bakınız bugün, 
bundan üç yıl önce kimsenin inanmaya-
cağı noktalara gelinmiştir. Geçen üç yıl 
da gösteriyor ki, bu millet inandığı zaman 
önüne koyduğu bütün hedeflere rahatlık-
la ulaşabilecek güce, potansiyele, azme 
sahiptir. 

Değerli dostlar…

Türkiye’yi önümüzdeki on yıllarda çok 
daha ileri, çok daha güçlü, çok daha zen-
gin bir ülke haline getirecek adımları tek 
tek atmış olmanın, atıyor olmanın gönül 
rahatlığı içindeyiz. Siyasetiyle, ekonomi-
siyle, sistemiyle, demokrasisiyle ve hu-
kukuyla en ileri seviyelere ulaşması için 
başlattığımız değişim hareketi, Türkiye’yi 
geleceğin lider ülkelerinden biri haline 
getirecektir. Biz bu büyük ideale samimi-
yetle inanıyoruz. Türkiye’nin bütün in-
sanlarını, bütün şehirlerini, bütün sektör-
lerini güzel günler bekliyor. Türkiye’nin 
bütün şehirleri gibi Mersin’i de ekonomi-
siyle, altyapısıyla, şehirciliğiyle ve insani 
değerleriyle daha iyi noktalara taşımakta 
kararlıyız. 
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Allah’ın izni ve sizin gibi başarılı giri-
şimcilerimizin gayretleriyle değişim 
rüzgarlarının ülkemizi bir uçtan bir uca 
saracağından hiç şüphem yoktur. Ama bu 
iyimser tablonun ortaya çıkmasında siz-
ler gibi memleket sevdası ve heyecanıyla 
dolu üreticilerimizin, yatırımcılarımızın 
ve alın terini büyük fedakarlıklarla ortaya 
koyan bütün çalışanlarımızın payı da çok 
büyüktür. Bizim heyecanımıza heyeca-
nınızı, bizim azmimize azminizi, bizim 
gayretlerimize gayretlerinizi kattığınız 
için sizlere ve yurdumuzun her köşesinde 
ekonomimize küçük büyük katkılarda 
bulunan herkese buradan teşekkür ediyo-
rum. Bundan sonra da aynı azimle, aynı 
aşkla Mersin’e, Türkiye’ye hizmet etmeyi 
sürdüreceğinize inanıyor, hepinize en de-
rin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sözlerimin başında 
sizleri sevgiyle selamlıyorum. Türkiye’nin 
temel dinamiği, ekonomimizin omurgası 
olan sektör temsilcileriyle yaptığımız bu 
önemli toplantının ülkemiz için hayırlı ve 
yol gösterici olmasını diliyorum. Bu top-
lantıya hükümet olarak büyük bir önem 
atfediyoruz. Türkiye’mizin geleceğini 
sizlerle birlikte planlamaktan büyük bir 
mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek 
isterim. 

Allah’a şükürler olsun ki, Türkiye tek ta-
raflı değil; bütün alanlarda, demokrasiyle 
birlikte büyüyor, toplumla birlikte kalkı-
nıyor. Demokrasi ile birlikte kalkınmayı 
hayati derecede önemli görüyoruz. Zaten 
demokrasisiz bir büyümenin imkansız 
olduğunu geride bıraktığımız sıkıntılı 
yıllarda hep birlikte gördük, yaşadık. 
Büyümenin, kalkınmanın temel şartı de-
mokrasidir. Bu refah düzeyi ile demokrasi 
arasındaki ilişkiye büyük önem verdiği-
mizi her fırsatta, her platformda vurgu-

TOBB III. Bölgesel ve  
Sektörel Ekonomi Şurası

Ankara | 14 Şubat 2006
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luyorum, burada bir kez daha bu hususa 
dikkatlerinizi çekmekte fayda mülahaza edi-
yorum. Hiçbir devlet topluma rağmen geli-
şemez kalkınamaz. Dolayısıyla kalkınmanın, 
refahı yaygınlaştırmanın temel dinamiği 
bize göre demokrasidir, hukuk devletidir. 

Halka rağmen büyüme, topluma rağmen 
devlet idaresi, sivil topluma rağmen si-
yaset bizim siyaset pratiğimizle, yönetim 
anlayışımızla asla bağdaşmaz. Bu yüzden 
rekorlar ve reformlar hükümeti olan ikti-
darımızda en büyük yatırımı demokrasi-
ye yaptık. Geride kalan üç yılda nasıl bir 
girdaptan çıktığımızı en iyi sizler biliyor-
sunuz. İnanıyorum ki, ekonomi platfor-
mu olarak bütün sektör temsilcilerimizin 
bir arada olduğu bu zemin bize yol göste-
rici önerilerle taçlanacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Kısaca bazı temel kriterlere değinmek 
istiyorum. Göreve geldiğimiz günden 
beri ekonomide istikrarın sağlanması ve 
halkımızın refahının artırılması yönünde 
önemli başarılara imza attık. Türkiye’nin 
güç ve itibarının bu dönemde bir tarihi 
sıçrama yaptığını herhalde bütün arka-
daşlarım takdirle teslim edeceklerdir. 
Yaptıklarımızla yetinmediğimizi, daha 
iyisini yapmak, ülkemizi daha iyi temsil 
etmek için gecemizi gündüzümüze kat-
tığımızı biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu-
rada anahtar kavramın güven ve istikrar 
olduğunu özellikle belirtiyorum. 

Son üç yıllık dönemde ekonomimiz yüzde 
22.1 oranında büyümüş, fert başına milli 

gelir 2003 yılında 2.638 dolar iken, 2005 
yılında 4.964 dolara yükselmiştir. Enflas-
yon ise 2005 yılı Aralık ayında yüzde 7.7’ye 
gerilemiştir. Ayrıca döviz kuru istikrar ka-
zanmış ve reel faiz oranları rekor düzeyde 
düşmüştür. Böylece ekonomide istikrarlı 
bir büyüme ortamına girmiş bulunuyoruz. 
Burada elde edilen en önemli sonuç; sağ-
lanan bu istikrar ve güven ortamında özel 
sektörün, önünü daha rahat görme im-
kanına kavuşması ve yatırımların büyük 
ölçüde artmasıdır. Zira temel felsefemiz, 
özel sektörle büyümek ve kalkınmaktır. 

Türkiye’nin imkanlarını ve kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandırmak en büyük sevda-
mızdır. Ekonomide sağlanan başarıların 
çevremizde ve dünyada yaşanan ciddi 
olumsuzluklara rağmen bundan sonra 
artarak devam ettirilmesi hükümetimin 
temel önceliği olacaktır. 

Bildiğiniz gibi, ekonomide elde ettiğimiz 
önemli başarılardan biri ihracatta olmuş-
tur. Toplam ihracatımız 2002 yılında 36 
milyar dolar seviyesinden yüzde 100 ar-
tışla 2005 yılında 73 milyar dolara yüksel-
miştir. İhracatta yaşanan bu önemli artışın 
yanında ihracatın sektörel kompozisyo-
nunda da olumlu değişiklikler gözlenmek-
tedir. İhracatımızda gıda, tekstil-giyim ve 
demir-çelik sektörlerinde ciddi artışlar 
olmuştur. Bunun yanında makine, elektro-
nik ve otomotiv gibi yeni sektörlerin ihra-
catımız içindeki ağırlığı artmakta, ihraca-
tımız çeşitlenmektedir. İhracatımız dünya 
ticaretindeki eğilimlere paralel olarak orta 
ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yö-
nelmektedir. 
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Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin 
kalıcı olması ve özel kesim yatırımlarının 
ivme kazanması için hükümetimiz tarafın-
dan iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi 
çalışmalarına özel önem verilmiştir. Her 
şeyden önce mali disipline titizlikle riayet 
edilirken üretim, ihracat ve ticareti artır-
mak amacıyla vergi oranlarında indirime 
gidilmiştir: Kurum kazançları üzerindeki 
vergi yükü yüzde 65’ten, yüzde 45’e düşü-
rülmüştür. 10 puanlık ilave indirimle bu 
yük yüzde 35’e düşecektir. En üst dilimde-
ki gelir vergisi oranı 5 puan düşürülmüş-
tür. Ayrıca TBMM gündeminde olan Ta-
sarıyla ücret dışındaki gelirlerden alınan 
gelir vergisi bütün dilimlerde 5 puan daha 
düşürülecektir. Eğitim, sağlık ve gıda gibi 
sektörlerdeki bazı mal ve hizmetlerde KDV 
indirimine gidilmiştir. Bazı işlemelerdeki 
damga vergisi ve harçlar kaldırılmış, tica-
ri krediler üzerindeki Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu oranı sıfırlanmıştır. 

İhracata yönelik olarak Destekleme ve 
Fiyat İstikrar Fonu ve Eximbank kaynak-
ları artırılmıştır. Eximbank kullandırdığı 
kredi miktarı 2002 yılında 4.9 milyar 
dolardan 2005 yılında 7.7 milyar dolara 
yükselmiştir. Sağlanan bu imkanların 
yanında yatırımların gerçekleştirilmesin-
de karşılaşılan idari engellerin ortadan 
kaldırılması, bürokratik işlemlerin azal-
tılması ve bu sayede piyasalarda girişim 
ve iş yapmanın kolaylaştırılması amacıyla 
çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kap-
samda şirket kuruluşu kolaylaştırılmış, 
doğrudan yabancı yatırım için aranan mi-
nimum sermaye miktarı ve ön izin alma 
şartı kaldırılmış, yabancıların çalışma 

izinlerinin tek elden verilmesi sağlanmış, 
fikri mülkiyet hakları sistemi güçlendiril-
miş, ÇED süreci kısaltılmış, tesis kurma 
ve işyeri açma işlemleri basitleştirilmiş ve 
süreleri kısaltılmıştır. Yeni çıkardığımız 
Kalkınma Ajansları Kanunuyla, illerde 
izin başvurularının yapılacağı, takip ve 
koordine edileceği tek merci olarak Ya-
tırım Destek Ofisleri oluşturulacaktır. 
Ayrıca Hükümetimiz, Yatırım Danışma 
Konseyi’ni kurarak, önemli büyüklükteki 
yatırımların hangi ülkelerde yapılacağı 
kararını veren çokuluslu şirket yönetim 
kurulu başkanlarının ve en üst düzey yet-
kililerinin Türkiye’ye danışmanlık sağla-
yabilecekleri bir platform oluşturmuştur. 

Değerli arkadaşlarım…

Yatırımların ve ticaretin artırılmasında 
alt yapı hizmetlerinin geliştirilmesine 
büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda 
bölünmüş yol, liman, havaalanlarının re-
vizyonu, hava ulaşımı, demiryolu bağlan-
tıları ve lojistiğin iyileştirilmesi konusun-
da hayati mesafeler almış bulunuyoruz. 
Mevcut limanlarımızdan 7 adedi özelleş-
tirme kapsamına alınmış bulunmaktadır. 
Bu özelleştirmeler sonrasında altyapı 
yatırımlarının tamamlanması ile liman-
larımızın teknolojiye, uluslararası kural 
ve standartlara uyumunun sağlanması 
yönünde önemli adımlar atılmış olacak-
tır. Ayrıca, limanlarımızın demiryolu bağ-
lantılarının ve ana ulaşım koridorlarına 
entegrasyonlarının tamamlanmasıyla de-
miryolu ve karayolu bağlantılı kombine 
taşımacılığın geliştirilmesi hedeflenmek-
tedir. 
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Hava taşımacılığında gerek uçak filomu-
zun büyümesi, özel sektörün rekabete gir-
mesiyle ve gerek yolcu sayısındaki rekor 
artışla dünyanın en çok büyüyen sektörü 
haline gelmiş bulunuyoruz. Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Örgütünün Türkiye 
için 2015’te öngördüğü 55 milyon yolcu 
adedi hedefini biz 10 yıl önceden 2005 
yılında 56 milyon olarak gerçekleştirdik. 
Demiryolu hatlarında özel sektör tren iş-
letmeciliğinin yaygınlaştırılması ve Orga-
nize Sanayi Bölgeleri’nin demiryolu bağ-
lantı hatlarının özel sektör katkısı ile inşa 
edilmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. 

Keza, Karayolu Taşımacılığında bütün 
ticari hayatımızı ve ekonomik hareketli-
liği etkileyen kronik sorunlarımız vardı. 
Karayolu taşımacılığını düzenleyen bir 
kanuni mevzuatın olmayışı en büyük 
eksiklikti. Riskli bir alan olarak görül-
düğü için defalarca teşebbüs edilmesine 
rağmen bizim hükümetimize kadar bir 
düzenleme yapılamamıştı. 4925 Sayılı 
Karayolu Taşıma Kanunu ile sektörün 
düzenlenmesi için biz büyük bir adım 
attık. Taşıma sektöründe büyük sevinçle 
ve takdirle karşılanan kanun özellikle 
karayolu taşımacılığında AB kriterlerine 
yaklaşmamızda büyük önem taşıyor. Ka-
nundan sonra 15 taşıma alanı ve 39 belge-
yi kurallara bağlayan yönetmelikle ilgili 
kimi soru işaretlerinden haberdarım. 

Bu konuda belki hâlâ giderilememiş 
tereddütler olabilir. Bana göre bu kaygı-
lar, sistemi henüz yeterince tanımamış 
olmaktan kaynaklanıyor. Varsa aksaklık-
lar zaman içinde giderilecek, kara yolu 

taşımacılığı ülkemize yakışır bir sisteme 
kavuşacaktır. Gümrük Kapılarında yaşa-
nan sıkışıklıkları aşabilmek amacıyla Yap 
İşlet Devret Modeli içinde Gümrük Kapı-
larının özel sektör eliyle yapılması için 
çalışmalarımız devam etmektedir. Habur 
Sınır Kapısında devam eden inşaat Mayıs 
ayında tamamlanarak açılışı yapılacaktır. 
Cilvegözü, Sarp ve Kapıkule sınır kapıla-
rının inşaatına ise önümüzdeki aylarda 
başlanacaktır. Ayrıca, Gümrük işlemleri-
nin basitleştirilmesi ve hızlandırılması 
amacıyla gümrük otomasyon çalışmaları-
na devam edilmektedir. 

Ele aldığımız bir başka alt yapı sorunu ise, 
organize sanayi bölgeleri konusudur. Bil-
diğiniz gibi, geçmiş dönemlerde, organize 
sanayi bölgeleri, kaynak yetersizliğinden, 
yatırım yapılabilecek niteliklerini hız-
la kaybetmek üzereydi. Hükümetimiz, 
mevcut organize sanayi bölgelerinin 
altyapı eksikliklerini hızla gidermiş ve 
yeni organize sanayi bölgeleri yapımına 
başlamıştır. Bu amaçla ayrılan kaynak 
iki katına çıkarılmıştır. Hükümetimiz 
bölgesel gelişmişlik farklarını gidermek 
ve bölgesel girişimcilerin önünü açmak 
amacıyla 5084 sayılı Kanunu çıkarmıştır. 
Kanuna ilişkin sorunlar değerlendirile-
rek daha sonra kapsamı 49 ilimize geniş-
letilmiştir. Bu uygulamanın zaman içinde 
istihdamın ve yatırımların artışına katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. 

Mevcut ekonomimizi güçlendirebilme-
miz için reel sektörümüzü yakından 
ilgilendiren yapısal reformlara devam 
etmekteyiz. Bu kapsamda sosyal güvenlik 
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reformu, işgücü piyasalarının geliştiril-
mesi, yargılama sürecinin hızlandırılması 
ve adaletin tesis edilmesi, nitelikli insan 
gücünü yetiştirecek bir eğitim sisteminin 
kurulması ve halkımızın sağlık sorunla-
rının çözülmesini piyasa ekonomisinin 
sürdürülmesi için önemli görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Yürüttüğümüz bütün bu faaliyetleri başa-
rıyla devam ettirebilmek için dünyadaki 
ve yakın çevremizdeki olayları, gelişme-
leri iyi takip etmeli, iyi değerlendirmeli-
yiz. Dünyada küreselleşme bütün hızıyla 
devam etmektedir. Bu süreci mutlaka iyi 
algılamalı, iyi yorumlamalıyız. Küresel-
leşme süreci giderek ekonominin tüm 
alanlarını, hatta sosyal ve kültürel hayatı 
da etkisi altına almaktadır. Bu süreçte ül-
kelerin güven ve istikrarı sağlamlaştırma-
sı hayati derecede önemlidir. Uluslararası 
ilişkilerde toplumların gücü, bu gücün 
yönetimi son derece önemlidir. 

Bu yüzden her zaman şunu söylüyoruz: 
Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi üre-
time verelim. Ekonomiyi demokrasiden, 
hukuktan, adaletten bağımsız bir dina-
mik olarak düşünmeyelim. Keza demok-
ratik gelişme ve kalkınmayı da toplumu 
kalkındırmadan, rekabet gücünü yük-
seltmeden sağlamamız mümkün değildir. 
Unutmayalım ki, küreselleşme süreci bize 
büyük imkanlar sunduğu gibi yerel dina-
mikleri sarsıcı özellikleriyle büyük riskler 
de barındırıyor. Bu süreci millet olarak, 
sivil toplum olarak, siyasi irade olarak 
hep birlikte yönetmek zorundayız. 

Bütün boyutlarıyla güçlü olmamız, güç 
birliğimizi dünyaya yansıtmamız, birbiri-
mizi yıkıcı eleştirilerle değil, uyarıcı, yol 
gösterici bir ortak akılla desteklememiz 
gerekiyor. Bu yüzden Türkiye’nin fotoğ-
rafına bütün olarak bakmak hepimizin en 
önemli görevidir. Milli sorumluluğumuz 
bu fotoğrafı bir bütün olarak adalet, kal-
kınma, refah, huzur, üretim unsurlarıyla 
birlikte geliştirmektir. Bu kapsamda 
demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, 
insan hakları, serbest piyasa ekonomisi 
gibi kavramların ortak değerler olarak 
benimsendiği, mal ve finans piyasalarının 
entegre olduğu, bilgi ve teknolojinin ülke 
sınırlarını aştığı günümüzde küreselleş-
me giderek bir anlamda siyasal nitelik 
kazanmaktadır. Küreselleşme ve hızlı tek-
nolojik gelişme sebebiyle ucuz işgücü ve 
doğal kaynaklara dayanan rekabet gücü 
fırsatı büyük ölçüde ortadan kalkmış; 
bilgi ekonomisine geçişte uzmanlaşma 
ve üretim teknolojisini geliştirme önem 
kazanmıştır. Bu süreçte, özellikle bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin iş yapma bi-
çimlerinde meydana getirdiği değişimin 
etkisiyle, daha bilgi yoğun ve yüksek 
katma değer getiren mal ve hizmet üre-
timi ön plana çıkmıştır. Firmalarımız ve 
girişimcilerimiz bu süreci iyi takip etmeli 
ve gerekli dönüşümü sağlayacak doğru 
kararları zamanında almalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım…

Özellikle bizim gibi gelişmekte olan eko-
nomileri tehdit eden başta Çin ve Hin-
distan olmak üzere uzak doğunun ortaya 
koyduğu rekabete dikkatinizi çekmek 
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istiyorum. Bu konuda gerek uluslararası 
alanda gerek ulusal düzeyde çeşitli ted-
birler almaktayız. Bu rekabetin yıkıcı 
düzeyde bir etki oluşturmaması için 
hepimiz bu ülkeleri yakından izlemeli 
ve gerekli tedbirleri almaya devam etme-
liyiz. Küresel rekabet ile baş edebilmek 
için teknoloji yatırımlarına önem vermek 
gerekmektedir. Hükümetimiz ileri tek-
nolojin transferi, araştırma-geliştirme ve 
bilişimin teşviki için 2005 yılında olduğu 
gibi 2006 yılında da önemli bir kaynak 
ayırmıştır. Bu adımın özel sektörümüz 
tarafından atılacak paralel adımlarla güç-
lendirilmesi şarttır. 

Çevremiz dünyanın en hassas, en çok dik-
kat gerektiren bölgelerinden biri olarak 
öne çıkmaktadır. Bölgemizdeki çıkarla-
rımızı korumalı ve bölge için bir istikrar 
unsuru olmalıyız. Bu çerçevede bölgedeki 
enerji kaynaklarının değerlendirilme-
sinde bir köprü olma rolünü üstlenmeli 
ve bölge ülkeleri ile olan mal ve hizmet 
ticaretini daha da geliştirmeliyiz. Hükü-
metimizin en önemli başarılarından biri 
AB ile müzakere sürecini başlatmak ol-
muştur. Bu süreç, zor ve uzun bir süreçtir. 
Bu süreçte özel sektörümüze de önemli 
görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Tabii, birlikte yönettiğimiz bu süreçte hü-
kümetimize verdiğiniz destekten dolayı 
bütün sektörlerin temsilcilerine özellikle 
burada teşekkür ediyorum. 

Önümüzdeki süreçte kamu ve özel sektör 
olarak ülkenin tüm birikiminden fayda-
lanmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. Bü-
yük dikkat isteyen önümüzdeki süreci de 

hep birlikte yönetmeliyiz. Bu birlikteliği-
miz her şeyden önemlidir. İnanıyorum ki, 
Türkiye’nin önü aydınlıktır. Bugüne ka-
dar büyük zorlukları aştık, bundan sonra 
da önümüzdeki engelleri tek tek geride 
bırakacağız. Biz, bu memlekette yatırım 
yapacak, istihdam yaratacak, taş üstüne 
taş koyacak herkesin önünü açmak için 
elimizden geleni yapmaya devam edece-
ğiz. Bu toplantıya çağdaş, şeffaf, katılım-
cı yönetim anlayışımızın bir göstergesi 
olarak önem veriyoruz. Türk özel sektö-
rünün çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin değerli mensupları ile 
üçüncü kez bölgesel ve sektörel ekonomi 
şurasında bir arada olmaktan mutluluk 
duyuyorum. 

Güçlü Türkiye sevdasında elini taşın 
altına koyarak bize destek veren Türk iş 
dünyasının önünün açılması için iktidara 
geldiğimiz günden bugüne büyük çaba 
harcadık. Geldiğimiz noktada küresel 
eğilimler gereği dönüşmekte olan bazı 
geleneksel sektörlerimize geçiş sürecini 
kayıpsız atlatmaları için gereken desteği 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da vermeye kararlıyız. Enerji ve istih-
dam maliyetleri başta olmak üzere, Türk 
sanayisinin dünya ile rekabet etmesini 
etkileyen bütün şartları rakiplerle eşit 
hale getirmenin Türk iş dünyasına, Türk 
ekonomisine katacağı değerin farkında-
yız. Bu çizgiyi yakalayabilmek için bütün 
şartları zorluyoruz ve gece gündüz çalışı-
yoruz. Vergi indirimi bu büyük hamlenin 
ilk adımıdır. Merak etmeyin daha nice 
adımları birlikte atmaya devam edeceğiz. 
Ekonomide AK parti iktidarı ile başlayan 
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reform süreci hızlanarak devam edecek-
tir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu 
toplantının özel sektörün önünü açmak 
için yürüttüğümüz faaliyetlerin sonuç-
larını görmek, sorunlara çözümler getir-
mek ve gelecek ile ilgili ortak bir pers-
pektif oluşturmak açısından son derece 
faydalı olacağına inanıyor, toplantımız 
hayırlı olsun, diyorum. 
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri sevgiyle 
selamlıyorum. Aydın ilimizin kıymetli 
işadamlarıyla, sivil toplum örgütü tem-
silcileriyle bir arada bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. 

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Ay-
dın ilimizde de değişimin, kalkınmanın, 
ilerlemenin heyecanını görüyorum. Bu 
konuda iş adamlarımıza özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Zira üç yılı aşkın bir sü-
redir başta ekonomi olmak üzere, hemen 
her alanda kaydettiğimiz gelişmelerde özel 
sektörümüz öncü bir rol üstlenmiştir. 

Bugün Türkiye ekonomisinin büyüme 
hızına baktığımızda hem küresel anlam-
da, hem de ulusal anlamda rekorlar gö-
rüyoruz. 2004 yılında Türkiye ekonomisi 
yüzde 9.9 oranında büyüyerek dünyanın 
en çok büyüyen ekonomileri arasında 
ilk sıralarda yer aldı. Yine ekonomimiz 
15 çeyrek üst üste büyüme rekorunu 
da kırdı. 2005 yılının son çeyreğinde de 
büyümenin pozitif olacağını şimdiden gö-
rebiliyoruz. Böylece 16 çeyrek üst üste bü-
yüme gibi yeni bir rekora da imza atmış 
olacağız. Tabii elde ettiğimiz her başarıyı 
olduğu gibi, büyüme rekorunu da hazme-

demeyenler var. Milletçe başarılarımıza 
ortak olamayanlar, sevinemeyenler var. 
Büyümeyi sanal diye, sağlıksız diye, içi 
boş diye eleştirenler oldu, biliyorsunuz. 

Bakınız, bu büyümeyi eleştirmek, her 
şeyden önce Türkiye’deki özel sektörü 
küçümsemektir. 2003 yılı büyümesine 
özel sektörün katkısı yüzde 73 olmuştur. 
2004’te yine büyümeye özel sektörün 
katkısı yüzde 79.1’dir. 2005 yılı üçüncü 
çeyreğinde büyümede özel sektör payı 
yüzde 79.4 olmuştur. Büyüme, büyük 
oranda özel sektör odaklı gerçekleşmiştir. 
Yani nihayet Türkiye, özel sektörümüzün 
başı çektiği bir yatırım anlayışıyla, üretim 
anlayışıyla, ihracat ve istihdam anlayışıy-
la büyüme trendini yakalamıştır. Bu çok 
sağlıklı bir büyümedir, temelleri sağlam 
bir büyümedir, geleceğe ilişkin umutları-
mızı daha da artıran bir büyümedir. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz her zaman söylüyoruz. Devlet olarak 
biz, özel sektörün önünü açmak için ne 
gerekiyorsa yapacağız. Özel sektör, yerli 
olsun, yabancı olsun, yatırım ve üretim 
yapmak için, istihdam sağlamak için 

Işadamları ve Sivil Toplum 
Örgütleriyle Toplantı

Aydın | 22 Şubat 2006
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devletten ne bekliyorsa biz bunun zemi-
nini hazırlayacağız. Nitekim öncelikle 
makroekonomik göstergelerde Türkiye, 
iktidarımız döneminde tarihi başarılar 
elde etti. Bunları burada tek tek sıralamaya 
vaktimiz yetmez. Ancak sadece enflasyo-
nun dizginlenmiş olması, sadece faizlerin 
düşmüş olması bile yatırım, üretim ve is-
tihdam için son derece önemlidir. 

Bugün artık yatırımcı önünü görebilmek-
te, sağlam, sağlıklı bir zeminde iş yapabil-
me imkanına kavuşmaktadır. Eskiden bir 
hafta sonrasını, hatta bir gün sonrasını 
tahmin edemeyen yatırımcı, bugün önle-
rini görebilir hale gelmiştir. Sadece Türk 
girişimci değil, uluslararası girişimciler 
de, Türkiye’deki bu istikrar ve güven or-
tamını fark ettikleri için Türkiye’ye yönel-
mektedirler. Türkiye, siyasi olarak da artık 
farklı bir kulvarda ilerlemeye başlamıştır. 
Demokrasi ve insan hakları konusunda at-
tığımız adımlar, dış politikada yaptığımız 
açılımlar, sosyal politikalarımız, yapısal 
reformlarımız, Avrupa Birliği üyeliği ko-
nusundaki tarihi girişimlerimiz de yine 
Türkiye’nin artı hanesine yazılmıştır. 

Bugün Turizm gelirlerinde üç yılda elde 
ettiğimiz yüzde 114 oranındaki artışı, 
ihracatta elde ettiğimiz yükselişi, borç 
yükünün Gayri Safi Milli Hasılaya ora-
nındaki azalmayı, bütçe açıklarındaki 
düşüşü ve benzeri bir çok gelişmeyi bun-
lardan ayrı düşünmek mümkün değildir. 
Türkiye bir istikrar ülkesi olmuştur, bir 
güven ülkesi olmuştur. Böylece artık hem 
bölgesinde, hem dünyada yıldızı parlayan 
bir ülke haline gelmiştir. Tabi ki hâlâ bazı 

sorunlarımız var. Bunları çok iyi biliyoruz. 
Toplumun her kesimiyle her fırsatta bir 
araya geliyoruz. İşçi temsilcilerimizle, iş-
verenlerimizle, çiftçilerimizle, sivil toplum 
örgütlerimizle, kısacası toplumun bütün 
katmanlarıyla zaten tek yürek halinde ça-
lışıyoruz, ortak bir heyecanı paylaşıyoruz. 
Gerek Ankara’da, gerekse ziyaret ettiğimiz 
illerimizde, ilçelerimizde oturup konuşu-
yoruz, sorunlar nelerdir, nerelerde iyileş-
me oldu, nerelerde hâlâ çözüme kavuşma-
mış sorunlar var, bunları tespit ediyoruz. 
Demokrasinin gereği de zaten budur. 

“Ben yaptım, oldu” anlayışına biz asla prim 
vermedik, böyle bir şeye tevessül etme-
miz de mümkün değildir. Göreceksiniz, 
zamanla bu mevcut sorunların da hep bir-
likte üstesinden geleceğiz. Bakınız, vergi 
oranlarında geçen sene önemli oranda 
indirime gittik. Yeterli mi? Hayır. Ama za-
manı geldikçe oranları daha da aşağı çeke-
ceğiz. İstihdam üzerindeki vergiler, enerji 
fiyatları, kayıt dışı, sosyal güvenlik gibi 
konuları yakından takip ediyoruz. Zamanı 
geldikçe de bunları tek tek uygulamaya ko-
yacağız. Tekrar ediyorum: Yatırımın, üre-
timin, istihdamın önünde ne engel varsa 
hepsini inşallah kaldıracağız. Bu konuda 
kararlıyız. Çünkü Şunu çok iyi biliyoruz: 
Türkiye bu iktidarla, siyasi olarak, sosyal 
olarak, ekonomik olarak tarihi bir fırsat 
yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine 
asla izin vermeyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Tabii bizim de özel sektörden önemli 
beklentilerimiz var. Türkiye çok hızlı bir 



Recep Tayyip ERDOĞAN

244

değişim sürecinden geçiyor. Özel sektö-
rümüz dinamik davranıp bu yeni durum-
lara artık çok daha hızlı ayak uydurmak 
zorunda. Düşük enf lasyon ortamında 
yaşamak için, düşük faiz ortamında ya-
şamak için gerekli değişim ve dönüşü-
mü vakit kaybetmeden gerçekleştirmek 
zorunda. Aynı zamanda Avrupa Birliği 
katılım sürecimiz de, belirlenen takvim 
çerçevesinde, aksamadan ilerliyor. Şu 
anda fasıl fasıl tarama çalışmalarımız de-
vam ediyor. En kısa zamanda müzakerele-
re de geçilmiş olacak. Bu sürecin de yine 
özel sektörümüz tarafından çok yakından 
takip edilmesi, uyum çalışmalarının ya-
pılması gerekiyor. 

Bugün Türkiye küresel ligde top koşturan 
bir ülke haline gelmiştir. Artık Avrupa 
Birliği’yle, dünyanın diğer bölgeleriyle 
rekabet etmek durumundayız. İnanıyo-
rum ki özel sektörümüz bunu da başara-
caktır. Çok sayıda uluslararası markamız 
var. Bunların sayısı daha da artacak, 
Türk girişimcisi, yatırımcısı, ülkesiyle 
birlikte küresel yarıştaki yerini alacaktır. 
Türkiye’nin geleceğine, milletimizin ya-
rınlarına bütün samimiyetimle inanıyor, 
güveniyorum. Yolumuz açık, uf kumuz 
açık, zihnimiz açık…İnşallah koyduğu-
muz bütün hedeflere el birliğiyle, gönül 
birliğiyle ulaşarak bu ülkeyi hak ettiği 
yerlere, zirvelere taşıyacağız. Bu duygu ve 
düşüncelerle sözlerime son veriyor, siz-
leri bir kere daha sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Ekonomik Sorunla-
rı Değerlendirme Kurulu’nun 2006 yılı 2. 
Toplantısına hoş geldiniz. 

Bildiğiniz üzere bu toplantılarda ekono-
mik sorunları sektör ve alt sektörler düze-
yinde ele alıp, ilgili tüm tarafların katılı-
mıyla çözüm yollarını arıyoruz. Bugünkü 
toplantımızda, tekstil, konfeksiyon ve ha-
zır giyim ile deri sektörlerinin sorunlarını 
ele alacağız. Tekstil ve hazır giyim sektö-
rü, Türkiye imalat sanayi içinde önemli 
bir yere sahiptir. Bu sektörümüz, imalat 
sanayi içinde istihdamda, üretimde ve ih-
racatta birinci sıradadır. İmalat Sanayi is-
tihdamının yüzde 33.3’ünü, imalat sanayi 
ihracatının yüzde 27.1’ini bu sektörümüz 
gerçekleştirmiştir. Bütün başarılarına 
rağmen, tekstil ve hazır giyim sektörü-
müzün karşı karşıya kaldığı zorlukların 
da farkındayız. Bu zorlukların bir kısmı 
konjonktürel gelişmelerden kaynaklan-
makta, bir kısmı da genel ekonominin ve 
dolayısıyla sektörün yapısal problemle-
rinden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

Sektörü olumsuz etkileyen iki dış etken 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, 2005 yılı 
başından itibaren kotaların kalkması so-
nucu AB ve ABD pazarlarında, özellikle 
ucuz ürün gruplarında miktar bazında 
ciddi artışlar, ithalat birim fiyatlarında 
ise ciddi düşüşler yaşanmıştır. Bunun 
arkasında Çin’den yapılan ithalat yer al-
maktadır. İkinci etken ise, Petrol ve doğal-
gaz fiyatlarının uluslararası piyasalarda 
belirleniyor olmasıdır. 

Dünyada ham petrol fiyatı son yıllarda 
önemli oranda artmıştır. 2002 yılı so-
nunda 23.1 dolar olan ham petrol varil 
fiyatı, şu anda 60 dolar seviyesindedir. 
Bu artış, ülkemizde yerli fiyatlara en az 
seviyede yansıtılmıştır, yansıtılmaktadır. 
Büyük ölçüde ham petrol fiyatlarıyla 
bağlantılı olan elektrik fiyatları da, sa-
nayi sektörü için Kasım 2002 seviyesine 
göre TL cinsinden yüzde 6.4 oranında 
düşürülmüştür. Türkiye, tekstil ve giyim 
sanayi işgücü maliyetleri, enerji fiyatları, 
istihdam üzerindeki yükler açısından 
rakibimiz olan ülkelere göre dezavantajlı 

Ekonomik Sorunları 
Değerlendirme Kurulu Tekstil 

Toplantısı

Ankara | 28 Şubat 2006
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durumdadır. Örneğin, ülkemizde tekstil 
sektöründe saatlik işgücü maliyeleri 2.88 
dolarken, bu maliyet Çin’de 0.48 dolar, 
Hindistan’da 0.67 dolar, Pakistan’da 0.37 
dolardır. Kuşkusuz bu durum da, bu ül-
kelerle rekabetin ne kadar zor olduğunu 
ortaya koymakta, sektörümüzü değişime 
zorlamaktadır. 

Orta ve uzun vadede tekstil ve giyim sana-
yiinde, dünyada yaşanan güçlü rekabetin 
artarak süreceği beklenmektedir. Çin ve 
diğer Uzak Doğu ülkelerinin sahip olduğu 
ucuz işgücüne dayalı rekabeti sürdürebil-
mek artık zor gözükmektedir. Dolayısıyla 
sektörde kısa vadeli çözümler yanında 
orta ve uzun vadeli bir bakış açısı da be-
nimsenmeli, maliyet dışı rekabet unsurla-
rına önem verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Sanayicilerimizin sıkıntılarını çok iyi 
anlıyoruz. Bunları çözmek için genel 
politikalardan ve makro dengelerden ta-
viz vermeden elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Ancak kısa vadede işgücü 
maliyetleri, enerji fiyatları, istihdam 
üzerindeki yüklerin hemen düşmesini 
de beklememeliyiz. Bütçe imkanları ve fi-
nansman imkanları elverdiğinde burada 
yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışaca-
ğız. 

Bakınız, Türkiye iktidarımız döneminde 
ekonominin hemen her alanında daha 
önce örneği görülmemiş başarılara imza 
attı. Enflasyonda, faiz oranlarında, büyü-
mede, özelleştirme ve turizm gelirlerinde, 

ihracatta, borç gerçekleşmelerinde, ulus-
lararası doğrudan yatırımlarda ve benzeri 
bir çok alanda tarihi başarılar elde ettik. 
Bu başarıları, milletimizin desteğini, 
milletimizin katkısını, hayır duasını ala-
rak hep birlikte gerçekleştirdik. Üç yıl 
gibi gerçekten kısa bir süre içine, son on 
yılların kronik hale gelmiş sorunlarının 
çözümünü sığdırdık. 3 yıl önce tek haneli 
enflasyon hayal gibi geliyordu. 15, 16 çey-
rek üst üste büyümeye kimse inanmıyor-
du. Yüzde 13’ler seviyesinde faiz oranları 
kimseye gerçekçi gelmiyordu. İhracatta 
73 milyar dolar, veya uluslararası doğru-
dan yatırımlarda 10 milyar dolar erişil-
mez gibi geliyordu. Ama Allah’ın izniyle 
bunları tek tek başardık. 

Çok şükür bugün artık makro ekonomik 
sorunları, değil, daha mikro sorunları, 
sektörleri, rekabeti, verimliliği konuşur 
hale geldik. Bugüne kadar yaptığımız ze-
min düzenlemesi bundan sonra sektörle-
rimize odaklanacaktır. İnşallah önümüz-
deki sorunları da aşacağız. Bu anlamda 
özellikle tekstil sektörü ürettiği istihdam 
başta olmak üzere bizim için hayati dere-
cede önemlidir. 

3 yıl önce bu sektördeki arkadaşlarımız, 
üç gün sonrasında ne olacağını kestiremi-
yordu. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat 
konusunda uzun vadeli kararlar alamı-
yorlardı. Türkiye’nin nereye gideceğini, 
hangi olumsuz sürprizle karşılaşacağını 
tahmin edemiyorlardı. Bugün artık önle-
rini görebiliyorlar, rahat yol alabiliyorlar, 
gelecek tahminleri yapabiliyor, beklenti-
lerini daha iyi yönetebiliyorlar. Dolayısıy-
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la bu sektörümüzün sorunları da mutlaka 
hal yoluna girecektir. Biz konuda, üzeri-
mize düşün neyse onu yapacağız. 

Her zaman söylediğim gibi, özel sektörün 
önünü açtık ve açmaya devam ediyoruz. 
Biz bunun için işbaşındayız. Tekstil ve 
hazır giyim sektörü, üretim kapasitesiyle, 
tecrübesiyle, girişimcileriyle, çalışanla-
rıyla bu zorlukları aşacaktır. Fakat şunun 
da hepimiz farkında olalım ki içinde 
bulunduğumuz zamanın koşulları değiş-
mektedir. Bu koşullar hepimizi, ülkeleri, 
devletleri, şirketleri, bireyleri, kurumları 
değişime ve yapısal dönüşüme zorlamak-
tadır. Bakınız, artık yüzde 100, yüzde, 50, 
yüzde 30 değil, yüzde 7, yüzde 6, yüzde 
5 gibi enflasyon ortamlarında bulunuyo-
ruz. Bu zaten başlı başına değişimi zorla-
yan bir faktör. 

Öte yandan ülkemize gelen yabancı 
sermaye arttıkça, yeni iş imkanları oluş-
tukça, gelir düzeyindeki artışla birlikte 
tüketim kalıpları ve eğilimleri geliştikçe, 
ihracat çeşitlendikçe bu tür geleneksel 
sektörlerimizde yapısal dönüşüm daha 
kolay gerçekleştirilecektir. Bu süreçte 
karşılıklı anlayış, işbirliği ve uyum son 
derece önemlidir. Firmalarımızın yanın-
da sektör temsilcisi oda, birlik, dernek ve 
sendikaların da birbirleriyle uzun vadeli 
stratejik bir plan dahilinde uyum ve işbir-
liği içinde hareket etmelerini bekliyoruz. 
Burada sözü sektörün değerli temsilcile-
rine bırakmak istiyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bu ayki buluşmamızda üzerinden 5 yıl 
geçtikten sonra 24 Şubat 2001’de yaşadı-
ğımız o büyük ekonomik buhranın nasıl 
aşıldığını, tekrarlarının yaşanmaması 
için hep birlikte neler yapmamız gerekti-
ğini konuşalım istiyorum. O kötü günleri, 
acı hatıraları tekrar tazelemek niyetinde 
değilim. Onun için de o günleri teferru-
atıyla tasvir etmeyeceğim. Sadece genel 
fotoğrafı şöyle bir hatırlayalım istiyorum. 
En ağır ekonomik krizlerimizden birini 
bundan 5 yıl önce 24 Şubat 2001 tari-
hinde yaşadık. Bu acı tecrübenin izlerini 
bugün hala hepimiz taşıyoruz. 

Ekonomimiz çökme noktasına gelmiş, 
paramız pul olmuş, siyaset çözümün ad-
resi olmaktan çıkmış, suistimaller almış 
başını gitmişti. Dönemin hükümeti borç 
para bulmak için kapı kapı dolaşırken 
içeride memur maaşlarını dahi nasıl 
ödeyeceğini düşünür hale gelmişti. Bu 
ülkenin çocukları geleceğinden umudu 
kesmiş, yabancı sefaretlerin önünde vize 
kuyrukları uzayıp gitmişti. Devlet hizmet 
üretemeyecek kadar hantallaşmış, özel 
sektör yaşanan ağır ekonomik şartlar ne-
deniyle can derdine düşmüştü. Her gün 

fabrikalar kapanıyor, kepenkler indirili-
yor, yüzlerce binlerce insanımızın işine 
son veriliyordu. İşte 3 Kasım 2002’de ya-
pılan genel seçimler, millet iradesinin bu 
kötü gidişe dur dediği tarih oldu. Bu aynı 
zamanda milletimizin her alanda değişim 
kararıydı. 

Aziz vatandaşlarım…

Bu yeni Türkiye, insanlarının yüzlerinin 
yeniden gülmeye başladığı, gençlerinin 
ülkelerine yeniden umut bağladığı ay-
dınlık bir Türkiye’dir. Şunu tekrar tekrar 
vurgulamakta yarar görüyorum. Millet 
olarak dün krizlerin pençesinde fakru 
zaruret içinde hayat-memat mücadelesi 
veriyorduk. Allah’a şükür bugün dünden 
daha iyi durumdayız. Yarın ise inşallah 
çok daha iyi yerlerde olacağız. 

Son üç yılda Türkiye ekonomisi tahmin-
lerin çok üzerinde bir başarı öyküsü 
ortaya çıkarmıştır. Krizlerin pençesinde 
yorgun düşen Türkiye, bu kısa zaman 
diliminde yaralarını sarmakla kalmamış, 
hayallerini gerçeğe dönüştüren tarihi re-
korların heyecanını yaşamıştır. Türkiye 
altın kıymetinde diyebileceğimiz bu üç 
yılda günü kurtarma telaşından, dipsiz 
bir kuyu gibi ekonomimizi aşağı çeken 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 28 Şubat 2006
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o kısır döngüden çıkarak geleceğini şe-
killendirme, önünü görerek yarınlarını 
planlama imkan ve kabiliyetine kavuş-
muştur. Temel göstergelere bakıldığında, 
ekonominin yeni vizyonu çok daha somut 
olarak anlaşılabilecektir. Eğer sadece 
krizlerin etkilerini silmekle, yaralarını ka-
patmakla yetinseydik, bugün göstergeler 
en iyi ihtimalle kriz öncesi seviyelere gel-
miş olurdu. Halbuki, üç yıllık dönemde 
göstergelerin tarihi seviyelere ulaştığını, 
kimi zaman son on yılların, kimi zaman 
da Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kır-
dığını görüyoruz. 

Türkiye’de böyle bir durum ilk defa ya-
şanmıştır. Ülkemiz, daha öncekilerle 
kıyaslanmayacak bir atılım sürecine 
girmiştir. Bu atılımın, bu yeni vizyonun, 
yalnızca göstergelerin iyileşmesinden, 
rakamların, grafiklerin düzelmesinden 
ibaret olmadığı da aşikardır. Ekonomi-
deki başarımız bütünlüklü bir siyasetin 
semeresidir. Bu başarı demokrasiden, 
Türkiye’nin artan dış itibarından, her 
alanda güven zemininin sağlamlaşmasın-
dan asla bağımsız değildir. 

Ekonomide elde edilen başarıda en önem-
li etken, hükümetimizin sorunları çözme 
yolunda gösterdiği cesaret ve kararlılığın 
ülke genelinde sağladığı istikrar ve gü-
ven ortamı olmuştur. Milletiyle barışık, 
şeffaf, demokratik, temiz siyaset anlayışı; 
iç ve dış politikada oluşturulan güven; 
yolsuzlukla, israf la tavizsiz mücadele, 
Türkiye’nin gerçek kaynak ve potansiye-
linin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Etkin 
ve yapıcı dış politikamızın sonucu olarak 

Avrupa Birliği sürecinde geldiğimiz tarihi 
nokta da ekonomide elde ettiğimiz başa-
rıyı perçinlemiştir. Bu dönemde sadece 
makroekonomik rakamlarda değil, çiftçi-
mizin, işçimizin esnafımızın durumunda 
da gözle görünür iyileşmeler olmuştur. 

Unutmayalım ki, Şubat 2001 krizinde 1 
milyona yakın insanımız işini kaybetmiş, 
işsizlik rakamı toplam olarak 2.467.000’e 
yükselmişti. Bu yara henüz kapatılabilmiş 
değildir ancak, Eylül 2005 itibariyle bu 
rakamın hem de her yıl işgücüne katılan 
yaklaşık 500 bin insanımıza yeni istih-
dam oluşturulmasına rağmen 2.423.000’e 
geriletilmiş olmasını önemli bir iyileşme 
olarak değerlendiriyorum. 2002 yılında 
6.300 olan traktör satışları da, 2005 yılın-
da 5.5 katlık artışla 36.000’e ulaşmıştır. 
Çiftçilerimizin ekonomimizdeki iyileşme-
den aldıkları payı ve üretkenliklerindeki 
gelişmeyi ortaya koyması bakımından bu 
rakamları da son derece önemli buluyo-
rum. 

Değerli vatandaşlarım…

3 Kasım 2002 tarihinde milletimizin 
verdiği değişim kararını her alanda ha-
yata geçirmek üzere Türkiye’yi yönetme 
sorumluluğunu üstlendik. Geçen zaman 
zarfında yine milletimizin büyük desteği 
ve gayretleriyle bu onurlu görevin ge-
rektirdiği değişim adımlarını büyük bir 
cesaret ve kararlılıkla attık. Göreve geldi-
ğimizde önümüzdeki en önemli problem 
dibe vurmuş olan ekonomik göstergeler-
di. Allah’a şükürler olsun ki, üç yıl gibi 
kısa bir zamanda bütün bu göstergeleri 
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pozitife çevirmeyi, önce ekonomik me-
kanizmalara nefes aldırmayı, daha sonra 
adım adım ilerlemeyi başardık. 

Bugün bütün dünyanın hayret ve hay-
ranlıkla söz ettiği, her alanda dinamizm 
kazanan, istikrarla büyüyen, kararlılıkla 
değişen, göstergeleriyle rekor üstüne re-
kor kıran bir ekonomik yapıya kavuştuk. 
Aklı selim sahibi herkes, geçen üç yıl için-
de Türkiye ekonomisinin ne kadar büyük 
başarılar elde ettiğini görebiliyor. Bu 
dönemde sadece yaşanan ağır kriz şartla-
rının etkileri ortadan kaldırılmamış, aynı 
zamanda Türkiye’nin yarınlarda üzerinde 
yükselebileceği sağlam ve dayanıklı bir 
zemin oluşturulmuştur. Ülkemiz Cum-
huriyet tarihinde örneği olmayan büyük 
bir atılım ve kalkınma sürecine girmiştir. 
Rakamların gösterdiği gerçek budur. Tür-
kiye art arda 15 çeyrek boyunca büyüme-
yi başararak dünyanın en büyük 17. eko-
nomisi haline gelmiştir. Biliyoruz ki 17. 
basamak çıkabileceğimiz basamakların 
sonuncusu değildir, gözümüz daima daha 
yukarılardadır, yukarılarda olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bugün 
geldiğimiz noktada sağlam bir zemine 
oturarak kırılganlıktan kurtulan ekono-
mimiz, artık iç ve dış şoklara fazlasıyla da-
yanıklı hale gelmiştir. Ekonomimizin son 
üç yılda nereden nereye geldiğini, nasıl 
bir seyir izlediğini görebilmek için gelin 
hep birlikte bazı göstergelere yakından 
bakalım: Hükümet olarak göreve geldiği-
miz andan itibaren insanlarımızın sırtına 

yıllar boyunca ağır yükler bindirmiş olan 
enflasyonun dizginlenmesini temel ön-
celiğimiz saydık. Uyguladığımız kararlı 
ve disiplinli ekonomik politikalarla 2002 
yılı Kasım ayından itibaren hızla düşüşe 
geçen enflasyon, 2004 yılı sonunda 30 yılı 
aşkın bir sürenin ardından nihayet tek 
haneli rakamlara kadar geriledi. 2005’te 
bu oranlar daha da geliştirildi ve yüzde 
8’lik hedef de aşılarak enflasyonda yüzde 
7.72 oranı yakalandı. Üstelik süreç boyun-
ca büyüme hedef lerinden de asla taviz 
verilmedi. 

Böylece bir yandan büyüyen, diğer yan-
dan enflasyon oranlarını önemli ölçüde 
gerileten bir ülke olarak Türkiye, ekono-
mik literatüre geçecek istisnai bir başarı 
elde etmiş oldu. Bu dönem içinde adım 
adım gelişme seyri izleyen ekonomimiz 
kısa zamanda bütün unsurlarıyla özgüve-
nini de yeniden kazanmaya başladı. Her 
gün ekonomik göstergelerden hepimizin 
içini serinleten güzel, müjdeli haberler 
alır hale geldik. 

Hükümetimiz göreve geldiğinde 2.638 
dolar olan kişi başına milli gelir, 2005 yılı 
sonunda 5.000 dolara ulaşmış bulunuyor. 
2002 sonunda sadece 36 milyar dolar 
olan toplam ihracat gelirimiz, bu istikrarlı 
gelişim seyri içinde bugün yüzde 103’lük 
bir artışla 73 milyar dolar seviyelerine 
kadar yükselmiştir. 2003 yılına kadar 
Türkiye’ye gelen toplam yabancı sermaye 
miktarı istisnai durumlar dışında yıllık 1 
milyar dolar seviyesini aşamazken, 2005 
yılı itibariyle bu rakam 10 milyar dolar 
sınırına (9.6 milyar dolar) dayanmıştır. 
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Toplam turizm gelirimiz 2002 yılında 
sadece 8 milyar 481 milyon dolar iken, 3 
yılda yüzde 114 oranında artışla bugün 
20 milyar doları (18 milyar 153 milyon 
dolar) zorlayan bir noktaya gelmiştir. 
Şubat 2001 krizi sonrasında 7.160’a ka-
dar düşen borsa endeksi, hükümetimiz 
döneminde yakalanan güven ve istikrar 
ortamının etkisiyle bugün 46.800’ler se-
viyesine ulaşmıştır. 

Yine bu dönemde yıllardır söylendiği 
halde yapılamayan yapılmış ve Türk lira-
sından altı sıfır atılarak paramıza itibar 
kazandırılmıştır. Artık cazip yatırım aracı 
döviz değil, Türk Lirası’dır. Faizler yüzde 
60’lar seviyesinden (Hazine Iskontolu 
İhaleleri 2002 yıl ortalaması yüzde 62.7) 
yüzde 14’ün altına gerilemiş, Türkiye bu 
sayede faiz ödemelerinden 100 milyar 
YTL’nin üzerinde bir tasarruf sağlamıştır. 
Aynı şekilde batık bankalardan yapılan 
tahsilatın tutarı da 10 milyar 800 milyon 
dolara ulaşmış, ayrıca tahsilat işlemlerin-
den de ekonomimize 1 milyar YTL KDV 
girişi sağlanmıştır. 

Bu tasarruflar bugün yeni yatırımlara ve 
halkımızın hizmetine sarf edilmektedir. 
Türkiye artık tek bir kuruşunu boşa har-
camamakta, zayi etmemekte, istismarcı-
lara kaptırmamakta, geleceğin inşası için 
kullanmaktadır. Doğru ve kararlı politi-
kalar, dürüst yönetim anlayışıyla Türki-
ye kara kışın ardından yeni bir bahara 
ulaşmıştır. Ancak biz bu gelinen noktayı 
da yeterli görmüyoruz, Türkiye bunun 
çok daha ötesini hayal edebilecek, daha 
büyük hesaplar yapabilecek potansiyele 

fazlasıyla sahiptir. Bu hayallerin gerçek-
leştiği günleri de inşallah çok uzak olma-
yan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. 

Aziz vatandaşlarım…

Bizim siyasetimizin temeli en geniş an-
lamıyla insanlarımızın mutluluğunu 
temin etmektir. Bunu başarmanın yolu 
da “adalet”i tesis etmektir. Sadece mahke-
melerin bize sunacağı adalete değil, siya-
sette, ekonomide, kalkınmada, eğitimde, 
sağlıkta, hayatın her alanında adaletin 
tesis edilmesine ihtiyacımız var. 

Hükümet olarak biz adalete böyle ge-
niş bir perspektiften, böyle insani bir 
ölçekten bakıyoruz. Dolayısıyla bizim 
gelişmekten, ilerlemekten, kalkınmaktan 
maksadımız da, yalnızca rakamların, 
grafiklerin, göstergelerin düzelmesinden 
ibaret olmadı, olmayacaktır. Esasen eko-
nomik başarıyı getirenin, demokrasinin 
işlerliği, siyasetin verimliliği, yönetimin 
kararlılığı, değişimin yaygınlığı ve insanı-
mızın yönetime katılımı olduğunu gayet 
iyi biliyoruz. Bu sebeple ekonomik poli-
tikaları oluştururken, eş zamanlı sosyal 
politikalar geliştirmeyi de hiçbir zaman 
ihmal etmedik. Yaşanan ağır krizin mağ-
duriyetlerini gidermek için acil tedbirler 
alarak, özellikle yoksul ve dar gelirli ke-
simlerin rahat bir nefes almalarına imkan 
sağladık. 

Aziz milletim…

Geçen üç yıllık dönemde sadece makroe-
konomik göstergelerde değil, çiftçimizin, 



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

işçimizin, esnafımızın, çalışan kesimleri-
mizin durumunda da önemli iyileşmeler 
olmuştur. 2002 yılında 184 Milyon TL 
olan asgari ücret, bugün yüzde 107 ora-
nında bir artışla 380 Milyon TL’ye, yani 
380 YTL’ye yükselmiştir. Ortalama net 
asgari ücretle 2002 yılında ancak 187 kg 
ekmek, 172 kg makarna, 69 kg tavuk eti, 
1.445 tane yumurta, 126 kg toz şeker, 29 
kg çay alınabiliyordu. Bugün asgari ücret 
sahibi vatandaşlarımız ellerine geçen pa-
rayla 320 kg ekmek, 337 kg makarna, 144 
kg tavuk eti, 3.459 tane yumurta, 185 kg 
toz şeker, 47 kg çay alabilmektedirler. Or-
talama Bağ-Kur aylığı ile 2002 yılı sonun-
da 277 kg ekmek, 102 kg tavuk eti, 1.031 
bardak çay satın alınabilirken, 2005 sonu 
itibariyle 381 kg ekmek, 143 kg tavuk eti, 
1.440 bardak çay satın alınabiliyor. Orta-
lama SSK aylığı ile 2002 yılı sonunda 340 
kg ekmek, 39 kg dana eti, 213 kg toz şeker 
satın alınabilirken, 2005 sonu itibariyle 
401 kg ekmek, 42 kg dana eti, 231 kg toz 
şeker satın alınabiliyor. 

Göreve geldiğimiz günden itibaren çalı-
şanlarımızı enflasyona ezdirmemek için 
maaşlarında enflasyon oranının üzerinde 
artışlar gerçekleştirerek alım güçlerinde 
önemli iyileştirmeler sağladık. Üç yıl için-
de en düşük maaşlı memurumuzun maa-
şında yüzde 85, kamu işçimizin maaşında 
ise yüzde 55 oranında artış kaydedilmiş-
tir. 14. derecenin 2. kademesindeki bir 
memurumuz maaşıyla 2002 yılı sonunda 
100 kg beyaz peynir, 128 litre ayçiçek yağı, 
17 adet mutfak tüpü alabiliyordu. 2005 
sonu itibariyle aynı memurumuz maaşıy-
la 120 kg beyaz peynir, 200 litre ayçiçek 

yağı, 21 adet mutfak tüpü alabiliyor. Yine 
4. derecenin 1. kademesindeki bir öğret-
menimiz maaşıyla 2002 yılı sonunda 556 
kg makarna, 63 kg dana eti, 447 litre süt, 
345 kg toz şeker alabiliyordu. 2005 sonu 
itibariyle aynı öğretmenimiz maaşıyla 
756 kg makarna, 72 kg dana eti, 530 litre 
süt, 395 kg toz şeker alabiliyor. Yıllar bo-
yunca çalışanlarımızdan zorunlu tasarruf 
adıyla toplanan ve nereye harcandığı dahi 
bilinmeyen katrilyonlarca lirayı sahipleri-
ne ödemeyi de hükümet olarak görevimiz 
bildik. Devleti vatandaşına borçlu kılan 
bu büyük ayıbı ortadan kaldırmak için 
son üç yılda vatandaşlarımıza 10.7 katril-
yon lira ödeme yaptık. 

Değerli vatandaşlarım…

Ekonomik göstergelerdeki pozitif tablo 
mal ve ürün satışlarına da yansıdı. Bir 
çok mal ve ürünün satış rakamlarında 
önemli artışlar yaşanırken, bazı mal ve 
ürünlerin fiyatlarında da düşüşler kay-
dedildi. Hemen birkaç örnek vererek 
bu gerçeği somut şekilde dikkatinize 
sunmak istiyorum: Beyaz eşyada durum 
çok açık olarak görülüyor. Geçen üç yıl 
içinde hem beyaz eşya satışları artmış, 
hem de fiyatlarda önemli ölçüde azalma-
lar yaşanmıştır. Buzdolabı birim fiyatı 
2002 yılında 701.200.000 TL iken, 2005 
yılında bu rakam 634.120.000 TL’ye in-
miştir. Çamaşır makinesinde birim fiyat 
2002 yılında 960.000.000 TL iken, 2005 
yılında 738.810.000 TL’ye inmiştir. Yine 
2002 yılında 1.124.400.000 TL olan bu-
laşık makinesi birim fiyatı, 2005 yılında 
761.450.000 TL’ye inmiştir. Bu rakamlar 
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aynı zamanda geçen üç yıl içinde insanı-
mızın ekonomiye olan güveninin arttığı-
nın da açık bir göstergesidir. İnanıyorum 
ki bu güven ve istikrar devam ettiği sü-
rece bütün sektörlerimizde hem üretim, 
hem de bu üretimden sağlanan kazanç 
daha da artacaktır. 

Aziz vatandaşlarım…

Hükümet olarak bizim görevimiz bu ülke-
de çalışanın, üretenin, bu ülke için gayret 
gösterenin yanında olmaktır. Bu sebeple 
geçtiğimiz üç yıl içinde üretimi destekle-
mek, insanımızın önündeki engelleri kal-
dırmak için önemli bazı tedbirler aldık. 
Vergi barışı uygulaması ve vergi oranla-
rında yaptığımız indirimlerle piyasala-
rımızı önemli ölçüde rahatlattık. Yüzde 
33’ten yüzde 30’a indirilen Kurumlar Ver-
gisi oranını son olarak yüzde 20’ye çektik. 
Bu indirimin sektörlerimize sağlayacağı 
avantajlar orta vadede daha iyi anlaşıla-
caktır. Yine bu dönemde yüzde 59 olan 
esnaf kredisi faiz oranlarını yüzde 15’e 
kadar düşürdük. Bu sayede kredi miktarı 
23 kat artarak 3.5 katrilyon TL’ye ulaştı, 
598 bin yeni esnaf iş hayatına katıldı. 

Kriz sonrasında kepenk kapatan 825 bin 
esnafımız da sicil affı ile ekonomiye dö-
nüş yaptı. KOBİ’lerin önündeki engeller 
birer birer kaldırıldı; sanayimizin loko-
motifi olan bu kuruluşlarımıza destekler 
de arttırıldı. 1990-2002 yılları arasında 
4.100 KOBİ’ye 20.5 milyon dolar destek 
sağlanırken, 2003-2005 döneminde KOS-
GEB veri tabanına kaydedilen 49.500 
KOBİ’ye 248.5 milyon dolar destek sağlan-

dı. 8 olan destek çeşidi de 44’e çıkarılarak 
destek paketi genişletildi. Nüfusumuzun 
yaklaşık yüzde 40’ının ekmeğini kazan-
dığı tarım sektörümüzü kriz sonrasında 
yaşadığı zorluklardan uzaklaştırabilmek 
adına bazı acil tedbirler almayı da ihmal 
etmedik. 

2005 yılında başlattığımız bir uygulama 
ile çiftçilerimize 274 trilyon TL gübre des-
teği sağlandı. Yine çiftçilerimize 2003 yı-
lında 310 trilyon TL, 2004 yılında 360 tril-
yon TL, 2005 yılında 410 trilyon TL mazot 
desteği ödemesi yaptık. Tarım kredilerine 
uygulanan faiz bizden önceki dönemde 
yüzde 59 oranındayken, hükümetimiz 
dönemimizde bu oran yüzde 8-yüzde 15 
seviyesine kadar indirilmiştir. Bu sayede 
2002 yılında Ziraat Bankası’ndan kredi 
kullanan çiftçi sayısı 77.000 iken, 2005 
yılında bu sayı 197.000’e ulaştı. Yine Halk 
Bankası’ndan kredi kullanan çiftçi sayısı 
da 2002 yılında 100.806 iken, 2005 yılın-
da 227.431’e yükseldi. Çiftçilerimizin kre-
di borcu yarı yarıya indirildi, kalan kısmı 
uygun şartlarda vadelendirildi. Çiftçileri-
mizin 2.7 katrilyon TL tutarındaki borç 
faizi tamamen silindi. Çitçimize köylümü-
ze üç yılda yaklaşık 10 katrilyon destek 
verildi. Hayvancılığımızı içine düştüğü 
durumdan kurtararak yeniden ayağa kal-
dırmak konusunda da büyük hassasiyet 
gösterdik. Hayvancılık desteği olarak üre-
ticilerimize 2003 yılında 135 trilyon TL, 
2004 yılında 358 trilyon TL, 2005 yılında 
622 trilyon TL destek ödemesi yapıldı. Üç 
yıl içinde hayvancılarımıza verdiğimiz 
desteklerde yüzde 729’luk bir artış kayde-
dilmiştir ki, bu bir rekordur. 
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Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak ağır kriz şartlarının yü-
künü en fazla hisseden dar gelir kesimle-
rimizin, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
yüklerini hafifletmek için de bazı sosyal 
yardım uygulamaları başlattık. Bütçeye 
yük olmadan, kaynak üreterek, çare üre-
terek geliştirdiğimiz bu yardımlar, zor 
durumdaki insanlarımızın acil ihtiyaç-
larının giderilmesinde önemli katkılar 
sağlamıştır. Üç yılda yoksul insanlarımıza 
yapılan toplam sosyal yardım tutarı 3.1 
katrilyon TL’dir. İhtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza 3 milyon ton ücretsiz kömür da-
ğıtılmıştır. Tüm öğrencilerimizin ders ki-
tapları ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Daha 
önce 45 milyon TL olan öğrenim bursu 
bizim dönemimizde 120 milyon TL’ye 
kadar ulaşmış, aynı dönemde üniversite 
öğrencilerimize de 2 katrilyon TL burs ve 
kredi imkanı sağlanmıştır. Biz bu ülkede 
gönlü yaralı, başı eğik, ocağı kararmış, aç 
ve açıkta tek bir insanımızın bile kalması-
na razı değiliz. Hep birlikte bu zorlukları 
aşacağız, bir ve beraber olarak bütün bu 
sosyal yaraları da iyileştireceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir stra-
teji çerçevesinde ekonomik hedeflerimizi 
kovalamaya bundan sonra da devam 
edeceğiz. Ne insanlarımızın onuruna, ne 
ülkemizin ihtiyaçlarına, ne gelecek hedef-
lerimize halel getirmeyeceğiz. Bu ülkenin 
çocuklarının Türkiye’den umutlarını 
kesmelerine yol açacak felaketlere bir 
daha asla meydan vermeyeceğiz. Hepimiz 

canla başla bu ülke için, bu ülkenin gele-
ceği için çaba göstereceğiz. İnanıyorum ki 
24 Şubat krizi Türkiye’nin karşı karşıya 
kaldığı en son ekonomik felaket olacak-
tır. Bu acı tecrübeden aldığımız derslerle 
kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, 
bugün sahip olduğumuz güven ve istikrar 
ortamını geleceğe taşımak için büyük bir 
dikkat göstereceğiz. 

Bugün bütün dünya bizim başardığımız, 
üç yıl gibi kısa bir zamanda gerçekleş-
tirdiğimiz bu sessiz devrimi konuşuyor. 
Bundan elbette gurur ve mutluluk du-
yuyoruz. Merkezine insanı alan, üretim, 
yatırım, ihracat ve istihdama odaklanmış 
ekonomi politikalarımız, bundan sonra 
da kararlılıkla uygulanacak, Türkiye’nin 
on yıllardır hasretini çektiği aşamalara 
mutlaka ulaşılacaktır. Bunun için ihtiyaç 
duyacağımız en önemli unsur, güven ve 
istikrar ortamının devamıdır. Kişi başına 
düşen milli gelirimizin 2500 dolardan 
5000 dolara yükseldiği bu üç altın yıl, 
Türkiye için yeni ve çok farklı bir gelece-
ğin habercisidir. Her zaman söylediğim 
gibi, kişi başına düşen milli gelirde 10000 
doları yakaladığımız gün Türkiye’yi tu-
tabilene aşk olsun. Her şey Türkiye için 
diyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli davetliler… Bilim ve Teknoloji Yük-
sek Kurulu’nun bu yılki ilk toplantısına hoş 
geldiniz. 

Bu kurul, hükümetimiz zamanında düzenli 
olarak topladığımız ve çok önem verdiğimiz 
bir karar platformudur. 2004’ten beri düzen-
li yapılan toplantılarda ülkemizin bilim ve 
araştırma ile ilgili geleceğini belirleyen çok 
önemli kararlar aldık. 2005 - 2010 yıllarını 
kapsayan Ulusal Bilim ve Teknoloji Strate-
jimizi onayladık. Bu çerçevede Ar-Ge için 

öncelik alanlarını, kamunun, özel sektörün 
ve üniversitelerin kullanabileceği araçları, 
uygulayabileceği politikaları belirledik. 

2004 bir hazırlık yılıydı. Ar-Ge’ye tarihi bir 
kaynak ayırarak başladığımız 2005 yılı ise, 
sonuçlara bakınca memnuniyetle görüyo-
rum ki tam bir atılım yılı oldu. Bu perfor-
mansı gerçekleştiren TÜBİTAK’ı, tüm kamu 
ve özel sektör kuruluşlarımızı, üniversitele-
rimizdeki araştırmacılarımızı samimiyetle 
tebrik ediyorum. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 13. Toplantısı

Ankara | 08 Mart 2006
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Bilgi ile hayatı buluşturan, güçlü ve sözü 
dinlenen bir Türkiye için bu atılımın daha 
da hızlanarak devam etmesi gereklidir. Bu 
yıl 2005’teki performansınızın üzerine çı-
kacak parlaklıkta ve çapta işler bekliyorum. 
Türkiye’nin geleceğini inşa projelerinden 
olan bu Ar-Ge atılımıyla ülkemiz gücünü, 
kalitesini ve özgüvenini pekiştirecektir. 
Dünyaya söz söyleyecek nitelikte araştır-
maların, araştırmacıların ve araştırma ku-
rumlarının ortaya çıkmasına zemin hazır-
layacaktır. Hükümet olarak, önceliklerimiz 
arasında bulunan araştırma ve teknoloji 
alanına 2006 yılında da önemli kaynaklar 
ayırmaya devam ediyoruz. 

Değerli üyeler…

2005’te TÜBİTAK, belirlediğimiz strateji 
çerçevesinde büyük işler başarmıştır. Önce 
araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek 
üzere kısa sürede dünya standardında sis-
temler kurulmuş, işbirlikleri geliştirilmiştir. 
Sanayinin, üniversitenin, kamu kuruluş-
larının önü açılmıştır. Araştırma alanına 
TÜBİTAK, DPT ve üniversitelerimiz gibi çe-
şitli kuruluşlar üzerinden doğrudan ayrılan 
kamu kaynağı, 2000 yılında 169 milyon YTL 
idi. İşbaşına geldiğimiz 2003’te bu rakam 
532 milyon YTL oldu. Bu yıl ise 1 milyar 
280 milyon YTL ayırmış durumdayız. Bu, 
2000’den buyana tam 7.5 katlık, hükümet 
olarak göreve geldiğimiz tarihten bu yana da 
4.5 katlık bir artış demektir. Bu hesapların 
hepsi de 2005 yılı sabit fiyatlarıyladır. 

TÜBİTAK geçen sene verilen fonların he-
men tamamını üniversite, kamu ve sanayi 
araştırmacılarına kullandırmıştır. 2005 

yılında üniversitelerimize akademik araş-
tırmalar için ayrılan 90 milyon YTL’nin 
tamamı kullanılmıştır. Sanayi Ar-Ge’mize 
destek olarak da TÜBİTAK kaynakların-
dan 75 milyon YTL, DTM kaynaklarından 
57 milyon YTL olmak üzere toplam 132 
milyon YTL kullandırılmıştır. Hem sa-
vunma ve uzay alanında, hem de kamu 
araştırmalarında ise 36 Milyonar YTL kul-
lanılmıştır. 

Tüm bu yaptıklarımızla yetinmemeliyiz. 
Bizim hükümet olarak taahhüdümüz, bu 
alana daha çok kaynak aktarmaktır. Bu ala-
nın aktörlerinden beklentimiz ise, bir araya 
gelerek daha büyük sinerji oluşturmaları, 
doğru alanlarda daha fazla proje üretmeleri 
ve gerçekleştirmeleridir. Özellikle sanayi-
miz, teknoloji ithalatı ve transferine daya-
nan üretimden vazgeçerek, kendi geliştirdi-
ği özgün teknolojileri esas almalıdır. Dünya 
ile ancak böyle rekabet edebiliriz. 

Kısacası, 2005 için ayırdığımız 416 milyon 
YTL’nin 323 milyon YTL’si araştırmalara 
aktarılmıştır. Eminim ki bu yıl verilen 
ödenekle sıçrama yapan Ar-Ge alanı hem 
ülke, hem Avrupa, hem de dünya ölçeğin-
de daha da ileri bir konuma gelecektir. 
Yıllardan beri uyuyan talep canlandırıl-
mış, arz artırılmıştır. Araştırmacılarımız 
bu atılıma bütün güçleriyle katılmışlardır. 
Daha önce bu kaynaklarla ilişkisi kurulma-
mış kamu kuruluşlarımız da bu alanın en 
önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. 

Ülkemizin her köşesinde, her kurumunda, 
ekonomik ve sosyal refahın arttırılmasına 
yönelik yeni bilgiler üreten, teknolojiler 
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geliştiren bütün araştırmacılarımıza iç-
tenlikle teşekkür ediyorum. Her zaman 
onların yanında olacağız, onlara daha iyi 
imkanlar sunmak için gayret göstermeye 
devam edeceğiz. Araştırma geliştirmeye 
yapılan yatırım, uzun vadeli bir yatırımdır. 
Bunların sonuçlarının bir hükümet döne-
minde alınamayacağını biliyoruz. Biz bu 
yatırımı, başka hiçbir beklentiye girmeden 
ülkemizin geleceği adına yapıyoruz. 

Değerli konuklar…

TÜBİTAK’ın üniversitedeki araştırma-
cılarımızın projelerine verdiği destek 
2005 yılında, önceki yıllara göre 10 kat 
artmıştır. Üniversitelerimizden 2005’te 
TÜBİTAK’a gelen akademik proje başvuru 
sayısı 2003’e göre 3 kat artmıştır. Daha da 
önemlisi, araştırma projesi yapan üniver-
site sayısının yine bu stratejimiz çerçeve-
sinde büyük bir artış göstermesidir. 20 ve 
üzerinde projesi desteklenen üniversite 
sayısı 2003 yılında 3 iken, bu sayı 2005 
yılında 22’ye yükselmiştir. Hiç projesi ol-
mayan üniversite sayısı 20 iken bu sayı 5’e 
düşmüştür. Ortalama proje bütçeleri de 
2003’ten 2005’e 3 kat artmıştır. Yani artık 
araştırma faaliyetleri yurt sathına yayılır-
ken, ayrılan kaynaklar da başarıyı yüksel-
tecek düzeylere ulaşmaya başlamıştır. 

Artık Ar-Ge alanında üniversitelerimizin 
dünya ile rekabet edecek kaliteyi yakala-
ması gerekmektedir. Yapılan tüm yenilik-
ler bu amaca yöneliktir. Üniversitelerimiz 
eğitimde ve araştırmada dünyanın bu-
gününü değil, geleceğini esas almalıdır. 
Bölgelerindeki kamu ve özel kuruluşların 

Ar-Ge çalışmalarına rehberlik etmeli, yerel 
gelişmenin motoru olmalıdır. Daha çok 
proje geliştirmeli, ufuk açıcı işlere odak-
lanmalıdır. Biz de onları bu doğrultuda 
teşvik etmeye devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Bu dönemde benim en çok önemsediğim 
başarılardan biri sosyal ve beşeri bilimler-
deki araştırmalara yoğun destek verilmeye 
başlanmasıdır. Kalkınmanın, uluslararası 
gücün ve eğitim kalitesinin temelini oluş-
turan bu alanlarda gerçek bir gelişme mü-
şahede ediyoruz. Sosyal ve beşeri bilimler-
de sunulan proje sayısının 2005’te, 2003’e 
kıyasla 6 kat arttığını memnuniyetle öğ-
renmiş bulunuyorum. Bu alanda, 2003’te 
140 bin YTL civarında olan desteklenen 
projelerin toplam bütçesi 2005 yılında 7 
milyon YTL’ye yükselmiştir. 

Diğer bir büyük başarı kamu kurumla-
rımızın araştırma programlarını oluş-
turmaya başlamasıdır. Şu ana kadar 29 
kamu kuruluşumuz 142 proje sunmuştur. 
Bu, kamu kuruluşlarımızın sorunlarını 
çözmek, hizmet kalitelerini artırmak için 
üniversite ve araştırma enstitüleri ile güç 
birliğine gitmeleri bakımından önemlidir. 
Oluşan sinerji de hem ülkemizin potansi-
yelini harekete geçirmekte, hem de dışa 
bağımlılığımızı azaltmaktadır. Bu süreç, 
kamu kültürümüze demokratik etkiler 
yapmıştır ve yapmaktadır ki, işte ben bunu 
çok önemsiyorum. 

Evet, buna, bu uzlaşı kültürüne, bu birlikte 
çalışma anlayışına bizim çok ihtiyacımız 
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var. Aynı şekilde savunma ve uzay proje-
leri de ilk kez büyük bir program içinde 
desteklenmeye başlanmıştır. Gerek stra-
tejik olmaları, gerekse diğer sivil alanlara 
yayılmaları bakımından önem taşıyan bu 
alanlarda da büyük gelişmeler yaşıyoruz. 
Özellikle uzay alanındaki araştırmacı ih-
tiyacını karşılamaya önem vermeliyiz. 

Öncelikle üzerinde durmamız gereken 
diğer bir husus da, proje hazırlama ve 
proje yönetme yetkinliğinin yükseltilme-
sidir. “Ulusal Araştırma Programları”nın 
oluşturulması için TÜBİTAK’ın başlattığı 
ortak akıl toplantıları ile proje hazırlama 
ve yönetme çalışmalarının bu bakımdan 
önemi büyüktür. Bu çalışmalar, yeni 
projelerin oluşturulmasında, özellikle de 
uluslararası projelere katılımda önemli 
açılımlar sağlayacaktır. Kamu kurum ve 
kuruluşlarımızla başta TOBB olmak üze-
re tüm meslek örgütlerimizin de proje ha-
zırlama ve yönetme kabiliyetimizi yüksel-
tecek çalışmalara katkıda bulunmalarını 
bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bilim insanı yetiştirilmesine özel bir 
önem verdiğimi biliyorsunuz. Bu konuda 
da güzel işler yapılıyor. TÜBİTAK tarafın-
dan verilen yurtiçi ve yurtdışı destekler 
önceki yıllarla karşılaştırılamayacak 
oranlarda arttırıldı. 2006 yılında yurt içi 
yüksek lisans ve doktora bursu kontenja-
nı 1000’e çıkarılmıştır. Yurtdışı araştırma 
bursu kontenjanı da yine1000’e çıkarıl-
mıştır. Doktora sonrası yurtiçi ve yurtdışı 
bursları ile konuk bilim insanı kontenjan-

larının her biri de 500’e yükseltilmiştir. 
2006 yılında diğer desteklerle birlikte 
yaklaşık 7 bin 500 kişiye destek verilecek. 
Bu rakam 2003 yılında 550, 2005 yılında 
bin 700 civarındadır. 

Hiç şüphe yok ki, bilimin, teknolojinin, 
yeniliğin kaynağı insandır. Tarihin her 
dönemine bilim insanı, kendisine değer 
verilen, huzur bulduğu, verimli olarak ça-
lışabildiği ortamlara, ülkelere yönelmiş-
tir. 21. yüzyılda bilim insanı dolaşımı her 
zamankinden daha önemli olacaktır. Yani 
yeryüzünün en önemli sermayesi insan 
olacaktır. Bu nedenle, bizim için bilen, 
bildiğini kullanan, bilgisini ülkemizin ve 
insanlığın yararına dönüştürebilen bilim 
insanlarının değeri her şeyin üzerindedir. 
Onların, çalışmalarını huzurlu ortamlar-
da, geçim derdine düşmeden gerçekleşti-
rebilmelerine yönelik, maddi-manevi her 
türlü desteği sağlamanın gayreti içinde-
yiz . 

Bu amaçla başlattığımız ilklerden biri 
de proje yapan bilim insanlarımıza ve-
rilen “Proje Teşvik İkramiyesi”dir. Ço-
cuklarımızdan başlayarak toplumun her 
kesimine bilimi, teknolojiyi sevdirecek 
eğitim, burs, sergi ve yayın gibi destekler 
konusunda ciddi bir canlanma var. Bu 
yıl daha büyük bir atılım bekliyorum. 
Araştırmacılarımıza verilen bu kaynaklar 
semerelerini vermeye başlamış, ülkemiz-
de artık teknoloji ihraç etmeye başlayan 
merkezler kurulmuştur. Bugün NATO’ya 
bile teknolojik ürün satıyoruz. Daha bü-
yük başarılara hep birlikte imza atarak bu 
gururu geleceğe taşımalıyız. 
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Değerli konuklar…

Bugün açıklığın, öğrenmenin, odaklan-
manın değerini bilenler dünyaya öncü-
lük etmektedir. Başarılı toplumların en 
önemli özelliği bilgiye yaslanmalarıdır. 
Başarının hem sebebi, hem de sonucu her 
zaman bilgidir. Başka alanlara kıyasla Ar-
Ge’ye büyük kaynaklar tahsis ederken dü-
şüncemiz şudur: bilimin, Ar-Ge’nin yararı 
hem çok fazladır, hem de birçok alana kat-
kı sağlayacak kadar geniştir. Yani Ar-Ge 
olmadan hedeflediğimiz güçlü Türkiye’ye 
ulaşmamız mümkün değildir. 

İşte bu nedenle sanayimizin yeniliğe, 
Ar-Ge’ye, kaliteye, rekabete yönelmesi 
gereklidir. Buna zemin hazırlamak ve 
gerekli destekleri sağlamak için çaba 
sarf ediyoruz. Stratejimizin en önemli 
ayaklarından biri budur. Firmalarımız-
dan, KOBİ’lerimizden daha çok proje, 
daha çok yenilik bekliyoruz. Bizi Ar-Ge 
ve özgün teknoloji konusunda daima 
yanlarında bulacaklardır. Çünkü güçlü 
Türkiye; güçlü markalara, güçlü üretime, 
güçlü eğitime, güçlü araştırmacılara ve 
güçlü araştırma merkezlerine dayana-
caktır. İşte bu sebeple bu toplantımızda 
yenilik konusunu ele alacağız. 2006’daki 
ana gündem maddelerimizin başında da 
yenilik ve ülkemizde yeniliği geliştirecek 
mekanizmalar gelecektir. Bu doğrultuda 
gayret gösteren herkese teşekkür ediyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli davetliler, Türk turizminin değerli 
temsilcileri… Sizleri sevgiyle selamlıyo-
rum. 

Turizmimizin vizyonunu genişlettiği, he-
deflerini büyüttüğü, Türkiye’nin dünyanın 
en önemli turizm merkezlerinden biri 
haline geldiği bir dönemde, sektör olarak 
ihtiyaçlarınızı konuşmak üzere bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Amacımız, son birkaç 
yıl içinde Türk turizmi adına gösterdiğiniz 
büyük gayretlerle elde ettiğimiz kazanım-

ların kalıcı hale getirilmesi ve daha büyük 
hedeflerin yakalanması için neler yapılma-
sı gerektiğini masaya yatırmaktır. Elbette 
böylesine büyüyen bir sektörün ihtiyaç-
ları, problemleri, sıkıntıları da olacaktır. 
Bunları hep birlikte ele alacak, akılcı çö-
zümler üretecek, Türk turizminin önünde-
ki engelleri kaldıracak, stratejik atılımları 
yine el birliğiyle hayata geçireceğiz. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye 2005 yılında 21 
milyon turist ağırlamış bir ülke. Bunun 

Turizm Sektörü Sorunları 
Toplantısı

Ankara | 15 Mart 2006
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ekonomimize katkısı 18 milyar doları 
aşmış durumda. Bu rakamlar turizmin 
ekonomimizin can damarlarından biri 
olduğunu anlatmakla kalmıyor, aynı za-
manda ileriye dönük bir projeksiyonla 
Türkiye’nin elindeki en önemli potansiyel-
lerden biri olduğunu da gösteriyor. 

Son üç yıl içinde gerçekten önemli bir 
ivme yakaladık; ancak hepimiz biliyoruz 
ki Türk turizminin potansiyeli bunun çok 
daha üstündedir. Bu müspet gidişte bir 
duraksama yaşamamak için hem sektör 
temsilcileri olarak sizler, hem de hükü-
met olarak bizler ortak akıl çerçevesinde 
vizyonumuzu genişletmek, sorunları bir 
an önce çözerek bu potansiyelin önünü 
açmak durumundayız. İnşallah Eylül 
ayında tamamlanacak olan bu yılın Tu-
rizm Mastır Planı, sektörde öngörülebilir 
gelişmenin şekillenebileceği reel zemini 
temin edecektir. Bunun ne büyük bir ihti-
yaca cevap verdiğini, bunu yapmakla Türk 
turizmi adına ne kadar hayati bir adım at-
tığımızı en iyi sizler değerlendirebilirsiniz. 
Elbette bununla yetinemeyiz. 

Hükümet olarak sektörde derinliği ve çe-
şitliliği arttırmak, turizm sezonunu yılın 
tamamına yaymak, talepleri daha geniş 
bir coğrafyada karşılamak için ne gereki-
yorsa yapmakta kararlıyız. Bu hedefleri 
yakalamakta sizlerin görüş ve önerilerini-
zin bizim için ne kadar önemli olduğunu 
özellikle vurgulamak istiyorum. Bu görüş 
ve önerileri hükümet olarak azami ilgiyle 
değerlendireceğimizden hiç şüpheniz ol-
masın. 

Hepimiz bu ülkenin geleceği, bu milletin 
zenginliği için gayret gösteriyoruz. Geçti-
ğimiz üç yıl içinde turizme yaklaşımımız-
daki farkı fark ettiğinizi ümit ediyorum. 
Samimi gayretlerimiz ve dayanışma 
içindeki ortak mesaimiz devam ettiği sü-
rece, hep beraber yakaladığımız sinerjiyle 
bundan sonraki hedeflerimize ulaşmakta 
da zorlanmayacağımızı tahmin ediyorum. 
Sizleri her zaman can kulağı ile dinlemek-
te olduğumuzu bilmenizi istiyor, hepinize 
teşekkür ediyorum.
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Değerli meclis üyeleri, değerli katılımcı-
lar… Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

İstanbul Sanayi Odamızın değerli başkanı 
yaptığı konuşmada Türk sanayinin sorun-
larını bizlere özetledi. Öncelikle şunu be-
lirtmeliyim ki, hükümet olarak toplumun 
bütün kesimleriyle diyalog içinde olmaya, 
sorunları ilk elden dinlemeye ve birlikte, 
ortak çözümler üretmeye ilk günden beri 
azami özen gösterdik, göstermeye devam 
ediyoruz. Sanayicilerimizin sorunlarını 

da öyle raporlardan, gazete haberlerinden, 
ikinci, üçüncü derece aracılardan değil, 
bizzat sanayicilerimizden, ziyaret ettiği-
miz sanayi kuruluşlarımızdan öğreniyor, 
birlikte neler yapabileceğimizi istişare 
ediyoruz. 

İstanbul Sanayi Odamızla geçmişte çeşitli 
vesilelerle bir araya geldik, bugünkü gibi 
sorunları dinledik, bunlara çözümler 
ürettik. Şimdi İstanbul Sanayi Odamızın 
değerli başkanı uzunca bir sorunlar liste-

ISO Olağan Meclis  
Toplantısı

İstanbul | 22 Mart 2006
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sini bizlere aktardı. Teşekkür ederiz. Girdi 
maliyetlerinin yüksekliğinden istihdam ve 
vergi yüküne, kârlılığın düşmesinden aşırı 
değerli YTL’ye kadar sanayideki tabloyu 
çizdi. Bunları çok iyi biliyor, çok yakından 
takip ediyoruz. 

Tabii ki, birlikte düşünmekten, birlikte 
çözüm aramaktan daha doğru bir yol 
yoktur. Söz konusu meselelerin tamamı 
üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. 
Kayıtdışı konusunda, vergi yükü, istihda-
mın üzerindeki yükler, enerji ve diğer tüm 
sorunlar üzerinde kararlılıkla duruyoruz. 
Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek is-
tiyorum: Ancak eski siyasetçiler gibi enkaz 
devraldık mazeretine sığınmak için değil, 
nereden nereye geldiğimizi hakkaniyetle 
görmek için… Zira, hakkaniyet duygusunu 
kaybedersek birbirimizi doğru anlayama-
yız. 

Bakınız, Türkiye’nin 3 buçuk sene önceki 
halini, manzarasını, içinde bulunduğu du-
rumu, hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Bunu 
en çok da sanayicimiz yaşadı, biliyor. Enf-
lasyon yüksek, faizler yüksek, bütçe açığı 
her yıl büyüdükçe büyüyor, Türkiye me-
muruna maaş ödeyecek parayı bulamıyor, 
hatta borçlanamıyor. Büyüme istikrarsız, 
ihracat sönük. Özelleştirme yok denecek 
kadar cılız. Hatta Özelleştirme idaresi yeni 
bir KİT haline gelmiş… Turizm geliri dü-
şük… Liste böyle uzayıp gidiyor. 

Bütün bunların ötesinde beklentiler ta-
mamen karamsar. Güven ve istikrar kay-
bolmuş. Öyle ki, Bakanlar Kurulu üç ayda 
toplanamıyor. Her toplantı istikrarsızlığı 

derinleştiriyor. Ne siyaset önünü görebili-
yor ne sanayi. Makro ekonomik gösterge-
lerin yönünü kestirebilmek şöyle dursun, 
Türkiye ekonomisinin, siyasetinin, dış 
politikasının ne yöne gideceği bile belirsiz. 
Ne yerli, ne yabancı, hiç kimse yeni yatırım 
yapmak istemiyor. Faizlerin bu kadar yük-
sek olduğu bir ortamda hiç kimse yatırım, 
üretim, ihracat, istihdam riskine girmek 
istemiyor. Sermaye sahipleri devlete borç 
verip, yüksek faizlerle riske girmeden para 
kazanıyor. Türkiye bu günlerden geliyor. 

Bakınız, üç buçuk yılda ekonomimiz, bu 
manzarayı tamamen tersine çevirebildi. 
Makro ekonomik göstergelerde, istikrarda, 
güvende Türkiye çok başarılı bir perfor-
mans gösterdi. Bugün, hiç abartmadan 
söylüyorum, ibretle, takdirle izlenen, par-
makla gösterilen bir ülke konumuna yük-
seldi. Tabii ki, bunu yeterli görmüyoruz 
ama, Türkiye’yi bir girdaptan çıkardığımı-
zın hakkaniyetle hatırlanmasını istiyoruz. 
Türkiye bu düzeye sadece bir ekonomi 
politikasıyla gelmedi. 

Sadece ekonomiyi iyi yöneterek krizden 
çıkmadık. Demokratik bir hukuk devleti 
olma yolunda attığımız adımlar da güven 
ve istikrarı perçinlediği için Türkiye dur-
ma noktasından büyük bir yürüyüşe geçti. 
Türkiye ekonomisinin bu performansını 
yalnızca yaşadığımız krizlerle kıyaslamak, 
2000 ve 2001 yıllarındaki krizleri referans 
alarak Türkiye ekonomisinin bugününü 
değerlendirmek yanlıştır, yanıltıcıdır. 

Bakınız birkaç örnek vermek istiyorum: 
Enf lasyonda bugün ulaştığımız nokta, 
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kriz öncesi seviye değil, son 35 yılın en 
iyi seviyesidir. Büyümede geçtiğimiz yıl 
dünya rekorunu elde ettik. Şu anda 15 
çeyrek üst üste büyüme rekoruna sahibiz. 
2005 yılının 4. çeyreği de açıklandığında, 
ki orada da tahminlerimizle örtüşen bir 
büyüme oranı bekliyoruz, 16 çeyrek üst 
üste büyüme rekorunu kırmış olacağız. Bu 
da yine Türkiye’de ilk kez olacak. İhracat-
taki rekorumuz da hepinizin malumudur. 
2002 yılında toplam ihracatımız 36 milyar 
dolarken, 2005 yılı sonunda 73 milyar do-
lar. Üç buçuk yılda yüzde 100’ün üzerinde 
bir artış gerçekleşmiş. Uluslararası serma-
ye girişine bakıyorsunuz ki Türkiye’nin 
değişen manzarasının, değişen imajının 
en önemli göstergelerinden biri, 1953’ten 
2003 yılına kadar 1 milyar doları aşma-
mış. Ama bugün artık 10 milyar dolar se-
viyesine ulaşmış. Örnekler uzayıp gidiyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Söylemek istediğim şudur: Türkiye üç bu-
çuk yılda kimi zaman son 30 yılın, 40 yılın, 
kimi zaman da cumhuriyet tarihimizin 
rekorlarını kırmış, geçmişin hiçbir döne-
miyle kıyas kabul etmeyecek bir ilerleme 
kaydetmiştir. Sadece makroekonomik gös-
tergelerde değil, yapısal reformlarda, sosyal 
uygulamalarda, ekonomiyi doğrudan ilgi-
lendiren birçok parametrede yine kalıcı iyi-
leşmeler gerçekleştirilmiştir. Şimdi tüm bu 
iyileşmelerin, paralel olarak toplumun tüm 
kesimlerine yansıması için de adım adım 
önlemlerimizi, tedbirlerimizi alıyoruz. 

Bir yandan ekonominin temel göstergele-
rinde sağlam, kalıcı, sarsıntılara dayanıklı 

bir yapıyı oluştururken, diğer yandan da 
reel sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap 
vermenin mücadelesi içindeyiz. Bir yan-
dan reel sektörümüzün on yılların ihma-
linden kaynaklanan kronik sorunlarının 
üzerine gidiyor, bir yandan da süreç içinde 
ortaya çıkan sorunlarına eğiliyoruz. 

Bakınız; hükümetimiz tarafından uygula-
nan mali disiplin, eş zamanlı olarak düşen 
enflasyon ve faizlerin gerilemesi özel sek-
törümüzün yatırım talebinin artmasına 
yol açıyor ve ortaya bir kredi talebi çıkıyor. 
Öte yandan uyguladığımız mali disiplin 
kamu tasarrufuna, bu da hızla düşen 
kamu açığına yol açıyor. Böylece de özel 
sektörün kullanabileceği kaynak arzını or-
taya çıkarıyor. 2002 yılından 2005 yılının 
sonlarına kadar Türk bankaları tarafından 
kullandırılan kredi miktarının üçe katlan-
dığını görüyoruz. Bunun yüzde 90’dan faz-
lasını özel sektörümüz kullanıyor. 2002 yı-
lında ihtisas ve ticari kredilerin toplamı 26 
milyar dolar. 2005 yılı sonunda bu miktar 
tam 76 milyar dolara yükselmiş durumda. 

Yine büyümenin dinamiklerine baktı-
ğınızda, verimliliğe dayalı, özel sektör 
yatırımlarına dayalı, sağlıklı bir büyüme 
yapısıyla karşı karşıyayız. Bu da yine 
Türkiye’de çok sık görülen bir durum de-
ğil. Verimlilikte, kapasite kullanımında, 
üretimde, istihdamda çok olumlu gelişme-
ler var. Bunların yanında hükümet olarak 
da imkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeleri 
adım adım uygulamaya koyuyoruz. Vergi 
indirimleri, teşvikler, sektörel kolaylıklar 
bunlardan yalnızca bir kaçı. Yine, mali 
alanda ve sektörel bazda yaptığımız dü-
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zenlemeler, yatırım ortamını iyileştirmek 
için gerçekleştirdiğimiz reformlar da hem 
sanayimizi güçlendirmeye, hem de reka-
bet gücümüzü artırmaya yönelik girişim-
lerdir. 

Rekabet konusunda bir başka önemli fak-
tör hepinizin bildiği gibi eğitim, özellikle 
de mesleki eğitim konusu. Bu konuda da 
üç buçuk yıl içinde çok önemli çalışma-
lar yapıldı. İlk kez, bu yıl da dahil olmak 
üzere, son üç yılda eğitim harcamaları 
bütçede ilk sırayı aldı. Eğitimdeki reform 
çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. 
Böylece hızla büyüyen özel sektörümü-
zün kalifiye eleman ihtiyacına cevap ve-
rebilecek bir eğitim sistemi de oluşmaya 
başlıyor. Yine tarım ağırlıklı ekonomiden 
hizmet ağırlıklı ekonomiye dönüşümde 
ilerleme kaydedilmiş durumda. Rekabet 
politikası alanında sınırlı da olsa bir geliş-
me görülüyor. 

Şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum: Ba-
kınız, bugün artık yavaş yavaş sektörlere 
yönelmeye başladık. Dün, ekonominin, 
Türk sanayisinin genel sorunları listemiz-
de ilk sıralarda yer alırken, bugün artık 
tek tek sektörlere, daha ayrıntı sorunlara 
yönelmiş durumdayız. Başlı başına bunun 
bile Türkiye’nin kat ettiği mesafeyi görmek 
için yeterli olduğuna inanıyorum

Değerli katılımcılar… 

Türkiye’de enerji, kira, taşımacılık, pa-
zarlama ve benzeri girdi fiyatları yüksek. 
Bunu kabul ediyoruz. Bu artışın nedeni 
değerli YTL ya da hükümetimizin yanlış 

politikaları değildir. Uluslararası petrol 
ve doğal gaz piyasasındaki fiyatları bili-
yorsunuz. Dünyada ham petrol fiyatı son 
yıllarda önemli oranda artmıştır. 2002 yılı 
sonunda 23.1 dolar olan ham petrol varil 
fiyatı şu anda 60 dolar seviyesindedir. Bu 
artış ülkemizde yurt içi fiyatlara en az sevi-
yede yansıtılmıştır. 

Büyük ölçüde ham petrol fiyatlarıyla bağ-
lantılı olan elektrik fiyatları da sanayi sek-
törü için bugün, Kasım 2002 ile kıyaslan-
dığında TL cinsinden yüzde 6.4 oranında 
düşürülmüştür. İç ve dış piyasaların eko-
nomimize güveni ve ileriye dönük olumlu 
beklentileri Türk lirasının önemli ölçüde 
değer kazanmasına yol açmıştır. Ayrıca, 
Euro’nun ABD doları karşısında değer 
yitirmesi de sanayimizi etkilemiştir. Bu-
nun farkındayız, dikkatle takip ediyoruz. 
Ancak makro ekonomik dengelerin bozul-
maması birinci önceliğimizdir. Çünkü bu 
konu her türlü gelişmenin olmazsa olmaz 
ön koşuludur. Dalgalı kurdan vazgeçme-
miz, para politikalarından taviz vermemiz 
asla söz konusu değildir. 

Sanayicimizin rekabet gücünü koruyup ge-
liştirebilmesi için gerek kamu sektörünün, 
gerekse özel sektörün yapması gereken-
ler var. Biz, Türk sanayisinin geleceğine 
umutla ve güvenle bakıyoruz. Bu doğrul-
tuda geçmişten bu güne önemli adımlar 
atmış bulunuyoruz. Öncelikle kurumlar 
vergisi, gelir vergisi, KDV ve KKDF oran-
larında önemli indirimlere gittik. Bütçe 
imkanları ölçüsünde SSK primleri de da-
hil olmak üzere ilave tedbirleri de gözden 
geçiriyoruz. Bu kapsamda firmalarımızın, 
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katma değeri daha yüksek, markaya dayalı 
ürünlerin üretimine ağırlık vermelerini, 
birbirleriyle işbirliği ve uyum içinde hareket 
etmelerini, yeni pazarlar aramalarını, bü-
yük tedarikçilerle yakın işbirliğine giderek 
pazarlarını genişletmelerini, dünyadaki 
değişimi ve dünya ticaretindeki eğilimleri 
iyi takip etmelerini, buna göre gerekli uyum 
ve değişim yönünde gayret göstermelerini, 
rekabetlerini sürdürebilmek için özellikle 
kalite ve verimlilik artışına önem vermeleri-
ni bekliyoruz. 

Bildiğiniz gibi dünyada teknolojik gelişme-
ler ve küreselleşme bütün hızıyla devam 
ediyor. Bu nedenle ucuz işgücü ve doğal 
kaynaklara dayanan rekabet gücü fırsatı, bü-
yük ölçüde ortadan kalkmıştır. Artık, ulusla-
rarası piyasalarda uzmanlaşmak ve üretim 
teknolojisini geliştirmek önem kazanmıştır. 
Bu süreçte özellikle bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin iş yapma biçimlerinde meydan 
getirdiği değişimin etkisiyle, daha bilgi yo-
ğun ve yüksek katma değer getiren mal ve 
hizmet üretimi ön plana çıkmıştır. Firmala-
rımız ve girişimcilerimiz bu süreci iyi takip 
etmeli, gerekli dönüşümü sağlayacak doğru 
kararları zamanında almalıdırlar. 

Sonuç olarak; sanayicilerimizin sıkıntılarını 
anlıyoruz. Bunları çözmek için genel politi-
kalardan, makro dengelerden taviz verme-
den elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Ancak kısa vadede işgücü maliyetleri, enerji 
fiyatları, istihdam üzerindeki yüklerin he-
men düşmesini de beklememeliyiz. Bütçe 
ve finansman imkanlarının elverdiği ölçüde 
mümkün olan her şeyi yapmaya çalışacağız. 

Bu süreçte, başta da belirttiğim gibi karşılıklı 
anlayış, işbirliği, diyalog ve uyum son derece 
önemli. Bugüne kadar ele ele vererek, istişa-
re ederek, ortak hareket ederek Türkiye’nin 
çok önemli sorunlarının üstesinden geldik. 
İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de 
mevcut sorunların tek tek çözüldüğüne bir-
likte şahit olacağız. Sözlerimin sonunda, İs-
tanbul Sanayi Odamızın Meclis toplantısına 
başarılar diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Öncelikle sizlere hoş 
geldiniz diyorum. 

Hatırlayacağınız üzere, göreve geldiğimiz 
sırada her fırsatta sivil toplum örgütleriyle 
birlikte olacağımızı, karar alma sürecine 
azami ölçüde dahil edeceğimizi söyle-
miştik. Türkiye, demokratik gelişimiyle 
ekonomik kalkınmasını birlikte yürütmek 
zorundaydı. Krizden, kaostan bu anlayışla 
çıktık. 3 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’yi 
bugünkü seviyelerine sizlerle birlikte ta-

şıdık. Tüm bölgesel ve küresel sorunlara, 
yanı başımızdaki savaşa rağmen, ki özel-
likle belirtmem lazım, felaket tellallarının 
tahminlerinin aksine ekonomimiz hemen 
hemen tüm makro göstergelerde tarihi 
rekorlar kırdı. Artık makro ekonomik 
sorunları aştıktan sonra Türkiye’nin reel 
sektör sorunlarına daha çok odaklanmış 
bulunuyoruz. Bütün sektörlerle TOBB 
çatısı altında hep birlikte yaptığımız top-
lantılardan sonra şimdi de sektörlerle ayrı 
ayrı bir araya geliyoruz. Tekstil ve Turizm 

Ihracatın Sorunları  
Toplantısı

Ankara | 24 Mart 2006
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sektörlerinden sonra bugün de sizlerle 
birlikteyiz. 

Değerli ihracatçılar…

Türkiye’nin bütün sorunlarının bütünlük 
içinde ele alınmasını ısrarla dile getiriyo-
ruz. Sorunların çözümü ülke meselelerini 
birbirinden ayırmadan, koparmadan ele 
almaya bağlıdır. Türkiye bu anlamda çok 
zaman ve enerji kaybetmiş, küreselleşen 
dünyanın gerisinde kalmıştır. Geçmiş 
yönetimlerin komşu ülkelerle olan kötü 
ilişkilerini lehimize çevirerek Rusya’dan 
sonra bölgemizde en fazla ihracat yapan 
ülke olduk. Güven ve istikrarın kökleşme-
siyle Türkiye her anlamda büyük bir cazi-
be merkezi haline geldi. 

Türkiye’nin itibarı ile ihracatımız, dış tica-
retimiz paralel bir büyüme göstermiştir. 
2002’de 36.1 milyar dolar olan ihracatı-
mız, 2005 sonu itibariyle 73.4 milyar do-
lara yükseldi. 2002’de 5 bin 580 yabancı 
firma Türkiye’ye yatırım yaparken son 
3.5 yılda bu sayı yaklaşık 12 bine ulaştı. 
İhracatta dünya sıralamasında çok daha 
gerilerden 22’inci sıraya yükseldik. 

Şu ana kadar bütün hedeflerimizi aşan 
sonuçlar elde ettik. 2010 yılında ihracat 
hedefimiz 100 milyar dolardı. Cumhuri-
yetimizin 100. yılında ise hedefimiz, ihra-
catta 500 milyar dolara ulaşmaktır. Türk 
müteahhitleri dünyanın birçok ülkesinde 
önemli inşaatlar gerçekleştiriyorlar. 2002 
yılında 1.5 milyar dolar olan müteahhitlik 
hizmetleri 3 yıl içinde 9.3 milyar dolara 
yükseldi. Hedefimiz, daha kaliteli ürün, 

daha kaliteli malzeme kullanarak Türk 
müteahhitlerinin dünyanın bütün ülkele-
rinden iş almalarını sağlamaktır. 

Bu rakamlar, geçmişteki gibi hayali ra-
kamlar değil, reel rakamlardır. Yine de 
Türkiye’nin nerelere geldiğini gösteren bu 
reel tabloya rağmen, büyürken karşılaştı-
ğımız sorunlar vardır, olmaya da devam 
edecektir. Bugün karşılaştığımız sorunları 
da büyük oranda Türkiye’nin kabuğunu kı-
rarken yaşadığı sancılar olarak değerlendi-
riyorum. Ekonomik büyüme ve kalkınma 
engelli bir koşu gibidir. Yol kat ettikçe, yeni 
mesafeler aldıkça karşımıza yeni engelle-
rin çıkması tabiidir. Bu engellerin aşılması 
için gereken hamlelerin ne olduğunu sana-
yicimizle, ihracatçımızla, iş adamlarımızla 
bu şekilde tartışarak bulacağız. 

Hedef lerimize ulaşmak için sizlerin 
değerli öneri ve görüşlerinizin çok bü-
yük bir öneme sahip olduğunu özellikle 
vurgulamak istiyorum. İnanıyorum ki, 
meselelerin üzerine kararlılıkla, cesaretle 
yürürsek, çözüme yönelik tartışma plat-
formlarını genişletirsek bütün sorunla-
rımızın üstesinden gelebiliriz. Bugün de 
burada toplanmamızın amacı, ekonomik 
olarak yükselme dönemine geçtiğimiz bir 
dönemde ihracatçılarımızın karşılaştığı 
sorunları masaya yatırmak, bunlara bir-
likte çözüm üretmektir. Fikir ve önerile-
rinizin hükümetimizce azami ilgiyle, dik-
katle değerlendirileceğinden hiç şüpheniz 
olmasın. Değerli katılımınız için teşekkür 
ediyor, sizin görüşlerinizi, tespitlerinizi ve 
önerilerinizi dinlemek üzere sözlerime ara 
veriyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşma-
mızın en başında sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 

Sizler gayet iyi bilirsiniz, eskilerin sözü-
dür, “İşleyen demir ışıldar,” derler. Hü-
kümeti olarak bu özlü sözün hikmetine 
uygun şekilde hareket etmeye, bir tek saa-
timizi bile boş geçirmemeye azami gayret 
gösteriyoruz. Bu beraberliğimizde söze ön-
celikle geçen bir ay içinde neler yaptığımı-
zı, zamanımızı nasıl değerlendirdiğimizi, 
ülkemize neler katmaya gayret ettiğimizi 
kısaca anlatarak başlamak istiyorum. 

Sizler de şahit oluyorsunuz, hükümet 
olarak her ay gündemimizin değişmez bir 
maddesi var. Bir yandan ülkemize yeni ya-
tırımlar kazandıracak, hayırlı kazanımlar 
sağlayacak projelerin temellerini atıyor, 
bir yandan da biten yatırımları, tesisleri, 
projeleri hizmete açıyoruz. Mart ayı da bu 
yatırım zincirine önemli halkalar eklediği-
miz bir ay oldu. 

4 Mart tarihinde İstanbul’umuzun hem 
çehresini değiştirecek, hem de trafiğine 
önemli rahatlamalar getirecek 20 yol 
ve kavşağı hizmete açarken, 20 yeni yol 
ve kavşağın da temelini attık. Bütün bu 
seferberlik bir dünya kentine yakışan 

çağdaş şehircilik atmosferini tamamlama, 
İstanbul’un eşsiz güzelliklerine yenilerini 
ekleme gayretidir. 

Şehirlerimizi çağdaş standartlara kavuş-
turmak için hükümet olarak öncülük gö-
revimizi yerine getiriyor, yollarla, kavşak-
larla, konut ve dönüşüm projeleriyle, çevre 
düzenlemeleriyle, alt yapı çalışmalarıyla 
ülkemizin her köşesini adeta yeniden imar 
ediyoruz. Bu çerçevede 10 Mart tarihinde 
de Ankara’mızın Yenimahalle Belediyesi 
sınırları içinde 35 yıldır ertelenen bir 
problem yumağını çözüme kavuşturarak 
vatandaşlarımızın tapularını kendileri-
ne teslim ettik. 80 bin vatandaşımızın 
yaşadığı yedi ayrı mahallede bulunan 27 
bin imar tapusu sahiplerine dağıtılmış, 
başkente yakışmayan bu kronik problem 
tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Aynı  şeki lde  17 Mar t  tarihinde de 
Çanakkale’de Kepez limanını hizmete 
açtık. TOKİ’nin orada yapılan 144 konutu-
nun anahtar teslim törenine katıldık. Biga 
ilçemizde köprü, kapalı pazar alanı, kam-
yon garajı ve Ağaköy Kampüsü’nün toplu 
açılışlarını gerçekleştirdik. TOKİ’nin 224 
konutluk yeni inşaatının temellerini attık. 
Vatandaşlarımızın coşkusuna, heyecanına 
ortak olduk. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mart 2006
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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay TOBB çatısı 
altında bütün sektörlerin temsilcileriyle 
bir araya gelmiş, 7 saat boyunca onların 
sorunlarını dinlemiştik. Makro ekonomik 
dengelerde cumhuriyet tarihinin en iyi 
seviyelerini yakaladıktan sonra şimdi de 
mikro ölçekte sorunlara odaklanıyoruz. 

Mart ayında bu kez sırasıyla Tekstil, Tu-
rizm ve ihracat sektörlerimizin temsilcile-
riyle ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu, İstan-
bul sanayi odamızın meclis toplantısına 
katıldık. Uzun uzun kendilerini dinledik, 
talep ve ihtiyaçlarını dikkatle not ettik. 
Bunlardan acil ve öncelikli olanlara çö-
zümler ürettik, üretiyoruz. Orta ve uzun 
vadeli beklentiler üzerinde arkadaşları-
mızın çalışmaları devam ediyor. Ekonomi-
mizin belkemiği olan bu sektörlerimizin 
seslerine elbette kayıtsız kalmadık, kalma-
yacağız. Hükümet olarak, yatırım, istih-
dam ve üretimin teşvik edilmesi anlamına 
gelecek mümkün olan her türlü kolaylığı 
kendilerine göstermeye devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Mart ayı milletimiz için büyük öneme sa-
hip, özellikle de sosyal anlamı zengin pek 
çok özel gün ve kutlamanın da yer aldığı 
müstesna bir takvime sahip. Bildiğiniz 
gibi 8 Mart tarihini her yıl Kadınlar Günü 
olarak kutluyoruz. Bu yıl da çeşitli etkin-
liklerle, toplantılarla bu anlamlı günü kut-
ladık, kadınlarımızın sorunlarını, çözüm 
önerilerini tartıştık. 

Şunu hepimiz biliyoruz ki, yaşadığımız 
bütün sıkıntılardan en büyük payı kadın-

larımız alıyor. Türkiye yıllar boyunca ağır 
krizlerden, zorlu darboğazlardan geçip 
ayakta kaldıysa bunu herkesten önce ka-
dınlarımızın gerek aile ocağında, gerek 
sosyal hayatta gösterdikleri fedakarlıklara, 
cefakar gayretlerine borçluyuz. 

Ülkemizin mutlu ve müreffeh bir geleceğe 
yürürken dayandığı en önemli zenginlik 
de yine kadınlarımızın hayata kattıkları 
renkler, fikirler, paylaşım ruhu, sabır ve 
dirayet olacaktır. Sadece bizim değil, bü-
tün dünyanın kadın ruhundaki incelikler-
den, sevgiden, merhametten alacağı çok 
şey var. Kadın eli değmiş, kadın ruhuyla 
zenginleşmiş, şefkatle sarmalanmış bir 
dünya, elbette ki savaşla, kanla, gözyaşıy-
la kararan bugünlerden çok daha güzel 
yarınlar vadedecektir. Bu vesileyle bütün 
annelerimizin, eşlerimizin, bacılarımızın, 
kızlarımızın bu mutlu gününü tekrar teb-
rik ediyorum. 

Burada bir kez daha uzun uzadıya ayrın-
tılarına girmeye görmüyorum. Ama sizler 
zaten bunu çok iyi biliyor, yaşıyorsunuz. 
Kadınlarımızın sosyal, siyasal ve eko-
nomik hayata daha fazla katılmalarının 
önündeki engelleri kaldırmak, maruz 
kaldıkları ayrımcılığın temelindeki eğitim 
sorunlarını, ekonomik zorlukları aşmak 
için önemli çalışmalar başlattık. Bu yolda 
ciddi mesafeler de aldık, inşallah almaya 
da devam edeceğiz. 

Aziz vatandaşlarım…

Yaşlılar Haftası’nı da yine uluslararası bir 
etkinlikle Mart ayı içinde kutladık. Biliyor-
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sunuz dünya nüfusu hızla yaşlanıyor. Ge-
lecekte bu problemden en çok etkilenecek 
coğrafya da bizim içinde bulunduğumuz 
coğrafyadır. Türkiye’de bugün 65 yaşın üs-
tündeki nüfusumuz, 7.5 milyon civarında-
dır. Uzmanlar bu rakamın 2050 yılında 18 
milyona ulaşacağını söylüyorlar. Ortadoğu 
genelinde durum ne yazık ki bundan daha 
iyi değildir. 

Yaşlanma problemi elbette sosyo-ekono-
mik derinliği olan önemli bir problemdir; 
ancak insani boyutunu da unutmamak 
gerekiyor. Yaşlılarımızı hayatın dışına 
iten bir anlayışı bizim kültürümüz asla 
kabul etmez. Bu sebeple yaşlılarımızla 
yaşamayı ve problemlere bu insani kriteri 
esas alarak çözümler aramayı hedeflemek 
durumundayız. Meseleyi bütün bu boyut-
larıyla ele almak ve Ortadoğu özelinde 
yaşlanma problemine hem dikkat çekmek, 
hem de çözüm aramak üzere 16 Mart ta-
rihinde İstanbul’da 1. Ortadoğu Yaşlanma 
Kongresi’ne ev sahipliği yaptık. Bu kong-
renin meselenin çözümü için son derece 
önemli açılımlar sağladığı, hepimize yeni 
ufuklar kazandırdığı bir gerçektir, bu biri-
kimden azami derecede faydalanmayı bir 
görev bileceğiz. 

Yine Ankara’da Seyranbağları huzurevi-
mizde büyüklerimizle bir akşam yeme-
ğinde buluştuk, onlarla dertleşme imkanı 
bulduk. Yaşlılarımızın sahip oldukları 
tecrübe birikimini de, hayatın onlarla gü-
zelleştiğini de aklımızdan çıkarmayacağız. 
Sosyal dokumuzu korumak, öz değerleri-
mizi, hamiyetperverliğimizi, sevgiyi, şefka-
ti, paylaşmayı, yardımlaşmayı en kıymetli 

miraslarımız olarak yaşatmak hepimizin 
görevi. Bu bilinçle, bu hassasiyetle, hü-
kümet olarak çok önemli sosyal projeleri 
hayata geçiriyoruz. Bundan muradımız 
kanayan yaraları sarmak, kararmış gönül-
leri aydınlatmak, sevgiye aç insanlarımıza 
sevgi elimizi uzatmaktır. 

Mart ayı içinde “Hayatın tüm renklerini 
paylaşmak adına, Gökkuşağı ile güven 
dolu yarınlara” sloganıyla Gökkuşağı 
Projesi’ni kamuoyuna tanıttık. Bu proje 
özürlü vatandaşlarımızın eğitim, rehabi-
litasyon ve meslek edinme imkanlarını 
mümkün olan en üst seviyede iyileştirmek 
amacıyla geliştirilmiş hayırlı bir projedir. 

Bildiğiniz gibi nüfusumuzun yüzde 12’sini 
özürlü vatandaşlarımız oluşturuyor. Bu va-
tandaşlarımız günlük hayatlarında önemli 
zorluklarla karşı karşıyadır ve üzülerek 
söylüyorum, yıllar boyunca gelen geçen 
yönetimler arasında bu problemlere eğilen 
de çıkmamıştır. Biz hükümet olarak bu 
ayıbı ortadan kaldırmak, bu yanlışı düzelt-
mek üzere konuya hassasiyet gösterdik, 
geçen yılı Özürlüler Yılı ilan ettik. 

Yıl boyunca özürlülerimizin problemleri 
çeşitli etkinliklerle masaya yatırıldı, gün-
deme getirildi. Yine geçen yılın Temmuz 
ayında Özürlüler Yasası’nı da çıkararak 
yıllardır ihmal edilen düzenlemeleri ha-
yata geçirdik, özürlülerimizin hayatlarını 
bir parça kolaylaştırmaya, haklarını ge-
nişletmeye gayret ettik. Şimdi Gökkuşağı 
Kampanyası ile konuyu bir adım daha ileri 
taşıyarak, bu önemli sosyal problemi bü-
tün insanlarımızın gündemine taşımayı ve 
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çözüm yolunda bütün milletimizin katılı-
mını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kampan-
yadan elde edilecek olan gelirle özürlü 
vatandaşlarımıza eğitim, rehabilitasyon 
ve yaşam merkezleri kurulacaktır. 

Halen 300 bin özürlü çocuğumuzdan 
sadece 24 binine özel eğitim, her yıl sa-
dece 100 özürlü gencimize üniversite 
okuma imkanı sunabiliyoruz. Bunlar 
acilen değiştirmemiz gereken dramatik 
toplumsal gerçeklerimizdir, hepimiz bu 
konuda azami gayret ve hassasiyet içinde 
olmalıyız. Bizim medeniyetimize tarihte 
“Merhamet Medeniyeti” deniyordu, buna 
yakışır bir geleceği tesis etmek için ortak 
akıl ve duyguda buluşmak, çare üretmek, 
fikir üretmek, hizmet üretmek hepimizin 
boynunun borcu olmalı. 

Benzer bir başka projenin, Sevgi Evleri 
Projesi’nin tanıtımını da Mart ayı içinde 
yaptık. Gidenleriniz bilir, Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun 
geçmişte yapılan yuva ve yurtları kışla 
tipinde inşa edilmiş, dolayısıyla bütün 
iyi niyetli gayretlere rağmen maalesef 
burada kalan çocuklarımıza sağlıklı bir 
sığınak olmaktan uzak kalmıştır. Hükü-
met olarak bu yurtları önemli ölçüde 
azaltmanın, bir kısmını da rehabilite 
etmenin gayreti içindeyiz. Ama bu alan-
daki asıl önemli çalışmamız Sevgi Evleri 
Projesi’dir. 

Kışla tipi çocuk yuvalarının yerine “sevgi 
evleri” adını verdiğimiz ve en fazla 10-12 
çocuğumuzun barındığı şefkat yuvaları 
inşa ediyoruz. Bu projeyle devlete emanet 

edilmiş çocuklarımızın daha küçük bi-
rimlerde, aile ortamına benzer yapılarda, 
müstakil binalardan oluşturulan siteler 
içerisinde bakımını yapıyoruz. İzmir, Göl-
cük, Tekirdağ, Muğla, İstanbul ve Yalova 
illerimizde hizmete açılan Sevgi Evlerinde 
şu anda 750 çocuğumuz insani bir ortam, 
sıcak bir yuva atmosferi içinde hayatını 
sürdürüyor. İnşallah Niğde’de, Manisa’da, 
Safranbolu’da, İstanbul Bahçelievler’de 
ve Malatya’da yapımı süren evlerimizin 
hizmete girmesiyle yaklaşık 450 çocuğu-
muz daha bu imkana kavuşacak. 

Bu projeyi geleceğin Türkiye’sinin sos-
yal problemlerine deva olacak bir sevgi 
modeli, bir şefkat örneği olarak görüyor, 
konuya büyük önem atfediyoruz. Bu-
nunla yetinmiyor, 2005 yılında başlattı-
ğımız “Aileye Dönüş Projesi’ni de büyük 
bir dikkat ve kararlılıkla sürdürüyoruz: 
Terk edilmiş çocuklarımızı ailelerine geri 
döndürmek için bütün imkanlarımızı se-
ferber ediyoruz. Bu proje kapsamında şu 
ana kadar 1839 evladımız ailelerine geri 
döndürülmüştür. İnşallah bu ülkede gön-
lü yaralı tek bir çocuğumuz kalmayıncaya 
kadar gayretlerimizi sürdüreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Mart ayı içinde sağlık camiamız için özel 
bir anlama sahip olan Tıp Bayramı’nı 
hep birlikte kutlama imkanına kavuştuk. 
Hükümet olarak sağlığı öncelikli hizmet 
alanlarından biri olarak gördüğümüzü 
her vesileyle ifade ediyoruz. Sağlık siste-
mini çağın ihtiyaçlarına göre şekillendir-
mek amacıyla başlattığımız Sağlıkta Dö-
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nüşüm Projesi aksayan pek çok uygulamayı 
düzeltmiş, pek çok yenilik getirmiştir. 

Şunu açıkça itiraf edelim ki, Türkiye yıllar 
yılı ihmal ederek sağlık alanındaki sorun-
larını dağ gibi büyütmüştür. Ancak devlet 
olmanın şartlarından biri de vatandaşla-
rına insanca, eşit ve yeterli sağlık hizmeti 
sunmaktır. Bunu başarmakta kararlıyız. Bu 
problemleri görmezden gelmek yerine, üstü-
ne cesaretle giderek, geceli gündüzlü çalışa-
rak bu problem yumağını çözeceğiz. Çünkü 
devlet insan içindir, insanların mutluluğu 
içindir. 

Şükürler olsun ki bugün hiçbir insanımız 
hastane köşelerinde rehin kalmamakta, 
acil kapılarından geri döndürülmemekte, 
herhangi bir ayrıma tabi tutulmamaktadır. 
Artık dileyen dilediği yerde tedavisini yap-
tırmaktadır, güvencesiz tek bir insanımızın 
kalmayacağı günler de çok yaklaşmıştır. Bu 
arada uygulamada bazı eksiklikler, aksaklık-
lar olduğu doğrudur, ancak bunları gidere-
cek siyasi irade de görevinin başındadır. 

Biz Tıp Bayramı’nı sözle nutukla geçiştirmek 
yerine, Haseki’de, Çapa’da, yurdun pek çok 
başka köşesinde yeni şifa ocakları, hastane-
ler, klinikler, sağlık ocakları açarak kutluyo-
ruz. Bundan sonra da bu anlayışımızdan zer-
re kadar taviz vermeden yolumuza devam 
edeceğiz. Ben bu vesileyle başta hekimleri-
miz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımı-
za hatırlatmak isterim ki, böylesine ulvi bir 
görevi yaparken biz hükümet olarak yanla-
rındayız, yanlarında olmaya bundan sonra 
da devam edeceğiz. 

Aziz vatandaşlarım…

18 Mart, millet olarak bizim için müstesna 
bir tarihtir, çok özel bir yeri vardır. Bu se-
beple, büyük Deniz Zaferimizin 91. yıldönü-
münde bu yıl yine Çanakkale’de buluştuk. 
Tarihin şahit olduğu en şanlı zaferlerden 
birinin kahramanlarını, şehitlerimizin aziz 
hatırasını yad ettik. Dün “Çanakkale geçil-
mez” ifadesinde ortaya çıkan milli mücadele 
ruhu, bugün bu topraklarda yaşayan her 
bir vatandaşımızın canından aziz bildiği 
bir kutsal emanettir. Çanakkale hepimizin 
gönlünde bir istiklal meşalesi, bir bağım-
sızlık sevdası olarak yaşamaya, yaşatılmaya 
devam edecektir. 

Biz bu ülkeyi, bu bayrağı, bu istiklali, bu cum-
huriyeti kolay kazanmadık. Türk milleti, var 
olma mücadelesini ‘ya istiklal, ya ölüm’ diye-
rek kazandı. Bu imtihanlardan geçerek tek 
vücut bir millet olduk. Onun için dedik ki, 
hiç kimse yanlış hesap içine girmesin. Bizi 
millet yapan değerler de, bu aziz vatan da, bu 
yüce cumhuriyet de bizlere şehitlerimizin 
emanetidir. İstiklal mücadelemizi birlikte el 
ele, sırt sırta, omuz omuza kazandık. İstikbal 
mücadelemizde de aynı yüksek ruhla, aynı 
kardeşlik bağlarıyla, aynı vatan aşkıyla kaza-
nacağız. Allah’ın izniyle tek millet, tek vatan, 
tek bayrak olarak sonsuza kadar da birlikte 
olacağız. 

Değerli vatandaşlarım…

21 Mart’ta bu ruhu gölgelemek isteyen-
ler ortaya çıktı. Nevruz bayramını, bir 
toplumsal gerilim alanına dönüştürmek, 
buradan nifak üretmek isteyenler oldu. 
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Ancak onlara en güzel cevabı, yine Çanak-
kale ruhunun, milli mücadelenin varisi 
olan büyük milletimiz verdi. Yaktığımız 
nevruz ateşlerinde önce kalplerimizi 
ısıtacağız, dedik. Öyle yaptık. Kardeşlik 
bağlarımızı tazeledik, baharın gelişini taze 
umutlarla selamladık. 

18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönü-
münü nasıl aşkla, heyecanla kutladıysak 
Nevruz’u da, yeniden dirilişimizin ha-
bercisi olarak gördük, aynı aşkla, aynı 
heyecanla kutladık. Kimse sosyal hayatın 
getirdiği bazı sorunları, bazı meseleleri, 
bazı sembolleri nifak alameti olarak yo-
rumlamaya çalışmasın. Kimse, halkımızın 
dirlik ve düzeninden huzursuzluk üretme 
çabasına girmesin. Kimse, iç barışımızı, 
huzurumuzu ucuz tertiplerle bozmaya he-
veslenmesin. 

Biz, sevinçte de keder de bir ve beraberiz. 
Kavmiyet fikri, kabile fikri bizim medeni-
yetimize daima dar gelmiştir. Tarihi tecrü-
bemiz de bunu doğrular. Çanakkale’de yan 
yana yatan şehitler, bu toprakları vatan, 
bizi de tek bir millet yapmıştır. Bu vesi-
leyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi ve 
gazilerimizi, bir kez daha rahmet, minnet 
ve şükranla anıyorum. Onların aziz hatı-
raları, bu vatan, bu millet, bu bayrak var 
oldukça bizimle birlikte yaşayacaktır. Mil-
letimizin baharı, inşallah ebedi olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Dikkatli ve uyanık olmak durumundayız. 
Zira yakın geçmişte bizi provoke ederek, 

sağcı-solcu diye, Alevi-Sünni diye, Batılı-
Doğulu diye ayırarak karşı karşıya getir-
mek istediler. Bu kirli emellerine ulaştık-
ları, kardeşi kardeşe düşürdükleri de oldu. 
Gençlerimiz bu tuzaklara düşerek sadece 
kendi zamanlarını, enerjilerini, ideallerini 
değil, Türkiye’nin zamanını, enerjisini, 
ideallerini de zayi ettiler. Çıkan çatışma-
lara nice vatan evladını kurban verdik, 
anaların yüreğine ateş düştü, çocuklar 
öksüz kaldı, hayaller yıkıldı. Millet olarak 
bu acıları hep birlikte yaşadık, hepimizin 
yüreği aynı yangının ateşiyle yandı. 

Bugün yaşadığımız bütün bu acı tecrübe-
lerden çıkardığımız derslerle Türkiye’yi 
aydınlık yarınlarına taşıyacak olan bir 
değişimi hayata geçiriyoruz. Bu değişim 
milletimizin ortak kararı, ortak iradesidir. 
Üç yıl içinde pek çok eksikliği, pek çok 
aksaklığı giderdik, geçmişin ihmallerini 
telafi etmeye çalıştık, açık söylüyorum, 
çok önemli kazanımlar da elde ettik. Bu 
kazanımların hiç şüphe yok ki en değerlisi 
insanlarımızın kalplerindeki umudun ye-
niden yeşermeye başlamasıdır. 

Umutlarımızdan asla vazgeçmeyecek, bu 
umutları kırmaya çalışanlara asla izin 
vermeyeceğiz. Nifak şebekeleri, toplumsal 
yapımızdaki en küçük çatlağı büyütmeye, 
en küçük anlaşmazlığı istismar etmeye ça-
lışacaklardır. Örfler ve adetler üzerinden, 
inanç değerlerimiz üzerinden, kavmiyet 
meselesi üzerinden toplumsal huzurumu-
za darbeler vurmak isteyeceklerdir. Bun-
lara karşı millet olarak akıllı, sağduyulu, 
erdemli bir duruş sergilemek mecburiye-
tindeyiz. 
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Ö n ü m ü z e  k o y d u ğ u m u z  h e d e f l e r 
Türkiye’nin hedefleridir. Türkiye’nin yedi-
den yetmişe, doğudan batıya bütün insan-
larının hedefleri, beklentileridir. Türkiye 
demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle geliş-
meye devam edecek, gölge oyunlarına bir 
kere daha teslim olmayacaktır. 

Değişen dünya dengeleri, çok yönlü ulus-
lararası stratejiler, güç kavgaları, iç barı-
şımızı korumayı her zamankinden daha 
önemli kılmaktadır. Her şeyden önce ül-
kemizin, milletimizin bekası adına bu ko-
nuda bir zafiyet görüntüsü vermemeliyiz. 
Türkiye’nin kaybedecek tek bir anı, göz-
den çıkarılabilecek tek bir evladı yoktur. 
İstikbal mücadelemizi kazanmak, birlikte 
mutlu ve müreffeh bir Türkiye inşa etmek 
hepimizin ortak hedefi olmalıdır. 

Şunu her bir vatandaşımın çok iyi bilmesi 
gerekir. Hep birlikte kazanamazsak, hep 
birlikte kaybetmeye mahkum oluruz. Te-
rörle mücadele konusunda devletimizin 
bütün kurumları uyumlu bir kararlılık 
içinde hareket etmektedir. Türkiye’yi he-
defleyen kısa, orta ve uzun vadeli tehditler 
konusunda gerekli her türlü çalışma yapıl-
makta, bütün tedbirler alınmaktadır. 

Bu noktada siz değerli vatandaşlarımdan 
da hassasiyet içinde olmanızı, kulakla-
rınızı ve gönüllerinizi terörün karanlık 
propagandasına kapatmanızı bilhassa rica 
ediyorum. Bu ülkenin eşiğine geldiği taze 
baharı bir daha asla ertelemeyeceğiz. Bu 
milleti hak ettiği güzel yarınlara mutlaka 
ulaştıracağız. Çocuklarımızın umutları-
nın, hayallerinin, yaşama sevinçlerinin bir 

kere daha kırılmasına asla ama asla izin 
vermeyeceğiz. Allah milletimizin yolunu 
da, bahtını da açık etsin. Bu duygularla 
konuşmama son veriyor, hepinize hayırlı, 
bereketli günler diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar, değerli belediye baş-
kanları, yerel yönetimlerimizin saygıdeğer 
temsilcileri… Sizleri, sizlerin şahsında geldi-
ğiniz şehirlerimizi, bütün vatandaşlarımızı 
sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar 
getirdiniz. 

Yerel kalkınmada AK Parti iktidarının iki yı-
lını değerlendirmek ve gelecek hedeflerimizi 
tayin etmek üzere bir arada bulunuyoruz. 73 

milyon insanımızın mutluğu ve refahı için 
iki yılda neler yaptığımızı konuşacak, gele-
ceğin Türkiye’si için, geleceğin şehirleri için 
perspektifimizi ortaya koyacağız. 

Sözlerime başlarken mutlulukla ifade etmek 
isterim ki, Türkiye, AK Parti iktidarında te-
peden tırnağa yenileniyor, güçleniyor. Artık 
merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki 
o bitmez tükenmez gerilim yerini tam bir 

Yerel Kalkınma 2006:  
21. Yüzyılın Kentleri için  

Büyük Buluşma

Ankara | 01 Nisan 2006
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işbirliği bırakmıştır. AK Parti’nin tek başı-
na iktidar olmasından başka bu dönemde 
Türkiye’nin en büyük şansı merkezi yöne-
tim ile yerel yönetimlerin güç birliği içinde 
olmasıdır. Bunun semereleri şimdiden gö-
rülmeye başlanmıştır ama ileriki yıllarda bu 
istikrarın anlamı, ülkeye neler kazandırdığı 
çok daha net ortaya konacaktır. 21. Yüzyılın 
şehirleri bu güç birliği sayesinde mamur 
hale gelecektir. Zira biz oralardan geliyoruz. 

Yerel yönetimlerin derdini, ıstırabını ilikle-
rimize kadar yaşadığımız için göreve gelir 
gelmez Türkiye’ye sadece Ankara’dan bak-
mayacağımızı, sorunları sadece Ankara bü-
rokrasisinin gözünden ele almayacağımızı 
söyledik. Dediğimizi yaptık ve ülkemiz kısa 
zamanda çok büyük mesafeler aldı. Hükü-
met programımızda yerel yönetimlerle ilgili 
8 başlık altında taahhütlerde bulunduk; şim-
diye kadar da bu 8 taahhüdümüzün 7’sini 
gerçekleştirdik: Yerel yönetimleri güçlendir-
dik, demokratik katılımı artırdık, belediye-
lerimizin sınırlarını mülki idare kapsamına 
aldık. Büyükşehirlere objektif kriterler ge-
tirdik, yerel yönetimlere rağmen merkezden 
kararlar almadık. Hükümet programımızda 
öngördüğümüz gibi Avrupa yerel yönetim-
ler özerklik şartına uygun olarak Anayasal 
sisteme yerel yönetimleri dahil ettik. Beledi-
yelerimizin mali güçlerini artırdık, daha da 
artıracağız. 

Değerli kardeşlerim…

Her belediyemizin attığı adımları heyecanla, 
dikkatle izliyor, bütün açılışlara, temel atma 
törenlerine katılmaya çalışıyoruz. 3 yılda 
50 şehrimizde 100’ü aşkın açılışa ve temel 

atma törenine katıldık. Merkezi yönetim ile 
yerel yönetim aynı frekansta hizmet üretin-
ce Türkiye baştan başa bir şantiye alanına 
döndü. Ülkemiz dün bir rantiye alanı iken 
bugün bir şantiye alanına dönüştü. Eskiden 
yerel yönetimler sadece içişleri Bakanlığı ve 
İller Bankası ile muhataptı. Şimdi bütün ya-
tırımcı bakanlıklarımızla muhataplar. Enerji 
bakanlığımız, Çevre bakanlığımız, Maliye 
bakanlığımız yerel yönetimlerimizle doğru-
dan ilgilidir. 

Elbette sadece enflasyonu indirerek, sadece 
makro ekonomik sorunları çözerek değil, 
merkezi yönetimle yerel yönetimlerin güç 
birliği sayesinde Türkiye’yi o büyük girdap-
tan kurtardık. Bu başarı hepinizindir. Bu 
başarıyla ne kadar iftihar etseniz azdır. Ama 
hemen söyleyeyim ki, biz başarılarıyla yeti-
nen bir kadro değiliz. Koşu bittikten sonra da 
koşmaya devam edeceğiz. Yoksulluk ortadan 
kalkıncaya, bu ülkenin bütün insanlarının 
yüzü gülünceye kadar yılmadan çalışacağız. 

İşte bu ideali, bu büyük davayı paylaşan 
sizleri, bütün kadrolarımızı yürekten selam-
lıyorum. Tekrar söylüyorum. Bu şeref, bu 
başarı hepimizindir. Sizleri ülkem adına, 81 
vilayetimiz adına, 73 milyon vatandaşımız 
adına kutluyorum. Bizler kendisini ülkesine 
adamış büyük bir kadroyuz. Bu kadro ülke 
menfaatini daima kendi çıkarlarının üstün-
de görecektir. 

Değerli kardeşlerim…

Hatırlayınız… Bizden önce aylarca yıllar-
ca süren projeler bizim yönetimimizdeki 
belediyelerde sayılı günler içinde bitiyor. 
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Türkiye’nin bütün şehirleri kademe kademe 
doğalgaza kavuşuyor. Sadece sanayi bölgele-
ri değil, bütün konutları da doğalgaza kavu-
şuyor. Yerüstünde büyük bir şantiye faaliyeti 
sürdüğü gibi yeraltında da büyük şantiyeler 
yapılıyor. 

Bakınız, Cumhuriyet tarihinin en büyük 
Kentsel Dönüşüm Projesi sadece bir proje 
olmaktan çıkıyor ve hayata geçiyor. Başba-
kanlık Toplu Konut İdaremiz hiçbir ayrım 
yapmadan bütün belediyelerimizle işbirliği 
yaparak şehirlerimizin, insanlarımızın yü-
zünü güldürüyor. Kentsel Dönüşüm Proje-
lerimizle 82 il ve ilçede faaliyetlerimiz hızla 
ilerliyor. 35 bin konut için 40 il ve ilçede 
belediyeler ile TOKİ arasında protokoller im-
zalandı. 17 bin konutun inşaatına başlandı. 

Bir yandan gecekonduları ortadan kaldırır-
ken kimseyi üzmüyoruz, öte yandan kira 
öder gibi insanların ev sahibi olacağı sosyal 
konutlar üretiyoruz. 21. yüzyılın Türkiye’sin-
de gecekondu gerçeğini değişmez bir gerçek 
olmaktan çıkaracağız. KÖYDES projemizle 
2007 yılı sonunda Diyarbakır’dan Edirne’ye 
hiçbir köyümüzün yol ve su sorunu kalma-
yacak. Zira sadece bu proje için 2 milyar do-
lar para ayırmış bulunuyoruz. Artık, kavşak-
lar, tüp geçitler, köprüler, kent içi ulaşımın 
düzenlenmesi, çöp depolama, su arıtma gibi 
belediyelerimizin asli görev alanlarından 
söz etmiyoruz. 

Bunları zaten yapıyoruz, zaten yapacağız. 
Biz bunların ötesinde şehirlerimizi modern 
şehirler haline getirmek istiyoruz. Bugüne 
kadar ne taahhüt ettiysek fazlasını yaptık 
eksiğini yapmadık. Zira biz aşkla, heyecanla, 

coşkuyla yola çıktık. Türkiye’nin daralan 
yollarını genişletmek için iş başındayız. 
Türkiye’yi baştan başa aydınlatmak için 
sembolümüz ışık ve aydınlıktır. 

Değerli arkadaşlarım, değerli belediye baş-
kanları, değerli il genel meclisi üyeleri…

Bütün yaptığımız işlerin bir felsefesi olmak 
zorundadır. Eğer bir kenti yönetiyorsanız, 
bir demokrasi felsefeniz, bir kent tasavvu-
runuz, bir ülke tasarımınız olmalı. Daha 
önemlisi demokrasi anlayışınız ne kadar 
kuşatıcıdır. Ne kadar katılıma açıksınız… De-
mokrasinin beşiği yerel yönetimlerdir. Eğer 
orada halk yönetime, karar alma sürecine 
dahil olamıyorsa kimsenin başarısından söz 
edilemez. Bu vesileyle bazı temel ilkelerimizi 
hatırlatmak istiyorum. 

Demokrasi anlayışımız halk iradesinin 
aşağıdan yukarıya doğru yönetime tam 
olarak yansımasıdır. AK Parti olarak ortaya 
koyduğumuz yeni siyasetimizin temel be-
lirleyeni tabandır, halktır. Bir halk hareketi 
olarak eski yönetim anlayışını tasfiye eden 
AK Parti’nin önce tabanda kurulmuş olması, 
yerel yönetim tecrübemizle, sorunların ye-
rinden çözümüne dair ortaya koyduğumuz 
modelle doğrudan ilgilidir. AK Partinin başa-
rısının asıl sırrı halka yaslanması, sorunların 
yerinden çözümünü ortaya koymasıdır. 

Bu yüzden 3 Kasım seçimlerinden bir buçuk 
yıl sonra halkımız oy oranımızı 28 Mart 
seçimlerinde artırdı. Halkımız merkezi 
yönetim ile yerel yönetimin uyum halinde 
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olmasıyla neler kazanacağını gördü. Kaldı ki 
biz iş başına geldikten sonra şu bizim partili 
belediye, bu değil diye hiçbir ayrım yapma-
dık, yapmayacağız. Belediye başkanlarımız-
la ilk toplantımızda söylediğim şey şudur: 
Sizler seçildiniz, artık sadece AK partililerin 
değil bütün vatandaşlarımızın belediye baş-
kanlarısınız. 

Sakın hiçbir şekilde ayrımcılık yapmayın, 
bu ülkenin vatandaşları arasında ayrım 
yapmaktan daha büyük bir felaket, daha 
büyük bir yanlış olamaz. Bugün de aynı 
hususa dikkatlerinizi çekiyorum. Hiçbir 
AK Partili belediye başkanımız temsil ettiği 
şehrin bütününden, ülkemizin bütününden 
gözünü ayırmasın. Siyasetçileri tüketen, yok 
eden, sandığa gömen kayırmacılıktır, rüş-
vettir, yolsuzluktur, hukuksuzluktur. Lütfen 
bütün kardeşlerim azami hassasiyet içinde 
olsunlar. Ammenin menfaatinden başka bir 
görevimiz yoktur. Halkımız bizi birilerini 
kayırmamız için değil, hizmet etmemiz için 
göreve getirdi. Bunu unutmayın. 

Sevgili kardeşlerim…

Tepeden inme, seçkinci bir siyaset üretmi-
yoruz; zeminimizi hiçbir zaman unutmu-
yor, ayağımızı bastığımız yeri aklımızdan 
çıkarmıyoruz. Bireye, aileye, topluma, şehre, 
ülkeye bir bütünlük anlayışıyla bakıyor, si-
yasetimizi buna göre üretiyoruz. İzlediğimiz 
bu siyasetin de halkımıza çok iyi anlatılması 
gerekiyor. Zira henüz eski alışkanlıklarla 
toplumun büyük kesimleri Ankara’nın, yani 
merkezin her şeye yetişmesini bekliyor. 
Artık bu alışkanlıklardan vazgeçmemiz 
gerekiyor. Toplumu, siyasi mekanizmaları 

yerinden çözüm anlayışına hazırlamamız 
gerekiyor. 

Bu konuda AK Partili belediyelere büyük so-
rumluluklar düşüyor. Dolayısıyla ben bugün 
sizlerle daha ziyade mahalli idarelere, şehir 
yönetimine bakışımızla ilgili bazı temel 
hususları paylaşmak, bazı noktaların altını 
çizmek istiyorum. Geçtiğimiz üç buçuk yılda 
ülkemizin makro hedeflerini tahminlerin 
ötesinde gerçekleştirdik. Bütün göstergeler-
de beklentilerin üzerinde sonuçlar aldık. 

Makro hedeflerimizi gerçekleştirirken mik-
ro hedeflerimizi ihmal etmedik. Bu yüzden 
dünyanın dört bir yanında Türkiye’yi temsil 
ettiğimiz gibi şehirlerimizi mamur hale ge-
tiren her girişime, her davete de yetişmeye 
çalışıyoruz. Zira ülkenin heyecana, harekete, 
dinamizme ihtiyacı var. Ben Brüksel’de 40 
yıllık hedefimizi gerçekleştirmeye çalışırken 
de, Sudan’da Türkiye’yi anlatırken de ülkemi 
düşünüyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Mahalli idarelerin, belediyelerin, bugünkü 
demokratik yönetim anlayışı içinde giderek 
artan bir önem kazandığını biliyorsunuz. 
Esas itibarıyla mahalli idarelerin gerçekleş-
tirmesi gereken fonksiyonlar arasında iki 
husus ön plana çıkmaktadır. Bunlardan biri, 
yönetimin daha demokratik bir tarza ka-
vuşması, diğeri ise daha etkin, daha verimli 
işlemesidir. 

Hemen herkesin şu noktada uzlaştığını gö-
rüyoruz: Hizmetlerin sunumunda demokra-
tikliğin ve etkinliğin sağlanması için mahalli 
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idareler daha elverişli bir zemin oluşturmak-
tadır. Bildiğiniz gibi, Türkiye’de de mahalli 
idarelerin güçlendirilmesine yönelik tar-
tışmalar uzun yıllardır önemli bir gündem 
maddesi olarak devam edegelmiştir. Ancak, 
merkeziyetçi devlet geleneği ve bu geleneğin 
ürettiği zihnî yapı, bu alanda neticeye ulaş-
masını bugüne kadar engellemiştir. Bu ne-
denle mahalli idarelerin sistem içindeki ağır-
lığının artırılması bir türlü sağlanamamıştır. 
Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu 
anlayış içinde mahalli idarelere, dolayısıyla 
halka hep şüphe ile bakılmıştır. Mahalli ida-
reler, uzun yıllar merkezi idarenin merkez 
dışındaki uzantıları şeklinde algılanmıştır. 

Bir kere daha söyleyelim ki, bu anlayış yan-
lıştır. Bu yanlış yüzünden mahalli idareler, 
aslî vasıfları olan malî ve idarî özerklik ba-
kımından sınırlı birimler halinde kaldı. Bu 
anlayış yüzünden merkeziyetçi geleneğin 
ve merkezi idarenin problemleri mahalli 
idarelere de sirayet etmiş, mahalli idarelerin 
olgunlaşması zorlaşmıştır. Yerel yönetimler 
de şehir sakinleriyle sağlıklı bir bütünleşme 
sağlayamamışlar, onların yönetim sürecine 
katılımlarının temel bir gereklilik olduğunu 
kavrayamamışlardır. Yine yerel siyaset de 
şehirdeki rantın paylaştırılması gibi dar bir 
zeminde yürütülmüş, mahalli idareler, şehir 
kimliği ve şehir dokusu esasında bir şehirli-
lik bilinci üretememişlerdir. 

En önemlisi, belediyelerimiz şehre bir me-
deniyet perspektifinden bakamamışlardır. 
İşte bizim amacımız, hem merkezi idarenin 
hem de mahalli idarelerin fonksiyonlarını 
demokratik bir idarenin gereklerine uygun 
biçimde yeniden düzenlemektir. Böylece 

süreç içinde idari yapımıza hakim olan zih-
niyeti dönüştürmüş olacağız. Belediyelere ve 
Büyükşehir Belediyelerine ilişkin kanun dü-
zenlemeleriyle yapmaya çalıştığımız budur. 
Hepimiz biliyoruz ki, kanuni düzenlemeler 
belli bir zihni yönelişin ürünüdür. Yaptığı-
mız kanunlar, devlete, siyasete, ekonomiye 
ve topluma bakışımızla doğrudan alakalıdır. 

Bizim bakış açımıza göre merkezi idarenin 
üstleneceği hizmetler, temelde, devletin asli 
fonksiyonlarıyla ilgili hizmetler olmalıdır. 
Bunun dışında kalan mahalli nitelikli ve ma-
hallinde görülmesi mümkün bütün hizmet-
ler, mahalli idareler tarafından yerine geti-
rilmelidir. Böylelikle hem daha demokratik 
hem de daha verimli bir devlet ve yönetim 
yapısının ortaya çıkacağına inanıyoruz. 

Bugün bütün dünyada “kamu hizmeti” kavra-
mı ciddi bir mahiyet değişimi geçirmektedir. 
Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve 
onların tercihlerinden ayrı değerlendirilme-
mektedir. Tek taraflı olarak kamu otoriteleri 
tarafından belirlenen, vatandaş tercihlerini 
dışlayan kamu hizmeti anlayışı geçerliliğini 
yitirmiştir. Bu sebeple demokratik katılım 
bakımından mahalli idarelerin kamu hizmet-
lerinin yürütülmesindeki ağırlığı ve önemi 
artmaktadır. Mahalli ihtiyaçları kavramada, 
bu ihtiyaçlara uygun hizmet ölçülerini belir-
lemede mahalli idarelerin daha akılcı hareket 
edebileceği de aşikardır. 

Ancak şunu hemen ifade etmeliyim ki, ma-
halli idareler kendiliğinden demokratik ya-
pılar şeklinde algılanmamalıdır. Türkiye’nin 
tarihi tecrübesi de bunu açıkça göstermekte-
dir. Mahalli idarelerin demokratik vasıfları-
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nın ortaya çıkması, ancak demokratik süreç-
leri işletmeleriyle, toplum katılımına imkan 
veren mekanizmaları açık tutmalarıyla 
mümkündür. Bütün çabamız bunun içindir. 

Değerli kardeşlerim…

Demokratik belediyecilik anlayışı yanında, 
bir şehre ait olmanın bilincini geliştirmemiz, 
şehri bütün unsurlarıyla yaşayan canlı bir 
organizma gibi görmemiz gerekir. Yaşayan 
canlı bir organizma olarak şehrin sahipleri-
ni, yani şehir halkını yönetim ve karar süre-
cinin en önemli unsuru haline getirmeğimiz 
müddetçe, demokratik bir belediyeciliği 
hayata geçirmemiz mümkün değildir. Bu-
nun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimlerinin 
gecesinde kendimizi ve belediye başkanları-
mızı bağlayacak şekilde, belediye başkanları-
mızın bütün şehir halkının belediye başkanı 
olacağını, bütün hemşehrilerini kucaklaya-
caklarını, şehir zemininde azami bir demok-
ratik ortam tesis edeceklerini taahhüt ettik. 
Sizlerle birlikte bu taahhüdümüzün sonuna 
kadar arkasındayız. 

Mahalli yöneticilerimize düşen en önemli 
görevlerden biri, her şehrin bir ruhu, bir 
kimliği olduğunu bilmek ve buna uygun 
davranmaktır. Şehir, içinde yaşayan insan-
larla, tarihi dokusuyla, gelecek perspektifiyle 
bir medeniyetin göstergesidir. Şehirler bu 
bakımdan, medeniyetlerin gerçek mekanla-
rıdır. Medeniyetler, onları var eden şehirlerle 
kaimdir. Medeniyetin kadim değerleri, an-
cak şehirlerde hayat bulur. 

Siyaset anlayışımızın, ülkeye, topluma bakı-
şımızın, medeniyet kavrayışımızın en güzel, 

en ince, en rafine örneklerini şehirlerimizde 
ortaya koyabiliriz. Şehir üzerinde bütünlük-
lü bir bakış geliştirmeniz, her mahalleyi, her 
meydanı, her sokağı kendi eviniz gibi hisset-
meniz, şehir halkının bütününü kucaklama-
nız, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla hemhal 
olmanız özel bir önem arz etmektedir. Adil 
davranmak en önemli gücümüzdür. Böyle 
bir yöneticilik tavrı geliştirmenizin temel 
yolu, toplumun katılımını teşvik etmek, 
kanunen belirlenmiş toplumsal katılım me-
kanizmalarının ötesine geçen uygulamalar 
geliştirmektir. 

Başarınızı tayin edecek olan, sivil toplum 
kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla, mahalle 
muhtarlarıyla, kanaat önderleriyle sürekli ir-
tibat halinde olabilmeniz, karar süreçlerine 
katılımlarını özendirebilmeniz, yani şehrin 
yönetiminde ortak aklı harekete geçirebilme 
kapasitenizdir. 

Değerli kardeşlerim… 

Bize düşen samimiyetle gayret etmektir, ça-
lışmaktır, üretmektir. İnşallah bu gayretlerin 
hepsi ülkemizi daha mamur, daha bayındır 
hale getirecektir. İnşallah Türkiye, içinde 
bulunduğu bu durumdan çok daha ileri, çok 
daha müreffeh günlere kavuşacaktır. Bun-
dan üç buçuk sene önce enflasyon yüzde 8’e 
inecek deseniz kimse inanmazdı. Üç yılda 
milli gelir 5 bin doları aşacak dense yine 
kimse inanmazdı. Bunlar gerçekleşti. Kalan 
sorunlarımız da güç birliğimiz sayesinde 
aşılacaktır. Sözlerime son verirken Allah 
yardımcınız olsun diyor, sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum.
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Değerli müteahhitlerimiz… Türkiye’nin kal-
kınma stratejisinin en önemli ayaklarından 
biri olan inşaat sektörümüzün bir değerli ku-
rumunun, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
Genel Kurulu’nda sizlerle bir araya gelmek-
ten büyük bir mutluluk duyuyorum. 

İnşallah sizlerin büyük gayretleriniz ve 
bizim de yakın desteğimizle inşaat sektörü 
iki binli yıllara damgasını vuracak, güçlü ve 

müreffeh Türkiye’nin öncü sektörlerinden 
biri olacaktır. Bu bakımdan çalışmalarınızı 
büyük bir dikkat ve takdirle izlediğimi bil-
menizi istiyorum. 

Son açıklanan rakamlara göre Türkiye, tari-
hinde ilk kez 16 çeyrek üst üste büyümüştür. 
Böyle bir dönemde, bu başarının temel amil-
lerinden olan bir sektörün Genel Kurulu 
bizim için elbette farklı bir anlama sahip-

Türkiye Müteahhitler Birliği 28. 
Olağan Genel Kurulu

Ankara | 05 Nisan 2006
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tir. Rakamları bildiğinizi zannediyorum; 
ekonomimiz 2005 yılını da, 2003 ve 2004 
yıllarında olduğu gibi hedeflerin üstünde 
bir başarıyla tamamlamıştır: Gayri Safi Milli 
Hasıla’da yüzde 7.6 oranında bir büyüme 
gerçekleştirilmiştir. Bu hepimize mutluluk 
veren bir istikrar tablosudur. 

Bu büyüme sayesindedir ki, işbaşına geldi-
ğimizde milletimize verdiğimiz “beş yılda 
kişi başına 5000 dolarlık milli gelir” sözünü 
vaktinden çok önce tutmuş olmanın da 
gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye 
büyümeye devam edecektir. İnsanlarımız 
ekonomik arızaların önemli ölçüde tamir 
edildiği geçen üç yılın ardından, özellikle 
önümüzdeki dönemde bu büyümeyi daha 
fazla hissetmeye başlayacaklardır. 

Bu rahatlamanın etkileri bazı sektörlerde 
şimdiden kendini göstermeye başlamış 
durumda. Bu sektörlerden biri de, sizler 
yakından biliyorsunuz inşaat sektörüdür. 
Emlak satışlarında büyük bir talep oluşmuş-
tur. İnsanımız bugün düne göre kendini çok 
daha güvende hissettiğinden; önünü göre-
bilir hale geldiğinden ev sahibi olma arayışı 
içine girmiştir. Oluşan bu önemli talebi kar-
şılamak, karşılamakla yetinmeyip çok daha 
fazla geliştirmek de sizin ve bizim görevimiz. 

Değerli dostlar…

Ekonomimizin büyümesi elbette çok sevin-
dirici, ancak bu büyümenin önemli ölçüde 
özel sektör kaynaklı bir büyüme olması 
bundan daha da sevindirici. Daha önceki 
iki yılda olduğu gibi 2005 yılında da eko-
nomimizdeki büyümenin aslan payı özel 

sektörümüze ait olmuştur. Özel sektörümüz 
geçen yıl yatırımlarını reel olarak yüzde 23.6 
oranında arttırmıştır. Bu yatırımların ekono-
mik büyümeye katkısı 4.6 puan seviyelerini 
yakalamıştır. Bu tablo içinde inşaat sektörü-
müzün farklı bir yeri var, bunu da herkesin 
takdir etmesi lazım. 

Bakınız tablo herkesin gözlerinin önünde: 
İnşaat sektörümüz yüzde 19.7 oranıyla 
2005 yılında en yüksek büyümeyi kaydeden 
sektörümüz. Sizler de biliyorsunuz 1993 yı-
lında başlayan 10 yıllık küçülme döneminin 
ardından bu büyüme inşaat sektörü için de, 
Türkiye ekonomisi için de bir taze baharın 
habercisidir. Çünkü inşaat sektörümüz, bir-
çok başka sektörümüzü de olumlu yönde 
etkileyebilen, istihdama da doğrudan katkı 
sağlayan bir niteliğe sahip. 

Bu bakımdan bu sektörde sağlanan can-
lanma, şehir şehir bütün Türkiye’yi saran 
bir iyileşmeye, bir kalkınma heyecanına 
dönüşüyor. Ancak inşaat sektörümüz diğer 
sektörlerimize örnek olacak bir başka başa-
rıya da sahip: Küresel rekabete açıklık. 2005 
yılında yurtdışında müteahhitlik hizmetle-
riyle kazanılan 9.3 milyar dolarlık iş hacmi 
sadece küresel rekabet alanındaki başarının 
boyutlarını ortaya koymuyor, bu sektörün 
geleceğini de aydınlatıyor. Bu iş hacmi, yine 
Türk Müteahhitler Birliği rakamlarıyla 2003 
yılına göre hemen hemen üç katlık bir artışı 
ortaya koyuyor. Üstelik bu faaliyetler belli 
ülkelerde, sınırlı bir coğrafyada değil, 63 
farklı dünya ülkesinde, geniş bir coğrafyada 
yürütülüyor. Yani Türk inşaat sektörümü-
zün bayrağı dünyanın dört bir köşesinde 
dalgalanıyor. 
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 ENR (Engineering News Record) adlı ulusla-
rarası sektör dergisi tarafından her yıl yapıl-
makta olan “Dünyanın En Büyük 225 Ulus-
lararası Müteahhidi” sıralamasına 2005’de 
ilk kez Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi 14 
Türk müteahhidi de girmiştir. Bunlar inşaat 
sektörünün, müteahhitlerimizin ne büyük 
bir atılım içinde olduğunun, ne kadar zengin 
bir vizyon ortaya konduğunun açık gösterge-
leridir. 

Peki bu alanda hiç sorun yok mu, hiç sıkıntı 
yok mu, elbette var. Ama geçen kısa zaman 
zarfında enerjilerimizi, fikirlerimizi, gayret-
lerimizi nasıl birleştirdiysek, bundan sonra 
da aynı şekilde çalışarak bu zorlukları rahat-
lıkla aşabileceğimiz de aşikârdır. Hükümet 
olarak kalkınmamızın temel taşlarından 
olan bu sektörümüzün sorunlarını, sıkıntıla-
rını dinlemeyi, bunları gidermek için eldeki 
imkanları seferber etmeyi hem bir görev, 
hem de aklın gereği sayıyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Dedik ki Türkiye ekonomisi özel sektör ağır-
lıklı, yatırıma ve üretime dayalı bir büyüme 
içindedir. Bugünün gerçeklerine bakarak 
doğru olanın böyle büyümek olduğunu da 
aklıselim sahibi herkes kabul etmektedir. 
Özel sektörümüzün önünü açmak, dertle-
rine çare bulmak, yeni yatırım ve küresel 
rekabet konusunda girişimcilerimizi yü-
reklendirmek, desteklemek noktalarında 
önemli gayretler ortaya koyuyoruz. Birçok 
sektörümüzün yararlandığı vergi kolaylıkla-
rıyla, bürokratik kolaylıklarla, teşvik uygu-
lamalarıyla bizim farkımızı takdir ettiğinizi 
sanıyorum. 

İnşaat sektörü hükümet olarak bizim özel 
ilgi gösterdiğimiz alanlardan biri. Bugün bu 
sektörde yaşanan canlanmada sizlerle sağla-
dığımız uyumlu işbirliğinin önemli payı var. 
Bugün Türkiye’nin her bir köşesinde toplu 
konut projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, 
altyapı çalışmaları, yol çalışmaları bütün 
hızıyla sürmektedir. Türkiye’nin her şehri, 
her ilçesi bir büyük şantiyeye dönmüş du-
rumdadır. Türkiye bu hummalı çalışmalarla 
adeta geleceğini imar ve inşa ediyor. Sadece 
TOKİ projeleriyle hükümetimiz dönemin-
de son üç yılda 78 il ve 177 ilçede toplam 
449 şantiyede 165.633 konut üretilmiştir. 
Halihazırda geleceğe dönük olarak 350.000 
konutluk projeksiyon yapılmış durumdadır. 
İnşallah 2007 sonuna kadar 250.000 konu-
tun yapımına başlayacak ve bunların büyük 
bir kısmını da tamamlayacağız. 

Burada üzerinde en çok durulması gere-
ken husus bütün bu gelişmelerin yüzde 
100’ünün TOKİ- Özel sektör işbirliğiyle 
yapılmasıdır. Hedefimiz bu rakamların al-
tında kalmamak, şartları zorlayarak üstüne 
çıkabilmektir. Bu hedefe kiminle ulaşaca-
ğız? Sizlerle, büyük potansiyelini, kalitesini, 
birikimini dünyaya kanıtlamış Türk müte-
ahhitleriyle ulaşacağız. İnşallah Mortgage 
sisteminin işlerlik kazanmasıyla konut 
alanında daha büyük bir canlanma ortaya çı-
kacak, sektör inanıyorum ki altın dönemini 
başlatacaktır. Genel Kurulun hayırlı olması-
nı diliyor, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 
tüm üyelerini, sizlerin aracılığınızla inşaat 
sektörümüzün bütün çalışanlarını sevgiyle 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle selam-
lıyorum. 

Et ve süt sektörü bugün hem ülkemizde, 
hem de dünyada en stratejik sektörlerden 
biri olarak kabul edilmektedir. Bu temel gıda 
maddeleri, sağlıklı nesillerin yetişmesi ba-
kımından hayati öneme sahiptir. Üretim ve 
ticaret boyutuyla da yüz binlerce kişiye istih-
dam sağlamaktadır. Dolayısıyla bu stratejik 

sektörün meseleleriyle ilgilenmek, sorunla-
rına çözüm aramak elbette önceliklerimiz 
arasındadır. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bir tarım ülkesi… Geniş ve verimli 
arazileriyle, meralarıyla, küçük ve büyük baş 
hayvan potansiyeliyle bölge ülkeleri arasın-
da bu konuda önemli bir yere sahip. Ancak 

SETBIR  
Olağan Genel Kurulu

Ankara | 06 Nisan 2006
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geçmişte yeterince planlı çalışılmadığını, 
Türkiye’nin bu potansiyelinin gerektiği 
gibi değerlendirilemediğini hepimiz bili-
yoruz. Maalesef süreç içinde sorunlar üst 
üste katlanarak büyümüş, çözümleri de 
güçleşmiştir. Ülkemizdeki küçük ve büyük 
baş hayvanlarla ilgili rakamlara şöyle bir 
baktığınızda, birçok cinsin sayısının azal-
dığını görüyorsunuz. 

Bilmeliyiz ki, 1980 yılından itibaren hay-
vancılık sektöründe yaşanan olumsuz 
gelişmeler, uygulanan ekonomik politika-
larla olduğu kadar, öteki ülke meselelerine 
bakış açısındaki yanlışlarla da doğrudan 
ilgilidir. Evet sektörlerin stratejileri var-
dır, ancak ülke siyasetini belirleyenler 
meseleleri bütünlük içinde ele almazlarsa 
sorunlar kördüğüm olur. Göreve geldiği-
miz günden beri yapmaya çalıştığımız şey 
bütünlüklü bir siyaset ve yönetim anlayışı 
oluşturmaktır. Makro hedefleri tutturma-
dan sektörel düzenlemeler yapamazsınız. 

Ne mutlu bize ki, Türkiye son üç yılda 
bütün makro ekonomik hedeflerine ulaş-
mıştır. Şimdi tek tek ekonomimizin ana 
sektörlerine odaklanmış durumdayız. 
KÖYDES Projesi’yle geçen yıl köye dönük 
hizmetlere 500 milyon dolarlık bir kaynak 
aktardık. Yine bu yıl için bu hizmetlere 
sadece KÖYDES projesi kapsamında ayır-
dığımız kaynak 2 milyar dolardır. Bakınız, 
bunun ekonomik yatırım değeri şimdiden 
ölçülemeyecek kadar büyüktür. Zira köy-
deki hayat kalitesini yükseltmek ekono-
minin geneli açısından da hayati öneme 
sahiptir. 

Bu nedenle ilk icraatlarımızdan biri de Köy 
Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi 
kapsamında “1000 Köye 1000 Tarımcı 
Projesi”ni hayata geçirmek oldu. Şimdilik 
ülkemin bin köyünde, idealist bin ziraat 
mühendisi ile veteriner danışmanlık hiz-
meti veriyor. Bu projemizi daha ileri nok-
talara taşıyarak tarımın ve hayvancılığın 
gelişmesine, köyün kalkınmasına yönelik 
gayretlerimizi sürdüreceğiz. Yıllar boyun-
ca süregelen ihmalin, vurdumduymazlı-
ğın ne boyutlara geldiğini sizler yaşayarak 
biliyorsunuz. Değerlendirmelerinizi, eleş-
tiri ve önerilerinizi alacağız. İmkanlarımız 
ölçüsünde ne gerekiyorsa yapacağız. 

Değerli konuklar…

Bakın Avrupa Birliği ülkelerindeki inek 
sayısı ülkemizdekinin sadece 4 katı olma-
sına rağmen, süt üretimleri bizden 11.5 kat 
daha fazladır. Yani ülkemizdeki verim, AB 
ülkelerinin yaklaşık üçte biri kadardır. Bu, 
sadece hayvancılıkla geçinenleri ilgilendir-
miyor. Çünkü bundan yalnızca dericilikle, 
tekstille, giyimle, et, süt ve gıda üretimiyle 
uğraşan vatandaşlarımız etkilenmiyor. 

Mesele, her gün belli miktarlarda bu temel 
gıdaları tüketmek zorunda olan yavrula-
rımızı ve gençlerimizi, dolayısıyla onların 
ailelerini de çok yakından ilgilendiriyor. 
Bugün hala çocuklarımızın yeterli mik-
tarda et ve süt tüketemediğini kabullen-
memiz mümkün değildir. Hem bu kadar 
verimli arazileriniz, meralarınız; tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan böyle büyük bir nü-
fusunuz olacak, hem de yeterince et ve süt 
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tüketemeyeceksiniz… Bu tabloyu tersine 
çevirmekten başka bir seçeneğimiz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım…

Hükümet olarak hayvancılığa büyük önem 
veriyoruz. Türkiye’nin en temel mesele-
lerini, 30 yıl, 40 yıl bekletilen, ertelenen 
sorunlarını çözdüğümüz gibi bunu da 
çözeceğiz. Hayvancılık alanında öncelikle 
bir durum tespiti yaptık. AB öncesi ve son-
rasında sektörle ilgili ulusal hedeflerimizi 
belirledik. 

Bakınız, 2005–2013 yılları arasında, süt 
üretimini 25 milyon tona, kırmızı et üre-
timini 1, 5 milyon tona, kişi başına süt 
tüketimini 290 litreye, kişi başına kırmızı 
et tüketimini 18 kilograma, kayıtlı üretimi 
de yüzde 85 oranına çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Biliyorsunuz, bu alandaki destekleme 
politikamızı değiştirdik. Ulusal hedeflere 
ulaşmak için, hijyenik süt üretimi ve pa-
zarlamasına yönelik destekleme getirdik. 
Yüzde 5 olan destekleme payını, yüzde 
12’ye çıkardık. 

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 2002 yılında 200 trilyon TL 
olan destek miktarını tam üç kat artırarak, 
622 trilyon TL’ye çıkardık. 2005 yılında, 
sadece süte ödediğimiz prim desteği, 130 
trilyon TL olmuştur. 2000 yılında hay-
vancılığa verilen destek, sadece 33 trilyon 
TL’dir. Yani, bakanlık bütçesinin yüzde 
14’üdür. 2004 yılında bu destek tam 174 
trilyon TL’ye yükseltilmiştir. Bu da Bakan-
lık bütçesinin yüzde 19.2’sine tekabül et-

mektedir. Yine 2005 yılında sağladığımız 
destek 650 trilyon TL’dir. 

Nereden nereye geldiğimizi bu rakamlar 
çok net olarak ortaya koymaktadır. Bu des-
teklerin sonuçlarını da almaya başladık. 
2002 yılında süt üretimimiz 8.4 milyon ton 
iken, yüzde 28’lik bir artışla bugün 11 mil-
yon tona ulaşmıştır. Et üretimimiz 2002 
yılında 421 bin ton iken, yüzde 6.5’luk 
bir artışla 2005 yılı sonunda 460 bin tona 
ulaşmıştır. Türkiye’de süt sanayi bugün 
artık kurulu kapasitesi ve sahip olduğu alt 
yapı ile AB ülkeleri ile rekabet edebilecek 
seviyeye gelmiştir. Çok daha ileri noktaları 
da hep birlikte yakalayacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Sektörün sorunlarını biliyoruz. Benden 
önce konuşan arkadaşlarım da ayrıntılı 
bilgiler sundular. Bu bilgileri, bu önerileri 
dikkatle not ediyoruz, takip de edeceğiz. 
Türkiye’de her yaştan, her gelir grubundan 
insanımızı her boyutuyla çok yakından il-
gilendiren bu sektörün sorunlarına kayıt-
sız kalmamız zaten söz konusu olamaz. 

Biliyorsunuz, üç buçuk yıl gibi gerçekten 
kısa sayılabilecek bir süre içinde Türkiye 
ekonomisinde köklü değişimlere imza 
attık. Lütfen hatırlayınız, Bundan üç yıl, 
dört yıl önce, bu ülkenin en önemli soru-
nu nedir denildiğinde aklımıza ilk gelen 
konular enflasyon, yüksek faizler, her gün 
artan borç stoku, istikrarsızlık, belirsizlik, 
güvensizlik ortamıydı. Bugün bütün bu so-
runları çözmüş olmanın getirdiği güvenle, 
motivasyonla, artık işsizliğe, yoksulluğa, 
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gelir dağılımındaki dengesizliğe ve tek 
tek sektörlerimizin meselelerine eğilmiş 
durumdayız. 

Şimdi biz, 2013 yılında et üretimini 1.5 
milyon tona, süt üretimini 25 milyon tona 
çıkaracağız diyoruz. Bunun hayal olduğu-
nu düşünenler olabilir. Onlar, enflasyonu 
düşüreceğiz, paradan 6 sıfır atacağız dediği-
mizde de inanmamışlardı. Üç buçuk yıl önce 
faizleri yüzde 20’nin altına çekeceğimizi söy-
lemiştik. Bugün faizler yüzde 14’leri, hatta 
yüzde 13’leri gördü. İnşallah bunların çok 
daha altına da inecek. 

Hükümet olarak ortaya koyduğumuz başarı 
sadece makro ekonomik göstergelerle de 
sınırlı kalmamıştır. İşte konutta gerçekleş-
tirdiğimiz hamle, işte hastaneler, yollar, 
işte tarımda attığımız devrim niteliğindeki 
adımlar… Bunlara bir de Avrupa Birliği sü-
recini ekleyin. Belki zorlu bir süreç olacak, 
belki sektörümüz kendisini baştan sona ye-
nilemek zorunda kalacak. Ancak Türkiye bu 
süreci de başarıyla geçecek, en kısa zamanda 
AB standartlarında et ve süt üreten bir ülke 
haline gelecektir. 

Bu vesileyle çok değerli sektör temsilcilerini 
de, bu yeni sürece hazırlıklı olmaları konu-
sunda uyarmak istiyorum. Türkiye, artık 
sadece kendisiyle yarışan bir ülke değildir; 
Türkiye artık Avrupa’yla, dünyayla rekabet 
edebilen bir ülkedir. Bu rekabette hep önde 
olabilmek için de dinamizmimizi, heye-
canımızı hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. 
Özellikle Avrupa Birliği’ne katılım sürecin-
de, işletmelerimizin bunları göz önünde 
bulunduracaklarını umuyorum. Sözlerimin 

sonunda Setbir’in genel kuruluna başarılar 
diliyor, sizleri bir kez daha sevgiyle selamlı-
yorum…
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Değerli arkadaşlarım… Hoşgeldiniz. 

Türkiye’ye hizmet etmek için yola çıkmak 
üzeresiniz. Milletimizin mutlu ve müref-
feh yarınlara kavuşmasında çok önemli 
işler gerçekleştireceğinize bütün samimi-
yetimle inanıyorum. Yeni ufuklara doğru 
hızla yol alan ülkemizin heyecanını yürek-
lerinizde hissettiğinizden hiç şüphem yok. 
Sizlerden bu coşkuyu asla kaybetmemeni-

zi, önünüze çıkacak zorluklar karşısında 
asla yorgunluğa, yılgınlığa kapılmamanızı 
istiyorum. 

Bilmelisiniz ki, hangi mukaddes yurt köşe-
sine giderseniz gidin, insanımızın sizden 
beklentileri büyük olacaktır. Gittiğiniz yer-
lerde devletin gülen yüzü, şefkatli eli, çare 
üreten aklı olmak durumundasınız. Yıllar 
yılı ihmale uğramış pek çok meselemiz, 

Yeni Atanan  
Kaymakamları Kabul

Ankara | 07 Nisan 2006
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çare bekleyen pek çok sıkıntımız var. Bu 
milletin dertlerini kendi derdiniz, ihtiyaç-
larını kendi ihtiyaçlarınız biliniz. Hiçbir 
zaman vatandaşlarımızın devletten ümidi 
kesmelerine yol açacak bir ihmalkarlık, 
bir gamsızlık, bir uzaklık içine girmeyece-
ğinizden eminim. 

İnanıyorum ki, Türkiye’nin dört bir köşe-
sine gençliğinizin dinamizmini götürecek, 
yenilik ve değişimin öncülüğünü yapa-
caksınız. İnsanımızla aranıza duvarlar 
çekmeyecek, onların acılarına, kederleri-
ne, sevinçlerine ortak olacaksınız. Gerek-
tiğinde sofralarına oturacak, ekmeklerini 
bölüşecek, gerektiğinde de siz onlara bere-
ketli sofralar kuracaksınız. Ne olursa olsun 
bulunduğunuz makamlara bu milletin 
imkanlarıyla geldiğinizi; o makamlarda 
bu millete hizmet etmek için bulunduğu-
nuzu unutmayacaksınız. Kimliğinizle, du-
ruşunuzla, aklıseliminizle, birikiminizle 
gittiğiniz yerlerde devleti temsil edecek, 
halkı aydınlatacaksınız. Demokrasinin, 
insan hakları ve özgürlüklerinin, barış ve 
esenliğin savunucusu en başta yine siz 
olacaksınız. 

Yakaladığımız büyük değişim rüzgarını 
bir uçtan bir uca bütün Türkiye’de siz esti-
receksiniz. Sizlerden atandığınız yerlerin 
sadece mülki amiri değil, aynı zamanda 
kalbi, sağduyusu ve vicdanı olmanızı bek-
liyorum. Bu ülkenin gelecek ideallerinin 
sancaktarı olduğunuzu asla aklınızdan 
çıkarmayın. Sizlerin bu liyakate, bu dira-
yete fazlasıyla sahip olduğunuza inanıyor, 
hepinize başarılar diliyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri sevgiyle selamlı-
yorum. Her yıl verdiği ödüllerle bu seçkin 
topluluğu bir araya toplayan İMEDYA’ya 
da teşekkür ediyorum. 

Türkiye’nin çok daha müreffeh bir gele-
ceğe doğru hızla ilerlediği, buna karşılık 
elde ettiğimiz kazanımları korumanın da 
giderek daha değerli hale geldiği bir dö-
nemdeyiz. Geçen üç yılı aşkın zamanı doğ-

ru adımları doğru zamanda atarak; millet 
beklentilerini ülke yönetiminin rehberi 
kılarak geçirdik. Her gün yapılanın üstüne 
yeni bir şey koyarak, ulaştığımız hedeflerin 
yerine daima yeni ve daha büyük hedefler 
koyarak, el birliğiyle Türkiye’nin önünü 
açtık. Yol bitmemiş olsa da, ufkumuz artık 
aydınlıktır. Şimdi güven ve istikrar ortamı-
na sahip çıkarak, kazanımlarımızı kalıcı 

“6. IMEDYA Ekonominin 
Yıldızları 2005” Ödül Töreni

İstanbul | 08 Nisan 2006
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hale getirmemiz gerekiyor. Geçen sene 
yine bu törende, kişi başına milli gelirde 
kısa vadeli hedefimizin 5.000 doların üstü, 
uzun vadede ise 10.000 dolarlar olduğunu 
söylemiştim. 

Biliyorsunuz, yöneticilerin rakamlarla 
kendilerini bağlaması çok alışılmış bir du-
rum değildir. Ancak biz göreve geldiğimiz 
ilk günden beri sürekli milletimizin önü-
ne kendimizi bağlayan somut hedeflerle 
çıktık. Bakın aradan bir yıl geçmiş, bugün 
sizlere verdiğim bu sözü tutmuş olarak 
karşınızdayım. Son açıklanan rakamlara 
göre Türkiye’de Kişi Başına Milli Gelir 
5.008 dolara yükselmiştir. Bu, istikrarın 
sürdüğünün, hükümetin ilk günkü ciddi-
yetiyle görevinin başında olduğunun ve 
Türkiye’nin ekonomik büyümesinin aynı 
hızla devam ettiğinin en açık delilidir. Za-
ten yine geçtiğimiz hafta içinde açıklanan 
büyüme rakamları da bu istikrar perspek-
tifini doğruluyor. 

Ekonomimiz 2003 ve 2004 yıllarında ol-
duğu gibi 2005 yılında da hedeflerini aşan 
bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bu, eko-
nomimizin 16 çeyrek üst üste büyümesi 
demektir. Bu istikrar demektir, güven de-
mektir, doğru yönetim demektir. Türkiye 
Cumhuriyeti için 16 çeyrek üst üste büyü-
me istikrarı bir ilktir. Geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da Türkiye dünyanın en hızlı büyü-
yen, en parlak performansı ortaya koyan 
birkaç ülkesi arasına girmiştir. Üstelik bu 
büyümenin motoru, bütün göstergelerde 
açıkça görülüyor ki özel sektörümüzdür. 
Bu başarıya büyük değer veriyoruz, çünkü 
günümüz dünyasında artık ülke ekonomi-

lerinin devlet eliyle büyütülmesine imkan 
kalmamıştır. Özel sektör dinamizmi, başa-
rılı bir ekonominin olmazsa olmaz şartıdır. 

Değerli dostlarım…

Biz hiçbir başarıyı sadece kendi başarımız 
olarak görmüyoruz. Bu ülkenin ulaştığı 
her hedefte, yakaladığı her başarıda ye-
diden yetmişe bütün milletimizin ortak 
çabasının, ortak heyecanının, ortak irade-
sinin bulunduğunu daima ifade ediyoruz. 
Gücünü, aklını, gayretini aynı doğrultuda 
birleştirmeyen hiçbir toplum, kötü gidişatı 
iyiye çevirmeye muktedir olamaz. Bizim 
başarımız bu ortak coşkuyu yakalamakta, 
değişim iradesinin toplumun her kesimin-
de karşılık bulmasındadır. Zor hedefleri 
kolay hale getiren, aşılmaz engelleri aşılır 
hale getiren işte bu ortak enerjidir. 

Bugün hiç kimse kalkıp üç sene öncesinin 
üzerine ölü toprağı serpilmiş ülkesiyle, bu-
günün Türkiye’sinin aynı yer olduğunu id-
dia edemez. Bugün yeniden ayağa kalkan, 
geleceğine dört elle sarılan ve var gücüyle 
yeniliğe, değişime, ilerlemeye odaklanan 
bir Türkiye var. Rakamlara yansıyan ge-
lişme, önce toplumsal tabanda yakalanan 
değişim ruhunun, ilerleme azminin ne-
ticesidir. Geleceğin aydınlık Türkiye’sini 
işte bu ortak heyecan, bu ortak azim inşa 
edecektir. 

Değerli dostlarım…

Türkiye nasıl ilerliyor? İnsanımızın her 
alanda ortaya koyduğu büyük gayretlerle, 
yakaladığı başarılarla… Bugün bu ülkenin 
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medeniyet yolculuğuna çalışmalarıyla, 
üretimleriyle, fikirleriyle, vizyonlarıyla 
katkıda bulunan başarılı insanlarımızı 
ödüllendirmek üzere bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Toplum olarak başarıları 
takdir etmek, ödüllendirmek konusunda 
kendimize has bazı hasletlere sahibiz. An-
cak zaman zaman bu başarıları, benzer ba-
şarılara örnek olması, ilham vermesi için 
daha gür bir sesle ifade etmek gerekiyor. 
İMEDYA’nın geleneksel hale getirdiği bu 
ödüller bu alanda önemli bir işlev görüyor. 

Başarının takdir edilmesi, yeni başarılara 
kapı açar, toplumu ve bireyleri teşvik eder, 
motive eder. Bu sebeple hem ödül verenle-
ri, hem ödüle değer isimleri belirleyenleri; 
özellikle de başarılarıyla ödülü hak eden-
leri yürekten kutluyorum. Türkiye başarılı 
insanlarıyla daima gurur duyacaktır. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, sizleri 
bir kez daha sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri sevgiyle selam-
lıyorum. Konut kurultayımız ülkemize 
hayırlı olsun. 

Türkiye’nin en temel meselelerinden biri 
olan konut alanında bizim iktidarımızla 
çok büyük bir seferberlik başlamıştır. Bu 
seferberlikte Türkiye’nin yüzünü ağartan 
Başbakanlık Toplu Konut İdaremizi yü-
rekten tebrik ediyorum. Zira Toplu Konut 

İdaremiz Türkiye’nin en büyük rüyaların-
dan birini gerçekleştirmektedir. İktidara 
gelmeden önce milletimize taahhüdümüz 
Türkiye’nin özlemlerini ve taleplerini kar-
şılamaktı. İşte o gün söz verdiğimiz şey, bu-
gün inşaat sektörü başta olmak üzere bütün 
sektörlerde yaşanan heyecan ve canlılıktır. 
İşte o gün kastettiğimiz şeyi, bugün gerçek-
leştiriyoruz. 

1. TOKI  
Konut Kurultayı

İstanbul | 08 Nisan 2006
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Değerli arkadaşlarım…

Takdir edersiniz ki, vatandaşımızı ev sahibi 
yapmak, şehirlerimizi mamur hale getirmek 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
mızdan bu yana üzerinde en çok durduğu-
muz meselelerden biridir. Biz bu yola aşkla, 
heyecanla koyulduk. Coşkumuzdan hiçbir 
şey kaybetmeden yolumuza devam ediyo-
ruz. 

Ne mutlu bize ki, yalnız İstanbul değil, 81 
vilayetimiz muhteşem bir kalkınma hamle-
siyle bir bir yenileniyor. Şehirlerimizi ur gibi 
saran gecekondu düzenini ortadan kaldır-
mak en büyük idealimizdi, şimdi bunu başa-
rıyoruz. 100 milyar, 150 milyar lirayı hiçbir 
zaman bir araya getirme imkanı olmayan 
vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak en büyük 
rüyamızdı, şimdi bu rüyamız gerçekleşiyor. 
Kalkınma, adalet ve refah yolundaki hızlı 
ilerleyişe eşlik eden, proje üreten, ürettiği 
projeleri ertelemeden hayata geçiren Toplu 
Konut İdaremiz, kısa zamanda Türkiye’yi 
baştan başa bir şantiyeye çevirdi. 

Burada, huzurlarınızda TOKİ Başkanı Sayın 
Erdoğan Bayraktar başta olmak üzere özve-
riyle hizmet üreten kurumun bütün çalışan-
larını tebrik ediyorum. Bugün Türkiye’nin 
78 vilayetinde, 182 ilçesinde, 460 şantiyede 
165 bin konut yapan Toplu Konut İdaremi-
zin bu hizmet performansı bütün kurumla-
rımıza örnek olmalıdır. 20 yılda üretilen hiz-
metin beş misli hizmet üç yılda üretilmiştir. 
Kamu kurumlarının özel sektörümüze yol 
göstericiliğine eşsiz bir örnek ortaya koyul-
muştur. 

Kaynaklarını kendisi üreten TOKİ sadece 
konut üretmiyor, şehirlerimizi yeniden 
planlıyor, yeniden inşa ediyor. Bu anlam-
da Belediyelerimiz çok büyük bir imkana 
kavuşmuşlardır. Fakir fukaranın ev sahibi 
olabilme hayali ortadan kalkmıştır. Sağlıksız 
yapılaşmaya son verilmiş, inşaat sektörü-
nün tamamına kalite getirilmiştir. Depreme 
dayanıklı, çevresi, peyzajı, sosyal donatıları 
eksiksiz modern konutlardan müteşekkil 
semtler kurulmuştur. 

Değerli konuklar…

Hükümetimizin “planlı kentleşme ve konut 
üretimi” programı kapsamında başlatılan 
konut seferberliği ile; 2003-2006 arasında; 
78 il ve 182 ilçede, toplam 450 şantiyede 
165.903 konuta ulaşılmıştır. Bu rakam 100 
bini aşkın nüfuslu 7 şehir demektir. Bu 
kapsamda; alt gelir grubuna ve yoksullara 
yönelik 40.000 konut üretiyoruz. Alt gelir 
grubuna 62-75 m2 büyüklüğünde, 2.000 
YTL peşin, 200 YTL taksitlerle 15 yıl vadeli; 
yoksullara 45-55 m2 büyüklüğünde, peşi-
natsız 100 YTL’den başlayan taksitlerle 20 
yıl vadeli; Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu 
kadar büyük kapsamlı olarak, 66 Belediye ile 
gecekondu dönüş protokolleri imzalanmış, 
36 Belediye ile 35.000 konutluk uygulama 
başlatılmıştır. 

Sosyal donatılar kapsamında; 163 lise ve il-
köğretim okulu (3.410 derslik) ile 17 anaoku-
lu, 24 spor salonu, 7 kütüphane 110 ticaret 
merkezi, 7 hastane, 29 sağlık ocağı, 97 cami, 
ihaleleri gerçekleştirilmiş, büyük kısmı baş-
latılmıştır. Tarımköy kapsamında 6.500 ko-
nut projelendirilmiş, 11 köyde 1.677 konut 
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başlatılmıştır. Yatırım maliyeti (KDV dahil) 
yaklaşık 7 milyar YTL olan 900 ayrı ihale 
gerçekleştirilmiştir. Toplam 3 milyar YTL ci-
varında hakediş ödemesi yapılmıştır. Satışa 
sunulan 97.949 konuttan 77.660 adedi satıl-
mıştır. Hasılat paylaşım modeliyle yapılacak 
30.186 konuttan3 milyar YTL gelir elde 
edilecektir. Bu uygulamalarla doğrudan ve 
dolaylı olmak üzere 600.000 kişilik istihdam 
sağlanmıştır. 60.000 konut sosyal donatıları 
ve çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme 
aşamasındadır. 

Ayrıca, 2003’ten itibaren 56.000 konuta kre-
di verilmiştir (tamamlama kredisi şeklinde). 
Önümüzdeki dönem için, 350.000 konutluk 
projeksiyon yapılmış, 2007 sonuna kadar 
250.000 konuta başlanması ve büyük kısmı-
nın tamamlanması hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda; Belediyelerle işbirliği halinde 
Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm 
Projelerine; Alt gelir grubuna ve yoksullara 
yönelik sosyal konut projelerine; İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır gibi 
büyük şehirlerimizde uydu kentler kurul-
masına; Tarımköy uygulamalarına; Eğitim 
tesisleri, sosyal donatılar, ağaçlandırma 
ve çevre düzenlemelerinin artırılmasına; 
altyapılı arsa üretimine; ağırlık verilecektir. 
1984-2002 yılları arasında 19 yılda Toplu 
Konut Fonu’nun da imkanlarıyla; Emlak 
Bankası’ndan da devralınan 7.852 konut ile 
birlikte toplam 43.145 konut üretilmiş; 549 
bini 1989 sonuna kadar Özal döneminde ol-
mak üzere 940 bin konutun üretimine kredi 
desteği sağlanmıştır. 1980’lerde kredilerin 
maliyetleri karşılama payı % 77 iken yıllar 

itibariyle % 7’lere düşmüş, inşaatların ta-
mamlanma süresi de 7-8 yıla çıkmıştır. 

Değerli konuklar, sevgili dostlar…

Şüphesiz ki konut alanında TOKİ’nin yap-
tıklarının dışında da büyük bir hareketlilik, 
büyük bir canlılık yaşanıyor. İnşaat sektö-
rü Türkiye’de en çok büyüyen sektörlerin 
başında geliyor. Biliyorsunuz, öteki bütün 
sektörlerle de doğrudan ilgili olan bu sektör, 
reel ekonominin motor güçlerinden biridir. 
Aynı zamanda büyük bir iş ve istihdam ala-
nıdır. Bu anlamda Türkiye doğru yolda, hızla 
ilerliyor. Bu hıza yetişmeye çalışan herkesi 
ülkem adına tebrik ediyorum. 

Değerli davetliler…

Son açıklanan büyüme rakamlarıyla 
Türkiye’nin tarihinde ilk kez 16 çeyrek üst 
üste büyüdüğünün ortaya çıktığı bir dö-
nemdeyiz. Ekonomimiz 2005 yılını da, 2003 
ve 2004 yıllarında olduğu gibi hedeflerin 
üstünde bir başarıyla geçirmiş, Gayri Safi 
Milli Hasıla’da yüzde 7.6 oranında bir büyü-
me gerçekleştirilmiştir. Bu elbette hepimize 
mutluluk veren bir istikrar tablosudur. Bu 
büyüme sayesindedir ki, işbaşına geldiği-
mizde milletimize verdiğimiz “Beş yılda 
kişi başına 5000 dolarlık milli gelir” sözünü 
vaktinden çok önce tutmuş olmanın da haklı 
gururunu yaşıyoruz. 

Türkiye büyümeye devam edecektir. İnsan-
larımız ekonomik arızaların önemli ölçüde 
tamir edildiği geçen üç yılın ardından özel-
likle önümüzdeki dönemde bu büyümeyi 
daha fazla hissetmeye de başlayacaklardır. 
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Bu rahatlamanın etkileri bazı sektörlerde 
şimdiden kendini göstermeye başlamış du-
rumda. Bu sektörlerden biri de, sizler yakın-
dan biliyorsunuz inşaat sektörüdür. Emlak 
satışlarında büyük bir talep oluşmuştur. İn-
sanımız bugün düne göre kendini çok daha 
güvende hissettiğinden ve önünü görebilir 
hale geldiğinden ev sahibi olma arayışı içine 
girmiştir. Bu önemli talebi karşılamak, karşı-
lamakla yetinmeyip çok daha fazla geliştir-
mek de sizin ve bizim görevimiz. 

Değerli dostlar…

Ekonomimizin büyümesi elbette çok sevin-
dirici, ancak bu büyümenin önemli ölçüde 
özel sektör kaynaklı bir büyüme olması 
bundan daha da sevindirici. Daha önceki 
iki yılda olduğu gibi 2005 yılında da eko-
nomimizdeki büyümenin aslan payı özel 
sektörümüze ait olmuştur. Özel sektörümüz 
geçen yıl yatırımlarını reel olarak yüzde 23.6 
oranında arttırmıştır. Bu yatırımların ekono-
mik büyümeye katkısı 4.6 puan seviyelerini 
yakalamıştır. 

Bu tablo içinde inşaat sektörümüzün farklı 
bir yeri var, bunu da herkesin takdir etmesi 
lazım. Bakınız tablo herkesin gözlerinin 
önünde: İnşaat sektörümüz yüzde 19.7 
oranıyla 2005 yılında en yüksek büyümeyi 
kaydeden sektörümüz. Sizler de biliyorsu-
nuz 1993 yılında başlayan 10 yıllık küçülme 
döneminin ardından bu büyüme inşaat 
sektörü için de, Türkiye ekonomisi için de 
bir taze baharın habercisidir. Çünkü inşaat 
sektörümüz, birçok başka sektörümüzü de 
olumlu yönde etkileyebilen, istihdama da 
doğrudan katkı sağlayan bir niteliğe sahip. 

Bu bakımdan bu sektörde sağlanan can-
lanma, şehir şehir bütün Türkiye’yi saran 
bir iyileşmeye, bir kalkınma heyecanına 
dönüşüyor. Ancak inşaat sektörümüz diğer 
sektörlerimize örnek olacak bir başka başa-
rıya da sahip: Küresel rekabete açıklık. 2005 
yılında yurtdışında müteahhitlik hizmetle-
riyle kazanılan 9.3 milyar dolarlık iş hacmi 
sadece küresel rekabet alanındaki başarının 
boyutlarını ortaya koymuyor, bu sektörün 
geleceğini de aydınlatıyor. Bu iş hacmi, 2003 
yılına göre hemen hemen üç katlık bir artışı 
ortaya koyuyor. Üstelik bu faaliyetler belli 
ülkelerde, sınırlı bir coğrafyada değil, 63 
farklı dünya ülkesinde, geniş bir coğrafyada 
yürütülüyor. 

Değerli konuklar…

Türkiye artık eski yaralarını sarıyor, süratle 
iyileşiyor. Artık ideallerden, taleplerden, 
rüyalardan değil, gerçeklerden söz ediyoruz. 
Türkiye huzurun, güvenin, istikrarın tadını 
çıkardıkça bu milletin huzurunu bozmak 
isteyenlerin alanı daralıyor. Sizlerden bütün 
milletimiz adına demokrasiye, hukuka, ada-
lete, refaha, kalkınmaya, barışa, kardeşliğe, 
milli ve manevi değerlerimize sahip çıkma-
nızı istiyorum. Eğer bu değerlerimiz olmazsa 
bu ülkenin konut sorunları da, çevre sorun-
ları da ilanihaye ertelenir. Eğer bugünlerin 
kıymetini bilir, huzura, güvene, istikrara, 
demokrasiye sağlam bir irade ile sahip çıkar-
sak bugüne kadar ertelenen bütün sorunla-
rımızı hızla çözeriz. Bu duygularla sözlerime 
son veriyor, sizleri bir kere daha sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Sanayi ve iş dünyamızın değerli temsilci-
leri, değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin sanayi-
leşme ve kalkınma mücadelesine önemli 
katkılar sağlamış olan Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği’ne bu vesileyle te-
şekkür ediyorum. 

Türkiye’nin ne kadar zorlu bir yolculuktan 
geçerek bugünlere ulaştığını en çok bura-

da bulunan arkadaşlarımız biliyorlar. Eko-
nomik ve siyasi krizler, istikrarsızlık ve be-
lirsizlik, şüphesiz toplumun tüm kesimlerini 
etkiliyor. Ancak bu tür dönemlerde özellikle 
sanayicilerimiz ve iş adamlarımız acı tecrü-
beler yaşıyor, ağır bedeller ödemek zorunda 
kalıyorlar. MÜSİAD’ın değerli Başkanı Türki-
ye ve ekonomimize ilişkin tespitlerini biraz 
önce bizlerle paylaştı. Yaşadığımız değişim 

MÜSIAD  
15. Genel Kurulu

İstanbul | 15 Nisan 2006
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ve dönüşümü teyit eden bir konuşma yaptı. 
Mevcut sorunlara da değindi. 

Benim burada, aktarılan sorunların ötesin-
de dikkatimi çeken bir husus var. Bundan 
üç buçuk yıl öncesine kadar iş adamları-
mız, sanayicilerimiz, bu tür toplantılarda 
çok daha farklı meseleleri dile getiriyor-
lardı. Tabii, karşılarında bir Başbakan ya 
da bir Bakan bulabilirlerse. Genellikle de 
sadece kendi aralarında konuşabiliyorlar-
dı. Zira Ankara’da Bakanlar Kurulu bile üç 
ayda bir toplanmakta güçlük çekiyordu. 
Bugün konuşulanlar, daha çok ayrıntılarla 
ilgili sorunlardır. Zira zemin hazırlanmış, 
temel atılmış, artık bina sağlam bir temel 
üzerinde yükselmeye başlamıştır. 

Bakınız; hemen birkaç örnek vereyim: Tür-
kiye 30 yılı aşkın bir süre boyunca belirsiz 
ve yüksek enflasyonu sorunlar listesinin 
ilk sırasına koyuyordu. Enflasyon yüzde 
70’den yüzde 60’a inse, bu bile sevinmemi-
ze yetiyordu. Bugün aylık oranlarda virgül-
den sonraki ikinci rakamı izler hale geldik. 
Enflasyon binde 2 mi arttı, binde 3 mü arttı 
artık bunu takip ediyoruz. Yüzde 5 bin, 
6 bin, hatta 7 bin faiz oranlarını gördük. 
Bugün ise Merkez Bankası faiz oranlarını 
çeyrek puan düşürecek mi, düşürmeyecek 
mi bunu takip ediyoruz. Diğer göstergelere 
bakın: Borç gerçekleşmelerinde, ihracatta, 
büyümede, özelleştirmede, uluslararası 
doğrudan yatırımlarda artık kendimizle 
yarışır hale geldik. 20 - 25 milyar dolarlık 
ihracat rakamlarından, 73 milyar dolarla-
ra ulaştık. Tabi ki bununla yetinemeyiz. 

Şimdi kendi çıtamızı, kendi hedefimizi 
aşmanın, kendi rekorumuzu kırmanın 
gayreti içindeyiz. 2001 yılında 2 bin 111 
dolar olan kişi başı milli gelirde bugün 
ulaştığımız nokta 5 bin 8 dolar. Satın 
alma paritesine göre baktığınızda 8 bin 
435 doları yakalamış durumdayız. Öngö-
rülemeyen, sürdürülemeyen bir büyüme 
ortamından gelen ekonomimizi, bugün 16 
çeyrek boyunca sürekli büyüyen bir yapıya 
kavuşturmuş durumdayız. 

Bunları 4 yıl önce söylediğinizde hayal gibi 
geliyordu. Bir siyasi parti çıkıyor, enflasyo-
nu iki yılda tek haneli rakamlara indirece-
ğiz, faizleri Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi-
nin tarihindeki en düşük seviyelerin bile 
altına çekeceğiz, paradan 6 sıfır atacağız 
diyor. günün şartlarında bunu dile getir-
diğinizde gerçekten de hayal gibi görünü-
yordu. Bir siyasi parti çıkacak, bu ülkenin 
bütün tıkalı yollarını açacağız, şehirleri 
yeniden imar ve inşa edeceğiz, eğitimde, 
sağlıkta devrim niteliğinde dönüşümler 
gerçekleştireceğiz, çalışanlara yıllardır 
ödenmeyen zorunlu tasarruf kesintilerini 
ödeyeceğiz, çiftçinin, esnafın borcunu ye-
niden yapılandıracağız, yoksullukla kalıcı 
ve etkin mücadele başlatacağız, diyecek. 

O zaman bunlar elbette hayaldi. Çok şükür 
bu hayallerin hepsi, hatta çok daha fazlası 
artık gerçek olmuştur. Bizim seçim önce-
sinde öngöremediğimiz daha birçok sorun 
bile bugün ya çözülmüş, ya da çözüm yo-
luna girmiştir. Geçmişte ekonominin, sa-
nayici ve işadamının genel sorunları vardı. 
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Dikkat ediniz, şimdi artık tek tek sektörle-
rin sorunları öne çıkıyor. Ve bütün bunlar 
yaklaşık üç buçuk sene içinde olmuştur. 
Üstelik sorun çözme azmimizden de hiç-
bir şey kaybetmiş değiliz. Her konuda 
aynı heyecanı, aynı dinamizmi muhafaza 
ediyoruz. Yorulmadan, yılmadan, bıkma-
dan meselelerin üzerine gidiyoruz. İnanı-
yorum ki, MÜSİAD’ın bir sonraki Genel 
Kurulu’nda yine bir araya gelirsek, şimdi 
üzerinde durduğumuz sorunları değil, 
değişimin, dönüşümün etkisiyle öne çıkan 
yeni ihtiyaçları konuşuyor olacağız. 

Değerli arkadaşlarım… 

Reel sektörün sorunlarını çok iyi biliyo-
ruz. Hemen her fırsatta reel sektörümü-
zün temsilcileriyle, çeşitli vesilelerle bir 
araya geliyoruz. Bütün bu istişarelerin, 
gayretlerin neticesini de alıyoruz. Bakınız, 
2005 yılında özel sektörün sabit sermaye 
yatırımı, cari fiyatlarla tam 74 milyon 607 
bin YTL olmuş. Kamu yatırımları ise 20 
milyon YTL. Yani büyümeyi özel sektörü-
müz omuzlanmış. Özel sektör 2002’den bu 
yana yatırımlarını reel olarak tam yüzde 
115 oranında artırmış. Son derece sağlıklı, 
son derece ümit verici bir gelişme bu. 

İhracata baktığınızda, yatırıma, üretime, 
istihdama baktığınızda aynı tabloyu gö-
rüyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz ay 2005 yılı 
Aralık ayı işsizlik verileri açıklandı. Kasım-
Aralık-Ocak döneminde işsizlik yüzde 112 
olmuş. Tabi ki bu rakam yılın genelini yan-
sıtmıyor. Geçen yılla kıyaslamak da müm-
kün değil, çünkü geçen yılın Aralık ayına 
ait bir veri yok. En yakın göstergeye bakı-

yorsunuz, 2005 yılı Ocak ayı. Burada zaten 
işsizlik yüzde 11.5. Yani şimdi düşüş var. 
Ama ne oluyor? Rakamları çarpıtan bazı-
ları, işsizlik oranı yüzde 11, 2 oldu diyerek 
ortalığı ayağa kaldırıyor. Rakamların neye, 
hangi döneme ait olduğunu incelememiş, 
işin sistemini, yöntemini bilmiyor. Sırf hü-
kümete zaaf isnat etme derdinde. 

Çalışma Bakanlığının istatistiklerine bak-
sınlar. 2002 yılında ne kadar işletme var-
mış bugün ne kadar var. 2002 yılında ne 
kadar sigortalı işçi varmış, bugün ne kadar 
artmış. Söylüyorum: Biz iktidarı devraldı-
ğımızda 5 milyon 223 bin 83 sigortalı işçi 
vardı. Bugün bu rakam 6 milyon 918 bin 
632’ye çıkmıştır. Üç buçuk yılda 1 milyon 
695 bin 549 insanımıza, yani Türkiye’deki 
memur sayısı kadar istihdam sağlamışız. 
Biz görevi devraldığımızda işletme sayısı 
729 bin 411’di. Bugün işletme sayısı 946 
bin 907 olmuştur. Üç buçuk yılda 217 bin 
496 işletme açılmış. Elbette ideal nokta-
da olduğumuzu iddia etmiyoruz. İşsizlik 
oranlarında bir miktar düşüş var ama 
bunu yeterli görmüyoruz. Ancak her yıl ar-
tan nüfusu, her yıl artan iş gücünü, işgücü-
ne katılanların iş bulabildiklerini hesaba 
katarsanız; düşen enflasyon ortamına rağ-
men işsizliğin artmadığına dikkat ederse-
niz, Türkiye’nin bu alanda da umut verici 
bir gelişme içinde olduğunu görürsünüz. 

Değerli arkadaşlarım…

Cari açığa, döviz kuruna, enerji maliyet-
lerine, vergilere, istihdam üzerindeki 
yüklere ilişkin şikayetlerinizin farkında-
yız. Şunu bilmenizi isterim, biz cari açığı 
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bir tehdit olarak görmüyoruz. Cari açığın 
finansmanından endişe etmiyoruz. Ge-
rektiğinde tedbirlerimizi de hazır. Ancak 
Avrupa Birliği’ne üye olmuş, özellikle son 
dönemde üye olmuş ülkelere bakın. Katı-
lım sürecinde hepsinin cari açıklarının bir 
miktar yüksek seyrettiğini görürsünüz. Bu 
duruma alışacağız. 

Ku r  ko n u s u n d a  p o l i t i ka m ı z  b e l l i . 
Türkiye’de serbest kur rejimi vardır ve kur 
piyasa kuralları içinde belirlenmektedir. 
Kura müdahale asla söz konusu olma-
yacaktır. Ekonominin yaz boz tahtasına 
dönüştürüldüğü günleri en az bizim kadar 
sizler de hatırlıyorsunuz. Bir politika açık-
lanıyor, üç ay sonra değiştiriliyor. Bir he-
def belirleniyor, üç ay sonra vazgeçiliyor. 
Kararlılık yok, istikrar yok. Dolayısıyla gü-
ven yok, öngörülebilirlik yok. Bizim buna 
izin vermemiz mümkün değil. 

Programımızı, politikalarımızı kararlılık-
la, cesaretle sürdüreceğiz. Türkiye’nin ya-
kaladığı bu ortamı, bu fırsatı heba etmeyiz, 
ettirmeyiz. Kimse politikalarımızda bir 
sapma beklemesin. Türkiye küresel bir güç 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne 
para politikalarından, ne de mali disiplin-
den asla bir taviz yok, asla bir gevşeme, bir 
rehavet yok. 

Bunu bir kez daha altını çizerek belirt-
mek istiyorum. Vergi konusunda, enerji 
konusunda, istihdam üzerindeki yükler 
konusunda biliyorsunuz zaman zaman, 
yeri geldikçe bazı adımlar attık. Bunları 
artırmayı elbette biz de istiyoruz. Bu ko-
nudaki rahatsızlığınızı biliyoruz. Ancak 

bu, hükümetten çok siz sanayicilerimizin, 
iş adamlarımızın elinde. Kayıt dışıyla 
mücadelede ne kadar yol alabilirsek, bu 
yükleri de o kadar aşağıya çekebiliriz. Siz 
bu mücadelede bize destek olacaksınız. Biz 
de hiç gecikmeden karşılığını vereceğiz. 
Gelin şu kayıt dışını birlikte bitirelim. İşte 
o zaman, Türkiye’nin çehresinin çok daha 
hızlı değiştiğini, özel sektörün üzerindeki 
yüklerin çok daha hızlı kaldırıldığını göre-
ceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım…

Çok iyi bir rüzgar yakaladık. İstikrarla, 
güvenle Türkiye’yi çok farklı bir kulvara 
soktuk. Bugün Türkiye dünyanın yükselen 
yıldızıdır, dikkatleri üzerine çeken bir eko-
nomisidir derken, bunu öylesine söylemi-
yoruz. Uluslararası doğrudan yatırımlara 
bakın: Yıllarca 1 milyar doları aşmamış. 
Geçen yıl 10 milyar dolar seviyesine yak-
laşmışız. Gittiğimiz her ülkede büyük 
yatırımcılar, işadamları, girişimciler gerek 
bizzat benimle, gerekse arkadaşlarımla 
görüşmek için sıraya giriyorlar. Bunun so-
mut sonuçlarını da görüyoruz. 

Bugün dünyada çeşitli gelişmelerden dola-
yı başıboş dolaşan hatırı sayılır bir serma-
ye mevcut. Bu sermaye demir atacak bir 
liman arıyor. Etrafınıza bakın, Avrupa ül-
keleri, Amerika, Çin ve benzeri birçok ülke 
bu sermayeyi çekme yarışında. Bu yer ne-
den Türkiye olmasın? Avrupa Birliği ile ka-
tılım sürecine girmiş, müzakereleri gayet 
başarıyla götüren bir ülkeyiz. Bölgemizde 
istikrar unsuruyuz. Demokratikleşme, 
insan hakları, temel hak ve özgürlükler 
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konusunda çok hızlı ilerleme kaydetmi-
şiz. Yatırım ortamını iyileştirme yolunda 
önemli adımlar atmışız. Ama tutar da bi-
rileri sermayeye renkler izafe ederek, açık 
söylüyorum sermayeyi ürkütürse… Çok 
zor elde ettiğimiz kazanımların yatırıma, 
üretime, istihdama dönüşmesini engelle-
yici bir tutum içine girerse… İşte o zaman 
bu sermaye başka yerlere gider. Artık bu 
zihniyetin ciddi şekilde gözden geçirilmesi 
gerekiyor. Eski alışkanlıkları devam ettir-
menin bedelinin ne olacağının, Türkiye’ye 
neler kaybettireceğinin enine boyuna dü-
şünülmesi, iyi hesap edilmesi gerekiyor. 

Bakın bugün MÜSİAD’ın birçok üyesi 
Asya’da, Afrika’da, Orta Doğu’da, dünya-
nın en ücra köşelerinde yatırım yapıyor, 
üretim yapıyor. Kötü mü oluyor? Hayır. 
Yine Türkiye kazanıyor. Ülkemize gelecek 
uluslararası sermaye de yine Türkiye’ye 
kazandıracak. Bunu engellemek, açıkçası 
Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötü-
lüktür. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugün her alanda; ekonomide, si-
yasette, dış politikada eşsiz fırsatlar yaka-
lamıştır. Çok şey yaptık, ama daha yapacak 
çok işimiz var. Bu başarıları bugüne kadar 
nasıl birlikte elde ettiysek, bundan sonra 
da yine omuz omuza çalışacağız… Reel 
sektörümüzle, sanayicimizle, işçimizle, 
memurumuzla, çiftçimizle el ele vererek, 
inşallah çok daha iyi seviyeleri, çok daha 
yüksek standartları yakalayacağız. Elbette 
bu gidişi engellemek isteyenler de olacak. 
Kıskananlar, önümüzü kesmeye çalışanlar 

çıkacak. Ancak bizim samimiyetimiz, bi-
zim kararlılığımız, milletimizin özlemleri 
bu engelleri aşacak; Türkiye mutlaka hak 
ettiği seviyeleri yakalayacaktır. Bunun 
gerçekleştirilmesinde sizlerin de üzerini-
ze düşen sorumlulukları hakkıyla yerine 
getireceğinize inanıyor, Müstakil Sana-
yici ve İşadamları Derneği’nin 15. Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum. 



303

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-3

Aziz vatandaşlarım… Aylık buluşmamızın 
başında sizleri en kalbi duygularla selam-
lıyorum. 

Bildiğiniz üzere milletimiz için önemi 
büyük olan Milli Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı 23 Nisan’da, yurdun dört bir 
köşesinde büyük bir sevinçle, büyük bir 
coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin ve 
demokrasimizin temeli, millet iradesinin 
tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kuruluşunun 86. yılında, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
kurtuluş savaşımızın bütün kahramanları-
nı rahmetle, minnetle, şükranla andık. 

Bundan 86 yıl önce tarihin gördüğü en bü-
yük istiklal mücadelelerinden birine önder-
lik eden Meclisimiz, bugün de aydınlık ge-
leceğine doğru adım adım ilerlemekte olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük güç kay-
nağıdır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
milli egemenlik sancağının dalgalandığı, 
milletimizin varoluş iradesinin yankılandığı 
yerdir. Çünkü TBMM, kurtuluş savaşımızın 
en zor günlerinde bile her türlü kararın mü-
zakere edildiği gerçek bir demokrasi zemini 
olarak muhafaza edilmiştir. 

Türkiye’nin son dönemde gerçekleştir diği 
büyük değişim hareketi yine Meclis çatısı 

altında temsil edilen millet siyasetinin bir 
sonucudur. Türkiye üç buçuk yıla yakın 
bir zaman önce çekmekte olduğu sıkıntı-
lardan, içine düştüğü girdaplardan, yaşa-
dığı belirsizlikler den milletimizin değişim 
kararıyla çıkarak bugünlere gelmiştir. 
Bugün yılların kronik sorunlarını çözmüş, 
büyüme istikrarını yakalamış, dengelerini 
kurmuş, sağlam bir zeminde yükselen ve 
hedeflerini sürekli büyüten bir Türkiye 
var. Bu Türkiye, milletimizin eseridir, bu 
başarı hepimizin ortak başarısıdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Nisan ayı içinde Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük reform paketlerinden birini 
hayata geçirdik. Bu da sosyal güvenlik re-
formu paketidir. Bu paket halkın belli bir 
kısmını, belli bir zümreyi ilgilendirmiyor. 
Açtığımız paket 73 milyon vatan evladı-
nı, kundaktaki çocuktan, yaşlılarımıza, 
emeklimizden çiftçimize Türkiye’de yaşa-
yan herkesi ilgilendiriyor. Meclisimizden 
geçen bu Kanunun hazırlanması sürecin-
de ilgili sosyal taraflarla sayısız toplantı 
düzenlenmiştir. Sendikalarımızın, işve-
renlerimizin önerileri bütün detaylarıyla 
incelenmiş, hiçbir öneri, eleştiri ve uyarı 
göz ardı edilmeden hazırladığımız Sosyal 
Güvenlik Reform Paketine yansımıştır. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Nisan 2006
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Bildiğiniz gibi mevcut sistem, ülkemizin 
ekonomisini tehdit edecek derecede her 
yıl katlanarak finansman açığı oluşturan 
bir sistemdi. Kuşkusuz bu sistemin tek so-
runu finansman açığı değildi. Mevcut sos-
yal güvenlik sistemi, tüm vatandaşlarımızı 
kucaklamayan, onlara eşit ve adil davran-
mayan, hatta ayrımcılık yapan bir yapı arz 
etmekteydi. Sistemin en büyük özelliği de 
bürokrasiye göre, memura göre düzenlen-
miş olmasıydı. Şimdi bu sistemi radikal bir 
değişime uğratıyoruz. Önceliğimiz memur 
ya da işçi değil, bütün vatandaşlarımızdır. 
Bu ayrımı kaldırıyoruz. 

Sosyal Güvenlik Reformu yapmak tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor 
bir iştir. Biz bunun bilincindeyiz. Reform 
yapabilmek için elinizi taşın altına koyma-
nız, risk almanız gerekir. Biz bu reformu 
gerçekleştirerek elimizi taşın altına koy-
maktan çekinmedik, sakınmadık. Popü-
lizmden uzak, ülkemiz gerçeklerine uygun 
bir reform hazırladık. 

Şimdi bütün vatandaşlarımızın sosyal gü-
venliğini bir tek çatı altında topluyoruz. 
Bu reform paketinin dört ana ayağı vardır 
ve bu ayaklar birbirini tamamlamaktadır. 
Birincisi, tüm çalışanları kapsayan Sosyal 
Sigorta Sistemi, ikincisi, Genel Sağlık Si-
gortası, üçüncüsü, primsiz ödemelerin tek 
elde toplanması, dördüncüsü ise bu fonk-
siyonları yerine getirecek ve kurumları 
birleştiren tek bir Sosyal Güvenlik Kuru-
mu kurulmasıdır. 

Bu güne kadar bütün parti programların-
da, hükümet programlarında Sosyal Gü-

venlik temel bir konu olarak yer aldı ama 
kimse büyük bedel ve beceri gerektiren bu 
yükün altına girmedi. Artık SSK’lı, Bağ-
Kur’lu, Emekli Sandığı ayrımcılığı ortadan 
kalkıyor, tüm işler tek çatı altında topla-
nıyor. Çıkardığımız yasayla, bütün vatan-
daşlarımızın eşit hak ve yükümlülüklere 
sahip olduğu Tek Bir Emeklilik Sistemi 
getiriyoruz. Yıllardır konuştuğumuz, özle-
diğimiz bu reformu şimdi gerçekleştiriyo-
ruz. Olay bundan ibarettir. 

Sevgili vatandaşlarım…

Burada bir üzüntümü de sizlerle paylaş-
mak istiyorum. O da şudur: Bu reform, 
kamuoyunun gündemine getirildiğinden 
bu yana ısrarla bazı konularda vatandaş-
larımız yanlış yönlendiriliyor. Bu yön-
lendirme çalışmaları bu ülkeye zaman 
kaybettiriyor. Bu ülkede bakışları maalesef 
yanlış istikamette şekillendiriyor. Mesela; 
emeklilik yaşının hemen 68’e çıkarılacağı 
gibi asılsız iddialarla bu önemli reformun 
gölgelenmeye çalışıldığını, bir direnç oluş-
turulmaya gayret edildiğini görüyoruz. 
Ana muhalefet liderinin, bazı sendikaların 
açıklamalarında bunları duyuyoruz. 

Buradan açık ve net olarak söylüyorum: 
Bu spekülasyonlar doğru değildir. Bun-
ların arkasında, bugüne kadar bu acil 
ihtiyacı hep erteleyenlerin, bu reformu 
gerçekleştirmeye cesaret edemeyenlerin 
kendi başarısızlıklarını saklama gayretleri 
vardır. Yoksa millete bunu nasıl izah ede-
cekler? Bugüne kadar hep söyleyip, söz ve-
rip de bunu niye yapamadıklarını millete 
nasıl anlatacaklar. 
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Bütün açıklığıyla söylüyorum, mevcut re-
formda emeklilik yaşının 68’e yükseltilme-
si gibi bir şey söz konusu değildir. Emeklilik 
yaşının yükseltilmesi 2036’dan sonra, yani 
bundan 30 yıl sonrası için öngörülmekte-
dir. Bu da, 68 değil 65 yaş olarak planlan-
maktadır. Bu da dünyadaki standartlara 
baktığınız zaman şu andaki uygulamadır. 
Primi ödensin ya da ödenmesin tüm çocuk-
larımızın 18 yaşına kadar sağlık giderleri 
devlet tarafından karşılanacaktır. Ben mil-
letime buradan sesleniyorum: Buna hayır 
demek milletle beraber olmak mıdır, yoksa 
millete karşı olmak mıdır? Ne yazık ki ana 
muhalefet partisi bu yasanın çıkmasını bir 
yıl boyunca geciktirmiştir. Tüm sosyal taraf-
ların katkı ve katılımlarıyla hazırlanmasına 
rağmen bir yıl boyunca tasarıyı meclis ko-
misyonunda bloke etmiştir. Bunun takdiri-
ni de aziz milletime bırakıyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Ülkemizde üç buçuk yıldır sağladığımız 
huzur, güven ve istikrar ortamı, her alanda 
olduğu gibi ekonomi alanında da çok bariz 
iyileşmeleri beraberinde getirmiştir. İş-
verenlerimiz, sanayicilerimiz, tüccarımız 
artık önlerini görebiliyor, yatırım yapabili-
yor, ayaklarını yere çok daha sağlam basa-
biliyorlar. Çiftçimiz, köylümüz, esnafımız 
her geçen gün bir önceki güne göre çak 
daha iyiye gidiyor, çok daha iyi imkanla-
ra kavuşuyor. Türkiye’nin ekonomideki 
tarihi başarısını, refah ve huzur yolunda 
kararlı ilerleyişini hazmedemeyenler, mil-
letin sevincine ortak olamayanlar, bakı-
yorsunuz her gün değişik bahanelerle bize 
saldırıyorlar. 

Değerli vatandaşlarım…

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Türkiye, Uluslararası Para Fonu’yla, bizim 
iktidarımızda tanışmış bir ülke değildir. 
Türkiye, IMF’nin kurucu üyeleri arasında-
dır. Yıllarca da IMF ile çeşitli boyutlarda 
çalışmaları olmuştur. Ancak bazı dönem-
lerde Türkiye’nin IMF ile ilişkileri maale-
sef sağlıklı bir zeminde olmamıştır. 

Geçmişte Türkiye iyi yönetilemediği için, 
ekonomi sürekli krizlere sürüklendiği için, 
çok ağır şartlar altında Uluslararası Para 
Fonu’yla borç anlaşmaları imzalanmıştır. 
Biz de iktidara geldiğimizde Türkiye’yi 
böyle bir ortamın içinde bulduk. Ancak po-
pülizm yapmak, hamaset yapmak, ideolo-
jik yaklaşmak yerine, IMF’yle ilişkilerimizi 
karşılıklı çıkar ilişkisi üzerine kurduk. Ni-
tekim bunun sonuçlarını da aldık. 

Bakınız; şu rakamlara dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 2002 yılında, biz iktidara gel-
diğimizde Türkiye’nin IMF’ye olan toplam 
borcu, tam 23 milyar 400 milyon dolardı. 
Bugün bu borç 13 milyar dolara inmiş du-
rumdadır. Nereden nereye geldiğimizi bu 
rakamlar çok iyi ifade etmektedir. Önemli 
olan budur. Borcunuzu ödeyebiliyor mu-
sunuz, işte o zaman dik durabilirsiniz, 
işte o zaman milli politikalarınızı uygula-
yabilirsiniz. 2002 yılında bankalarımızın 
kullandırdığı toplam kredi miktarı sadece 
32 milyar 204 milyon YTL düzeyinde iken, 
bakınız buraya da dikkatinizi çekmek 
istiyorum, Mart 2006 itibariyle bankaları-
mızın kullandırdığı toplam kredi miktarı 
130 milyar 711 milyon YTL seviyesine 
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ulaşmıştır. Faizlerin düşmesi, istikrar ve 
güven ortamının oluşması sonucunda 
bankalarımız da artık asli vazifelerini yap-
maya, üretimi, yatırımı kredilendirmeye 
başlamışlardır. 

Türkiye bugün borçlarını geri ödeyebilen, 
işçisinin, memurunun maaşlarını tıkır 
tıkır hesaplarına yatırabilen, esnafa, köy-
lüye, çiftçiye, sanayiciye düşük faizlerle 
kredi aktarabilen bir ülke olmuştur. Tek 
başına, sadece Zorunlu Tasarruf konu-
sunda yaptığımız ödeme bile Türkiye’nin 
kat ettiği mesafeyi en iyi şekilde göster-
mektedir. İşçimizden, memurumuzdan 
zorla kesilen paralar, uzun yıllar boyunca 
Türkiye’nin önemli bir sorunu olmuş, özel-
likle iş barışı adına, işçi-işveren- kamu iliş-
kileri adına ciddi bir güvensizlik unsuru 
haline gelmiştir. 

Çalışanlarımızın her fırsatta bu haklarını 
istediklerini, sokaklarda hak aramak zo-
runda kaldıklarını lütfen unutmayalım. 
Hükümetimiz, iş başına gelir gelmez bu 
acı yaraya neşter vurmuş ve bütün kesim-
lerin uzlaşmasıyla sorunu çözmüştür. 14 
Nisan itibariyle hak sahibi çalışanlarımı-
za, anapara ve nema olmak üzere toplam 
12 katrilyon 23 trilyon Lira ödenmiş bu-
lunmaktadır. Haziran ayında da son tak-
sitlerin ödemesine başlanacak ve bu sorun 
da artık tarihteki yerini almış olacaktır. 

Yine hiç gündemde yokken, Konut Edin-
dirme Yardımı kesintilerini ödeme kararı 
aldığımızı da biliyorsunuz. Devletin çalışa-
nına borcu olamaz anlayışıyla hareket et-
tik ve bu konuda da çalışmamızı başlattık. 

İnşallah kısa süre içinde bu kesintileri de 
hak sahiplerine ödemeye başlıyoruz. Yine 
İmar Bankası nedeniyle devletin hazinesi-
ne binen 8.5 katrilyon Liralık yükü hepiniz 
biliyorsunuz. Vatandaşımızdan toplanan, 
ancak kelimenin tam anlamıyla hortum-
lanan paralar, üzerinde devlet güvencesi 
olması sebebiyle hak sahiplerine öden-
meye başlanmıştır. Devletin İmar Bankası 
sebebiyle üzerine binen yük, 8 katrilyon 
47 trilyon olmuştur. Bugüne kadar hak sa-
hiplerine 6 katrilyon 273 trilyon TL ödeme 
yapılmıştır. 19 Ocak 2007 tarihi itibariyle 
bu devletimiz bu yükten de tamamen kur-
tulmuş, alnının akıyla vatandaşına borcu-
nu ödemiş olacaktır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Ekonomide elde ettiğimiz bu sevindirici 
gelişmeler borç yükümüzde de kayda de-
ğer gelişmeleri beraberinde getirmiştir. 
Sadece IMF’ye, sadece Zorunlu Tasarruf, 
KEY, İmar Bankası gibi hak sahiplerine de-
ğil, kime borcumuz varsa, çalışarak, ürete-
rek, kaynak oluşturarak bunları ödüyoruz. 

Bakınız, burada bir konuya açıklık getir-
mek istiyorum: Her devletin, gelişmiş olsun 
ya da olmasın mutlaka borcu vardır. Çünkü 
borçlanma, bütün ülkelerin kullandığı bir 
finans bulma yöntemidir. Bugün miktar 
olarak en çok borcu bulunan ülkeler, aynı 
zamanda ekonomisi en güçlü olan ülkeler-
dir. Burada önemli olan, borcun miktarı 
değil, ödeme gücünüzün olup olmadığıdır. 

Bakınız,  Türkiye’de Kamu Net Borç 
Stoku’nun Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı 
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2001 yılında tam yüzde 90.5 olarak ger-
çekleşmiştir. Bu, Türkiye için hem riskli, 
hem de sürdürülemez bir orandı. Sağlanan 
istikrar ve güven ortamıyla bir yandan 
faizleri aşağıya çektik, bir yandan vadeleri 
uzattık, bir yandan da borçlarımızı ödedik 
ve bu oranı bugün yüzde 55, 8 seviyesine 
çektik. Yine Türkiye’nin kamu net borç 
stoku, 2005 yılında bir önceki yıla göre 
azalarak Cumhuriyet tarihinde bir ilke 
imzasını attı. 2004 yılında nominal bazda 
272 milyar 235 milyon YTL olan Toplam 
Kamu Net Borç Stoku, 2005 yılında 271 
milyar 485 milyon YTL’ye geriledi. 

Türkiye çok sağlıklı, çok sağlam, geleceğe 
güvenle bakabilen, istikrarlı, güvenli bir 
zeminde kararlı adımlarla yoluna devam 
etmektedir. Bu gelişmeler, gelecekteki 
daha güzel gelişmelerin sadece öncü sin-
yalleridir. Göreceksiniz, üretimde, ihra-
catta, yatırımda, özellikle de istihdamda, 
gelecekte bugünkünden çok daha ileri 
seviyeleri yakalamış olacağız. Yeter ki mil-
letimizin güveni arkamızda olsun, yeter 
ki milletimizin duası arkamızda olsun. 
Allah’ın izniyle Türkiye olmazları olur 
hale getirmiştir. Gelecekte de çok daha ile-
ri seviyeler mutlaka yakalanacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Bu vesileyle çiftçilerimize yönelik güzel 
bir haberi de burada bir kez daha sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 2005-2006 alım 
kampanyasında satın alınan pancarın ta-
mamı için 989 milyon YTL ödeme yapıla-
caktı. Bunun, 547 milyon YTL’si daha önce 
avans olarak ödenmişti. Geriye kalan 442 

milyon YTL’nin ödemesi de 24 Nisan 2006 
tarihinden itibaren yapılmaya başlanmış-
tır. Çiftçilerimize, pancar üreticilerimize, 
tarım sektörümüze hayırlı, bereketli olma-
sını diliyorum. 

Hükümet olarak göreve geldiğimiz gün-
den itibaren tarım sektörümüzün sorun-
larının halline özel bir önem atfettik. Kısa, 
orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyerek 
Türk tarımını layık olduğu seviyeye getir-
mek için kolları sıvadık. Yaşanan ağır kriz 
şartları, topraktan ve hayvan varlığından 
başka gelir kaynağı olmayan çiftçilerimizi 
perişan etmişti. Öncelikle çiftçilerimizin 
acil ihtiyaçlarını giderecek tedbirleri aldık: 
Destekleme politikalarıyla, kredi borçları-
nı yeniden yapılandırmak suretiyle, mazot 
ve gübre yardımlarıyla çiftçimizin nefes 
almasını sağladık. 

Amacımız devlet imkanlarıyla tarım sek-
törünü finanse etmek değil, çiftçimizi, 
köylümüzü, hayvancımızı yeniden üre-
tebilir, ürettiğinden kazanç elde edebilir 
noktaya getirmek ve sektörde verimliliği 
arttırmaktadır. Tarım kesimimiz içinde 
et ve süt üreticilerimize özel bir dikkat ve 
önem gösteriyoruz. Çünkü sağlıklı nesille-
re sahip olabilmemiz için et ve süt tüketi-
mini arttırmak mecburiyetindeyiz. Aynı 
zamanda bizim için stratejik öneme sahip 
bir üretim sektöründen bahsediyoruz. 

Hükümet olarak aldığımız tedbirlerle 
2002 yılından bu yana süt üretiminde yüz-
de 28’lik, et üretiminde yüzde 6.5’luk bir 
artış sağlanmıştır. Hedefimiz belirlenen ta-
rımsal strateji doğrultusunda atılan adım-
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larla 2005-2013 yılları arasında süt üreti-
mini 25 milyon tona, kırmızı et üretimini 
1.5 milyon tona, kişi başına süt tüketimini 
290 litreye, kırmızı et tüketimini 18 ki-
lograma yükseltmektir. Bu konuda sektör 
temsilcilerinin, et ve süt üreticilerimizin 
de bizimle aynı kararlılık içinde oldukları-
nı, aynı heyecanı taşıdıklarını görmekten 
ayrıca mutluluk duyduk. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin yakalamış olduğu gelişme 
rüzgarı her alanda bütün hızıyla esmeye 
devam ediyor. Ekonomik göstergelerde 
ortaya koyduğumuz büyüme performansı, 
sizler de şahit oluyorsunuz yatırım olarak, 
hizmet olarak, üretim olarak hayatın her 
alanında etkisini hissettirmeye başlamış 
durumdadır. Nisan ayında da yine önemli 
tesisleri hizmete açmanın gurur ve mut-
luluğunu yaşadık. 9 Nisan’da bölgeye 
önemli ulaşım ve ticaret imkanları sağla-
yacak olan Gaziantep Havaalanı yeni ter-
minal binasını hizmete açtık. 14 Nisan’da 
Erzincan’da Eğitime Yüzde 100 Destek 
Kampanyası kapsamında İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası tarafından yaptırılan 
Müşir Zeki Paşa İlköğretim Okulu’nun açı-
lışını gerçekleştirdik. 

Bu kampanyanın başladığı 2003 yılından 
bu yana Türkiye genelinde toplam 75 bin 
yeni derslik eğitime kazandırılmıştır. Bu 
vesileyle hayırsever vatandaşlarımıza bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Yeni ve güçlü 
bir Türkiye adım adım, bina bina, tesis te-
sis yükselmeye başlamıştır. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin ucunda ışık görünen uzun 
ince bir yolda ilerlemekte olduğunu her 
fırsatta ifade ediyoruz. Hem kısa vadeli, 
hem uzun vadeli hedeflerimiz var. Bu he-
deflerimizden biri milletimizin kırk yıllık 
hayali olan Avrupa Birliği tam üyeliğimiz-
dir. Bu yolu, medeniyetlerin buluşmasına, 
dünya barışının tesisine giden doğru bir 
istikamet olarak görüyoruz. Bu istikamet 
üzere yolumuza kararlılıkla devam ediyo-
ruz. 

Üzülerek ifade edeyim ki bu konuda za-
man zaman bazı spekülasyonlar yapılıyor; 
Türkiye’nin AB üyeliği çalışmalarında 
rehavet gösterdiği iddiaları ortaya atılı-
yor. Bu iddialar, asla gerçeği yansıtma-
maktadır. Avrupa Birliği katılım süreci, 
programlandığı gibi, belirlenen takvim 
çerçevesinde başarıyla ilerliyor. Bildiğiniz 
gibi 20 Ekim 2005 tarihinde tarama çalış-
maları başlatıldı ve şu ana kadar 18 fasılda 
tanıtıcı taramayı, 14 fasılda da ayrıntılı 
taramayı tamamlamış durumdayız. Ekim 
ayı itibariyle de hayırlısıyla tarama çalış-
malarını sonlandırmış olacağız. 

Şurası bir gerçek ki, çok yoğun bir teknik 
süreçten geçiyoruz. Tarama sürecinde 
kurumlarımızın temsilcileri, heyetler ha-
linde Brüksel’e gidiyorlar. Önce Komisyon 
yetkililerinden AB müktesebatına ilişkin 
bilgiler alıyorlar. Sonra Türkiye’nin mük-
tesebat karşısındaki konumunu belirli-
yor, bunun sunumunu da yine komisyon 
yetkililerine yapıyorlar. Her bir fasılda bu 
tekrarlanıyor. Yine her hafta Bakanlar Ku-
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rulumuzda Avrupa Birliği konusu mutlaka 
gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Neler 
yapılmış, neler eksik kalmış, uygulamada 
sorunlar var mı? Bunları tek tek konuşu-
yoruz, istişare ediyoruz, karara bağlıyoruz. 
Avrupa Birliği konusunda heyecanımızı, 
motivasyonumuzu, dinamizmimizi ilk 
günkü gibi canlı tutuyoruz. Bu konuda en 
ufak bir ivme kaybı, en ufak bir rehavet, 
duraklama söz konusu değildir. Olamaz 
da. 

Her zaman ifade ediyoruz; Avrupa Birliği 
Türkiye için geçici bir heves, dönemsel bir 
heyecan değildir. Bu hedef doğrultusunda 
ilerlemek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 43 
yıllık devlet politikasıdır, milletimizin bek-
lentileri de bu doğrultudadır. Biz öncelikle 
Türkiye’nin her alandaki standartlarını 
en üst düzeye taşımayı amaçlıyoruz. İn-
sanımızın yaşam kalitesini yükseltmek, 
Türkiye’yi hem bölgesinde, hem dünyada, 
potansiyeline yaraşır bir ülke haline getir-
mek istiyoruz. Bu hedeflerden vazgeçmek 
mümkün olabilir mi? Bu hedefi yavaşlat-
mak, aksatmak söz konusu olabilir mi? 
Asla olamaz, bizim yönetimimizde olma-
yacaktır da… Biz aynı kararlılıkla, aynı 
samimiyetle, aynı heyecanla yolumuza 
devam edeceğiz. Çıkan her engeli sabırla, 
metanetle aşacağız, her zaman sağduyuyla 
hareket edecek ve hedefimize doğru karar-
lılıkla ilerleyeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye, gerek bölgesinde, gerekse dün-
yada barış ve istikrar kaynağı aktörlerden 
biri olmaya da devam edecektir. Bakınız 

geçtiğimiz haftalar boyunca üzerinde 
en çok konuşulan, spekülasyon yapılan 
konulardan biri Filistin-İsrail ihtilafına 
yönelik politikamız, bir diğeri de dost ve 
müttefikimiz ABD ile olan ilişkilerimizdi. 
Bildiğiniz gibi daha bir kaç günce Filistin 
Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas ile 
ABD Dışişleri Bakanı Sayın Kondoliza 
Rays’ı Ankara’da ağırladık. ABD ile iliş-
kilerimiz, yarım yüzyılı aşan sağlam bir 
geçmişe dayanmakta, paylaştığımız ortak 
değerler ve karşılıklı çıkarlarımızdan güç 
almaktadır. Ortak hedefler için çalışırken 
zaman zaman yöntem konusunda günde-
me gelebilecek anlayış farklılıklarımızın 
ise iki egemen ülke arasındaki dostluk ve 
ittifak ilişkisine gölge düşürmesini kimse 
beklememelidir. 

Nitekim Sayın Rice’ın ziyareti sırasında 
yaptığımız görüşmelerde karşılıklı ola-
rak bu istikametteki iradelerimizi ortaya 
koyduk. Türkiye’nin dış politikası bizim 
dönemimizde şeffaf ve açık parametrelere 
oturmuştur. Dışarıda sağladığımız güven 
ve itibarın en önemli nedeni de budur. 

Bakınız kardeş Filistin halkının lideri 
Sayın Mahmut Abbas’la yaptığımız görüş-
mede de Türkiye’nin açık politikalarının 
Ortadoğu barış sürecine ne kadar önem-
li bir katkı sağladığı bir kez daha teyid 
edilmiştir. Biz, “Filistin halkı, demokratik 
tercihlerinden dolayı cezalandırılmama-
lı,” dedik. Para yardımını kesen ülkelerle 
de görüşerek bu kanaatlerimizi ilettik, 
iletiyoruz. Gerek Filistin, gerekse İsrail 
yönetimlerini itidale davet ettik. Seçim 
sonuçlarının barış için bir fırsata dönüştü-
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rülebileceğini söyledik. Tarafları, sorum-
luluklarının bilinci içinde hareket etmeye 
ve şiddeti reddetmeye çağırdık. Bunu da 
kapalı kapılar ardında yapmadık. Açık ve 
net olarak tavrımızı ortaya koyduk. 

Aynı şekilde İran ve Suriye meselelerinde 
de samimiyetle diplomatik çözümlerin 
yanında yer aldık, taraflara masada müza-
kere yöntemini, uzlaşma yollarını telkin 
ettik. Türkiye, bugün artık sözü dinlenen, 
gündem belirleyen bir ülke haline geldiy-
se, işte bizim bu politikalarımız sayesinde 
gelmiştir. 

Sevgili vatandaşlarım…

Hükümet olarak bir yandan terörle etkin 
bir mücadelenin şartlarını oluştururken, 
diğer yandan demokratik açılımlarımızı 
da aynı netlik ve süratle sürdürmek konu-
sunda kararlıyız. Hem birlik ve beraberli-
ğimizi koruyarak teröre geçit vermeyece-
ğiz, hem de bu ülkeyi her gün biraz daha 
özgür, biraz daha demokratik, biraz daha 
zengin, biraz daha mutlu bir ülke yapmak 
için bütün gücümüzle çalışacağız. Hukuk 
zemininde fikir ve ifade özgürlüğü ile 
terör girişimleri açık ve net biçimde birbi-
rinden ayrılacak, bu alandaki istismarlar 
da ortadan kaldırılmış olacaktır. 

Türkiye’nin demokratik kazanımlarına, 
hak ve özgürlüklere, eşitlik ve adalete 
halel getirmek bir yana, bu alandaki geliş-
melerin önünü daha da açmayı hedefliyo-
ruz. Zira biz inanıyoruz ki, devletin gücü, 
vatandaşlarının gücüyle ölçülür. Biz inanı-
yoruz ki, bir devletin gücü, vatandaşlarıyla 

kurduğu bağlarla ölçülür. “Sizi sevmeseler 
de olur, ama sizden korksunlar,” anlayışı 
artık geçerliliğini kaybetmiştir. Makya-
velist felsefenin korku prensibi, baskıcı 
devletleri felakete sürüklemiştir. Onun 
için bizim yönetim anlayışımız şudur: Size 
sevgiyle bağlansınlar, adaletinizden de 
emin olsunlar. Bizim devletimiz, gücünü 
vatandaşlarıyla arasında kurduğu işte bu 
sevgi bağlarından almalı, diyoruz. Bizim 
dışlamayan, bütün vatandaşlarını eşit gö-
rerek kucaklayan devletimiz, İç barışında, 
birlik ve beraberliğinde kuvvet bulmalı, 
diyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımıza 
inanıyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duy-
gularla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz 
diyorum. Sözlerimin başında bu ülke için 
gösterdiğiniz fedakarlıktan, değerli kat-
kılardan ötürü her birinize ayrı ayrı teb-
riklerimi sunmak istiyorum. Bu vesileyle, 
sizlerin şahsında Diyarbakır’ı sevgi ile 
selamlıyorum. 

Sizler, sorumluluk sahibi, özveri sahibi 
işadamları ve yöneticilersiniz. Sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileri olarak kısa 

bir süre önce Diyarbakır’da meydana 
gelen gerilimin sona erdirilmesi için orta-
ya koyduğunuz duruş her türlü takdirin 
üstündedir. Bu yüzden sizlere özellikle 
teşekkür ediyorum. Zira huzur ve güven 
her şeyimizdir. İç barışımız, birlik ve bera-
berliğimiz her şeyden önce gelir. 

Daha önce de söylediğimiz gibi, hep bera-
ber kazanamazsak hep birlikte kaybetme-
ye mahkum oluruz. Diyarbakır’ın sorun-
ları, ülkemizin sorunlarından; ülkemizin 

Diyarbakır Ticaret Odası ve Esnaf 
Temsilcileri Heyetini Kabul

Ankara | 02 Mayıs 2006
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sorunları Diyarbakır’ın sorunlarından ba-
ğımsız değildir. Sizler kararlı duruşunuzla 
bu milletin ortak aklını ortaya koydunuz. 
Sadece kendi işinize, aşınıza, hakkınıza, hu-
kukunuza sahip çıkmadınız; aynı zamanda 
demokrasimize de, cumhuriyetimize de sa-
hip çıkmış oldunuz. 

Değerli kardeşlerim… 

Bulunduğunuz şehrin, bölgenin, coğraf-
yanın huzuru, refahı, mutluluğu için gös-
terdiğiniz çabalardan ötürü sizleri bir kez 
daha kutluyorum. Biz, hükümet olarak, 
ülkemizin her bir yanını şantiye alanına 
dönüştürmek, ülkemize yeni ufuklar açmak 
için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgesel gelir 
farklılıklarının ortadan kalkması için azami 
çaba sarf ediyoruz. Batı ile doğu, kuzey ile 
güney, zengin ile yoksul arasındaki uçurum 
ortadan kalksın istiyoruz. Her bir vatanda-
şımız bu ülkenin imkânlarından eşit ve adil 
oranda faydalansın istiyoruz. Fırsatları da, 
imkânları da beraberce paylaşalım istiyoruz. 

Sosyal adaletsizlikleri mutlaka gidermek, 
yılların ihmallerini mutlaka ama mutlaka 
telafi edeceğiz. En büyük arzumuz, ülkemi-
zin her bir karışının cazibe merkezi, huzur 
merkezi, özgürlük merkezi haline gelme-
sidir. Yaptığımız her girişimde, attığımız 
her adımda milletimizi yanımızda görmek 
istiyoruz. Milletimiz devletine sahip çıkacak, 
devletimiz de milletinin hizmetinde olacak. 
Bizim Türkiye’miz, sorunlara çözüm pers-
pektifimiz işte budur. 

İnanıyorum ki, sivil toplum kuruluşlarımı-
zın da katkılarıyla, bölgeler arası eşitsizlikle-

ri ortadan kaldıracak, memleketimizin her 
bir bölgesini inşallah birer cazibe merkezi 
haline getireceğiz. Bunun için daha fazla 
güç birliğine ihtiyacımız var. Güç birliği için 
Türkiye’de muazzam bir zemin olduğunu 
düşünüyorum. Üretim için, kalkınma için, 
adalet için, kardeşlik için, daha iyi bir gele-
cek ümidi için çok elverişli bir zemine sahi-
biz. Türkiye bu birlik zemininde ilerleyecek, 
hiçbir zaman bu zeminin dışına çıkmaya-
caktır. 

Unutmayalım ki, bugün dünden daha iyidir, 
yarın bugünden daha iyi olacaktır. Bunun 
için sizlerin görüş ve önerilerinizi çok önem-
siyorum. Onun için ben sözlerime burada 
son veriyorum, şimdi arkadaşlarımla birlik-
te sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, çözüm 
önerilerinizi dinlemek istiyorum.
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Değerli davetliler… Sizleri bu anlamlı tö-
rende en kalbi duygularımla saygılarımla 
selamlıyorum. Türkiye’ye hizmet eden, 
milletimize çok büyük, çok önemli kat-
kılarda bulunan seçkin dostlarımıza tak-
dirlerimizi, şükranlarımızı sunmak için 
toplanmış bulunuyoruz. 

Şunu hepimiz biliyoruz ki, Türkiye bugün 
sıkıntılarını geride bırakıp ileri hedeflere 
doğru adımlarını sıklaştırdıysa, bunda 
toplumsal hayata doğrudan ve gönülden 
katkılar sunan öncü insanlarımızın çok bü-
yük rolü vardır. Onlar sadece yaptıkları hiz-
metlerle ülkemize katkıda bulunmuyorlar, 
genç kuşakların önüne de doğru örnekler 
koyuyorlar. Bu sebeple bugün bu anlamlı 
törende bulunmaktan ayrı bir mutluluk, 
ayrı bir gurur, ayrı bir heyecan duyuyorum. 

Bugüne kadar eğitimde, sağlıkta, kültür ve 
sanat alanında, tarihi birikimimizin yaşa-
tılmasında, turizmde, cemiyet hayatında 
önemli mesafeler aldıysak bunu büyük 
ölçüde öncü şahsiyetlere borçluyuz. İna-
nıyorum ki bundan sonra da bu ülkenin 
ufkunu açan, insanımızın derdine çare 
olan, gönüllerimizde izler bırakan nice 
insanımız ülkemizin medeniyet sancağını 

yukarılarda tutmaya devam edecektir. 
Bu bizim millet olarak zenginliğimizdir; 
ülkesine, insanına hizmet eden insanları-
mız daima var olmuştur. Bazıları ekono-
mik değerler üretmiş, insanımızı ekmek 
sahibi yapmıştır… Bazıları, hayır işlemiş, 
yoksulun, muhtacın, hastanın, garip gure-
banın yardımına koşmuştur… Bazıları da 
duygularımıza tercüman olmuş, kültürel 
değerlerimizi yüceltmiş, hayatımıza anlam 
katan sanat eserlerine imza atmıştır. 

Bugün Üstün Hizmet Ödülü’nü almak üze-
re aramızda bulunan Sayın Neşet Ertaş’ın 
hepimizin içine işleyen bir türküsünde 
söylediği gibi: “Kalpten kalbe bir yol vardır 
görülmez.” İşte bizim insanımızın da böyle 
bir hassasiyeti, böyle bir inceliği var. Her 
gün rakamlardan, göstergelerden söz eden 
bir Başbakan olarak sizlere açık ve net 
olarak söyleyebilirim ki, bir ülkeyi ayakta 
tutan asıl güç işte bu gönül zenginliğidir. 
Başkalarından beklemeden, kanuni bir 
zorunluluk olmadan, herhangi bir kazanç 
getirmeyeceğini bile bile gönülden toplum 
yararına gayret göstermek, bir sosyal ya-
raya merhem olmak, bir toplumsal derde 
çare üretmek, bir ufuk açmak, bir eser 
ortaya koymak… 

TBMM Üstün Hizmet Ödülü 
Takdim Töreni

Ankara | 02 Mayıs 2006
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Türkiye’yi büyük ülke kılan işte bu gönlü 
zengin, ufku zengin, aklı zengin insanla-
rımızın çokluğudur. Gençlerimizin hiç 
gözlerini kırpmadan bakmaları, can ku-
laklarıyla dinlemeleri, kendilerine örnek 
almaları gereken asıl toplumsal kahra-
manlar da bu insanlarımızdır. 

Değerli dostlar… 

Ülke olarak, toplum olarak ucu aydınlık-
lara açılan bir yolun başındayız. Bu yolu 
adım adım kat ederek, geleceğin mutlu, 
güçlü ve müreffeh Türkiye’sine ulaşacağız. 
Bu uzun yolculuk boyunca bir yandan 
ekonomik ve sosyal kazanımlarımızı kalıcı 
hale getirmek, bir yandan tarihi birikimi-
mizi ve kültürel değerlerimizi korumak, 
bir yandan da geleceğin dünyasına yön 
verecek gelişmeleri yakından izlemek 
durumundayız. Ama hepsinden önemlisi 
hepimiz yapıcı olmak, bulunduğumuz 
yerin sorumluluklarını hakkıyla taşımak 
durumundayız. 

Türkiye’nin artık kavgalara, çatışmalara, 
polemiklere kaptıracak ne zamanı, ne 
enerjisi var. Türkiye yeni fikirlerle, yeni 
heyecanlarla, sosyal hayatı zenginleştiren 
gönülden katkılarla ilerleyecektir. Yapıla-
nın üstüne bir yenisini koymak, eksik ola-
nı tamamlamak, aksayanı değiştirmek ve 
bütün engelleri aşarak değişim dinamiz-
mimizi mutlaka korumak mecburiyetin-
deyiz. Hep ileriye bakmak, hep daha iyisini 
aramak, bu ülkenin geleceğine aşkla, sada-
katle inanmak zorundayız. Aksi halde ne 
olacağını maalesef yakın geçmişimizden 
gayet iyi biliyoruz. 

Bugün burada TBMM Üstün Hizmet 
Ödülü alacak bütün değerli dostlarımıza 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Bu ülke için gösterdikleri üstün gayretler, 
bıraktıkları eserler milletimiz tarafından 
daima hayırla yad edilecek, hatırlanacak-
tır. Ne mutlu bu ülkeye hakkıyla hizmet 
edenlere… Hepinize sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Sayın 
Başkanı, değerli bilim adamları, değerli 
davetliler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Medeniyet yürüyüşümüz adına çok mani-
dar bir vesileyle bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. Sahip olduğumuz büyük medeniyet 
mirasımızı ihya çalışmalarının gururunu 
hep birlikte paylaşıyoruz. Tarihten gelece-
ğe yeni köprüler kuruyoruz. 

Biliyorsunuz, ne kadar köklü bir medeni-
yet birikimine sahip olduğumuzu hemen 
her vesileyle ifade ediyoruz. Bu iddiamız 
bir hayal ya da bir efsane değil, yaşayan bir 
hakikattir. Tarihte kalmış, yıkılmış bir me-
deniyetten söz etmiyoruz. Hala yaşayan, 
yarın da yaşayacak olan bir medeniyet 
çizgisi üzerinde yürüyoruz. Başka medeni-
yetler Ortaçağ karanlığını yaşarken, bizim 
medeniyetimiz adalet ve estetik üreterek 
üç kıtayı mamur hale getirdi. 

“2006 Vakıf Medeniyeti Yılı” 
Ödül Töreni

Ankara | 08 Mayıs 2006
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Ne yazık ki, Medeniyet yolunda yürüyü-
şümüzün kesintiye uğradığı, durakladığı-
mız talihsiz zamanlar da yaşadık. Tarihi 
mirasımızı tümüyle reddeden, yenilgi 
psikolojisiyle muhteşem mazimizi küçüm-
seyenler de oldu. Ama çok şükür ki, ruh 
kökümüz üzerinde yeniden doğrulmayı 
hep bildik. Medeniyetimizin harabeye çev-
rilmek istendiği Cihan Harbi döneminde, 
İstiklal mücadelesi yıllarında bile umudu-
muzu hiç yitirmedik. Zira biz, reddi miras 
edenlerden değil, “Kökü mazide olan ati” 
idealine, bizi biz kılan “ruh kökümüze” her 
zaman sımsıkı bağlı kalanlardanız. 

İşte şimdi bütün yaralarımızı bir bir sarı-
yor, bütün eksiklerimizi telafi ediyoruz. 
Bir yandan medeniyetler arası köprüler 
inşa ederken, bir yandan da kendi mede-
niyet merkezimizi imar ve ihya ediyoruz. 
Daha iki gün önce Adana’da Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğümüz tarafından onarım ve 
restorasyon çalışmaları tamamlanan tam 
bin 111 vakıf eserimizi hizmete açmanın 
coşkusunu yaşadık. Bu büyük bir gelişme-
dir. Türkiye’nin öz kimliğine, zengin kül-
türel mirasına sahip çıkması adına atılmış 
önemli bir adımdır. 

Değerli davetliler… 

Biliyorsunuz, ait olduğumuz medeniyet 
bir “Vakıf Medeniyeti”dir. Vakıf, “İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın,” anlayışının en 
temel kavramlarından biridir. Vakıf hiz-
metleri, sadece insana ya da topluma yö-
nelik değildir. Amaç, dayanışma ruhunu 
yaşatarak bütün canlılara hizmet etmektir. 
İslam toplumlarında asırlar boyunca, 

sosyal yaraların sarılması, insani ihtiyaç-
ların karşılanması ve ilimi çalışmaların 
desteklenmesinde vakıf müesseseleri son 
derece etkin roller oynamıştır. Emevi ve 
Abbasi dönemlerinde kurumsallaşan ve 
toplumsal gelişmenin dinamiği olan va-
kıflar, altın çağlarına Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde ulaştılar. Ecdadımız sadece 
imaret kültürünü zirvelere taşımadı, aynı 
zamanda bugünlerimize de ışık tutacak 
eşsiz bir miras bıraktı. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu miras, hiç şüpheniz olmasın ki, iki bin-
li yılların, neredeyse çaresiz kaldığımız 
sosyal yaralarını saracak zenginliğe sahip 
bir mirastır. Vakıf medeniyetinin altın ça-
ğında ne muhtaçlar kaderine, ne çocuklar 
karanlık caddelere, ne gönüller kedere 
terk edilirdi. Bugün New York’tan Pekin’e, 
dünyanın bütün merkezlerinde bu sevgi 
kültürünün, bu şefkat medeniyetinin ek-
sikliği hissedilmektedir. 

Ne mutlu bize ki, vakıf eserleri ve faali-
yetleriyle medeniyet içinde medeniyetler 
kuran bir ecdadın torunlarıyız. Komşusu 
açken tok olmayı, yanındaki üşürken ısın-
mayı, karşısındaki kederliyken sevinmeyi 
asla içine sindiremeyenlerin inşa ettiği bir 
medeniyetin çocuklarıyız. Bugün bizlere 
düşen bu hayırlı mirası yeniden anlayıp, 
sosyal hayatımızın bütün gediklerini tıka-
yacak, bütün söküklerini dikecek, bütün 
yaralarına şifa olacak çareleri yeniden 
üretmektir. Bu, hepimizin ortak sorumlu-
luğudur. 
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Bu sevgi kültürünü, bu şefkat ahlakını bu 
topraklarda yeniden yeşertmek, gelecek 
nesillere de aynı mirası aktarmak bizim 
boynumuzun borcudur. Bu görevimizi 
hakkıyla yerine getirmek için öncelikle 
kökü asırlar öncesine uzanan vakıf mede-
niyetinin bugüne kalan eserlerine sahip 
çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu eserler 
hem insanlığın ortak değerleridir, hem 
de İslam medeniyetinin insani ve sosyal 
derinliğini ortaya koyan abidelerdir. Bun-
lar aynı zamanda tarihte sivil toplumun, 
sosyal hayata sahip çıkmakta gösterdiği 
büyük başarının canlı örnekleridir. Bu 
eserler, toplumu birbirine bağlayan yar-
dımlaşma, paylaşma, merhamet ve sevgi 
kültürünün asırlar boyunca hayatı aydın-
latan meşaleleridir. Bugün acı ve çatışma-
larla örselenen bütün bir insanlığın da bu 
meşalelerin aydınlığına en az bizim kadar 
ihtiyacı vardır. 

Değerli davetliler…

Hükümet olarak yola çıktığımız gün de-
dik ki, yer altı ve yerüstü kaynaklarımızı 
Türkiye’ye kazandıracağız. O gün, nereden 
kaynak bulacaksınız diyenler bugünleri 
hayal bile edemiyordu. Ülkemizi sadece 
ekonomik, turistik değerleriyle, imkanla-
rıyla değil, bütün zenginlikleriyle, bütün 
birikimiyle sahiplendik. 

Hükümet olarak, bu bakış açısıyla Vakıf 
Medeniyetimizin yeniden bir kültürel 
gündem maddesi olması için önemli gay-
retler gösterdik. İstedik ki bu toplum, sos-
yal hayatın arızalarını geleneksel kültür 
zenginliklerimizden çıkardığı derslerle 

tamir edebilsin. İstedik ki vicdanları yara-
layan acılar sevgiyle, merhametle tedavi 
edilsin. İstedik ki engin vakıf kültürümüz, 
Türkiye’nin geleceğini de şefkatle aydın-
latsın. Peki ne yaptık? Tarih adına, kültür 
adına, medeniyet adına hamaset yerine iş 
ürettik. 

Bakınız 1998 – 2002 yılları arasındaki 
4 yıllık dönemde, vakıf lar bünyesinde 
onarım ve restorasyonu yapılan eski eser 
sayısı kaç biliyor musunuz? Sadece 46… 
Biz ne yapmışız? Göreve gelir gelmez 
kolları sıvamış ve 2003’te bu rakamı tam 
5 kat artırarak 194’e çıkarmışız. Hemen 
ardından 2004’te aynı rakamı yaklaşık 
10 kat artırarak 400’e, 2005’te de 519’a 
çıkarmışız. Bugün ise bin 111 rakamına 
ulaşmışız, 2006 yılı hedefimiz bunlara 750 
vakıf eseri daha eklemektir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzün üç yıl gibi kısa bir za-
manda ortaya koyduğu bu performanstan 
hem mutluluk, hem de gurur duyuyorum. 

Bu eserler tarihin ihtişamının yeniden 
canlanışı, medeniyet varlıklarımızın şehir-
lerimizde tek tek yeniden yükselişi demek-
tir. Tarihi zenginliğimizi bugünlere taşıyan 
camiiler, külliyeler, hanlar, kervansaraylar, 
hamamlar, kütüphaneler şehirlerimizin 
kültürel hayatına ışıyan birer kandil olarak 
geri dönüyorlar, dönecekler. İnşallah daha 
nice eserleri harap olmaktan, yıkılmaktan, 
kaybolup gitmekten kurtaracağız, bugüne 
ve geleceğe kazandıracağız. Bu bizim ta-
rihimize karşı en öncelikli borcumuzdur. 
Zira tarihi mirasımıza sahip çıkmadan 
geleceğimizi inşa edemeyiz. Reddi miras 
ederek medeniyet yarışında iddia sahibi 
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olamayız. Tarihimize, kültürümüze vefa 
duygusuyla, sadakatle sahip çıkmazsak 
vatanseverlikten söz edemeyiz. İşte bu dü-
şüncelerle Edirne’den Şanlıurfa’ya bütün 
eserlerimizi ihya ediyoruz. 

Unutmamalıyız ki, bu mirasa sadece Vakıf-
lar Genel Müdürlüğümüzün gayretleriyle 
sahip çıkamayız. Kültür Bakanlığımız, 
Belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz 
ve bütün vatandaşlarımız tarihi eserleri-
mize sahip çıkma konusunda azami gayret 
içinde olmalıdır. Ancak üzülerek ifade 
ediyorum ki, bu konuda toplumsal duyar-
lılığımız henüz yeterince gelişmemiştir. 
Başka ülkeler, başka milletler atalarından 
devraldıkları her taşı mukaddes bir ema-
net gibi korurken, yanı başımızdaki Anka-
ra Kalesi’nden, Hacıbayram’dan doğu hu-
dudumuzdaki İshak Paşa Sarayı’na kadar 
sembol abidelerimizin harabe görüntüsü 
içler acısıdır. Sana şehrindeki muhteşem 
kışladan Mostar Köprüsüne kadar hudut-
suz bir coğrafyada eşsiz abideler inşa etmiş 
bir medeniyetin, bir milletin çocukları el-
lerinin altındaki Selçuklu, Osmanlı eserle-
rine, hatta Cumhuriyet dönemi eserlerine 
bile sahip çıkamazsa medeniyet iddiamızı 
kaybederiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Vakıf kültürümüz elbette sadece bu tari-
hi eserlerden ibaret değil… Adına Vakıf 
Medeniyeti diyoruz, çünkü bu kültürün 
zengin insani boyutları var. İnsana hizmet, 
canlı varlıklara hizmet, dostluğa ve kar-
deşliğe hizmet, tarihe hizmet, ilme hizmet, 
kültüre hizmet… Sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmanın en güzel örnekleri, en güzel 
imaret çalışmaları vakıflar çatısı altında, 
devletin tek bir kuruşu beklenmeksizin 
gerçekleştiriliyor. 

Bizim dönemimizde bu konuda da ciddi 
mesafeler alınmıştır. Vakıflar Genel Mü-
dürlüğümüz tarafından verilen imaret hiz-
metinden yararlanan kişi sayısı 2002’de 8 
bin iken, 2005’te bu rakam 51 bin 700’e, 
2006’da ise 82 bine çıkarılmıştır. Yani on 
kattan daha fazla bir artış söz konusudur. 
Yine muhtaç maaşı alan vatandaşlarımı-
zın sayısı, 2003’te bin 200 iken, 2006’da 5 
bin kişiye çıkartılmıştır. Yani üç yılda dört 
kattan fazla bir artış yaşanmıştır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüzün göreve geldiği-
mizde 41 milyon YTL olan bütçesi, bugün 
yaklaşık 10 kat arttırılarak 400 milyon 
YTL’ye yükseltilmiştir. Bu sayede çok daha 
iyi hizmetler ortaya konabilmiştir. 

Çok önemli bir gerçeği yeniden vurgula-
mak istiyorum; Vakıflar Genel Müdürlü-
ğümüz personel giderleri de dahil olmak 
üzere bütün giderlerini kendi bütçesinden 
karşılayan ve devletten hiç bir mali katkı 
almayan bir kuruluşumuzdur. Yani ya-
pılan bütün bu işlerin devlete tek kuruş 
külfeti de olmamış, bu kuruluşumuz kendi 
yağıyla kavrularak bu noktalara gelmiştir. 
Bu alanda daha yapacağımız çok iş var. 

En öncelikli hedefimiz vakıf medeniyeti-
nin kültürel zenginliğini yeniden hayatın 
içine taşımaktır. Bu amaçla 2006’yı, vakıf 
kültürünü yeniden hayatımızın odağına 
geri döndürmek üzere Vakıf Medeniyeti 
Yılı ilan ettik. Pek çok etkinlikle, pek çok 
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projeyle bu yılı milletimizle birlikte dolu 
dolu geçirmek için çalışmalar yürütüyo-
ruz. Bu vesileyle, bu güzel eserlerin birer 
hayır kandili olarak yeniden ortaya çık-
masına emeği geçen bütün arkadaşlarımı 
can-ı gönülden kutluyorum. Vakıf Mede-
niyeti Yılı ve Vakıf Haftası’nın ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

320

Değerli valiler… Öncelikle hoş geldiniz 
diyorum. 

Her biriniz bulunduğunuz illerde devle-
timizin, hükümetimizin temsilcisi olarak 
görev yapıyorsunuz. Devletle millet ara-
sında çok temel bir köprü vazifesi görüyor-
sunuz. Milletimizle devletimizin birbirine 
daha sıkı bağlarla bağlanmasında, bizim 
aldığımız kararlar kadar, sizin ortaya koy-
duğunuz uygulamalar da tayin edicidir. 
Vatandaşla idare arasında zaman zaman 
iletişim sorunları çıkabilir. Çıkıyor da… 
Bu sorunları gidermek, devletle vatandaş 
arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak 
yakınlığı tesis etmek zaten ifa ettiğiniz en 
önemli görevlerden biri. 

Bizler, hükümet olarak, masa başı iş 
yapmayacağımızı,  Türkiye’yi sadece 
Ankara’dan yönetmeyeceğimizi her fırsat-
ta söylüyor, uygulamalarımızla da ortaya 
koyuyoruz. Elimizden geldiğince vatan-
daşlarımızla kucaklaşmak, onların sorun-
larını bire bir dinlemek, yapılan yatırımla-
rı yerinde incelemek, bunların açılışlarını 
gerçekleştirmek için şehir şehir dolaşıyo-
ruz. Türkiye’nin bütün şehirlerini, bütün 
ilçelerini, bütün mahalle ve köylerini kal-
kındırmak, daha mamur hale getirmek 
için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Her 

gün bir başka şehrimizde temeller atıyor, 
açılışlar yapıyoruz. 

Halkımız, bizim yüzümüzü yalnızca tele-
vizyonlardan görmüyor. Neden? Çünkü 
bize göre en iyi, en samimi iletişim göz 
göze kurulan doğrudan iletişimdir. Hal-
kımızla yüz yüze gelmekten; dertlerini 
dinlemek, sevinçlerini paylaşmaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz. Bu kaynaşmayı 
daha verimli hale getirmek için gayretli, 
fedakâr, sorumluluk bilinci gelişmiş devlet 
adamlarına ihtiyacımız var. 

Ben, bu kürsüden baktığımda bu devlet 
adamlarını karşımda görüyorum. Şu anda 
görev yapan bütün valilerimizin bu konu-
daki samimiyetine inanıyorum. Huzur ve 
güven ortamının yakalanmasında sizler 
hayati roller üstlendiniz. Biliyorum ki, hiz-
metlerin aksamaması, alınan kararların 
uygulanması, ülkemizin ertelenmiş ihti-
yaçlarının karşılanması için ciddi gayret 
sarf ediyorsunuz. 

Değerli valiler… 

Sizler merkezi idarenin eli, ayağı, gözü, 
kulağısınız. Bu nedenle hassaten rica edi-
yorum: Halkımız sizin yüzünüzü yalnızca 
devlet törenlerinde görmesin. Törenler 

Valiler Toplantısı

Ankara | 24 Mayıs 2006
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elbette sembolik değerleri bakımından 
önemlidir. Ama, yönetim ile halk arasın-
daki diyalogun yegane aracı olmamalıdır. 
İnsanımız sizi yanı başında görmek, acı-
larına, sevinçlerine ortak olduğunuzu his-
setmek istiyor. Resmi günlerin, merasim-
lerin dışında da, sağlınızın ve mesainizin 
el verdiği ölçüde, halkımızla iç içe olun. 
İllerinizdeki idari mekanizmanın nasıl 
işlediğini sık sık denetleyin. Yoksulları hi-
maye edin, yolsuzluklara fırsat vermeyin, 
yasakların değil özgürlüklerin hayata geçi-
rilmesi için çaba harcayın. 

Unutmayalım ki, bulunduğumuz makam-
lar bize emanettir. Kapınızın, gönlünüzün 
vatandaşlarımıza açık olması sorunları 
aşmamızda hayati önem taşıyor. Hükümet 
konaklarını halkın konakları haline geti-
rirseniz, onların desteğini arkanıza alır, gö-
revinizde büyük başarılara imza atmanın 
yolunu da açmış olursunuz. 

Biz, bütün sorunların çözümünü merkezi 
idareye bırakan anlayışa kesinlikle karşı-
yız. Türkiye bu yaklaşımla çok zaman ve 
güç kaybetmiştir. Sorunların hızlı bir şekil-
de ortadan kaldırılmasında yerinde çözüm 
son derece önemlidir. Bunun için yerel 
idareciler kanun ve yönetmeliklerin sı-
nırları içerisinde inisiyatif kullanmalıdır. 
Yerel yönetimlerle işbirliğini, güç birliğini 
artırmanın yollarını mutlaka bulmalı, bu 
diyalogu daha ileriye götürmeliyiz. 

Değerli arkadaşlar… 

Demokratik kalkınma ile ekonomik kal-
kınmanın birbirine paralel olduğunu, 

birbirini tamamladığını, biri olmazsa 
diğerinin de olamayacağını asla unutma-
malıyız. Bu yüzden şehirlerimizi yeniden 
imar ederken, bu şehirlerde yaşayan in-
sanların demokratik taleplerinin karşılan-
masına da özen göstermeliyiz. Valilerimiz, 
devletin ve hükümetin temsilcileri olarak 
demokratik sistemimiz içerisinde çok 
saygın, çok hayati bir konuma sahiptir. De-
mokrasinin sağlamlaştırılması, istikrarın 
korunması, güvenin kalıcı hale getirilmesi 
hepimizin elimizi taşın altına koymasıyla 
mümkündür. Görev yaptığınız illerde, in-
san haklarının geliştirilmesi, vatandaş ile 
devlet arasındaki bağların güçlendirilmesi 
için canla başla çalışmalısınız. Bu açıdan 
çok başarılı valilerimiz olduğunu, burada 
ülkem adına memnuniyetle ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli valiler… 

Bizler, Türkiye’nin ufkunu açacak gerekli 
yasal düzenlemeleri yapıyoruz. Yasama ve 
yürütme olarak Türkiye’nin adaletle kal-
kınması için nerede kilitlenmiş bir alan, tı-
kanmış bir kanal varsa açmaya çalışıyoruz. 
Ancak hepimiz çok iyi biliyoruz ki, temel 
hak ve hürriyetler sadece hukukî düzen-
lemelerle korunamaz. Kanunu uygulayan 
kamu görevlilerinin anlayışı ve uygulama 
tarzı, kanunun kendisi kadar önemlidir. 
Temel hak ve hürriyetlerin Türkiye’nin 
her yerinde, evrensel standartlarda hayata 
geçirilmesi için gerekli tüm tedbirleri al-
malısınız. İnsan hak ve hürriyetlerine say-
gı, öncelikle kamu görevlilerinin bakış açı-
larının asli bir unsuru haline gelmelidir. 
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Türkiye’nin aydınlık geleceği hepimizin 
aynı ufka, aynı heyecanla yürümesine bağ-
lıdır. Türkiye demokratik bir hukuk dev-
leti olma yolunda tarihi adımlar atmıştır. 
Bugün artık ekonomimiz, demokrasimizle 
birlikte gelişiyor. Sosyal politikalarda hâlâ 
almamız gereken çok yol olduğunu tabii 
ki kabul ediyoruz. Bunun için Türkiye’nin 
imkanlarını zorlayarak KÖYDES projesini 
geliştirdik. 

İstiyoruz ki, 2007 yılından itibaren hiçbir 
köyümüzün yol ve su sorunu kalmasın. 
Bu temel sorunları artık arkamızda bıra-
kalım. Projenin takibinde valiler olarak 
dikkat ve hassasiyet göstermenizi özel-
likle istiyorum. Yine, üniversitelerimizle 
sanayimiz arasında mutlaka gidermemiz 
gereken bir mesafe var. Bu mesafeyi yerel 
kaynak ve imkânları harekete geçirerek 
kapatmak zorundayız. Hem genel olarak 
Türkiye’nin, hem de tek tek yörelerimizin 
kaynak ve imkânlarını harekete geçirmek 
için hepimiz çok daha fazla çalışmalıyız. 

Değerli valiler… 

Ülkemiz zaman zaman zor dönemeçlerden 
geçiyor. Demokrasimiz, toplumsal barı-
şımız, hukuk düzenimiz tehditlerle karşı 
karşıya kalıyor. İşte geçen hafta bir hain 
saldırıyı yaşadık. Bu vesileyle, olayın ta-
kibini yapan başta İstanbul ile Ankara va-
lilerimize, diğer bağlantıları çözen mülki 
amirlerimize ve güvenlik güçlerimize te-
şekkür ediyorum. Belli ki, Türkiye’de hâlâ 
güvenin, huzurun, istikrarın devamından 
rahatsız olan şer şebekeleri, karanlık çete-
ler var. Ancak herkes şunu bilmelidir ki, bu 

çete oluşumlarına karşı 73 milyon vatan-
daşımız tek yürek, tek bilektir. 

Bu birliği bozmaya kalkışan her ihanet 
çetesi bütün bağlantılarıyla çökertilecek-
tir. Hükümetimiz, bu hain saldırının kirli 
bağlantılarının ortaya çıkartılması husu-
sunda gerekli iradeyi ortaya koymakta 
tereddüt göstermemiştir, göstermeyecek-
tir. Türkiye’nin huzuruna kastedenlere 
fırsat vermeyecek demokratik bir düzenin 
yerleşmesi için gecenizi gündüzünüze 
katarak çalıştığınızı biliyorum. Çalışmala-
rınızda bundan sonra da aynı başarıların 
devamını diliyorum. 
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Değerli başkan, değerli konuklar… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum. Türk iş ale-
minin çatı örgütü TOBB’un kongresinden 
güçlenerek çıkacak iradenin sanayimize, 
ticaretimize, ekonomimize yol gösterici 
olmasını temenni ediyorum. 

Biliyorsunuz, Başbakan olduğum günden 
beri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

hemen bütün etkinliklerine katılmaya 
büyük özen gösterdim. Birçok toplantıda 
sizlerle birlikte olduk, Türkiye’nin sorun-
larının çözümüne ilişkin istişarelerde bu-
lunduk. Bu katılımlarımızın hiçbiri sadece 
protokol gereği değildi. Aksine, ülkemizin 
temel dinamiği olan özel sektörümüzle, at-
tığımız her adımda birlikte hareket ederek 
sorunlara kalıcı çözümler üretme anlayışı-
mızın bir gereğiydi. 

TOBB 61. Genel Kurul  
Toplantısı

Ankara | 27 Mayıs 2006
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Türkiye’deki imkan ve fırsatların dünyaya 
anlatılması için bütün yurt dışı ziyaretleri-
mizde de sizlerle birlikte olduk. Daha dün 
700 iş adamımız Almanya’daki muhatap-
larıyla görüştü. Zira yola çıktığımız gün 
Türkiye’nin gücünün “özel sektör ağırlıklı 
bir kalkınma stratejisi”nden geçtiğine ina-
nıyorduk. Bu doğrultuda hareket ederek 
bugüne kadar büyük mesafe kat ettik. Sivil 
toplumu, işçi, işveren, meslek örgütlerini 
bir kenara iterek, bildiğini okuyan, dayat-
macı, çatışmacı, yukarıdan bakan, elitist 
bir yönetim anlayışından özellikle uzak 
durduk. Atacağımız her adımda, yapaca-
ğımız her işte, ilgili kesimler, taraflar ne 
der, bu konuda ne düşünür, bize önerileri 
nelerdir, eleştirileri nedir? Bunları hesaba 
katıyoruz, her zaman da hesaba katacağız. 

Hemen bir örnek vereyim: Biliyorsunuz 
1999 yılında zamanın hükümeti bir sosyal 
güvenlik yasası çıkardı. O dönemi lütfen 
hatırlayınız. Sivil toplum örgütlerinin mu-
halefeti, itirazı, haklı gerekçeleri dikkate 
alınmadı. 17 Ağustos depreminin o acılı 
günlerinde yasa çıktı ama, sonuç ne yazık 
ki değişmedi. Bugün biz çok daha köklü ve 
kapsamlı bir reform yasası çıkardık. Ancak 
bunu yaparken, ilgili tüm kesimlerle aza-
mi bir uzlaşma zemininde buluşmaya da 
özen gösterdik. 

Elbette itirazlar da olmuştur. İtirazlar, 
eleştiriler, uyarılar olmadan ortak akla 
varmamız, doğru olanı bulmamız müm-
kün değildir. Sonuçta bu yasa, bir dayatma 
şeklinde değil, içeriği, amacı, hedefi net ve 
şeffaf şekilde ortaya konarak, tartışılarak, 
konuşularak çıkarılmıştır. İşçi örgütleri-

mizle, işveren örgütlerimizle aylar süren 
istişareler yapılmıştır. Kaygılar, endişeler 
masaya yatırılmış, azami uzlaşmanın 
sağlandığı bir yasa ortaya çıkmıştır. Bu 
hassasiyet Türkiye içindir. Buradaki kaza-
nım Türkiye’nin kazanımıdır. Türkiye’nin 
gelecek perspektifi bunu gerektiriyor. 
Gelecek nesillerimizin selameti, emniyeti, 
güveni için bu birliği güçlendirmeli, isti-
şare mekanizmalarını ardına kadar açık 
tutmalıyız. 

Değerli katılımcılar…

Benzer örnekleri TOBB’la da yaşadık. Reel 
sektörün sorunları konusunda sürekli 
iletişim halinde olduk, istişare halinde 
olduk. Üç buçuk yıl içinde bazı sorunlara 
birlikte çözüm ürettik. Mevcut sorunların 
çözümü konusunda da çalışmalarımız de-
vam ediyor. Yine Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde de, gerek 17 Aralık öncesi ve 
sonrasında, gerek 3 Ekim öncesi ve son-
rasında, gerekse katılım sürecinde, TOBB 
en önemli katkıyı veren kuruluş oldu. Av-
rupa nezdindeki faaliyetlerinin yanı sıra, 
Türkiye’nin müzakerelere hazırlanması ve 
müzakereleri yürütmesi aşamalarında da 
birikimini bizlerle paylaştı, paylaşıyor. 

Bu önemli süreçte, yine diğer birçok sivil 
toplum örgütümüz gibi TOBB’un da katkı-
sının, desteğinin devamını beklediğimizi 
bir kez daha belirtmek istiyorum. Özellikle 
katılım sürecini sivil toplum örgütlerinin 
katkısı olmaksızın yürütemeyiz. Bugüne 
kadar tarama sürecinde kendilerini her 
aşamada bilgilendirdik. Fasıllar müzake-
reye açıldıkça da yine katkılarını alacağız. 
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İnanıyorum ki TOBB, hem genel anlamda, 
hem de tek tek fasılların müzakerelerinde iş 
dünyasının çatı örgütü olarak tecrübesini, 
birikimini bizlerle paylaşmaya devam ede-
cektir. Zira bu süreç, demokratik açıdan, 
toplumsal gelişmemiz, ekonomik kalkın-
mamız, rekabet gücümüz, üretimimiz, işgü-
cümüz, kalite standartlarımızın yükselmesi 
ve refahın paylaşılması açısından tarihi 
öneme sahip bir süreçtir. Bu süreci akamete 
uğratacak yanlışlar yapma lüksüne sahip 
değiliz. Bütün dünyanın gözlerinin üzeri-
mizde olduğu bu tarihi süreçte, hepimiz 
büyük dikkat ve özen göstermeliyiz. 

Değerli konuklar… 

Ekonomimiz, geride bıraktığımız üç bu-
çuk yıl içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. 
Şüphesiz işverenlerimiz, sanayicilerimiz, 
esnafımız, üreticimiz bu değişimi bir şe-
kilde hissediyorlar. Geçmiş ile bugünün 
uzun uzun kıyaslamasını yapacak değilim. 
Ancak şu kadarını söylemek istiyorum: Ba-
kınız, Türkiye ekonomisi, tarihinde ilk kez 
16 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekora 
imzasını attı. Alt kalemlere baktığınızda, 
büyümeyi sırtlayanın özel sektörümüz 
olduğunu daha açık görürüz. 2002 yılında 
özel sektör yatırımlarının reel artış hızı, 
yüzde eksi 5.3 oranında. 2005 yılına gel-
diğimizde, bu oranın yüzde 23.6’ya yük-
seldiğini görüyoruz. Yine özel sektör yatı-
rımları 2002 yılında 31.3 milyar YTL iken, 
bu miktar 2005 yılında 74.6 milyar YTL’ye 
yükselmiştir. Üç yılın farkı yüzde 138’dir. 

Ekonominin diğer göstergeleri bir yana, 
sadece bu oran nereden nereye geldiğimi-

zi göstermeye yeter sanıyorum. Tabii en 
önemlisi, Özel sektörümüzün bu katkısı, 
yatırımlardaki bu artış, önümüzdeki dö-
nemde de büyümenin devam edeceğini, 
hem de sağlıklı şekilde devam edeceğini 
gösteriyor. 

Değerli arkadaşlarım… 

Ekonomimizin bu noktaya nasıl geldiğini 
çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Yüzde 5.3 
oranında azalan yatırımların, nasıl olup 
da yüzde 23, 6’ya yükseldiğini iyi tahlil 
etmemiz gerekiyor. Sadece bu göstergede 
değil; enf lasyonda, faizlerde, ihracatta, 
özelleştirmede, turizm gelirlerinde, borç 
göstergelerinde, kredilerde, doğrudan 
uluslararası yatırımlarda ve daha birçok 
göstergede Türkiye’nin elde ettiği tarihi 
başarıların kökeninde ne vardır bunu iyi 
görmemiz gerekiyor. 

Biliyorsunuz, Türkiye çok uzun bir süre 
yüksek, daha da kötüsü belirsiz bir enflas-
yon döneminden geçti. Bakıyorsunuz, yüz-
de 60’larda, yüzde 70’lerde dolaşan, hatta 
yüzde 120’lere kadar varan bir enflasyon 
ortamı. Yani kalp ritmi tamamen bozuk, 
ateşi hayati tehlike sınırında her zaman 
yüksek bir Türkiye vardı. Daha önemlisi 
siyasi güven ve istikrar zemini kaybolmuş, 
demokratik mekanizmaların işlemediği, 
bakanlar kurulunun bile toplanamadığı 
bir Türkiye. Yatırım mümkün değil, üretim 
mümkün değil. Kimse önünü göremiyor. 
Kimse sermayesini yatırıma, üretime, 
istihdama, ihracata yönlendirmek istemi-
yor. 
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İşte, o Türkiye fotoğrafından bugünlere 
geldik. Bugün 30 yıllık 40 yıllık arzular 
gerçekleşmiştir. Artık makroekonomik 
denge büyük oranda yerine oturmuş du-
rumdadır. Yüzde 120’leri bulan enflasyon 
ortamından bugün artık tek haneli bir 
enflasyon ortamına geçilmiş durumdadır. 
Bugünkü faiz oranlarına biz, yüzde 60’lar-
daki, 70’lerdeki faiz oranlarından geliyo-
ruz. Bu, tamamen yeni, tamamen farklı bir 
ekonomik ortamdır. 

Dünün parametreleriyle, dünün alışkan-
lıklarıyla, gelenekleriyle bugün iş yapma 
şansımız artık kalmamıştır. Türkiye’de 
siyasi anlayış değişmiş, bir kaliteye, bir 
seviyeye kavuşmuştur. Dış politikada bir 
saygınlık, bir itibar dönemine girilmiştir. 
Ekonomik ortam daha güçlü, daha sağlam, 
sürdürülebilir ve öngörülebilir bir hale 
gelmiştir. Öyleyse iş yapma alışkanlıkları 
da buna göre değişmek zorundadır. İş yap-
mak, üretmek, yatırım yapmak, ihracat 
yapmak, istihdam kapısı açmak isteyene 
artık Ankara gölge etmiyor. Daha önemlisi 
Ankara’nın gölgesinde iş yapma dönemi 
de tarihe karışıyor. Belirsiz ve yüksek enf-
lasyon döneminin anlık vuruşları, anlık 
planlamaları bugünün Türkiye’sinde iş 
adamlarımıza fayda sağlamamaktadır. 

Bugün artık uzun vadeli düşünmek, uzun 
vadeli projeksiyonlar yapmak, 5 yılı, 10 
yılı, 50 yılı görerek yatırım yapmak, buna 
göre her şeyi yeniden şekillendirmek zo-
rundayız. Bakınız, buradan varmak istedi-
ğim nokta çok açık: Türkiye’yi bugünlere 
taşıyan, demokrasi alanında, insan hakları 
ve özgürlükler alanında gerçekleştirdiği-

miz reformlardır. Türkiye’yi bugünlere ta-
şıyan, uzun bir aradan sonra elde ettiğimiz 
istikrar ve güven ortamıdır. İş adamları-
mız, reel sektörümüz, esnafımız, tüccarı-
mız, hatta işçimiz, çiftçimiz, bu istikrara, 
bu güven ortamına, ekonomideki tüm bu 
kazanımlara sımsıkı sarılmak, bunlara sa-
hip çıkmak zorundadır. 

Değerli katılımcılar…

Bakınız, biz, reel sektörümüzün sorunla-
rını çok iyi biliyoruz. Başta da söyledim, 
TOBB’la, ya da sektörün diğer temsilcile-
riyle bunu her fırsatta istişare ediyoruz. Bu 
sorunları çözmek konusunda da önemli 
mesafeler kat ettik. Kredi faizleri olsun, 
vergi indirimleri olsun, bölgesel ve sek-
törel teşvikler olsun, yatırımın önündeki 
engellerin kaldırılması olsun, birçok alan-
da önemli adımlar attık. Ama biliyoruz ki 
daha atılacak çok adım, yapılacak çok iş 
var. 

Biz, Türkiye’yi her alanda farklı bir kul-
vara taşıyan istikrar ve güven ortamının 
zedelenmemesi için azami bir duyarlılık 
içindeyiz. Cumhuriyetimizin kazanımları-
na yeni kazanımlar eklemezsek, toplumu 
daha güçlü hale getirmezsek, demokrasi-
mizi daha sağlam temellere oturtmazsak 
bu yolda mesafe alamayız. Bir kez daha 
tekrar etmek istiyorum: Üç buçuk yılda 
çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu ka-
zanımlardan asla vazgeçemeyiz. Ne sıkı 
mali politikalarımızdan, ne disiplinli para 
politikalarımızdan en ufak bir taviz ver-
meye niyetimiz yok. En ufak bir gevşeme-
ye, rehavete, popülizme prim vermedik, 
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vermeyeceğiz. Bunu ne için yaptık? Bunu 
Türkiye’nin geleceği için yaptık. Çalışan-
larımız için, çalıştıranlarımız için, üre-
tenlerimiz, yatırım yapan, ihracat yapan, 
ülkede taş üstüne taş koyanlar için yaptık. 
Şimdi onlardan da Türkiye, için, kendi-
leri için daha fazla inisiyatif bekliyoruz. 
Türkiye’nin istikrarına, Türkiye’nin huzu-
runa, Türkiye’nin zor kazandığı itibarına, 
zor kazandığı başarılarına kastedenlere, 
ortak bir cevabımız olmak zorunda. 

Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Ekonomide elde ettiğimiz tüm kazanımla-
rın, siyasetin kör dövüşünde heba edilmesi 
bu ülkeye de, bu millete de haksızlık olur. 
Biz hükümet olarak buna izin vermedik, 
vermeyeceğiz. İnanıyorum ki, iş çevre-
lerimiz de bu konudaki hassasiyetlerini 
ortaya koyacak; güvene, istikrara, huzura, 
uzlaşmaya kastedecek her türlü girişimin 
karşısında duracaktır. Sözlerimin sonun-
da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
Genel Kurulu’na bir kez daha başarılar 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli konuklar, saygıdeğer sanatçılar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Bu anlamlı 
törende sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Dünyanın en prestijli mimar-

lık ödülü olan Pritzker Mimarlık Ödülü 
töreninin İstanbul’da yapılıyor olmasın-
dan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Pritzker Mimarlık Ödülü Töreni

İstanbul | 30 Mayıs 2006
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İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden 
biri. Bu tarihi şehrin dünyanın en önemli 
meselelerinin konuşulduğu, ele alındığı, 
dünyanın saygın sanatçı ve entelektüelle-
rinin ağırlandığı bir kültür merkezi olarak 
kabul görmesi, başbakan olarak benim için 
ayrı bir gurur vesilesidir. İstanbul, son on 
beş yıldır, şehircilik ve mimari alanları da 
dahil olmak üzere dünyanın en önemli or-
ganizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. 

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz sene 22. 
Dünya Mimarlık Kongresi’ne ev sahipliği 
yaptık. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 
10 bin saygın mimarı bu kongre dolayısıy-
la İstanbul’da konuk ettik. Bugün de, dün-
yanın en saygın mimarlık ödülüne layık 
görülen çok değerli bir mimarı, Brezilyalı 
mimar Paulo Mendes da Rocha’yı burada 
ağırlıyoruz. Ben, bu vesileyle kendisine ay-
rıca hoş geldiniz diyor, dünya kültür mira-
sına verdiği katkılar için tebrik ediyorum. 

Değerli konuklar… 

İstanbul, her biri ayrı kültür ve medeni-
yetlere mensup büyük mimarların büyük 
eserleriyle donatılmış bir şehir… İstanbul, 
kültürel zenginliklerini müzelere hapset-
miş bir şehir değil. Aksine, bütün sokakla-
rı, bütün binaları, bütün kültürel ve mima-
ri dokusu ile birlikte büyük bir açık hava 
müzesi niteliği taşıyor. İstanbul’un mimari 
yapısı, içinde barınan insanının zengin 
kültürel iklimini, barışı arzulayan dünya 
görüşünü yansıtıyor. İlk bakışta karmaşık 
bir yapı arz eden bu kozmopolit şehrin de-
rinlerine inildikçe buranın bir barış kenti 
olduğu görülecektir. Keza bu şehir, doğu 

ile batının birleştiği, Avrupa ile Asya’nın 
kucaklaştığı yerdir. 

İstanbul, mimari değeri bakımından da 
çok önemli olan camilerin, kiliselerin, 
sinagogların yüzyıllar boyunca yan yana 
barış içinde var olduğu bir dünya şehridir. 
Bu özelliğiyle de İstanbul, bugün küresel 
ölçekte en çok ihtiyacını hissettiğimiz 
“Medeniyetler İttifakı”nın sembol şehridir. 
2010 yılı için İstanbul’un Avrupa Kültür 
başkenti olmaya namzet seçilmesinde de 
bu kıstaslar çok belirleyici olmuştur. 

Değerli konuklar… 

Bugünün mimarları, geleceğin dünyasını, 
geleceğin şehirlerini inşa ederken, aynı za-
manda insanlığın geleceğini de biçimlen-
dirmiş oluyorlar. Bir şehrin mimari yapısı, 
hiç kuşku yok ki, o şehirde yaşayan insan-
ların doğasıyla şekillenir. Bizde bir söz var-
dır: Siret, surete yansır, derler. Yani, “Ruh, 
yüze yansır.” Şehirlerin mimari dokuları 
ve kimlikleri de, o şehirlerde yaşayan in-
sanların aynası gibidir. Bu bakımdan, insa-
nın doğasını gözetmeyen, insanlığın sahip 
olduğu kültürel iklimden soyutlanmış 
mimari anlayışların şehirlere hâkim olma-
sını ben hep endişe verici bulmuşumdur. 
Tasarlanan tüm mimari eserlerin zaman 
içinde doğanın bir parçası haline geldiğini 
unutmamak gerekir. 

Geleceğin şehirlerini inşa ederken, çağdaş 
toplumların ihtiyaçlarını hesaba katma-
mız gerekiyor. Keza, mimari yapıları ta-
sarlarken coğrafi iklimden ayrı düşünmek 
ne kadar vahim bir hata olursa, kültürel 
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iklimden ayrı düşünmek de o kadar büyük 
bir yanılgı olacaktır. 

Bugün, ortaya koyduğu eserlerle modern 
mimarinin en başarılı örneklerini sergile-
yen, ama eserlerinde hem sosyal hem de 
estetik açıdan insanın doğasını önceleyen 
bir mimarı, Paulo Mendes da Rocha’yı 
ağırlamaktan bunun için ayrı bir mutlu-
luk, ayrı bir keyif duyuyorum. Kendisi 
bugün 78 yaşında. Ortaya koyduğu eserler, 
dikkate değer inşaat yöntemleri, kendisi-
nin her bakımdan özgün bir mimar oldu-
ğunun ispatıdır, öyle de kalacaktır. Zaten, 
kendisi de, zannediyorum, mimariyi doğa-
nın parçası, insanlığın zekâ ve onurunun 
ifadesi olarak görüyor. 

Geride bıraktığı yıllar boyunca ortaya koy-
duğu başarılar, kendisini 2006 yılı Pritzker 
Mimarlık Ödülü’nün sahibi yapmıştır. İna-
nıyorum ki, bugüne kadar yaptığı pek çok 
eser, gelecek kuşaklar için çok önemli bir 
miras olarak kabul görecektir. Bu vesileyle 
kendisini bir kez daha kutluyor, hepinizi 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım… . Sizleri en kalbi 
muhabbetlerimle selamlıyorum. 

Güzel ve bereketli bir baharın ardından 
şimdi de güneşli, aydınlık bir yaz mevsimi-
ni karşılamaya hazırlanıyoruz. Bütün aksi 
gayretlere rağmen Türkiye büyük fedakar-
lıklarla elde ettiği bu aydınlık günleri koru-
manın mücadelesini veriyor. Ekonomimiz, 
çok şükür, artık geçmişle kıyas dahi kabul 
etmeyecek bir seviyeye gelmiştir. 

Geçtiğimiz günlerde uluslararası piya-
saların tamamında görülen dalgalanma, 
Türkiye’de de bir miktar kendini hissettir-
miştir. Unutmamalıyız ki bu, piyasa eko-
nomisi koşullarında tamamen doğal bir 
hareketliliktir. Türkiye artık, bu ve benzeri 
dalgalanmaları aşabilecek, bunlara karşı 
direnç gösterebilecek bir yapıya kavuş-
muştur. 

Ekonomimizin nereden nereye geldiğini 
lütfen hatırlayınız… Biz iktidara gelmeden 
önce, manzara neydi lütfen şöyle bir es-
kiye giderek gözünüzün önüne getiriniz: 
Enflasyon iki haneli, üç haneli oranlarda… 
Piyasalarda tam bir belirsizlik havası ha-
kim… Sürekli politika değişikliği, sürekli 
güvensizlik… Yolsuzluk iddiaları ayyuka 
çıkmış… İstikrar bir türlü yakalanamıyor. 

Türkiye siyasetiyle, ekonomisiyle yaz boz 
tahtasına dönmüş. Makroekonomik gös-
tergelerin neredeyse tamamı bozulmuş… 
Borçlanma faizleri yüzde 60’ların üzerin-
de, vadeler oldukça kısa… Borçlar almış 
başını gitmiş… Doğrudan dış sermaye 
varlığından söz etmek mümkün değil. 
İhracat düşük, turizm geliri düşük, özel-
leştirme neredeyse hiç yok. Hükümetin 
çözüm üretmek için attığı her adım siyasi 
istikrarsızlıkla karşılanıyor ve akamete uğ-
ruyor. Siyaset kurumu çözüm üretemiyor, 
milletimizin beklentilerini, umutlarını 
boşa çıkarıyor, sürekli kan kaybediyor. 
Bu ortamda işsizlik artıyor, esnaf tek tek 
kepenklerini kapatıyor, fabrika bacaları 
sönüyor, çarklar susuyor, yoksulluk çığ 
gibi büyüyor. Tam bir umutsuzluk havası… 
Ne tek tek vatandaşlar, ne yatırımcılar, ne 
ihracatçılar, ne girişimciler… Kimse önünü 
göremiyor. İşte hükümetimizin devraldığı 
Türkiye manzarası buydu. 

Değerli vatandaşlarım… 

Üç buçuk yıl gibi kısa bir sürede bu tablo 
tamamen değişmiş, Türkiye ekonomisi bir 
atılım dönemine geçmiştir. Bugün birçok 
göstergede kriz öncesi seviyeleri değil, son 
on yılların, hatta kimi zaman Cumhuriyet 
tarihinin en iyi seviyelerini yakalamış du-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mayıs 2006
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rumdayız. Yüzde 120’lere varan enflasyon 
dönemlerinden bugün yüzde 8’lerin altına 
geldik. Yüzde 60’larda seyreden faizler 
yüzde 13’lere kadar geriledi. İhracatımız 
3 yılda 2 kattan fazla artarak 73 milyar 
dolara ulaştı. Kamu net borç stokunun 
GSMH’ya oranı yüzde 90’lar seviyesinden 
yüzde 55.8’e geriledi. İlk defa kamu net 
borç stokumuz nominal bazda 2005’te bir 
önceki yıla göre geriledi. 50 küsur yıl bo-
yunca 1 milyar dolar seviyesini aşamayan 
doğrudan uluslararası yatırım, 2005 sonu 
itibariyle 9.7 milyar dolara çıktı. Bu yıl çok 
daha yüksek bir seviye bekliyoruz. Özelleş-
tirme uygulamalarında yine tarihi başarı-
lar elde ettik… 2005’te turizm gelirlerimiz 
18 milyar doları aşarak rekor kırdı. 

Bu ortama nasıl gelinmiştir? Türkiye eko-
nomide bu atılımı nasıl gerçekleştirmiştir? 
Dün krizlerle umutları tükenen bir ülke, 
bugün nasıl olmuş da dünyanın yükselen 
yıldızları arasında yerini almıştır? Bu so-
runun tartışmasız cevabı; güven ve istik-
rardır. Türkiye, siyasetiyle, dış politikasıy-
la, güvenliğiyle, demokratikleşme ve insan 
hakları alanındaki atılımlarıyla, Avrupa 
Birliği’ne doğru attığı kararlı adımlarla, 
hoş görü ve uzlaşma ortamıyla, diyalogla 
bu seviyeleri yakalayabilmiştir. 

Aziz vatandaşlarım… 

Piyasalarda son haftalarda bir hareketlilik 
görüyoruz. Faizlerde olsun, döviz kurla-
rında olsun, borsada olsun, inişler çıkışlar 
yaşanıyor. Şunu bir kez daha altını çizerek 
belirtmek isterim ki, bunlar işleyen bir 
piyasa ekonomisinde tamamen doğal ha-

reketlerdir. Daha da önemlisi bunlar tüm 
dünyada, bütün gelişmekte olan ekonomi-
lerde yaşanan hareketliliklerdir. 

Bugün Türkiye’yle birlikte, Arjantin, 
Brezilya, Meksika, Güney Kore, Rusya, 
Macaristan, Polonya gibi gelişmekte olan 
ülkelerde de az ya da çok aynı hareketlilik 
yaşanmaktadır. Hatta sadece gelişmekte 
olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde 
de benzer hareketlilikler görülmektedir. 
Tüm ilgili kurumlarımız da bu hareket-
lilikleri yakından izliyor ve gerektiğinde 
de önlemleri uygulamaya geçirmeye hazır 
bekliyorlar. 

Burada şunu belirtmek isterim: Biz ya-
rınlara ilişkin ulaşılabilir güzel hayaller 
kuruyoruz. Mutlu, müreffeh, kalkınmış 
bir ülke hedefimiz var. Bundan bir milim 
bile sapma gösteremeyiz. Onun için, sıkı 
bütçe uygulamalarımız, disiplinli para po-
litikalarımız aynen devam edecek. Yapısal 
reformlarımızı hız kesmeden sürdürece-
ğiz. Makroekonomik hedef lere ulaşma 
konusundaki kararlılığımızdan da asla 
vazgeçmeyeceğiz. 

Ülke olarak ekonomik kırılganlığımızı 
önemli ölçüde aşmış, bu tür küresel dalga-
lanmalara mukavemet gösterebilecek bir 
yapıya kavuşmuş durumdayız. Her esen 
rüzgarla savrulup giden o eski Türkiye’den 
bugün artık eser yoktur. Bugün, dalgalı de-
nizde de, durgun denizde de bu gemiyi ro-
tasında tutabilecek tecrübe ve donanıma 
sahip kadrolar yönetimdedir. Milletimizin 
beklentilerini asla hayal kırıklığına dönüş-
türmeyeceğiz. İnsanımız Türkiye’nin son 
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üç buçuk yılda elde ettiği siyasi ve ekono-
mik kazanımları bu türden konjonktürel 
dalgalanmalara feda edeceğimiz düşünce-
sine kapılmasın. Bu kazanımlar, bu güven 
ve istikrar ortamı, bu büyüme çizgisi mut-
laka korunacaktır. Çünkü bu kazanımlar 
geleceğin mutlu ve müreffeh Türkiye’sinin 
temelini, zeminini oluşturacak kazanım-
lardır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Mayıs ayını Türkiye’nin ihtiyaçları doğ-
rultusunda gerçekleştirdiğimiz önemli iç 
ve dış seyahatlerle, yoğun bir çalışma tem-
posuyla geçirdik. Ülkemizin güneyinden 
güneydoğusuna uzanan bir güzergahta şe-
hirlerimizi dolaşarak hem açılışlar gerçek-
leştirdik, hem de vatandaşlarımızın dert-
lerini, ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden 
dinleme fırsatı bulduk. Önce 2 Mayıs’ta 
Ankara’da Diyarbakırlı işadamlarıyla bir 
araya gelerek bölgeye dönük sosyo- ekono-
mik planlamalar hakkında görüş alışveri-
şinde bulunduk. Bölgeye yatırım yapan iş 
adamlarımızın yaşadığı sıkıntıları, yatırım 
yapmak isteyen girişimcilerimizin önün-
deki engelleri ele aldık. Hükümet özel 
sektör beraberliğiyle ileriye dönük neler 
yapılabileceğini değerlendirdik. 

Bu buluşmada beraberce önemli tespitler-
de bulunduk, ciddi açılımlar yakaladık. 
Bölgede yaşananları yerinde görmek üzere 
3 Mayıs’ta Adıyaman’a giderek seyahat-
lerimizi başlattık. Adıyaman’da Organize 
Sanayi Bölgesi kapsamında 33 fabrikanın 
açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadık. 
Bu fabrikalar, binlerce yakın insanımıza 

istihdam sağlayacak, bölgeye ekonomik 
bakımdan önemli bir canlılık getirecektir. 
Adıyaman’dan Şanlıurfa’ya geçerek, orada 
da yeni adliye sarayını hizmete açtık. Yine 
Şanlıurfa’da hayırsever insanlarımızın 
Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası çer-
çevesinde yaptırdığı ve 5 bine yakın öğren-
cimize eğitim imkanı sağlayacak 4 okulu 
hizmete açtık, bir lisenin de temelini attık. 

Değerli vatandaşlarım… 

6 Mayıs’ta bu defa durağımız Adana’ydı. 
Adana’da önce Türkiye genelinde resto-
rasyonu tamamlanan toplam 1111 vakıf 
eserini yeniden hizmete açtık. Bu vesileyle 
medeniyetimi-zin çok önemli bir sosyal ku-
rumu olan vakıflarımızın tarihi önemini, bu-
gün yaşadığımız sosyal sıkıntılara derman 
olabilecek taraflarını hatırlama ve değer-
lendirme imkanı bulduk. Hükümet olarak, 
toplumsal yaraların sarılmasına, yoksulların 
ihtiyaçlarının karşılanmasına, tarihi ve kül-
türel değerlerimizin yaşatılmasına büyük 
önem veriyoruz. Bu anlayışımızın bir gereği 
olarak üç buçuk yıl içinde tam 1111 vakıf 
eserinin onarım ve restorasyonunu tamam-
ladık. 1998 - 2002 yılları arasında vakıflar 
bünyesinde onarım ve restorasyonu yapı-
lan eski eser sayısının sadece 46 olduğunu 
dikkate alırsak, bu konuda hükümetimizin 
farkı açıkça ortaya çıkacaktır. 

Aynı gün Türkiye’nin dört bir yanında bü-
yük bir hızla devam eden konut seferberli-
ğimizin bir önemli aşamasını daha hayata 
geçirdik. Yüreğir’de sosyal donatılarıyla 
birlikte TOKİ imzası taşıyan 792 konutu 
sahiplerine teslim ettik. Aynı törende yine 
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Sofulu’da sosyal donatılarıyla birlikte bin 
92, Kargakekeç’de de 924 konut inşaatının 
temelini attık. Hızımızı hiç kesmeden, bir 
projeyi tamamlayıp diğerinin temelini 
atmak suretiyle ülkemizin dört bir yanını 
çağdaş, konforlu, sağlam konutlarla süsle-
meye devam ediyoruz, edeceğiz. 

Sadece üst gelir seviyesindeki insanlarımı-
za değil, bugüne kadar konut sahibi olmayı 
aklına bile getirmeyen dar gelirli insan-
larımıza da en ekonomik şartlarla konut 
sahibi olma imkanı sağlıyoruz. İnşallah 
bu çalışmalarımız çeşitlenerek sürecek 
ve 2007 sonu itibariyle 250 bin konutluk 
hedefimizi de yakalayacağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye sahip olduğu insani değerlerle, 
birlik ve beraberliğiyle, dayanışma ve 
kardeşlik kültürüyle zengin bir ülke… 7 
Mayıs’ta gittiğimiz Diyarbakır’da, insa-
nımızın gücünü, bu ülkeye, bu ülkenin 
ideallerine bağlılığını bir kere daha mü-
şahede ettik. Bölgede ekonomik ve sosyal 
sıkıntılar olduğu bir gerçektir. Ama şunu 
da rahatlıkla söyleyebiliriz ki, o sıkıntıları 
günden güne hal yoluna koyacak duygu 
birliğine sahibiz. Elbette elimizde sihirli 
değnek yok. Ancak bütün bu sıkıntıları 
çözme sürecine girmiş bulunuyoruz. Hü-
kümetimizin bu konuda sahip olduğu 
siyasi irade, attığımız adımlar ortadadır. 
Gezimiz sırasında Diyarbakırlıya iş ve aş 
sağlayacak 21 fabrikayı faaliyete geçirdik. 

Hükümetimizin teşvik uygulamalarının 
bölgeye getirdiği bu ekonomik kazanım-

ları, bu hareketliliği gurur ve mutlulukla 
yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem-
de çok daha güzel gelişmeler, çok daha 
önemli yatırımlarla bölge ekonomileri 
adım adım canlanacaktır. Böylece şehir 
şehir, bölge bölge ayağa kalkarak güçlene-
ceğiz. Sadece Diyarbakır’da değil, sadece 
Adıyaman’da, Şanlıurfa’da, Adana’da, 
Siirt’te değil, yurdun her köşesinde hemen 
her gün fabrikalar açılıyor, yollar, hizmet 
binaları, okullar hastaneler inşa ediliyor, 
konut projeleri gerçekleştiriliyor. 

Bu ülkeyi bir uçtan bir uca aydınlık gele-
ceğine taşıyacak olan bir imar seferberliği 
içindeyiz. Ama asıl hedefimiz Antalya’da 
olanın Diyarbakır’da, Adana’da olanın 
Adıyaman’da eksik kalmayacağı bir 
Türkiye’ye doğru koşar adım ilerlemektir. 
Bölgesel gelişmişlik farklarını, gelir adalet-
sizliklerini, fırsat eşitsizliklerini ortadan 
kaldırıncaya kadar gereken neyse aşkla, 
şevkle, fedakarlıkla yapacağız. Türkiye 
adaletle kalkınan, sevgiyle kenetlenen, 
bilgiyle ilerleyen bir ülke olarak bir gün 
mutlaka hepimizin göğsünü kabartacak 
bir medeniyet seviyesine yükselecektir. Bu 
güzel günlerin çok uzakta olmadığına sa-
mimiyetle inanıyor, o heyecanı kalbimde 
hissediyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Mayıs ayı dış seyahatlerimiz bakımından 
da oldukça yoğun geçti. Adeta bir zirveden 
diğerine koştuğumuz bereketli bir ay oldu. 
Katıldığımız çeşitli uluslararası toplantı-
larda, her zaman olduğu gibi Türkiye’nin 
tezlerini en güçlü şekilde dile getirdik. 
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Çeşitli alanlarda uluslararası iş birliği im-
kanlarımızı geliştirmenin gayreti içinde 
olduk. 

İlk olarak 4 Mayıs’ta Yunanistan’ın ev sa-
hipliğinde Selanik’te yapılan Güneydoğu 
Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Devlet ve 
Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldık. 
Balkan Zirvesi olarak da anılan bu top-
lantıda, Avrupa’nın güney doğusunda yer 
alan, coğrafi ve tarihi olarak kesişme alan-
ları bulunan ülke temsilcileriyle birlikte 
Balkanların geleceği adına önem taşıyan 
kimi kararlara imza attık. Balkan ülkeleri-
nin temsilcileriyle hem ikili, hem bölgesel, 
hem de küresel meselelerle ilgili görüş alış-
verişinde bulunma imkanına kavuştuk. 

Türkiye olarak bölgede barış ve istikra-
rın devamından yana olduğumuzu her 
vesileyle dostlarımıza ilettik. Zirve sıra-
sında, ulaşım alanında önemli yenilikler, 
rahatlıklar getirecek bir anlaşmayı da 
imzaladık. “Güneydoğu Avrupa’da Yüksek 
Performanslı Demiryolu Ağı Kurulması 
Anlaşması”, inanıyorum ki, zaman zaman 
gerginlikler yaşanan bölge coğrafyasında 
yeni yakınlıklar ortaya çıkaracak önemli 
bir adım olacaktır. 

Bu zirvenin hemen ardından Türkiye 
için son derece hayati öneme sahip bir 
başka bölgeye, bir başka zirveye geçtik. 5 
Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
gerçekleştirilen 9. Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Zirvesi’ne katıldık. Bu Zirve’de 
de önemi giderek artan Avrasya’nın gele-
ceğine ilişkin son derece yararlı görüşme 
ve değerlendirmelerde bulunduk. Avrasya 

ülkeleri arasında ticaretin önündeki en-
gellerin giderilmesi, ülkelerarası ticaretin 
teşviki, pazarların entegrasyonu ve bölge 
ekonomilerinin dengeli bir şekilde ser-
bestleştirilmesi hedefleri konusunda atı-
labilecek somut adımları en geniş şekilde 
değerlendirdik. Bu toplantının da Avrasya 
bölgesinin geleceğine dönük önemli açı-
lımlar, hayırlı sonuçlar doğuracağına ina-
nıyorum. 

Aziz vatandaşlarım… 

11 Mayıs’ta bu defa Viyana’ya giderek, 
33’ü Latin Amerika ve Karaip ülkesi ol-
mak üzere toplam 60 ülkenin katıldığı 4. 
AB-Latin Amerika Zirvesi’nin açılışına ka-
tıldık. Bu vesileyle, bazı ikili temaslar ger-
çekleştirdik. AB dönem başkanı, Avustur-
ya başbakanı Sayın Şüsel’in öncülüğünü 
yaptığı, kimsesiz çocuklar yararına düzen-
lenen sembolik bir futbol karşılaşmasında 
Türkiye’yi temsil ettik. 

Viyana Zirvesi’nin ardından Gelişen Se-
kiz Ülke (D-8) Beşinci Zirvesi’ne katılmak 
üzere Endonezya’nın Bali adasına geçtik. 
Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, Malezya, 
Endonezya, Bangladeş ve Nijerya’nın için-
de yer aldığı bu girişimle ülkelerimizin 
ekonomik gelişimi ve toplumsal refahını 
sağlama yolunda neler yapabileceğimizi 
konuştuk, bazı önemli kararlar aldık. Bu 
çerçevede, D-8 grubunun itibar ve etkin-
liğini artırmak için kurumsal yapısını 
yine merkezi istanbul’da kalmak kaydıyla 
İcra Direktörlüğünden Genel Sekreterlik 
düzeyine çıkardık. Böylece sekretarya hiz-
metlerini itibar olarak da personel olarak 
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da güçlendirdik. Önemli bir nüfus gücüne, 
zengin doğal kaynaklara sahip olan bu 8 
ülkenin gerek siyasi, gerekse ekonomik 
alanda beraberliklerini hangi somut adım-
larla güçlendireceklerini böylece belirle-
miş olduk. 

Değerli vatandaşlarım… 

Dünya Ekonomik Forumu Orta Doğu 
toplantısı 20-22 Mayıs tarihleri arasında 
Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde yapıldı. 
Birçok ülkeden devlet adamları ile ulusla-
rarası iş ve finans çevrelerinin üst düzey 
yöneticilerini bir araya getiren bu önemli 
etkinlikte de Türkiye olarak yerimizi aldık. 
Dünya gündemindeki meselelerle ilgili gö-
rüşlerimizi dile getirdik. Yine bu forum ve-
silesiyle bazı ülke lideriyle, dünya ticaret 
ve finans çevrelerinin önemli isimleriyle 
bir araya gelme fırsatı bulduk. 

Toplantı’nın ardından Başbakan Sayın 
Uyahya’nın davetlisi olarak Cezayir’e geç-
tik. Burada başta Cezayir Cumhurbaşkanı 
Sayın Butef lika olmak üzere önemli ve 
çok yararlı temaslar gerçekleştirdik. Bu 
ziyaretimizle birlikte tarihi bağlara sahip 
iki ülke arasında sosyal, ekonomik ve kül-
türel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 
önemli açılımlar sağlanmış oldu. Cezayir 
giderek daha çok dikkat çekmeye başlayan 
önemli bir ekonomik potansiyele sahip. 
İnanıyorum ki, bu ziyaretimiz Cezayir’de 
iş yapmak isteyen özel sektörümüzün de 
önünü açacaktır. 

Son olarak geçen hafta da Berlinde Türk 
Alman Ticaret Odasının kongresine Sayın 

Merkel’le birlikte katıldık. Kongre öncesin-
de biraraya geldiğimiz meslektaşım Sayın 
Merkel, Türkiye’nin AB katılım sürecine 
verdiği desteği açıkça ifade etmiştir. 

Bütün bu yoğun dış trafik sırasında 
Türkiye’nin son üç buçuk yıl içinde bölge-
sinin ve dünyanın önemli merkezlerinden 
biri olma yolunda attığı diplomatik adım-
ların karşılık bulduğunu da bir kere daha 
müşahede ettik. Şunu sevinerek ifade ede-
bilirim ki, dünya barışının, insan hakları 
ve özgürlüklerin, eksiksiz demokrasinin 
tesisi konusunda Türkiye’nin öncü rolü 
her geçen gün biraz daha pekişmektedir. 
Dünya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kur-
ma, gerek ekonomik, gerek siyasi, gerekse 
kültürel anlamda Türkiye’nin küresel 
ağırlığını arttırma yolundaki yoğun çaba-
larımız bundan sonra da devam edecek. 
Türkiye’nin içine kapanamaya-cak kadar 
büyük ve önemli bir ülke olduğunu hiç 
aklımızdan çıkarmadan çağdaş dünyadaki 
yerimizi almanın gayreti içinde olacağız. 

Aziz vatandaşlarım… 

Bu ay yine, milletimiz için tarihi anlamı 
büyük olan 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kere daha 
coşkuyla kutladık. Bu yıl 19 Mayıs, Cum-
huriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün doğumunun 125. yıl dö-
nümüyle birleşerek daha da anlamlı hale 
gelmiştir. Bu güzel bayram ve bu anlamlı 
yıldönümünde gençlerimizle bir araya 
gelerek 100. yılını kutlamaya hazırlanan 
Cumhuriyetimizin gelecek ufkunu konuş-
tuk. 
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Gördük ki gençlerimiz, Cumhuriyet değer-
lerini, Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviye-
sinin ötelerine taşıyacak bir ruhla sahip-
lenmektedirler. Yine gördük ki barışa ve 
demokrasiye sonuna kadar inanan, bilgi 
çağının gereklerine uygun biçimde ken-
dini yetiştiren, düşünen, değerlendiren, 
üreten genç zihinler Türkiye’nin aydınlık 
geleceğinin mimarları olmaya hazırdırlar. 
Bu ülkenin huzur ve istikrarına yönelik 
hain planlar, bu berrak genç zihinlere 
çarparak mutlaka akim kalacaktır. Türki-
ye demokrasiyle zenginleşerek, adaletle 
kalkınarak, özgürlüklerle güçlenerek yeni 
ve tertemiz bir sayfa açmıştır. İnanıyorum 
ki bundan böyle her 19 Mayıs’ı biraz da bu 
tazelenmenin, bu dinamizmin, bu değişim 
ruhunun bayramı olarak kutlayacağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bildiğiniz gibi Mayıs ayı içinde hepimizi 
derinden sarsan elim bir hadise yaşadık. 
Bu menfur olay Türkiye’nin huzur ve is-
tikrarına, Cumhuriyetimizin kurumlarına 
karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu karanlık 
saldırı milletimizin vicdanında asla affe-
dilmeyecektir. Olayın faili saldırıdan he-
men sonra yakalanmıştır. 

Hükümet olarak olayın meydana geldi-
ği 17 Mayıs’tan bugüne kadar suçluları 
bütün bağlantılarıyla birlikte adalete 
teslim etmek için yoğun bir gayret için-
deyiz. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki; 
Türkiye’nin huzur ve istikrarına, değişim 
iradesine ve gelişme azmine yönelik ben-
zer provakatif eylemlerle başa çıkabilmek 
için, millet olarak sağduyunun sesini 

yükseltmek durumundayız. Hükümeti-
miz; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni bu tür 
karanlık komplolara karşı savunmak için 
tam bir kararlılık içindedir. 

Türkiye’yi mutlaka ama mutlaka Cumhu-
riyetimiz için de, demokrasimiz için de gü-
venli bir ülke haline getireceğiz. Bu yolda 
güvenlik güçlerimize ve yargı teşkilatımı-
za güvendiğimizi de bir kere daha üstüne 
basarak vurgulamak istiyorum. Anayasal 
kurumlarımızın dayanışmasıyla, toplum-
sal uzlaşma ve ortak akılla bu işin üstesin-
den de geleceğiz. Milletimizle birlikte şim-
diye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
demokrasinin, adaletin, değişim ruhunun, 
hak ve özgürlüklerin arkasında dimdik 
durmaya devam edeceğiz. Çok daha güzel, 
çok daha aydınlık, çok daha güneşli günler 
dileğiyle sözlerime son veriyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

338

Değerli arkadaşlarım… Sizleri saygıyla se-
lamlıyorum.

Türkiye’nin aydınlık geleceğine yürüyü-
şü hızlanarak devam ediyor. Demokratik 
bir ortamda, güven ve istikrar zemininde 
ekonomik sorunlarımızı aşarak ülkemizin 
önünü açmak, istikbalini aydınlatmak için 
büyük çaba sarf ediyoruz. Bu yolda, en bü-
yük desteğimiz de milletimizdir. Adaletle, 
refahla, üretimle, rekabetle, kaliteyle kal-
kınan bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye, 
Avrupa Birliği sürecini başarıyla tamam-
layacak ve geleceğe daha sağlam temeller 
üzerinde yürüyecektir. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi Hükümet olarak, bir ay 
kadar önce 24 Nisan 2006’da, 2007-2013 

dönemini kapsayan Dokuzuncu Planın 
Stratejisini görüşmüş ve onaylamıştık. 
Yüksek Planlama Kurulunun bugünkü 
toplantısının gündemini, Devlet Planlama 
Teşkilatının bu Stratejiye uygun şekilde 
hazırladığı “Dokuzuncu Kalkınma Planı” 
oluşturmaktadır. Devlet Planlama Teş-
kilatının koordinatörlüğünde, yaklaşık 
bir yıldan beri sürdürülen çalışmalar so-
nucunda, yeni bir yaklaşımla hazırlanan 
Dokuzuncu Kalkınma Planı önemli bir 
aşamaya gelmiş bulunuyor. 

Plan, DPT’nin koordinasyonunda, kamu 
kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ge-
niş katılım ve katkılarıyla hazırlanmıştır. 
Plan taslağı Yüksek Planlama Kurulu ve 
Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra 
TBMM’ne sevk edilecektir. Bildiğiniz gibi, 

Yüksek Planlama Kurulu

Ankara | 01 Haziran 2006
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2001-2005 dönemini kapsayan Sekizinci 
Kalkınma Planı 2005 yılı itibarıyla sona 
ermiştir. Yeni Planın hazırlanması ve 
TBMM’ye sunulması, Türkiye’nin AB’ye 
üyelik süreci çerçevesinde AB’nin yeni 
mali takvimi de dikkate alınarak bir yıl er-
telenmişti. Böylece, 2006 iki plan dönemi 
arasında bir geçiş yılı olarak kabul edilmiş, 
Dokuzuncu Kalkınma Planının 2007’de 
başlaması kararlaştırılmıştı. 

2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu 
Kalkınma Planı, dünyada çok boyutlu, hızlı 
bir değişimin yaşandığı, rekabetin yoğun-
laştığı, belirsizliklerin arttığı ve Türkiye’nin 
AB’ye üyelik sürecinin ivme kazandığı bir 
dönemde hazırlanmıştır. Bugün, küresel-
leşme etkisini her alanda güçlü bir biçimde 
hissettirmeye başlamış, bireyler, kurumlar 
ve uluslar için yeni fırsat ve riskler ortaya 
çıkmıştır. Böyle bir dönemde, yeni Planı 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel 
alanlarda gerçekleştireceği dönüşümleri, 
bütüncül bir yaklaşımla ortaya koyacak 
temel strateji dokümanı olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Her yeni plan, ülke sorunlarının tartışıl-
ması ve geleceğe olan güvenimizin pekiş-
tirilmesi için bir fırsattır. Hem dünyada, 
hem de ülkemizde ekonomik ve sosyal 
ortam hızla değişiyor. Bu değişime uyum 
sağlayabilmek için ülkemizin kaynaklarını 
en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. 
Plan, geleceğimiz için bir yol haritası çiz-
mesi ve toplumu ortak bir vizyon etrafında 
birleştirmesi bakımından da son derece 
önemlidir. 

Günümüzün değişen şartlarının bir gereği 
olarak planların yeni bir yaklaşımla ha-
zırlanması da kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Kalkınma Planı bu yaklaşım çerçevesin-
de, yeni ortamın getirdiği belirsizliklerin 
üzerine gidilmesini ve gerekli reformları 
gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Strate-
jide belirlediğimiz vizyon doğrultusunda 
makro dengeleri gözeterek; öngörülebilir-
liği artıran, piyasaların daha etkin işleyi-
şine imkan verecek kurumsal ve yapısal 
düzenlemeleri öne çıkaran, sorunları ön-
celiklendiren, temel amaçlara yoğunlaşan 
bir içerikte hazırlanmıştır. 

Planın uygulanmasında etkinlik ve şeffaf-
lığın sağlanması, böylece hesap verebilirli-
ğe zemin oluşturulması amacıyla etkili bir 
izleme ve değerlendirme mekanizmasına 
yer verilmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nı, AB’ye üyelik sürecinin gerektirdiği do-
kümanlar, geliştireceğimiz bölgesel plan 
ve programlar ile sektörel ve kurumsal 
strateji belgelerine dayanak oluşturacaktır. 
Plan, bundan sonraki iş programlarımızın 
ve bütçelerimizin çerçevesini çizecektir. 
Kurumlar arasında ortak anlayış ve hedef 
birliği sağlayacaktır. Plan-Program-Bütçe 
bağlantısını güçlendirerek potansiyelleri-
mizin en üst seviyede kullanılabilmesine 
zemin oluşturacaktır. 

Bu anlayışla Dokuzuncu Kalkınma Planı, 
AB’ye tam üyelik sürecimize katkıda bu-
lunacak temel strateji dokümanı olarak 
tasarlanmıştır. Yine, AB mali takvimi de 
dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kap-
sayacak şekilde yedi yıllık olarak hazırlan-
mıştır. Önümüzdeki yedi yıllık dönemde 
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izlenecek ana strateji ve politikaları be-
lirleyen Dokuzuncu Kalkınma Planı, bir 
yandan halkımızın refahını artıracak, 
diğer yandan ise AB sürecimize katkı sağ-
layacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Hazırlanan Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nının vizyonu, “İstikrar içinde büyüyen, 
gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte 
rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna 
dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini 
tamamlamış bir Türkiye” olarak belirlen-
miştir. Bu vizyon çerçevesinde, ekonomik 
büyüme ve sosyal kalkınmanın istikrarlı 
bir yapıda sürdürülmesi amacıyla, temel 
sorun alanlarına odaklanan beş gelişme 
ekseni belirlenmiştir. Tüm politikalarda 
öncelikli olacak bu eksenlerden ilki Reka-
bet Gücünün Artırılmasıdır.

Buna göre, ekonomimizin, yüksek tekno-
lojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, 
değişen şartlara hızla uyum sağlayan, ulu-
sal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü 
olan, istikrarlı ve verimlilik düzeyi yüksek 
bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır. 
İkinci gelişme ekseni İstihdamın Artırıl-
ması olarak belirlenmiştir. İstihdam odaklı 
sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, 
bilgi toplumu ve rekabetçi bir ekonominin 
gerektirdiği doğrultuda iş gücünün nite-
liğinin artırılması, istihdam imkanlarının 
geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, eğitim 
ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendi-
rilmesi ve işgücü piyasasının etkinleştiril-
mesi sağlanacaktır.

Üçüncü gelişme ekseni Beşeri Gelişme ve 
Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesidir. 
Bu kapsamda yürütülecek politikaların 
temel amacı, başta kadınlar, çocuklar, 
özürlüler ve yoksullar olmak üzere top-
lumun tüm kesimlerinin eğitim ve sağlık 
gibi temel kamu hizmetleri ile çok boyutlu 
bir sosyal koruma ağından faydalanmasını 
sağlayarak, yaşam kalitesi ve refah düzeyi-
nin yükseltilmesidir.

Dördüncü gelişme ekseni Bölgesel Geliş-
menin Sağlanmasıdır. Bölgesel gelişme po-
litikalarında temel amaç, bir taraftan böl-
gelerin potansiyelini harekete geçirerek 
verimliliğini yükseltmek suretiyle ulusal 
kalkınmaya, rekabet gücüne ve istihdama 
katkıyı artırmak, diğer taraftan da bölge-
ler ve kır-kent arası gelişmişlik farklarını 
azaltmaktır. 

Son gelişme ekseni de Kamu Hizmetlerin-
de Kalitenin ve Etkinliğin Artırılması ola-
rak belirlenmiştir. Bunun da temel amacı, 
kamu yönetimini hukukun üstünlüğü, 
esneklik, şeffaflık, katılımcılık ve hesap 
verme sorumluluğu çerçevesinde, insan 
hak ve özgürlüklerini gözeten, vatandaş 
odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet suna-
bilen bir yapı ve işleyişe kavuşturmaktır.

Değerli arkadaşlar…

Planda yer alan politikaların uygulanma-
sıyla kaynaklarımızın en verimli şekilde 
kullanılacağına; böylece yüksek bir bü-
yüme ve istihdam artışı gerçekleştirece-
ğimize inanıyorum. Sahip olduğumuz 
coğrafya, genç ve giderek artan eğitimli 
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nüfusumuz, dinamik, çalışkan ve özve-
rili girişimci insanımız, her geçen gün 
biraz daha istikrara kavuşan ekonomik 
yapımız ve zengin turizm potansiyelimiz 
hedeflerimizi gerçekleştirmemize önemli 
katkılarda bulunacaktır. Tüm bunların so-
nucunda, 2007-2013 döneminde istikrarlı 
yüksek büyüme ortamının sürdürülmesi 
sağlanacaktır. 

Bu çerçevede, ekonomimizin yıllık ortala-
ma yüzde 6.5 oranında büyümesi ve yine 
her yıl ortalama 620 bin civarında insanı-
mıza iş imkanı sağlanması hedeflenmekte-
dir. Tarımda çalışanların toplam istihdam 
içindeki payının yüzde 29’dan, yüzde 19’a 
inmesi beklenmektedir. Böylece; Gayri Safi 
Yurt İçi Hasıla’mız 2013 yılı itibarıyla yak-
laşık 690 milyar dolar seviyesine çıkması, 
Kişi başına gelir, dönem sonunda 8 bin 
723 dolar düzeyine ulaşması, 2005 yılında 
AB ortalamasının % 35’i olan satın alma 
gücü paritesine göre milli gelirin dönem 
sonunda % 52.5 olması, enflasyon yüzde 
3’e inmesi, ihracatımız 214 milyar dolara 
çıkması, turizm gelirlerimizin 36 milyar 
dolara ulaşması beklenmektedir.

Dönem sonunda, aynı zamanda tarımda 
da ilave 450 bin hektar alan sulamaya 
açılmış olacaktır. 740 kilometrelik yeni 
demiryolu ile 7 bin kilometrelik BSK kap-
lamalı yol yapılacaktır. Hava ulaşımında 
yolcu trafiği 60 milyondan, 95 milyona 
çıkacaktır. Okullaşma oranları, okul ön-
cesinde yüzde 50’ye, yükseköğretimde 
yüzde 48’e yükselecektir. Derslik başına 
öğrenci sayısı ilköğretimde 44’ten, ortaöğ-
retimde de 38’den 30’a indirilecektir. Tıp 

fakültelerine kayıt yapan öğrenci sayısı 4 
bin 800’den, 7 bin’e çıkarılacaktır. AR-GE 
harcamalarının milli gelire oranı yüzde 
2’ye, araştırmacı sayısı 28 binden, 80 bine 
çıkacaktır. İnternet kullanıcı oranı yüzde 
20’den, yüzde 60’a yükselecektir. 

Bu hedefler Türkiye’nin gelecek vizyonu 
bakımından son derece önemlidir. İlk defa 
7 yıllık olarak hazırlanan 9. Kalkınma 
Planının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Değerli TESKOMB Üyeleri… Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor, TESKOMB’un 
35’inci Olağan Genel Kurulu’nun hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 

Biliyorsunuz, toplumun bütün kesimle-
riyle diyalog içinde olmaya büyük önem 
veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu 
yana bütün sektörlerimizin sorunlarını 
ilk elden dinlemeye, bu sorunlara birlikte 
çözüm üretmeye azami hassasiyeti gös-
terdik, göstermeye de devam ediyoruz. 
Hükümet olarak, sivil toplum kuruluşla-
rımızın demokratik katılımın yerleşmesi, 
temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, 
ekonomimizin canlanması ve Türkiye’nin 

kalkınması bakımından büyük önem taşı-
dığına inanıyoruz. 

Eğer gerçek anlamda bir kalkınmadan söz 
edeceksek, bunun tek boyutlu değil, her 
yönüyle topyekûn bir kalkınma olması 
şarttır. Biz, bütün kooperatiflerimizle, der-
neklerimizle, sanayi odalarımızla birlikte, 
omuz omuza çalışarak kalkınabileceğimi-
ze inanıyoruz. Bu nedenle bütün sektörle-
rimizle tek tek görüşüyor, sorunlarını ara-
cısız, doğrudan kendilerinden dinliyoruz. 
Ortaya çıkan sonuçları büyük bir dikkatle 
değerlendiriyor ve çözümler üretiyoruz. 
Eğer sorun, sistemden kaynaklanıyorsa, 
kalkınmayı, gelişmeyi engelleyen tıka-

TESKOMB 35. Genel Kurulu

Ankara | 06 Haziran 2006
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nıklığın giderilmesi için üzerimize düşen 
neyse yerine getirmek için gayret gösteri-
yoruz. 

Değerli dostlarım…

Hatırlarsınız, göreve geldiğimizde, köhne 
politikalarla yıllarca devletle millet arasına 
mesafe koyan, millete tepeden bakan bir 
siyasi çizgiyi izlemeyeceğimizi söyledik. 
Aksine, devlet ile milleti kaynaştıracak, 
sosyal hukuk devletine yaraşır bir siyaset 
ortaya koyacağımızı ifade ettik. Devletin 
milletine, milletin devletine karşılıklı gü-
ven duyacağı bir ortamı tesis edeceğimizi 
ısrarla vurguladık. 

Bugün varılan noktada bu sözlerimizin 
arkasında durduğumuzu herkes görüyor. 
Hükümetimizin icraatları sayesinde devlet 
ile milletin nasıl kenetlendiğini herkes gö-
rüyor. Devlet ile milletin kaynaşmasından, 
karşılıklı güvenin tesis edilmesinden, is-
tikrardan, huzurdan rahatsız olanların bu 
olumlu iklimi nasıl sabote etmeye çalıştığı-
nı da herkes görüyor. Biz, Türkiye’nin kirli 
para koridoru değil, enerji koridoru haline 
gelmesi için çalışıyoruz. Biz Türkiye’nin 
uyuşturucu merkezi olması için değil, ya-
tırım merkezi olması için çaba harcıyoruz. 
Biz devletin sırtından nemalananların 
değil, hizmet üretenlerin, istihdam üre-
tenlerin takdir edildiği bir Türkiye’nin güç 
kazanması için çaba harcıyoruz. Hortum-
cuların değil, esnafımızın, üreticimizin, 
çalışan kesimlerimizin önünün açıldığı bir 
Türkiye özlemi içindeyiz, bunun için gay-
ret gösteriyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Anayasamızın 173’üncü maddesi “Devlet, 
esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destek-
leyici tedbirler alır” diyor. Biz de, esnaf 
ve sanatkarlarımızın sorunlarını tespit et-
mek, bunlara müşterek çözümler üretmek 
amacıyla sık sık esnaf odalarımızla bir 
araya geliyor, kalıcı çözümler üretmek için 
gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yanlış 
politikalar yüzünden ülkenin krizlere sü-
rüklendiği günleri hepiniz hatırlarsınız. 

O zamana kadar bu ülkede esnaf hiç soka-
ğa dökülmemişti. Biliyorsunuz, geçmiş dö-
nemde esnafın bile sabrını taşırdılar. Ba-
kınız, bizim görevi devraldığımız 2002’de 
esnafa yüzde 50’lere varan faizle kredi 
veriliyordu. Biz ne yaptık, bunu yüzde 
13’e çektik. 2002’de kredi kullanan esnaf 
sayısı 101 bindeydi. Bugün bu sayı iki ka-
tını aştı, artık 231 bin esnafımız devletten 
aldığı kredileri kullanıyor. 2002’de esnafa 
kullandırılan kredi miktarı 154 milyon 
YTL idi. Bugün esnafımıza kullandırılan 
kredi miktarı 1 milyar 819 milyon YTL’ye 
ulaştı. Üstelik bu kredileri sağlayan banka-
lar, yüzde 50’lere varan faiz uygulamasına 
rağmen zarar ediyordu. Bugün yüzde 13 
faizle kredi sağlamalarına karşın kar eder 
duruma geldiler. İşte bizim vatandaşa hiz-
met anlayışımız budur.

Değerli dostlarım…

Hükümet olarak, toplumumuzun tüm 
kesimlerinin daha müreffeh hale gelmesi 
için ne gerekiyorsa, ülkemizin imkanları 
ölçüsünde yerine getiriyoruz. Milletimizin 
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huzuru ve refahı için her türlü düzenleme-
yi hayata geçiriyor, her türlü adımı atıyo-
ruz. Biz geldiğimizde esnaf ve sanatkarla-
rımızın faaliyetleri, 1964 yılından kalma 
bir kanunla düzenleniyordu. Tabii ki bu 
kanun, esnafımızın bugünkü sorunlarının 
çözmekte yetersiz kalıyordu. 

Biz, bunun gerekli etütlerini yaptık, ilgili 
meslek kuruluşları ile bir araya gelerek, 
yeni bir çerçeve belirledik. Geçen sene 21 
Haziran’da, 5362 sayılı Esnaf ve Sanat-
karlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu kanunun bir uygulaması olarak da, 
E-Esnaf ve Sanatkar Veri Tabanını hazır-
layıp uygulamaya koyduk. Bu çalışmala-
rımız sonucunda, 81 il merkezinde sicil 
müdürlükleri kuruldu. Açılan ve kapanan 
esnafların işlemleri elektronik ortamda, 
aynı anda esnaf ve sanatkarlar odaları 
birliklerinde yapılmaya başlandı. Bugün, 
3 bin 169 oda, 82 birlik, 13 federasyon ve 
konfederasyonumuzun işlemleri E-Esnaf 
ve Sanatkar Veri Tabanından 24 saat onli-
ne olarak yapılabilmektedir.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, E-Esnaf ve Sanatkar Veri Taba-
nından alınan bilgiler sayesinde, esnaf ve 
sanatkarlarımızın hem problemlerinin tes-
piti, hem de bunlara acil ve doğru çözüm 
üretilmesi hız kazanacaktır. Yine, esnaf 
ve sanatkarlarımızın ilgili olduğu Maliye 
Bakanlığı, Halk Bankası, Bağ-Kur, SSK, 
Meslek eğitim ve çıraklık okulları, Trafik 
Tescil ve İstatistik Dairesi Başkanlığı, TES-
KOMB, Sağlık kuruluşları, Belediyeler gibi 

kamu ve özel kuruluşlarla bilgi paylaşımı 
yapılabilecektir.

Bu sayede kayıt dışı esnaf da, kayıt dışı is-
tihdam da kayıt altına alınacaktır. Bağ-Kur 
ve SSK’nın prim tahsilatının elektronik 
ortamda gününde yapılması ve takibi sağ-
lanacaktır. Bütün bunlar bütün sektörleri-
miz, bütün çalışan kesimlerimizle birlikte 
esnaf ve sanatkarımızı da layık oldukları 
standartlara, rahatlığa ulaştırmak, engel-
leri, zorlukları en aza indirgemek içindir.

Türkiye’nin yeni ufuklarına, parlak yarın-
larına millet olarak hep birlikte yürüyece-
ğiz. Bizler dünyanın en mükemmel esnaf 
oluşumunu tesis etmiş, ahilik teşkilatını 
kurmuş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Es-
naf ve sanatkarımız geçmişte olduğu gibi, 
bugün ve gelecekte de toplumsal kalkın-
mamızın öncüleri, mimarları olacaktır. Bu 
inançla, TESKOMB 35’inci Olağan Genel 
Kurulu’nun bir kez daha hayırlara vesile 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli konuklar… 
Sizleri saygıyla selamlıyor, Genel Kurulu-
nuza başarılar diliyorum.

İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye’nin Av-
rupa Birliği serüvenine 1965 yılından beri 
katkı vermiş, katılım sürecinde de yine her 

alanda yoğun çalışma temposunu sürdür-
müştür. Bildiğiniz gibi Türkiye, 3 Ekim 
2005’te önemli bir eşiği geçerek Avrupa 
Birliği ile katılım sürecine girdi. Bu tarih-
ten itibaren zorlu bir dönem de başlamış 
oldu. 20 Ekim’de ilkini yaptığımız tarama 
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çalışmalarında bugün yolu yarılamış du-
rumdayız. 22 fasılda tanıtıcı tarama yapıl-
dı, 18 fasılda da ayrıntılı taramayı bitirdik. 
13 Ekim 2006 tarihi itibariyle de bütün fa-
sıllarda, yani 35 fasılda hem tanıtıcı, hem 
de ayrıntılı tarama tamamlanmış olacak.

Tabii bu arada, tarama çalışmalarına pa-
ralel olarak, Bilim ve Araştırma ile Eğitim 
ve Kültür fasıllarında fiili müzakere aşa-
masına geçildi. AB dönem başkanlığından 
alınan resmi talep karşılığında, ülkemizin 
bu alanlara ilişkin Müzakere Pozisyon 
Belgeleri hazırlanarak AB tarafına iletil-
di. Burada sizlere, çok kısa olarak şu ana 
kadar yapılan çalışmalar hakkında bazı 
ayrıntıları da vermek istiyorum.

Şüphesiz katılım süreci, sadece tarama 
toplantılardan ibaret kalmamış, Türkiye bir 
yandan ev ödevlerini de yerine getirmiştir. 
3 Ekim’den bugüne kadar, 17 fasıla ilişkin, 
16 tane kanuni düzenleme ve 79 ikincil 
mevzuat düzenlemesini yapmış durumda-
yız. Diğer fasıllarda da, benzer çalışmalar 
devam ediyor. Siyasi kriterler alanında ileri 
adımlar içeren 9. Uyum Paketi biliyorsunuz 
ilan edildi ve yasama sürecinde öncelikli 
olarak gündeme alınmış durumda. 

Yine, ayrıntılı taraması bitmiş 17 fasıla 
ilişkin ilk Müktesebat Uyum Programını 
da hazırlamış bulunuyoruz. Sadece ayrın-
tılı taraması biten 17 fasılla ilgili olarak, 
2006 sonuna kadar 30 kanun ile 103 
ikincil düzenlemenin yapılmasını hedef-
liyoruz. Aynı fasıllarda, 2007 yılı içinde 
ise 24 tane kanun çıkarılması, 151 tane de 
ikincil düzenleme yapılması öngörülüyor. 

Bu 17 fasıl dışındaki diğer fasıllar için de, 
ayrıntılı taramanın hemen ardından aynı 
çalışmalar yapılacak, Müktesebat Uyum 
Programımız güncellenecektir. 

Böylece, 2006 sonlarında tarama çalış-
maları tamamlandıktan sonra, katılım 
sürecine ilişkin genel yol haritamız net 
bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. AB 
Komisyonu’nun hazırlayacağı Tarama 
Sonu Raporlarının neticelerine göre de, 
bu Program gerekli ölçüde geliştirilecektir. 
Tarama sürecinde de gördük ki, ülkemizin 
Avrupa Birliği müktesebatına teknik dü-
zeyde uyumu tahmin edilenden daha hızlı 
gerçekleşecektir. 

Türkiye, yeni üye ülkelerin katılım sü-
recine başlangıç şartlarının çok daha 
ilerisinde AB ile uyumlu bir noktadadır. 
Kurumlarımızın uzun yıllardır sağladık-
ları birikim, Gümrük Birliği sürecinin 
kazanımları ve son yıllarda birçok alanda 
gerçekleştirdiğimiz reformlar, bizi Avrupa 
Birliğine tahminlerin ötesinde yakın bir 
noktaya taşımıştır. Bugüne kadar sadece 
ayrıntılı tarama çalışmalarında görev alan 
kişi sayısı yaklaşık 1.200 olmuştur. Yine 
ülke içindeki hazırlık çalışmalarına da 
tüm kurum ve kuruluşlardan binlerce kişi 
katılmıştır. Ülkemizi AB tarafına ayrıntılı 
olarak tanıtmak üzere hazırlanan dokü-
manlar, şimdiden 10 bin sayfanın üzerin-
de bir hacme ulaşmıştır. 

Değerli arkadaşlarım…

Ben burada müzakere sürecine ilişkin 
yalnızca birkaç ayrıntıyı sizlere aktardım. 
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Şunu belirtmeliyim ki, çok kısa bir sürede, 
yani yaklaşık 7,5 ay içinde müzakereler 
için çok yoğun bir çaba sarf edilmiş, büyük 
emek harcanmış, önemli mesafe kat edil-
miştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
tamamı, bu sürecin içinde olmuşlardır. 
Sadece kamu değil, özel sektörümüz, sivil 
kuruluşlarımız, sosyal taraf lar da yine 
çeşitli boyutlarda bu süreçte görev üstlen-
mişlerdir.

Şöyle yakın tarihimize bir bakın, daha 
önce hiçbir konuda, kamunun, özel sek-
törün, sivil kuruluşların böyle bir kenet-
lenme, böyle bir uyumlu çalışma içinde 
olduğunu göremezsiniz. Hatta kamu kuru-
luşlarımız kendi içlerinde bile büyük bir 
uyum ve koordinasyon sergilemişlerdir 
ki, bu da yine Türkiye’de sık görülen bir 
durum değildir. Ortak bir heyecan, ortak 
bir özlem, ortak bir gayret ve işbirliği ile, 
kısa zaman zarfında çok önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir.

Değerli arkadaşlarım…

Elbette sürece ilişkin eleştiriler olacaktır. 
Biz bu eleştirileri dikkatle izliyor, tek tek 
not ediyoruz. Ancak bir kez daha şunu 
hatırlatmak isterim: Katılım süreci, uzun 
ve zorlu bir süreç olacaktır. Bugün görülen 
eksiklikler, yarın hep birlikte telafi edile-
cek, süreç her geçen gün tekamül ederek 
ilerleyecektir. Tabii, bu konuda haksız eleş-
tirilere de zaman zaman şahit oluyoruz. 
Hükümetin heyecanı kayboldu diyenler 
çıkıyor. Katılım süreci ilerlemiyor diyenler 
çıkıyor. İktidar frene bastı diyenler oluyor.

Bakın, biraz önce yapılanlardan yalnızca 
küçük bir kısmını sizlere aktardım. 10 bin 
sayfa doküman hazırlanmış. Tam 1.200 ar-
kadaşımız bu süreçte görev almış. 18 faslın 
taraması tamamlanmış. Bir çok kanuni dü-
zenleme, mevzuat düzenlemesi yapılmış. 
Şimdi bütün bunları görmezden gelerek, 
bir şey yapılmıyor demek, büyük haksızlık 
değil midir? Bunu yapanlar sırf hüküme-
ti eleştirmek için, Türkiye’nin en büyük 
projesini küçümsemekle ne kazanmayı 
umuyorlar? Üstelik bu, sadece hükümete 
yönelik bir haksızlık olarak da kalmaz. 
Böyle bir yaklaşım, gece gündüz emek sarf 
eden bürokrat arkadaşlarımıza, sivil kuru-
luşlarımıza, meclisimize, kurumlarımıza, 
kuruluşlarımıza da haksızlık etmek olur.

Bakınız, tarama süreci teknik bir süreç. 
Şimdi İktisadi Kalkınma Vakfı bu işe 
baş koymuş. Yıllarca bu işle ilgilenmiş. 
Çok değerli uzmanlar yetiştirmiş. Ve bu 
sürecin ne olduğunu, nasıl olduğunu, ne-
lerin yapıldığını izliyor, görüyor. Tarama 
süreci nedir, fasıl nedir, müzakere nedir, 
bunlardan habersiz olanlar işleyen bir 
mekanizmayı ne hakla küçümseyebilirler? 
Şöyle 3 Ekim’den bugüne kadar tarama 
sürecine ilişkin çıkmış haberleri bir alt alta 
koysanız, kayda değer çok haber ve analiz 
göremezsiniz. Neden? Çünkü süreç, teknik 
bir süreç. Süreçte sansasyon yok, magazin 
yok, kavga yok, dövüş yok… Öyleyse süre-
cin haber değeri de yok.

Bakınız, Hükümet görevini hakkıyla yeri-
ne getiriyor. Biz, Hükümet dışı çevrelerden 
de aynı hassasiyeti, aynı heyecanı bekliyo-
ruz. Bizimle aynı heyecanı duymazsanız, 
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bizim heyecanımızı da göremez, anlaya-
mazsınız. O zaman da heyecan kayboldu, 
AB gündemden düştü gibi haksız yorum-
lar yapılır. 

Değerli katılımcılar…

Bir kere şunu altını çizerek bir kez daha 
vurgulamak istiyorum: Bizim, Avrupa 
Birliği heyecanımız ilk günkü gibi taze, ilk 
günkü gibi canlıdır. Bunun en somut gös-
tergesi de, 7.5 aylık süreç içinde yaptığımız 
yoğun çalışmalardır. Şimdi tek tek fasıl-
larda müzakerelere geçildiğinde, bu heye-
can daha net görülecek, hükümetin boş 
durmadığı da anlaşılacaktır. Göreceksiniz. 
Süreç içinde herkes bu işin içinde olacak. 
İstese de istemese de, Avrupa Birliği dü-
zenlemelerinden etkilenecek, değişimi, 
dönüşümü, yükselen standartları mutla-
ka hissedecek. Bugün İktisadi Kalkınma 
Vakfı’nın geleceği görerek, erkenden girdi-
ği bu sürece, diğer kuruluşlarımız da mut-
laka girecek, bu konuya mesai harcamaya 
başlayacaktır.

Değerli arkadaşlar…

Yol haritamızı çizen de, AB perspekti-
fimizin tayin edicisi de milletimizdir. 
Milletimizin arzusu, talebi doğrultusun-
da büyük reformlar gerçekleştirdik. AB 
yolculuğumuzun her aşamasındaki her 
adımı ülkemiz için, 73 milyon insanımız 
için attık. Bundan sonraki yol haritamızı 
da milletimiz çizecektir. Hükümet olarak 
elde ettiğimiz neticeler sadece ülkemizde 
değil, AB ülkeleri başta olmak üzere bütün 
dünyada büyük yankılar uyandırdı. Bu 

yankıları, Türkiye’nin lehine bir imkana, 
bir fırsata çevirmek için bu sürecin ente-
lektüel katkıya, akademik katkıya, sivil 
toplumun katkısına, iş alemimizin katkısı-
na ciddi ihtiyacı var. 

Türkiye, en büyük tanıtımını AB müzake-
re tarihi alma sürecinde yaptı. Ve biz, bu 
süreci başarıyla yöneterek en zor dönüm 
noktalarını aştık. Zorlukları ülkemiz için 
yeni imkanlara dönüştürdük. Bundan son-
ra da süreci başarıyla yöneterek yolumuza 
devam edeceğiz. Hükümet olarak, Avrupa 
Birliği sürecinde hangi zorluklara karşı, 
nasıl çetin bir mücadele verdiğimizi yete-
rince anlatmadık. Zira, biz reklama, propa-
gandaya vakit ayırmadık. Biz, Türkiye’nin 
geleceği için önümüzdeki dosyalara, alaca-
ğımız mesafeye odaklandık. 

Bunun Türkiye’nin siyasi alışkanlıklarına 
göre riskli olduğunu bile bile, aldığımız 
mesafeyle övünmek yerine önümüzde-
ki yola bakıyoruz. Çünkü, Türkiye’nin 
büyük bir enerjisi, büyük bir gücü var. 
Türkiye’nin öteden beri temel meselesi, po-
tansiyellerini kuvveden fiile çıkarabilmek 
olmuştur. Üç buçuk yıllık iktidarımızda 
bir ölçüde bu potansiyeli ortaya çıkardığı-
mız için başımız dik, alnımız ak. 17 Aralık 
ve 3 Ekim eşiklerini aştıktan sonra, tarama 
fasıllarının tamamlanmasıyla şimdi yeni 
bir sürece giriyoruz. 

Müzakerelerin fiilen başlamasına az kaldı. 
Yeni dönemin de ekonomiye, büyüme-
ye, kalkınmaya, yatırımlara, istihdam 
kapılarının açılmasına, pazarın genişle-
mesine, üretime, ihracata büyük katkılar 
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sağlamasını bekliyoruz. Yeni dönemde 
hepimize düşen, millet olarak güç birliği-
mizi, çok daha etkin şekilde göstermektir. 
Türkiye’nin fotoğrafını zayıf göstererek 
hiç kimse dünya ile konuşamaz. Ne demek 
istediğimi en iyi İktisadi Kalkınma Vakfı 
yöneticileri ve mensupları takdir edecek-
lerdir. Zira sizler, bu süreçte Türkiye’nin 
sadece ekonomik mücadelesini değil, aynı 
zamanda siyasi ve diplomatik mücadelesi-
ni de sahiplendiniz. 

Ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum. İk-
tidara muhalefet edeyim diye Türkiye’nin 
kalkınma iradesine muhalefet ederseniz 
sadece bize değil, Türkiye’ye kötülük 
edersiniz. Evet, biz 73 milyon insanımızın 
vatandaşlık hakları, refahı, huzuru için 
bütün samimiyetimizle çaba sarf ediyoruz. 
Hedefimiz ülkemizin topyekûn refahı ve 
huzurudur. Büyük bir ülkeye aidiyet hepi-
mizden belli fedakarlıklar ister. Her şeyden 
önce özgüven sahibi olmalıyız. Özgüveni 
yaralı, birbirine kuşkuyla bakan, kamplara 
bölünmüş, önyargılı, başkasına adaleti hak 
görmeyen, adalet yerine imtiyaz isteyen, 
topluma yukarıdan bakan anlayışları artık 
tarihin çöp sepetine atmalıyız.

Eğer, elde ettiğimiz bu tarihi fırsatı hakkıy-
la değerlendiremezsek, bu büyük hedefi 
iç çekişmelere feda edersek, Türkiye’nin 
fotoğrafını olduğundan daha zayıf göste-
rirsek, hükümeti eleştirmek adına bütün 
bir ülkenin yarınlarını riske atarsak, ge-
lecek 40 yılı kaybederiz. Türkiye diye bir 
derdi olan, ülkesi adına kaygı duyan hiç 
kimsenin böyle bir lüksü, böyle bir hakkı 
yoktur, olamaz.

Biz coşkuyla, aşkla, azimle Türkiye’nin bü-
yümesi, kalkınması, hedeflerini yakalama-
sı için çalışıyoruz, çalışacağız. İnsaf sahibi 
herkesten de bu çabayı desteklemesini 
bekliyoruz. Sözlerimin sonunda, İktisadi 
Kalkınma Vakfı’na AB sürecimize yaptı-
ğı katkılarından dolayı teşekkür ediyor, 
aydınlatıcı çalışmalarının devamını dili-
yorum. Genel Kurula da tekrar başarılar 
diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli öğretmenleri-
miz, sevgili öğrencilerimiz… Sizleri en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. Aranızda 
olmaktan, başarılı öğrencilerimizin heye-
canını paylaşmaktan büyük bir mutluluk, 
büyük bir heyecan duyuyorum.

Bu akşam, her biri ileride Türkiye’ye 
önemli hizmetlerde bulunacak, çok değerli 
fikirler, projeler üretecek, hayata çok farklı 

renkler katacak başarılı öğrencilerimizi 
kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 
Onlarla gurur duyuyor, gelecek adına 
umutlarımızı tazeliyoruz. Türkiye büyük 
bir ülke, büyük insani potansiyele sahip 
bir ülke, büyük zenginliklere, imkanlara 
sahip bir ülke… Geleceğin dünyasında ta-
rihine, büyüklüğüne, potansiyeline yakışır 
seviyelere ulaşacak bir ülke…

Büyükşehir Belediyesi  
“9000 Başarılı Öğrenciye  

9000 Bisiklet” Töreni

İstanbul | 09 Haziran 2006
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Son üç buçuk yıl içinde Türkiye önemli 
sıkıntılarını aşmış, yeniden ayağa kalk-
mayı başarmıştır. Adım adım çok daha iyi 
noktalara doğru ilerliyoruz. Bu umudu, bu 
heyecanı ilk günkü canlılığıyla kalpleri-
mizde yaşatıyoruz. Bizim asıl umudumuz, 
asıl heyecanımız da yetişmekte olan yeni 
kuşaklardadır. Onlar bugünün kazanımla-
rını çok daha ilerilere taşıyacak vizyonu, 
fikri, kültürü, ufku ortaya koyacaklar. İna-
nıyorum ki, bugün bazıları aramızda olan 
o gençler Türkiye’yi muasır medeniyet 
seviyesinin çok daha ötelerine, dünyanın 
zirvelerine taşıyacaklar. Ben onlara bütün 
samimiyetimle inanıyor, bu gönül rahatlı-
ğını yaşıyorum.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin önünde gerçekten aydınlık 
ufuklar açılmıştır. Bugün ülke olarak, mil-
let olarak, geleceğimiz adına büyük önem 
taşıyan bir eşikteyiz. Bu eşikten güven ve 
istikrarımızı koruyarak, birlik ve beraber-
liğimizi güçlendirerek, boşa vakit geçirme-
den kararlılıkla atlayacağız. Çok daha gü-
zel günler bizi bekliyor. Bugün ödüllerini 
alacak olan, Türkiye’nin geleceğini temsil 
eden genç kardeşlerimize bir kere bakın, 
ne demek istediğimi anlayacaksınız. 

Bu tabloyu korumamız, gereksiz çekiş-
melerle, yararsız polemiklerle bu ülkenin 
gündemini karartmamamız gerekiyor. He-
pimiz çok çalışmalı, bir üreten üstüne bir 
tane daha koymanın gayreti içinde olma-
lıyız. Büyümek için, ilerlemek için, kalkın-
mak için yaptığımızla yetinmemeyi bilme-
liyiz. Bunu özellikle de genç kardeşlerim, 

öğrenci kardeşlerim için söylüyorum. Öğ-
renmenin, yeni ufuklara açılmanın hiçbir 
zaman sona ermemesi gerekiyor. Zira dün-
ya sürekli değişiyor. Kendimizi buna göre 
ayarlamalı, farklı fikirlere, yeni açılımlara 
hazır olmalıyız. Bilgi teknolojilerinden en 
üst seviyede yararlanmamız, kendimizi 
her alanda geliştirmemiz gerekiyor.

Bu gençler arasından Türkiye’nin gelecek-
teki doktorları, mühendisleri, mimarları, 
bilim adamları, yöneticileri çıkacak. Bu 
nedenle, geleceğin dünyasında Türkiye’yi 
dimdik ayakta tutacak bilgiye, vizyona, 
zenginliğe, donanıma, birikime sahip ol-
maları gerekiyor. Elbette onların önlerini 
açmak, gelişmelerine imkan hazırlamak 
bizim görevimiz… 

Ama bir görevimiz daha var. Çok çalışan 
öğrencilerimizi, başarmak için ciddiyetle 
gayret gösteren kardeşlerimizi takdir ede-
ceğiz, teşvik edeceğiz, ödüllendireceğiz. 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz geçen 
yıl bu konuda çok güzel bir adım attı; 
okullarımızda dereceye giren başarılı öğ-
rencilerimize bisiklet hediye etti. Bu yıl bu 
uygulamanın artık geleneksel hale geldiği-
ni görüyor, bundan mutluluk duyuyoruz. 
Bunun herkese ilham vermesini, örnek 
olmasını temenni ediyorum.

Burada 9000 başarılı öğrencimize, 9000 
bisiklet dağıtacağız. Uzun ve zorlu okul 
hayatlarında gösterdikleri gayretlerle, 
fedakarlıklarla bu ödülleri aslında bütün 
kardeşlerimiz hak ediyorlar. Gönlümüz-
den geçen bütün gençlerimize her şeyin en 
iyisini, en güzelini verebilmektir. Bunun 
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için büyük çaba sarf ediyoruz. Neredeyse 
her gün Türkiye’nin başka başka köşelerin-
de okullar, derslikler açıyoruz. Hayırsever 
insanlarımızla el ele vererek okullaşma 
oranlarımızı hızla yükseltiyoruz. Öğrenci-
lerimize kitaplarını ücretsiz dağıtıyoruz, 
okullarına bilgisayarlarını gönderiyoruz, 
bütün okullarımızı internet aracılığıyla 
dünyaya bağlıyoruz. Kredilerini, bursları-
nı imkanlar elverdiği ölçüde ihtiyaçlarını 
karşılayacak seviyelere çıkarmaya çalışı-
yoruz. Okula gitmeyen kızlarımızı da okul-
larına döndürmek için gerekli çalışmaları 
yapıyoruz.

Bunun için bütçeden en fazla payı eğitime 
ayırdık. Türkiye’nin geleceğini bilgiyle, 
eğitimle, fikirle inşa etmeye çalışıyoruz. 
İstiyoruz ki, gençlerimiz ülkeleriyle gurur 
duysun. Bunu sağlamak zorundayız. Bu 
yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İn-
şallah en kısa zamanda bu gurur tablosu 
yakalanacaktır. Öğrencilerimizi ve onları 
yetiştiren öğretmenlerimizi bir kere daha 
gönülden kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum. 
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Değerli basın mensupları…

Biraz önce kapsamlı ve yararlı görüşmeler 
geçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi bütün 
yönleriyle ele aldık. Ülkelerimizi yakından 
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konu-
lar üzerinde fikir alış verişinde bulunduk. 
Siyasi ilişkilerimiz son derece iyi seyret-
mektedir. İşbirliğimiz, ekonomik ve ticari 

alanların yanı sıra savunma, güvenlik, kül-
tür ve eğitim gibi alanlarda da her geçen 
gün gelişmektedir. 

Makedonya’ya ,  Aralık 2005’teki  AB 
Zirvesi’nde “aday ülke” statüsü verilmesi 
dolayısıyla Sayın Başbakanı kutladım. 
Tecrübelerimizi kendileriyle paylaşmaya 
hazır olduğumuzu ilettim. Makedonya’nın 

Makedonya Cumhurbaşkanı 
Branko Crvenkovski ile Görüşme

Makedonya | 13 Haziran 2006
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NATO üyeliğini desteklemeye devam ede-
ceğimizi de ifade ettim. 2009-2010 dönemi 
BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği aday-
lığımıza verdikleri destek için de bir kez 
daha teşekkür ettim. Görüşmelerimizde, 
özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerimizde 
son zamanlarda başlayan atılım sürecinin 
sürdürülmesi hususunda mutabık kaldık. 

Ticaret hacmimiz son birkaç yıldır sürekli 
artarak 2005’te 240 milyon dolara ulaş-
mıştır. Yine, Türk şirketleri Makedonya’ya 
daha geniş ölçekli yatırım yapma arayışı 
içindedir. Bunlar, ekonomik ilişkilerimi-
zin geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor. 
Bildiğiniz gibi biraz önce, ekonomik ve 
ticari ilişkilerimizin önemli bir boyutunu 
teşkil eden “Standardizasyon Alanında İş-
birliği Anlaşması”nı da imzalandık. 

Görüşmelerimizde, Üsküp’te Türk Kültür 
Merkezi’nin açılması konusunu da ele 
aldık. Sayın Başbakan’a, ortak kültürel 
mirasımız olan Osmanlı eserlerinin korun-
ması ve aslına uygun şekilde onarılması-
na büyük önem verdiğimizi ifade ettim. 
Bunu, yürüteceğimiz ortak projelerle daha 
ileri götürmek istediğimizi belirttim. Ara-
mızdaki dostluk zincirinin en sağlam hal-
kalarından birini oluşturan Makedonya 
Türklerinin siyasal ve sosyal hayata yap-
tığı katkıları takdir edildiğini görmekten 
memnuniyet duydum.

Sonuç itibariyle, üzerinde durduğumuz 
birçok konuda yaklaşımlarımızın örtüştü-
ğünü söylemek istiyorum. Ziyaretimin iliş-
kilerimize yeni bir ivme kazandıracağını 
ümit ediyorum. Teşekkür ederim.
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Değerli katılımcılar… İş dünyamızın, ima-
lat sanayimizin seçkin temsilcileri… Sizle-
ri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

İSO 2006 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Sıkıntıları yüz yüze ko-
nuşma, sorunlara birlikte çözüm arama, 
Türkiye’nin mutlu ve müreffeh geleceği-
nin heyecanını paylaşma imkanı buldu-
ğum için mutluyum. 

Türkiye artık sürekli büyüyen, istikrarla 
gelişen dinamik bir ekonomik yapıya 
kavuşmuş, yıllar yılı insanımızın belini 
büken kronik problemlerin önemli bir 
kısmı ortadan kaldırılmıştır. Son üç buçuk 
yıl içinde gösterdiği yüksek performans 
ve büyüme istikrarıyla bugün Türkiye, 
içe dönük bir ekonomi olmaktan çıkarak 
dünyanın başlıca aktörlerinden biri haline 
gelmiştir. Dışa açılmadan, üretiminizi dış 

ISO 2. Meslek Komiteleri  
Ortak Toplantısı

İstanbul | 16 Haziran 2006
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pazarlarda değere dönüştürmeden, eko-
nominize küresel derinlik kazandırmadan 
gerçek bir kalkınmadan söz etme şansınız 
yok.

Bu sebeple göreve geldiğimiz günden 
bugüne, dünyayı adım adım dolaşarak 
Türkiye’nin ekonomik etki alanını geniş-
letmenin, dış ticaret potansiyelimizi zen-
ginleştirmenin, üreticimizi yeni pazarlara 
ulaştırmanın mücadelesini verdik. Şükür-
ler olsun ki bu çabalarımız boşa gitmedi. 
Türkiye bugün, pek çok ülkeyle ticari ilişki-
ler geliştiren, dünyanın dört bir yanına mal 
satan, uluslararası önemli projeleri hayata 
geçiren bir özel sektöre kavuştu.

Bugün dünyanın neresine giderseniz 
gidin, orada Türk girişimcisine rastlıyor-
sunuz. Aynı şekilde, küresel sermayenin 
Türkiye’ye gelmesi, burada yatırım yapması 
konusunda da önemli mesafeler alınmıştır. 
Bakınız 2003 yılında Doğrudan Yatırımlar 
Yasası’nı çıkararak küresel yatırımcının 
önündeki engelleri kaldırdık. Bu kolaylığın 
meyvelerini de hemen ardından almaya 
başladık.

Cumhuriyet tarihimiz boyunca Türkiye’ye 
yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar 
bazı istisnalar dışında 1 milyar dolar sevi-
yelerinin üstüne pek çıkmamış. Bizim yasa-
yı çıkararak küresel sermayeye reel yatırım 
şartları sunduğumuz andan itibaren, yani 
2003 yılından sonra her yıl bu rakam kat-
lanarak artmıştır. 2005 yılında Türkiye’ye 
yapılan uluslararası doğrudan yatırım mik-
tarı 9.7 milyar dolara ulaşmıştır.

Bu rakam Cumhuriyet tarihi için bir ilktir, 
bir rekordur. Önümüzdeki dönemde bun-
dan çok daha yüksek seviyeleri yakalaya-
cağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye 
dinamik yapısıyla, bugün başardıklarından 
çok daha ileri noktalara ulaşabilecek güce, 
potansiyele, enerjiye fazlasıyla sahip… Dün 
bazılarına hayal gibi gelen hedeflerin bu-
gün gerçeğe dönüştüğü gibi, koyduğumuz 
yeni hedefleri de en kısa zamanda yakalaya-
cağımıza bütün kalbimle inanıyorum.

Değerli katılımcılar…

Dünyaya açılarak büyüyeceğiz, gelişeceğiz. 
Bütün sektörlerimizle küresel rekabete açık 
olacağız. Türkiye artık içine kapanarak, 
küçük düşünerek, tek boyutlu hedefler 
belirleyerek yoluna devam edemez. Hangi 
sektörde olursak olalım, çıtayı mümkün 
olan en yüksek noktaya koymak, zaman 
içinde onu da aşmaya çalışmak zorundayız. 
Bir yandan bilgi teknolojilerindeki yenilik-
leri izleyerek, üretim kalitemizi arttırarak, 
diğer yandan da dünyanın her köşesinde 
yeni pazarlar arayarak hep beraber, bütün 
sektörlerimizle birlikte büyüyeceğiz.

Elbette, küresel ekonomiye bu kadar en-
tegre olan bir ülkenin, büyüdükçe dün-
yadaki ekonomik dalgalanmalara daha 
da açık hale geldiğini de bilmemiz lazım. 
Son dönemde de yaşadığımız gibi, küresel 
ekonomik dalgalanmalar, tabii ki bizi de 
etkileyecektir. Önemli olan bu tür dalgalan-
malar karşısında ekonomimizin dengesini 
koruyacak sağlamlığa kavuşmasıdır ki, bu 
konuda da epeyce mesafe almış olduğumuz 
ortadadır.
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Geçmişte önemli krizlere sebep olan bu tür 
dalgalanmalar, bugün Türkiye ekonomisi-
nin istikrarını sarsamıyor. Son yaşananlar 
da göstermiştir ki, artık ekonomimizin 
kırılganlığı oldukça azalmış, dayanıklılığı 
artmıştır. Son üç buçuk yılda elde ettiğimiz 
ekonomik kazanımların en büyüğü belki de 
bu özgüven ve dayanıklılıktır.

Türkiye öngörülen hedefler doğrultusunda 
yoluna devam ediyor, bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Yatırımcımız önünü göre-
bilir durumdadır, geleceğini planlayabilir 
durumdadır. Elbette problemler tamamen 
bitmiş değil, ancak bu büyüklükte bir eko-
nominin konjonktürel gelişmelerle baş ede-
bilecek tecrübe ve birikime de sahip olması 
gerekiyor. Bu hem kamu yönetimi için, 
hem de özel sektör için böyledir. Endişeye 
kapılmadan, hedeflerimizden sapmadan, 
spekülasyonlara kulak tıkayarak yolumuza 
devam edeceğiz, etmek zorundayız.

Değerli arkadaşlar…

Bugün burada bir araya gelen meslek komi-
telerinin de, temsil ettikleri imalat sanayi 
sektörlerinin de ekonomimiz için, kalkın-
mamız için değeri çok büyüktür. Gelecekle 
ilgili hedeflerinizle olduğu kadar, bugün 
pratikte yaşadığınız problemlerle de çok 
yakından ilgiliyiz. Bu toplantıların amacına 
uygun olarak sizleri aracısız, bire bir dinle-
mek için buradayız.

Türkiye bir yandan problemlerine çözüm-
ler üretmeye gayret eden, bir yandan ek-
siklerini kapatmaya, kaybedilmiş yıllarını 
telafi etmeye çalışan, bir yandan da büyü-

yen, hedef büyüten bir ülke… İmkanlar 
ölçüsünde bu ülkeye katkı yapan, bu ülke 
için mal üreten, hizmet üreten, fikir üreten, 
vizyon üreten herkese, her kesime yakın 
olmak, destek olmak, dertlerine derman 
olmak için gayret ediyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra 
da işbirliğimiz, dayanışmamız, yardım-
laşmamız sürecek. Biz hükümet olarak 
bu konuda her türlü desteği vermeye, 
Türkiye’nin, sanayimizin, bütün sektörleri-
mizin durumunu birlikte konuşmaya her 
zaman hazırız. Bu sinerjiyi sürdürebilirsek, 
Türkiye yolundan sapmadan, aydınlık gele-
ceğine doğru kararlılıkla yürüyecektir.

Unutmayalım ki, güven ve istikrar en bü-
yük kazanımlarımızın başında gelmekte-
dir. Bu iki kavramın değerini en iyi sizler 
biliyorsunuz. Biz hükümet olarak, zor 
kazanımlarımızı kolayca heba etmeyecek 
kararlılık ve iradeye sahibiz. Sizlerin de bu 
hassasiyete sahip olduğunuzu biliyorum. 
Bu umut ve temenniyle sözlerime son verir-
ken, İSO Meslek Komiteleri Toplantısı’nın 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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Değerli davetliler, sevgili öğrenciler, sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Başarılarınızı yürekten kutluyorum. Sizler 
Türkiye’nin geleceğisiniz. Sadece anne ve 
babalarınızın biricik evlatları değil, bizim 
de biricik evlatlarımızsınız. Hepinizin 
bildiği gibi, geçen hafta milyonlarca yav-
rumuz Ortaöğretim Kurumları Sınavı’nda, 

OKS’de ter döktü. Dün de, ortaöğretimden 
mezun olan öğrencilerimiz, eğitimlerini 
bir üst seviyeye taşımak, yüksek öğrenim 
görebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’na; 
ÖSS’ye girdiler. 

Dün aynı zamanda Babalar Günü’ydü. 
Eminim ki, birçok baba için, dün aldıkla-
rı en güzel hediye, evlatlarının sınavının 

Türk Telekom’un En Başarılı 
Lise 1 ve 2. Sınıf Öğrencilerine 

Son Sürat Teknoloji Paketi 
Hediye Töreni

Ankara| 19 Haziran 2006
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başarılı geçmesi olmuştur. Elbette, bazı 
öğrenciler sınav sonrasında babalarına, 
annelerine umutlu haberlerle gelirken, 
bazı öğrencilerimiz de evlerine buruk bir 
şekilde dönmüştür. Ancak şunu çok iyi 
bilmeliyiz ki; iyi geçsin yada kötü geçsin, 
hayat sadece bu sınavdan ibaret değildir. 
Esas olan, hayata doğru hazırlanmaktır. 
Zira hayatın kendisi bir tek sınavın sonu-
cuyla belirlenmiyor. 

Bu nedenle, sınavı kazanamayan öğren-
cilerimiz yersiz bir üzüntüye, korkuya, 
ümitsizliğe kapılmasınlar. Uzun bir gelece-
ğin onları beklediğini asla unutmasınlar. 
Önlerine bugünkü eksiklerini telafi edebi-
lecekleri farklı fırsatlar çıkacaktır. 

Sevgili gençler… 

Siz lise 1 ve lise 2 öğrencilerisiniz. Sizler 
de önümüzdeki yıllarda aynı heyecanı 
yaşayacaksınız. Unutmamalıyız ki, bu sı-
navlardaki en büyük kazanç, netice kadar, 
sınava hazırlık dönemi boyunca gösterilen 
gayretler ve kendini geliştirme azmidir. Bu 
çabalarınızın, döktüğünüz terlerin müka-
fatını gelecekte mutlaka alacaksınız.

Burada öğrenci velilerine de büyük so-
rumluluklar düşüyor. Onlar da sonuçtan 
ziyade gayreti, çabayı, azmi takdir etmeyi 
bilmelidirler. Bu sebeple, bu ülkenin Baş-
bakanı olarak, uzun bir dönem boyunca 
sınav baskısı altında kalan, yıpranan, her 
şeye rağmen ailesine müjdeli bir haber ve-
rebilmek için çırpınan o küçük yürekleri, 
sınavı kazanmış olsalar da, kazanamamış 
olsalar da takdir ediyorum. 

Sevgili öğrenciler…

Her yıl milyonlarca öğrencimiz, daha iyi 
bir okul, daha iyi bir eğitim, daha par-
lak, ufku daha açık bir istikbal için çaba 
harcıyor, ter döküyor. Bizler de, gelecek 
nesillere çok daha parlak, çok daha iyi, 
daha kaliteli, umut dolu bir gelecek, refah 
düzeyi, eğitim kalitesi yüksek bir Türkiye 
miras bırakabilmek üzere var gücümüzle 
çalışıyoruz. Ülkemizin kaynaklarından en 
fazla payı, sizlerin eğitimi için ayırıyoruz. 
Geleceğe ilişkin en önemli yatırımımız, en 
büyük servetimiz sizlersiniz. 

Sizleri bugünlere getiren, büyüten, eğitimi-
niz için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, 
adeta üzerinize titreyen, sizlerle sevinen, 
sizlerle üzülen, başarılarınızla övünen anne 
ve babalarınız bugün de başarılarınızdan 
dolayı mutluluk gözyaşı döküyorlar. Aynı 
şekilde öğretmenlerimiz de aileleriniz ka-
dar sevinçliler. Onlar, siz hayata atıldığınız 
da bile sizlerden haber almaya, sizi izle-
meye çalışacaklardır. Başarılarınızla en az 
anne ve babalarınız kadar sevineceklerdir, 
bunu hiç aklınızdan çıkarmayın.

Sevgili öğrenciler…

Bizim zamanımızda eğitim-öğretim araç-
ları sınırlıydı. Ancak bugün, “internet” de-
diğimiz sonu görünmeyen bir kaynak, bir 
imkan var elimizin altında. İnternet artık 
sadece bilgi edinme kaynağı değil, kişisel 
ve toplumsal haberleşme aracı olarak da 
hizmet ediyor bizlere. Dünyada birçok üni-
versite sanal ortamda internet üzerinden 
eğitim vermeye başladı. 
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Bugün bu teknolojiye yalnız büyük şehir-
lerimizdeki okullar değil, ülkemizdeki tüm 
okullar, ilçeler hatta köylerimizin birçoğu 
sahip durumda. 2004 yılında başlattığımız 
bir seferberlikle, istisnasız tüm okullara 
bilgisayar ve ADSL ile internet erişimi sağla-
mayı hedefledik. Bugün 24 bin okulumuz bu 
teknolojileri kullanıyor. 

Ulaştırma Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakan-
lığımız ve Türk Telekom’un işbirliğiyle bu 
rüyayı da gerçeğe dönüştürdük. Bu sayede 
Artvin’in bir köyündeki öğrencimizle İstan-
bul’daki bir öğrencimiz aynı şartlara sahip 
duruma geldiler. Ülkemizin her noktasında, 
her alanda imkan ve fırsat eşitliğini sağlıyo-
ruz. Dünyanın en gelişmiş, en kaliteli, en mo-
dern eğitim imkanlarına sahip olabilmeniz 
için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

Sevgili öğrenciler…

Bugün karne almanın heyecanını yaşıyor-
sunuz. Önünüzde üç aylık bir dinlenme sü-
reniz olacak. Bu süre içinde zamanınızın 
bir kısmını dinlenmeye ayırırken, bir kıs-
mını da önümüzdeki eğitim öğretim yılına 
hazırlanmaya ayırın. Kendinizi sürekli 
olarak geliştirmenin yollarını arayın. Daha 
önce de söylediğim gibi bugün bir kez 
daha hatırlatmakta yarar görüyorum. Siz-
lere en önemli tavsiyem şudur: “Okuyun, 
düşünün, uygulayın ve neticelendirin.” 
Bana göre başarının sırrı burada gizlidir

Değerli davetliler…

Bugün, bilgi teknolojisiyle öğrencileri-
mizin eğitimlerine katkı sağlayacak bir 

destek projesi için burada bulunuyoruz. 
Türk Telekom, Milli Eğitim ve Ulaştırma 
Bakanlıklarımızla el ele vererek, 5 bin 
470 devlet lisemizdeki her Lise-1 ve Lise-2 
sınıfı arasından çıkan en başarılı 1 öğren-
cimize “Teknoloji Paketi” hediye ediyor. 
Bu Teknoloji Paketi’nin içinde bilgisayar, 
modem, bağlantı ve üç ay ücretsiz ADSL 
internet erişimi yer alıyor. 

Geçtiğimiz sene yüzde 55 hisse devri ger-
çekleştirilerek özel bir şirket olan Türk 
Telekom’un bugüne kadar eğitime sağ-
ladığı destek, her türlü övgüyü, takdiri 
hak ediyor. Ulaştırma Bakanlığımız da 
“Evrensel Hizmet Fonu”ndan sağlanan 
kaynağın bir bölümünü, sizlerin eğitimine 
ayırmıştır. Şu anda Türkiye’deki bütün 
illerimiz de başarılı öğrencilerimize “Türk 
Telekom’dan Teknoloji Paketi” hediye 
törenleri yapılıyor. Bütün başarılı öğren-
cilerimizi yürekten tebrik ediyor, başa-
rılarınızın kesintisiz devamını temenni 
ediyorum.

Bu vesileyle, başta Ulaştırma ve Milli 
Eğitim Bakanlarımız ile Projenin mimarı 
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Paul Doany olmak üzere emeği 
geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, 
kendilerini kutluyorum. Siz değerli öğren-
cilerimizin her birini gözlerinizden öpü-
yor, hepinize mutlu, hayırlı bir yaz sezonu 
diliyorum. Teknoloji Paketi hediyeleriniz 
hayırlı olsun.
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Türkiye’nin umudu olan sevgili gençler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Aranızda olmaktan, sizlerle geleceğin 
Türkiye’sini konuşmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

Sizler değişen, kalkınan ve inşallah dün-
yaya örnek olacak aydınlık bir Türkiye’nin 
umudusunuz. Yüreklerinizdeki heyecan 
Türkiye’nin heyecanıdır, sakın o heyecanı 
kaybetmeyin. Türkiye’nin değişim rotası 

sizin zihinlerinizdeki taze fikirler, yeni 
ufuklarla çiziliyor. Ben bu ülkenin geçmi-
şinden ne kadar güç alıyorsam, gençlerimi-
zin gelişme yolunda kat ettikleri mesafelere 
de o kadar büyük umut bağlıyorum. Sizlere 
bağladığımız bu umutları sakın boşa çıkar-
mayın. Aksine, bizim sizlerden beklediği-
mizden çok daha fazlasını başarmaya azme-
din. Çünkü bu ülkenin ufkunu hep beraber 
ağartacağız, ağartmak zorundayız. 

“Gençler Buluşuyor, Geleceği 
Konuşuyor” Toplantısı

İstanbul | 29 Haziran 2006
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Başlattığımız değişim atılımını sizler ta-
mamlayacaksınız. Bu ülkenin, vaktini, 
enerjisini zayi etmeden güvenle, istikrarla 
gelecek hedeflerine doğru hız kesmeden 
ilerlemesi gerekiyor. Bunun için olaylara 
yüzeysel bakmayan, hayatı iyi analiz eden, 
yeni fikirlere açık genç dimağlara ihtiyacı-
mız var. Bunun için bütün gençlerimizin 
kendini her alanda geliştirmesi gerekiyor. 
Zira Türkiye’nin en büyük imkanı, en bü-
yük zenginliği genç nüfusumuzdur. Gençle-
rimiz bu ülkenin güç kaynağıdır.

Geçmişte siyasetçiler ne yazık ki gençliği 
ya ihmal ettiler, ya da içi boş sloganlarla 
elde bir gördüler. Hayır, genç adam, yön-
lendirilecek, sloganlarla yetinecek adam 
değildir. Genç insan sorgulayan, irdeleyen, 
mukayese eden, eleştiren insandır. Haki-
kate yürekten bağlı, haksızlığa karşı çıkan, 
herkes tersini söylese de doğru bildiği yolda 
ilerleyen insandır. 

Sizleri özellikle slogancılığa karşı, ucuz 
reçetelere karşı uyarıyorum. Çünkü slogan 
tefekkür değildir. Siyasetle ilginizin, mutla-
ka felsefi bir muhtevası olmalıdır. Mutlaka 
bir dünya tasavvurunuz, bir Türkiye tasav-
vurunuz olmalıdır ki, bugün yüreğinizdeki 
ateş yarın size yol gösterebilsin. Ak Parti 
gençliği ülkesini bir bütün olarak sahiple-
nen, felsefeden edebiyata, mukaddes değer-
lerden bilimsel gerçeklere kadar her konu-
da kendini sürekli geliştiren bir gençliktir. 

Değerli kardeşlerim…

Unutmamalıyız ki, sağlıklı bir toplum, zi-
hinsel gelişimini tamamlamış bireylerden 

oluşur. Bunun yolu da, her fırsatta ifade 
ettiğim gibi, okumaktan, düşünmekten, uy-
gulamaktan ve neticelendirmekten geçiyor. 
Her şeyden önce insani değerlere sahip çık-
malı, hakikati, aydınlığı, güzelliği aramak-
tan asla vazgeçmemeliyiz. Toplumu sadece 
rakamlarla, göstergelerle kalkındıramayız. 
Toplumu gerçek anlamda kalkındıracak 
olan yol, medeniyet yoludur. Bu yolda da 
ancak, sağlam bir duruşa sahip, değer üre-
ten, birikimli bireylerle ilerleyebiliriz.

Evet, geleceği konuşmak hepimize heyecan 
veriyor. Ama geleceği inşa edecek iradeye 
sahip olmadan hedeflerimize ulaşmamız 
mümkün değildir. Onun için büyük düşü-
nün, gelecekten çok şey isteyin. Her ulaştı-
ğınız hedef, Türkiye’yi bir adım daha ileriye 
taşıyacaktır. Gençlerimizin kötü alışkanlık-
larla, şiddetle, statik düşüncelerle anılması-
nı istemiyoruz. Doğru örnekleri çoğaltmak, 
kötü örnekleri ortadan kaldırmak için el 
ele vermeliyiz. Sizlerden doğru örnekler 
olmanızı, çevrenize doğru fikirler, doğru 
alışkanlıklar yansıtmanızı bekliyoruz. 

Hükümet olarak, her türlü ihtiyacınızı 
karşılamak, size çağdaş imkanlar sunmak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimin 
en önemli öncelik olması gerektiği yıllarca 
konuşuldu, tartışıldı. Ama bizden önceki 
iktidarlar bu konuda hiçbir ilerleme sağ-
layamadı. İlk defa biz eğitimi bütçenin en 
önemli, en öncelikli kalemi haline getirdik; 
bütçeden en büyük payı eğitime ayırdık. 
Bugün çocuklarımıza, gençlerimize yaptığı-
mız yatırımlar, yarınların Türkiye’sini daha 
mamur hale getirecektir. İnanıyorum ki, o 
mutlu ve müreffeh Türkiye’ye, her zaman 
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olduğundan çok daha fazla yaklaştık. Son 
adımları da beraberce atacak, hedeflerimiz-
den sapmadan azimle, kararlılıkla ilerleye-
rek o güzel günlere inşallah çok yakında 
ulaşacağız. Bu inançla sözlerime son veri-
yor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

364

Değerli katılımcılar… Öncelikle hoş gel-
diniz. Siz değerli konuklarımızı, Yatırım 
Danışma Konseyi toplantısı vesilesiyle 
üçüncü kez İstanbul’da ağırlamaktan bü-
yük memnuniyet duyuyoruz.

Yatırım Danışma Konseyi, ülkemizdeki 
yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Öneri 
ve uyarılarınız, son birkaç yıl içinde Tür-
kiye’deki gerek yerli, gerekse uluslararası 

yatırımların artmasına ciddi katkılar 
sağlamıştır. Bugün burada yapacağınız 
değerlendirmelerin de, sürdürdüğümüz 
çalışmalar için yol gösterici olacağına ina-
nıyorum.

Değerli konuklar…

Üç buçuk yıl önce başlattığımız köklü re-
form sürecinde kayda değer bir mesafe kat 
etmiş bulunuyoruz. Her şeyden önce Tür-

Türkiye Yatırım Danışma 
Konseyi Toplantısı

İstanbul | 29 Haziran 2006
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kiye, siyasi ve ekonomik istikrara kavuş-
muştur. Şunun altını özellikle çizmek is-
tiyorum: Ekonomik istikrar, siyasi istikrar 
ve güvenin sonucudur. Türkiye üç buçuk 
yıllık iktidarımız dönemindeki büyük ka-
zanımları, bu istikrar ve güven zemininde 
elde etmiştir. Artık uzun vadeli hedeflere 
yönelik kararlı, disiplinli ve tavizsiz politi-
kalar yürütüyoruz.

Toplantı öncesinde ekonomideki son 
durum hakkında arkadaşlarım sizlere 
ayrıntılı bir sunuş yaptılar. Ben burada 
bunları tekrar ederek vaktinizi alacak 
değilim. Ancak şu kadarını ifade etme-
liyim; bugün ekonomi politikalarımıza 
olan güven, uluslararası her platformda 
açıkça dile getirilmektedir. Türkiye bugün, 
sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek 
üzere belirlediği zorlu hedefleri yakala-
mıştır. Uyguladığımız politikalarla, iç ve 
dış piyasalarda ekonomimize olan güven 
perçinlenmiştir. Türkiye artık, son dönem-
de yaşanan dalgalanmaları aşacak güce ve 
kapasiteye sahiptir. 

Başlattığımız ekonomik dönüşümü ta-
mamlamakta kararlıyız. 2007–2013 arası-
nı kapsayan 9. Kalkınma Planı doğrultu-
sunda, sıkı para politikasından kesinlikle 
taviz verilmeyecektir. İstikrar içinde büyü-
yen, gelirini daha adil paylaşan, küresel öl-
çekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumu-
na dönüşen, AB’ye tam üyelik için uyum 
sürecini tamamlamış bir Türkiye hedefi-
mize doğru ilerlemeye devam ediyoruz.

Uygulamaya koyduğumuz bu orta vadeli 
program sayesinde ekonomi politikaları 

öngörülebilir hale gelecektir. Başta yatı-
rımcılar olmak üzere, ekonomi çevreleri 
daha uzun vadeli bir perspektif kazana-
caklardır. Hükümet olarak, elde ettiğimiz 
makroekonomik iyileşmeleri kalıcı hale 
getirecek yapısal reformlara da ağırlık ve-
riyoruz. 

Değerli konuklar…

İnsanımızı hak ettiği refaha kavuşturmak 
üzere uyguladığımız politikalarla, eko-
nomimizin yeniden yapılandırılmasında 
büyük mesafeler almış bulunuyoruz. Bu 
sürecin en belirgin özelliği de, Avrupa 
Birliği’ne üyelik sürecinde uygulanması 
öngörülen politikalarla tamamen örtüşme-
sidir. Avrupa Birliği ile katılım sürecinde 
son dönemde önemli adımlar atılmıştır. 
35 fasıl üzerinden yürüttüğümüz müza-
kerelerde tarama süreci başarıyla devam 
ediyor. Bu fasılların tanıtıcı ve ayrıntılı 
taramaları 13 Ekim 2006’da sonuçlanmış 
olacaktır. Ayrıca 12 Haziran Lüksemburg 
zirvesinde ilk fasıl, yani Bilim ve Araştır-
ma faslı açılıp-kapanmış, böylece fiili mü-
zakerelere başlanmıştır.

Milletimizin her bir ferdini en ileri hayat 
standardına kavuşturma hedefiyle çıktı-
ğımız bu yoldaki kararlılığımız ilk günkü 
canlılığıyla devam ediyor. Bundan hiç 
kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. 
Türkiye artık, tam anlamıyla hukukun 
üstünlüğünü benimsemiş, demokratik bir 
toplum olma yolunda büyük ilerleme kat 
etmiştir. Her fırsatta belirttiğim gibi, biz 
Türkiye’nin geleceğini güçlü bir özel sek-
tör ve yatırımların önünü açmak için daha 
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etkin çalışan bir kamu yönetimi anlayışı 
üzerine kuruyoruz.

Daha elverişli bir yatırım ortamı oluştur-
mak, Türkiye’yi küresel yatırımlar için bir 
cazibe merkezi haline getirmek stratejik 
önceliklerimizin en başında yer almakta-
dır. Bu konuda her zaman, iş çevrelerimi-
zin de aktif olarak yer aldığı platformlarda 
özel sektörümüzle ortak çalışma prensibi-
ni benimsiyoruz.

Değerli konsey üyeleri…

Önerilerinizin takibi ve hayata geçirilmesi 
üzerinde hassasiyetle durduğumuzu bura-
da bir kez daha ifade etmek isterim. Geçen 
yıl gerçekleştirdiğimiz Yatırım Danışma 
Konseyi toplantısındaki önerileriniz doğ-
rultusunda pek çok önemli adım atılmış-
tır. Bu kapsamda; Özelleştirme faaliyetle-
rine hız verilmiş, yaklaşık 25 milyar dolar 
düzeyinde özelleştirme ihalesi yapılmıştır. 
Geçen yılki toplantımızda gündeme geti-
rilen, vergi kanunlarının basit ve anlaşılır 
hale getirilmesiyle ilgili olarak Kurumlar 
Vergisi Reformu hayata geçirilmiştir. Ku-
rumlar vergisi oranı, % 30’dan % 20’ye 
düşürülmüştür. 

Gelir vergisi alanında sürdürdüğümüz 
reform çalışmalarımızda ise ilk aşamayı 
tamamlamış bulunuyoruz. Gelir vergisi-
nin tabanını genişletmek, verimliliğini 
artırmak üzere ikinci aşama çalışmalarını 
da sürdürüyoruz. Yine geçen yıl gündeme 
getirilen, sosyal güvenlik sistemindeki 
reform çalışmalarının hızlandırılmasıyla 
ilgili adımlar atmaya da devam ediyoruz. 

Sosyal güvenlik kurumlarını tek bir çatı al-
tında toplayarak idari etkinliği sağlamayı 
hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurum Kanu-
nu ile Genel Sağlık Sigortası ve Emeklilik 
Kanunu’nu yasalaştırdık.

Eğitim ve insan kaynaklarına yatırım ya-
pılmasıyla ilgili önerilerinizi de oluştur-
duğumuz politikalarda dikkate alıyoruz. 
Bütçemizde en fazla kaynak ayrılan kamu 
hizmeti 2005 yılında olduğu gibi, 2006’da 
da yine eğitim olmuştur.

Değerli konuklar…

Uluslararası doğrudan yatırımlar ala-
nında son dönemde yaşanan gelişmeler, 
ekonomimizin orta vadeli görünümüne 
ilişkin olumlu beklentileri en iyi şekilde 
yansıtmaktadır. 2003 öncesinde yıllık or-
talama 1 milyar dolar civarında seyreden 
uluslararası doğrudan yatırımlar, 2005’te 
9.7 milyar dolarla rekor bir seviyeye ulaş-
mıştır. Bu yıl bu rakamın çok daha fazla 
olmasını bekliyoruz. 

Özel sektörün güçlendirilmesi ve sürdü-
rülebilir büyümeye katkısının daha da 
artırılmasına yönelik, siz değerli Konsey 
üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda sağ-
lanan gelişmelere gönderdiğimiz İlerleme 
Raporunda ayrıntılarıyla yer verdik. Ulus-
lararası tecrübelerin kazandırdığı bakış 
açısı, yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaları 
hızlandırmıştır. Küreselleşen dünyada, 
ekonomilerin değişen şartlara hızlı uyum 
sağlayabilir hale gelmesinin ne kadar 
önemli olduğunun farkındayız. 
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Ekonomimizin dinamik yapısını korumak 
için yürüttüğümüz çalışmalarda çıtayı 
sürekli yükseltiyoruz. Şunu samimiyetle 
söylemeliyim ki, katkı ve destekleriniz, 
bu hedeflere ulaşma yolunda son derece 
faydalı olmuştur. Bunun için ülkem adına, 
milletim adına hepinize teşekkür ediyor, 
sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Türkiye’nin, aydınlık hedeflerine doğru 
yaptığı yolculuk bütün hızıyla devam edi-
yor. Geçen üç buçuk yılın kazanımlarıyla 
kırılganlığı azalan, dayanıklılığı artan 
ekonomimiz önemli sınavlardan alnının 
akıyla çıkıyor. Bu doğrultuda hükümet ola-
rak istikrarı korumak, konjonktürel geliş-
melere karşı tedbirleri zamanında almak, 
büyüyen bir ekonomik yapının getirdiği 
sıkıntıları aşmak için dikkat ve hassasiyet-
le çalışıyoruz. 

Türkiye gelecekle ilgili hedeflerinden asla 
sapma göstermeyecektir. Bunu rahatlıkla 
söyleyebiliyorum; çünkü Türkiye’nin son 
üç buçuk yılda elde ettiği kazanımların ne 
kadar köklü, ne kadar sağlam bir değişim 
iradesinin eseri olduğunu iyi biliyorum. 
Türkiye artık her rüzgarla savrulan o eski 
Türkiye değildir. Zaman zaman dalgalan-
malar olabilir. Ancak bunlar ayağı yere 
sağlam basan bir ekonomik yapı için ra-
hatlıkla başa çıkılabilecek hareketlenme-
lerdir. Türkiye bugün, son üç buçuk yılın 
dikkatli yönetim anlayışıyla bu sağlam 
yapıya kavuşmuştur. Şimdi hedefimiz bu-
günün kazanımlarını kalıcı hale getirmek, 
yarınlarda çıtayı çok daha yükseklere çı-
karmaktır. 

Biliyorsunuz, Mayıs ayı itibariyle bütçe-
miz ilk defa fazla vermiştir. Bu son derece 
önemli bir gelişmedir: Türkiye’nin emin 
ellerde olduğunu, iyi yönetildiğini, kalkın-
ma yolunda bir sapma olmadığını gösteren 
bir gelişmedir. Popülizme meyletmeden, 
sorunlarımızın üzerine ciddiyetle giderek, 
insanımıza, potansiyelimize güvenerek yo-
lumuza kararlılıkla devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye artık eskisi gibi gündelik mesele-
lere takılıp uzak hedeflerini ihmal eden 
bir ülke değildir, olmayacaktır. Bakınız, 
2007-2013 yılları arasındaki 7 yıllık dö-
nemi kapsayan bu Plan, sürekli değişen 
bir dünyada Türkiye’nin izleyeceği temel 
kalkınma stratejisini ortaya koymaktadır. 
9. Kalkınma Planı’yla ülkemizin yakın ge-
leceğinin yol haritasını çizmiş oluyoruz. 
Bu Plan’la Türkiye, gelecekle ilgili hedef-
lerini somut, akılcı ve sağlıklı bir takvime 
bağlıyor, yeni kalkınma vizyonunu ortaya 
koyuyor.

Bu vizyonun ana fikri; “İstikrar içinde bü-
yüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplu-
muna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sü-
recini tamamlamış bir Türkiye” hedefidir. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Haziran 2006
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Değerli vatandaşlarım...

Ekonomik olarak artık öyle bir noktaya 
geldik ki, sadece bugünün kazanımlarını 
korumanın, yarınları planlamanın değil, 
devletin geçmişte ihmal edilen yükümlü-
lüklerini yerine getirmenin de imkanlarını 
bulabiliyoruz. Bakınız bizden önceki döne-
me ait bir ayıbı ortadan kaldırdık. Geçmiş-
te çalışanlarımızdan Zorunlu Tasarruf adı 
altında toplanan paraların geri ödemeleri-
ni gerçekleştirdik. 1998’den 2000’e kadar 
12 yıl boyunca işçimizden, memurumuz-
dan, çalışanlarımızdan kesintiler yapıldı. 
Sonra gelen yönetimler de bunun üzerine 
yattı.

Ama biz, devlet vatandaşına borçlu ola-
maz dedik. 20 Haziran itibariyle Zorunlu 
Tasarruf hesabında biriken hem anapara-
ların, hem de nemaların hak sahiplerine 
ödenmesi tamamlanmıştır. Artık devletin 
vatandaşına nema borcu kalmamıştır. 29 
Nisan 2003 tarihinden, 20 Haziran 2006 
tarihine kadar, anapara ve nema olmak 
üzere hak sahibi vatandaşlarımıza toplam 
13 milyar 181 milyon 464 bin 446 YTL 
ödeme yapılmıştır. Bu sayede, yaklaşık 
4.5 milyon kişi devletten alacağını tahsil 
etmiştir. İnşallah Konut Edindirme Yardı-
mı kesintilerini de, mümkün olan en kısa 
sürede hak sahiplerine ödeyeceğiz.

Bugün ekonomimiz bütün bunların altın-
dan kalkacak güce, imkana sahiptir. Kay-
nağımızı buluyor, devletin vatandaşına 
olan yıllanmış borçlarını ödüyoruz. Buna 
karşılık bütçemizde de bir açığa sebebiyet 
vermiyoruz. Bunlar, ekonominin sağlıklı 

işlediğini, ehil bir ekonomi yönetiminin iş 
başında olduğunu açıkça göstermektedir.

Aziz vatandaşlarım...

Bunları söylerken Türkiye’nin bütün prob-
lemlerinin sona erdiğini iddia etmiyoruz. 
Çözüm bekleyen bazı önemli meseleleri-
miz olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri 
de işsizliktir; bu konuda bulunabilecek 
hal çareleri maalesef kısa vadeli değildir. 
Yıllarca krizlerle boğuşmuş bir ülkenin, üç 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede bütün sorun-
larını halletmesi elbette beklenemez.

Bu, tabii ki biraz zaman alacaktır. Ekono-
mimiz büyüdükçe, geliştikçe, ilerledikçe, 
dünyayla entegre hale geldikçe insanımıza 
da yeni iş alanları açılacaktır. Ancak bugün 
de işsizliğin azaltılması konusunda bazı 
gelişmeler yaşandığı bir gerçektir. Deva-
mının sağlanması açısından bunun da 
görmezden gelinmemesi gerekir. Dünyada 
bugüne kadar enflasyonla etkili mücadele 
edilen, enflasyonu düşen her ülkede işsiz-
lik mutlaka artmıştır, bu konuda tek istis-
na son üç buçuk yılın Türkiye’sidir. 

Bu dönem içinde Türkiye’de hem enflas-
yon istikrarlı biçimde düşmüş, hem de 
yeni işsizler ortaya çıkmamıştır, hatta iş 
gücüne yeni katılan yıllık ortalama 500 ila 
700 insanımıza iş imkanı oluşturulmuş-
tur. Bakınız 2002 yılından 2005 sonuna 
kadar tam 1 milyon 48 bin insanımız ilk 
kez işgücü piyasasına girerek iş sahibi ol-
muştur. Yine bu dönemde tarım sektörün-
de çalışan 965 bin kişi sanayiye, hizmetler 
sektörüne kaymış, hem tarımsal nüfus 
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azalmış, hem de buradan yeni işsiz ortaya 
çıkmamıştır. 

Bir başka sevindirici gelişme de Teşvik 
yasası uygulamalarında yaşanmıştır. Milli 
gelirden daha az pay alan geri kalmış 49 
ilimizde teşvik uygulamalarının meyveleri 
yavaş yavaş alınmaya başlanmıştır. 2004 
Mart ayından bugüne kadar bu illerimiz-
de tam 33 bin 207 firma bu teşviklerden 
yararlanmış, 152 bin insanımıza iş, aş, sos-
yal güvence imkanı sağlanmıştır. Bunlar 
önemli gelişmelerdir; Türkiye’nin kalkın-
ma stratejisinin doğru işlediğinin göster-
geleridir. İnşallah atılan bu güzel adımlar 
daha da geliştirilmek suretiyle insanımı-
zın derdine derman olacak çözümlere dö-
nüşecektir.

Aziz vatandaşlarım...

Yaz sıcağını fazlasıyla hissetmeye başladı-
ğımız Haziran ayı, hükümetimiz açısından 
da yoğun ve hararetli çalışmalarla geç-
miştir. Bu ay da yine Türkiye’nin dört bir 
yanında pek çok tesisin açılışını gerçek-
leştirdik, yenilerinin de temellerini attık. 
Türkiye’nin geleceğini imar ve inşa etmek 
üzere durmadan, dinlenmeden bütün 
kurumlarımızla, bütün imkanlarımızla 
çalışıyoruz. 

H a z i ra n  ay ı n a  B a t ı  Ka ra d e n i z ’ d e , 
Zonguldak’ta yaptığımız önemli açılışlar-
la girdik. Hükümetimizin sağladığı ÖTV 
indirimiyle önemli bir ivme kazanan ve 
yüzde 50 oranında bir artış yakalayan de-
niz taşımacılığımız için hayırlı bir adım 
atarak, 2 Haziran ‘da Karadeniz Ereğli 

Tersanesini hizmete açtık. Yılda 25 bin ton 
çelik işleme kapasitesine sahip bu tersane-
miz, hem Ereğli için, hem de denizciliği-
miz için çok önemli bir atılımın müjdecisi 
olmuştur.

Aynı gün Zonguldak’ta, Batı Karadeniz’i 
önemli bir enerji üssü haline getirecek, 11 
bin insanımıza iş imkanı sağlayacak dev 
bir projenin ilk etabının açılışını gerçek-
leştirdik. Türkiye’nin doğal zenginliklerini 
nasıl ekonomik değere dönüştürdüğünü 
ortaya koyan en güzel örneklerden biridir 
bu. Batı Karadeniz Enerji Üssü Projesi, 
inanıyorum ki kalkınmamızın öncü proje-
lerinden biri olarak anılacaktır.

Madenciliğimizin başkenti Zonguldak’ta 
ayrıca bu sektörümüzün geleceğini şekil-
lendiren 7 tanesi özel sektörümüze, 39 
tanesi kamuya ait toplam 46 tesisi hizmete 
açtık, 15 yeni projenin de temelini attık. 
Bunlar Zonguldak’ın çehresini değişti-
recek umut verici yatırımlardır. İnşallah 
devamı da gelecektir.

Sevgili vatandaşlarım...

Haziran ayında daha pek çok bölgemizde 
insanımıza çağdaş hizmet verecek, şe-
hirlerinizin standartlarını yükseltecek, 
ihtiyaçlara cevap olacak önemli tesisleri 
hizmete açtık. 3 Haziran’da Antalya Ke-
pez Devlet Hastanesi’nin, 4 Haziran’da 
da Mardin Merkez Devlet Hastanesi’nin 
açılışlarını gerçekleştirdik. Göreve geldiği-
miz günden beri hastanelerimizin, sağlık 
tesislerimizin sayısını artırmak, böylece 
insanımıza daha kaliteli, daha rahat şart-
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larda sağlık hizmeti ulaştırmak için büyük 
gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede 2003 yı-
lında 19, 2004’te 15, 2005’te 25 tane olmak 
üzere üç yıl içinde tam 59 yeni hastaneyi 
hizmete açtık. 6 bin 375 ilave yatak kazan-
dırarak sağlık tesislerimizin kapasitesini 
önemli ölçüde artırdık. 2006 yılında da 
yeni hastaneler, ilave sağlık tesisleri, sağlık 
ocakları inşa etmeye, yapımı tamamlanan-
ları hizmete açmaya devam ediyoruz.

Çünkü bizim için insan siyasetin de, icra-
atın da temelidir. Her şeyi insanlarımızı 
mutlu etmek, rahat ettirmek için yapıyo-
ruz. Bu anlayışla, bu hassasiyetle yurdun 
dört bir köşesini şantiyeye çevirdik, hum-
malı çalışmalar yürütüyoruz. Hemen her 
gün tamamlanan tesisleri hizmete açıyo-
ruz.

Haziran ayı bu açıdan oldukça bereketli 
bir ay oldu. Pek çok tesisi, yatırımı hiz-
mete açtık, pek çok temel attık, adeta bir 
imar maratonuna katıldık. 3 Haziran’da 
Isparta’da, belediyemizin öncülüğünde 
yürütülen çalışmaların meyvelerini topla-
mak üzere bir toplu açılış gerçekleştirdik. 
Bu açılışla sosyal alanda, konut alanında, 
çevre düzenlemesi, ulaşım, eğitim ve kül-
tür alanlarında çok değerli tesisleri Ispar-
talıların hizmetine sunduk. 9 Haziran’da 
bu defa İstanbul’da Büyükşehir Beledi-
yemizin iki önemli etkinliğine katıldık. 
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafın-
dan 120 Okula 120 Spor Salonu projesi 
çerçevesinde yaptırılan spor salonlarımızı 
hizmete açtık. Öğrencilerimizin her türlü 
spor faaliyetlerini sürdürebileceği bu tam 
teşekküllü salonlardan, öğrenim saatleri 

dışında semt sakinlerimiz de yararlanabi-
lecek.

Yine İstanbul Büyükşehir Belediyemi-
zin bu yıl ikincisini düzenlediği Karne 
Şenliği’ne katıldık. Okullarını iyi derece-
lerle bitiren 9 bin başarılı öğrencimizi 9 
bin bisikletle ödüllendirdik. Benzer bir 
başka töreni de Ankara’da yaptık. Türk 
Telekom’un eğitimimize değerli bir katkısı 
olarak 5 bin 470 devlet lisemizden seçilen 
başarılı öğrencilerimize birer teknoloji pa-
keti hediye ettik. Bilgisayar, modem, bağ-
lantı ve üç ay ücretsiz ADSL internet erişi-
mini kapsayan bu paketlerle Türkiye’nin 
eğitim alanında yaşadığı büyük değişimi 
de ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. 
Bugün 24 bin okulumuz internet üzerin-
den dünyaya, yeni fikirlere, yeni bilgilere 
ulaşabilecek durumdadır. Bu bilgi pence-
relerinden bilgi çağını yakalayacak aydın-
lık bir Türkiye doğacaktır. 

21 Haziran’da yine İstanbul’da önemli bir 
açılış töreni vardı: Şehir içi ulaşıma önemli 
rahatlıklar getirecek 21 yol ve kavşağı hiz-
mete açtık, 21 yol ve kavşağın da temelini 
attık. İstanbul’daki açılışlarımız bu kadar-
la da sınırlı kalmadı. 17 Haziran’da adale-
tin tesisine değerli katkılar sunacak yeni 
Adli Tıp binamızı hizmete soktuk. Yine 21 
Haziran’da açılışını yaptığımız Kandilli 
Rasathanesi Müzesi de, toplumsal hafıza-
mızda derin izler bırakan depremlere karşı 
insanımızı uyanık kılacak, deprem bilinci-
ni yaygınlaştıracak, bu konudaki bilimsel 
çalışmaları yansıtacak bir yekun ortaya 
koymaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu 
müzeye ilgi göstermesini umuyor, bu ko-
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nuda insanımızın bilgisinin, bilincinin en 
üst seviyeye çıkmasını temenni ediyorum.

Aziz vatandaşlarım...

Bu ay içinde ülkemizin imar seferberliği 
zincirine Denizli’de, Giresun’da Trabzon ve 
Antalya’da da çok önemli halkalar ekledik. 
10 Haziran’da Denizli’de şehrin çehresini 
değiştirecek, geleceğin ihtiyaçlarını bugün-
den karşılayacak pek çok yatırımı hizmete 
açtık. Ayrıca TOKİ tarafından yaptırılan, 
sosyal donatıları, altyapıları, çevre düzen-
lemeleriyle birlikte; toplam yatırım bedeli 
30 milyon YTL olan, 856 konut inşaatını 
başlattık. Denizli Merkez’de gecekondu dö-
nüşümü kapsamında gerçekleştirilen proje-
de 192 konut tamamlanmış, 256 konut da 
tamamlanma aşamasına gelmiş bulunuyor. 

Türkiye’yi gelecek hedeflerine ulaştıracak 
kalkınma hamleleri şükürler olsun ki 
adım adım, şehir şehir ortaya çıkıyor. 11 
Haziran’da Kayseri’de Vakıflar Genel Mü-
dürlüğümüzün de katkısıyla 1.500 kişilik 
yeni bir istihdam üreten Kayseri Park Alış-
veriş Merkezi’nin resmi açılışını yaptık. 18 
Haziran’da da Trabzon’da Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğümüz tarafından yaptırı-
lan Kamp Eğim Merkezi’ni hizmete açtık. 
İnşallah sayısını artırarak yurdun değişik 
bölgelerine yaymayı hedef lediğimiz bu 
merkezler, gençlerimizin doğru alışkanlık-
lar kazanması, spor yapması, dinlenmesi, 
bir arada vakit geçirmesi için önemli im-
kanlar sağlayacaktır.

Bu anlamda 24 Haziran günü Antalya’da 
da önemli bir kültür merkezi açılışı ger-

çekleştirdik. Haşim İşcan Kültür Merkezi, 
turizm ve kültür şehri Antalya’ya çok 
yönlü hizmetler sağlayacaktır. Şehri zen-
ginleştirecek kültürel etkinliklere mekan 
olacak, Antalya’nın gerçekten önemli bir 
ihtiyacını uzun yıllar karşılayacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Haziran ayı ekonomimiz açısından da 
önemli toplantıların gerçekleştiği bir ay 
oldu. 6 Haziran’da Ankara’da yapılan TES-
KOMB Genel Kurulu’na katılarak esnaf ve 
sanatkarımızın problemlerini bizzat ken-
dilerinden dinleme imkanı bulduk. Hükü-
met olarak esnaf ve sanatkarımıza baştan 
beri büyük önem veriyoruz. Göreve geldi-
ğimizde esnaf ve sanatkarımız ağır kredi 
faizi yükünün altında eziliyordu. Yüzde 
50’lere varan kredi faizlerini yüzde 13’lere 
kadar çektik. Bu sayede kredi kullanan 
esnaf sayımız bugün 2002’ye göre iki katı 
aşan bir artışla, 101 binden, 231 bine çık-
mıştır. 2002’de esnafa kullandırılan kredi 
miktarı 154 milyon YTL iken, bugün bu 
rakam 1 milyar 819 milyon YTL seviyeleri-
ne yükselmiştir. Türkiye’de önemli sayıda 
insanımızın ekmeğini kazandığı bu alana 
bundan sonra da gerekli ilgiyi göstermeye 
devam edeceğiz.

Hükümet olarak, bu ülke için çalışıp 
çabalayan, üreten, ürettiği değerlerle kal-
kınmamıza katkı sağlayan bütün kesim-
lerin, bütün meslek gruplarının daima 
destekçisiyiz, yol arkadaşıyız. Bu gerçeği 
16 Haziran’da İstanbul’da toplanan İSO 2. 
Meslek Komiteleri toplantısında da dile 
getirdik. İSO çatısı altında temsil edilen çe-
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şitli meslek grubu mensuplarıyla büyüyen 
ve dünyaya açılan yeni Türkiye’nin vizyo-
nunu da konuşma imkanı bulduk. Elbette 
bütün sektörlerimizin, bütün iş kolları-
mızın, bütün meslek gruplarımızın dün-
yayla rekabete açık, teknolojik gelişmeleri 
izleyen, kendini yenileyen ve sürekli hedef 
büyüten bir yapıya kavuşmaları gerekiyor.

Türkiye bugün yılda sadece 1 milyar 
dolarlar seviyesinde uluslararası doğru-
dan yatırım alan o eski Türkiye değildir. 
Uluslararası yatırımda yılda 10 milyarlar 
seviyesini zorlayan bir ekonomi devi olma 
yolundadır. Bütün kesimlerimizin planla-
rını buna göre yapmaları gerekiyor. Küçük 
düşünen, dünyayla entegrasyon kurama-
yan, doğru ve yeterli üretimi yapamayan 
maalesef geride kalacaktır. Herkes bu he-
sabı yapmak zorundadır. Hepimiz bölgesel 
gerçekler ışığında ve fakat küresel ölçekte 
düşünerek geleceğin planlamasını bugün-
den yapmak mecburiyetindeyiz.

Nitekim 8 Haziran’da İstanbul’da bu pers-
pektife çok uyan uluslararası bir toplantı 
gerçekleştirdik. Türk-Arap Ekonomik Fo-
rumu, her türlü işbirliği imkanının masa-
ya yatırıldığı, yeni açılımların konuşuldu-
ğu, tartışıldığı bir platform oldu. Büyüyen 
ve giderek daha fazla küresel sermayeye 
ihtiyaç duyan Türkiye için önümüzdeki 
dönemde bu toplantıların çok verimli 
sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bütün 
gayretimiz Türkiye’nin yarınlara daha az 
problemle, daha mutlu ve müreffeh ulaşa-
bilmesi içindir. Yarının en büyük ihtiyaç-
larından birinin enerji olacağı bugünden 
bellidir. 

Bu alanda hükümet olarak geleceğe dönük 
yatırım arayışları içindeyiz. Çeşitli proje-
ler üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 20 
Haziran’da yine İstanbul’da gerçekleştiri-
len Enerji Konferansı, hem enerjiyle ilgili 
güncel konuların ayrıntılarıyla değerlen-
dirilmesi, hem de geleceğe dönük yeni bir 
enerji stratejisinin ortaya konması açısın-
dan son derece yararlı olmuştur. Bu kon-
ferans, dünyanın enerji trafiğinin önemli 
bir kavşağında bulunan Türkiye’nin 
avantajlarının layıkıyla değerlendirilmesi 
bakımından önemli projeksiyonlar ortaya 
çıkarmıştır. 

Değerli vatandaşlarım...

Son üç buçuk yılda her alanda gerçekleş-
tirdiğimiz sessiz devrimlerle bugün dün-
yanın en büyük 17’nci ekonomisi haline 
geldik. Türkiye artık sadece kendi bölge-
sinin değil, dünyanın da stratejik açıdan 
en önemli ülkelerinden biridir. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana Türkiye’yi dün-
yada hak ettiği ağırlıklı konuma ve itibara 
kavuşturmak için uğraş veriyoruz. Yaptığı-
mız dış ziyaretlerle bir yandan Türkiye’nin 
dünya meselelerine bakış açısını dile ge-
tiriyor, bir yandan dünya barışı ve insan-
lığın esenliği konusunda aktif roller üst-
leniyor, bir yandan da ticari ilişkilerimizi 
geliştiriyoruz.

Haziran ayında bölgemizin iki önemli ül-
kesi Hırvatistan ve Makedonya’ya resmi 
ziyaretlerde bulunduk. Hem bölgesel me-
seleler, hem de işbirliğimizin geliştirilmesi 
bakımından oldukça yararlı geçen bu ziya-
retler, her iki ülkeyle ilişkilerimize canlılık 
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kazandırmıştır. Yaptığımız dış gezilerde 
sürekli olarak, Medeniyetler İttifakı ve 
dünya barışı için Türkiye’nin ne kadar 
önemli bir rol üstlendiğini müşahede etme 
imkanı buluyoruz. 

Türkiye’nin AB üyeliği süreci, bu imkanın 
küresel bir fırsata dönüşmesi açısından 
büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi, 12 
Haziran’da Lüksemburg’da yapılan zirve-
nin ardından AB ile müzakerelere fiilen 
başlamış bulunuyoruz. Bu sürecin zorlu 
geçeceğini zaten biliyorduk. Önümüzde 
uzun bir yol var. Bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da milletimizin, ülkemizin 
yüksek menfaatlerini rehber edinerek bu 
yolda yürümeye devam edeceğiz.

İnşallah Türkiye, insanına daha yük-
sek hayat standartları sağlama, muasır 
medeniyetler seviyesini aşma hedefine 
doğru heyecanla, kararlılıkla ilerlemeye, 
büyümeye, kalkınmaya devam edecek, 
cazibesini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. 
Bu umutla sözlerime son veriyor, sizlere 
hayırlı, bereketli, mutlu günler diliyorum. 
Kalın sağlıcakla…
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Değerli katılımcılar… Sizleri saygıyla selam-
lıyorum. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
Genel Kurulu’na başarılar diliyorum.

TİM, uzun yıllardır Türkiye ekonomisine 
çok önemli katkılar sağlıyor. İhracatımızın 
gelişmesi, çeşitlenmesi, iş adamlarımızın 
dış pazarlarla tanışması ve küresel anlamda 
rekabet gücümüzün artmasında Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin büyük katkıları 
oldu. Son dönemde her alanda yaşanan 
iyileşmeden dış ticaretimiz de önemli ölçü-
de etkilenmiştir. Gelişmemizi istikrarlı bir 

biçimde sürdürebilmemiz, küresel ölçekte 
rekabet gücümüzün artmasına bağlıdır. 

Üretim, yatırım, kalkınma ve refah ile 
demokratik güven zemininin birbirini 
tamamlayan temel unsurlar olduğunu ya-
şadığımız süreç en net biçimde göstermiş-
tir. Elde ettiğimiz katma değerin tamamı 
istikrar ve güven ortamının sağlamlığıyla 
kazanılmıştır. Bu kazanımlarımızı daha ile-
riye taşımak için millet olarak aynı hedefe 
kilitlenmek, demokrasiyi, hukuku, adaleti 
gözümüzün ışığı gibi korumak zorundayız. 

TIM Genel Kurulu

Ankara | 05 Temmuz 2006
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Türkiye için emek ve değer üreten herkesle 
el ele, omuz omuza elde ettiğimiz başarılar-
dan milletim adına, ülkem adına büyük gu-
rur duyuyorum. Başarılarımızı belki çoğu 
zaman grafiklerle, rakamlarla anlatmak 
durumunda kalıyoruz. K ar ve zarar hesa-
bımızı, muhasebemizi istatistiklerle dile 
getiriyoruz. Biliyoruz ki, bu rakamlar, bu 
göstergeler potansiyellerimizin, imkanları-
mızın hepsini anlatmaya yetmez, yetmiyor. 

Hep birlikte büyük mesafeler kat ettik. Uf-
kumuzda çok daha ileri hedefler var. Daha 
büyük mesafeleri aşarak o hedefleri de mut-
laka yakalayacağız. 

Değerli dostlarım… 

Öteden beri bir hususa dikkat çekmeye ça-
lışıyorum: Bu ülke insanının en çok ihtiyaç 
duyduğu şey özgüvendir. Özgüvenin yerle-
şik hale gelmesi için de öncelikle devletin 
topluma, toplumun da devlete güvenini 
pekiştirmemiz gerekiyor. Bu özgüvenin 
maliyeti hesap edilemez, kıymetine de paha 
biçilemez. Hepimiz kendimize, ülkemize, 
devletimize, hükümetimize, kurumlarımı-
za güvenmek durumundayız. 

Bakınız, ülkesine, dolayısıyla da kendisine 
güvenen iş adamlarımız, 2002 yılından 
itibaren yoğun biçimde üretime ve ihracata 
yöneldiler. Rakamları burada bir kez daha 
kısaca hatırlatmakta fayda var. Bakınız; 
2002 yılında toplam ihracatımız 36 milyar 
dolar. 2003’te 47 milyar dolara, 2004’te 63 
milyar dolara, 2005’te de 73 milyar 472 
milyon dolara ulaşıyoruz. Önceki yıllarda 
istikrarsız bir seyir izleyen, kimi zaman 

eksi gerçekleşen ihracat artışı, bizim döne-
mimizde istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 

Bu büyüme, bu istikrarlı artış bu yıl da de-
vam ediyor. TİM verilerine göre Haziran 
ayında tüm zamanların rekoru kırıldı: İhra-
catımız yüzde 28’lik bir artışla 7,6 milyar do-
lar oldu. İlk altı ayın verilerine baktığımızda 
ihracatımızın Haziran sonu itibariyle 39.9 
milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Biliyor-
sunuz programdaki hedefimiz yıl sonu için 
79 milyar dolar. Ama inşallah biz bunu da 
aşacak, yıl sonunda ihracatımızı 80 milyar 
doların üzerine çıkarmış olacağız.

Değerli katılımcılar…

Bunlar, hiç şüphesiz göz ardı edilecek ra-
kamlar, azımsanacak seviyeler değildir. Bu 
seviyeler, Türkiye’de değişimin, sadece bir 
takım grafiklerde, rakamlarda olmadığını 
da açıkça ortaya koymaktadır. Bu seviyeler, 
Türk sanayicisinin, Türk yatırımcısının, 
ürettiğinin, kapasite ve verimliliğini artır-
dığının, ürününü de dünya piyasalarına 
gönderdiğinin somut göstergesidir. Bu 
gelişmenin Türkiye’nin artan diplomatik 
gücüne, yükselen siyasi ağırlığına paralel 
bir gelişme olduğunu biliyorsunuz. 

Elbette bu seviyelere hiç de kolay gelmedik. 
Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Güve-
nin oluşması, istikrarın tesis edilmesi, en-
gellerin kaldırılması, ihracatçının önünün 
olabildiğince açılması gibi bir çok alanda 
tarihi adımlar attık. Şimdi eğer yurt içinde 
siyasi istikrar yoksa, ekonomik istikrar yok-
sa, dış politikada kararlı bir çizgi yoksa, gü-
ven ortamı yoksa, politikalarda, programda 
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bir netlik yoksa, bunun uluslararası ticarete 
yansıması da son derece menfi olur. 

Nitekim geçmişte bunu yaşadık. Hep 
zenginliklerimizden, potansiyelimizin bü-
yüklüğünden bahsedildi. Türkiye stratejik 
öneme sahip dendi, köprü konumunda den-
di… Ama, bu gücü kuvveden fiile çıkarmayı 
kimse başaramadı. Stratejik öneminiz, köp-
rü olma rolünüz ancak ve ancak ürettiğiniz 
değerlerle test edilebilir.

Değer dediğim şey de sadece ekonomik 
değildir. Dünya ile hangi üslupta konuşu-
yorsunuz. Başka ülkelerin neresindesiniz. 
Gücünüz var, potansiyeliniz var ama, bu 
gücü ne kadar harekete geçirebiliyorsunuz? 
Kendi kendimize propaganda yapmanın 
anlamı yok. Çizdiğimiz tozpembe tablola-
rın dünyada hiç bir yansıması yoksa, vaz-
geçilmez bir partner değilseniz, üretiminiz, 
rekabet gücünüz zayıfsa propagandayla 
dünyada ayakta kalamazsınız. 

Türkiye’nin dünkü tablosu neydi? Enflas-
yon almış başını gidiyor, faizler yüksek, 
büyüme sürdürülebilir değil, mali disiplin 
yok, para politikası belli değil, dünyanın en 
zengin imkanlarına rağmen ülkenize turist 
gelmiyor, nüfusunuz deniz ulaşımını, hava 
ulaşımını kullanmıyor, ihracatınız 10 mil-
yar, 20 milyar dolar seviyelerini aşamıyor... 
Ama tabloyu tersine çevirince, enflasyonla 
mücadelede başarı elde edince, faizleri 
düşürünce, büyümeyi istikrarlı bir hale 
getirince, diğer makro ekonomik gösterge-
lerde belli bir iyileşmeyi sağlayınca, bakı-
yorsunuz, her alanda paralel ilerlemeler de 
beraberinde geliyor.

Bu paralelliği her alanda görüyoruz. Yurt 
dışına çıkan yolcu sayımız 25 milyondan, 
35 milyona çıkmış. Yurt içi yolcu sayımız 
8,5 milyondan, 20 milyon 500 bine çıkmış. 
Bütün bu dinamizm hangi istikamette ol-
duğumuzu da açık, net gösteriyor. Bakınız 
büyümede ilk çeyrek rakamları geçtiğimiz 
hafta açıklandı. Bu yılın ilk çeyreğinde 
ekonomimiz yüzde 6,3 oranında büyüdü. 
Böylece Türkiye, 17 çeyrek üst üste büyüme 
rekorunu da kırmış oldu.

Enflasyonda yine mücadelemiz devam edi-
yor. Hedeflerimizden sapmamak için azami 
dikkat gösteriyoruz. Orta ve uzun vadede 
enflasyon hedeflerimizi tutturacağımızdan, 
hiç kimse en ufak bir şüphe duymamalıdır. 
Nitekim beklentilerin de bu yönde oluştu-
ğunu görüyoruz. Zaman zaman küçük hare-
ketlenmelerin yaşanması gayet tabiidir. Ama 
nihai olarak hedef mutlaka tutturulacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, Türkiye’nin küresel bir güç olma 
yolunda ne kadar mesafe aldığını, ihraca-
tımızın performansında görüyoruz. Bugün 
dünyanın 200’den fazla ülkesine mal satan, 
neredeyse dünyanın tamamıyla ticari ilişki 
içinde olan bir ihracatçı yapımız var. Şimdi 
ihracatçımız dünyayı böyle bir ağ gibi örer-
ken, Türkiye’yi hangi alanda olursa olsun, 
küresel etkileşimin dışında tutmak müm-
kün müdür? Küresel boyutta meydana 
gelen her olay, her gelişme Türkiye’ye de az 
yada çok yansıyacaktır.

İşte küresel dalgalanmanın bir sonucu ola-
rak ekonomimizde son dönemde bir hare-
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ketlenme yaşadık. Ancak herkes bilmelidir 
ki, Türkiye artık bu tür dalgalanmalarla 
baş edebilecek güce ve yeteneğe sahiptir. 
Yaşananlar da bunu en güzel şekilde ortaya 
koymaktadır.

Değerli dostlarım…

Şimdi, biraz önce rakamları da sizlere ak-
tardım: 2002-2005 arasında ihracatın iki 
kattan fazla arttığını görüyoruz. Türkiye, bu 
dönemde dünyanın 22. en büyük ihracatçı-
sı konumuna yükselmiştir. Bunu da yeterli 
görmüyoruz. Türkiye’yi potansiyellerine 
yakışan en yüksek seviyelere ulaştırmak 
için sizlerle birlikte, canla, başla çalışmaya 
devam edeceğiz. İhracatımızın önümüzde-
ki dönemde daha bir ivme kazanacağını 
tahmin ediyoruz.

Tabii bu konuda, hükümet olarak bize dü-
şen görevler var. Bunları en iyi şekilde ye-
rine getirmeye çalışıyoruz. İhracatçımızın 
önündeki engellerin kaldırılması, ihracatta 
sürdürülebilir artış sürecinin korunması 
için ne gerekiyorsa yapacağız. Ama bura-
da yükün büyük kısmının da siz değerli 
ihracatçılarımızda olduğunu hatırlatmak 
isterim.

Şimdi Avrupa Birliği Katılım Süreciyle 
birlikte yeni bir döneme giriyoruz. İhra-
catımızın çok daha sağlam bir zeminde 
ilerleyeceği, yeni ufuklar kazanacağı, ancak 
aynı zamanda yeniden yapılanmayı da ge-
rekli kılan bir süreç bu. Baktığınız zaman 
ihracatımızın önemli bir kısmının Avrupa 
Birliği üyesi ülkelere olduğunu görüyoruz. 
Bu konuda çok önemli bir tecrübemiz zaten 

var. Gümrük Birliği sürecinde bu tecrübe 
daha da zenginleşti. Ancak katılım süre-
ciyle birlikte, gerek üretim, gerekse ihracat 
aşamasında, yeni bir perspektifle hareket 
etmemiz artık kaçınılmaz olacak. İnanıyo-
rum ki ihracatçılarımız bu noktada da gere-
ken hazırlıkları yapacak, hatta ekonominin 
olduğu gibi, Avrupa Birliği sürecinin de 
lokomotifi olmaya devam edeceklerdir.

Bu vesileyle, hem Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’ne, hem de tüm ihracatçılarımıza, 
gayretlerinden katkılarından dolayı teşek-
kür ediyorum. Bu başarının, bu perfor-
mansın sürdürülmesi için gerek bizzat ben, 
gerekse ilgili bakan arkadaşlarım sizlere 
her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. 
Unutmayın bizim hükümetimiz değer üret-
meyi, değer üreteni baş tacı etmeyi bilen bir 
hükümettir. Genel Kurulunuza tekrar başa-
rılar diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Türkiye ekonomisinde, iktidarımızla bir-
likte başlayan değişim ve gelişim süreci 
devam ediyor. Durmadan, dinlenmeden ilk 
günkü şevkle, ilk günkü heyecanla çalışı-
yoruz. Bir yandan ekonomik alanda tarihi 
başarılar elde ediyor, bir yandan da bu 
iyileşmelerin toplumun bütün kesimlerine 
adil bir biçimde yansıması için azami gay-
ret gösteriyoruz. Ancak, kazanımlarımızı 
muhafaza ederek yeni hedeflere koşabilme-
miz için, nereden nereye geldiğimizi çok iyi 
değerlendirmeli, bunu daima hatırımızda 
tutmalı, asla unutmamalıyız. Yaşadığımız 
zorluklardan, sıkıntılardan dersler çıkar-
malıyız.

Hatırlayalım, eskiden de zaman zaman ge-
çici iyileşmeler yaşanmış, belli dönemlerde 
bazı rahatlamalar olmuştu. Ancak istikrar 
sağlanamadığı için bunlar kalıcı olamamış, 
en ufak dalgalanmalar bile bütün kazanım-
ları götürmeye yetmişti. Hatta ekonomi 
eskisinden çok daha kötü hale gelmişti. 
Geçmişte nelerin, hangi küçük olayların 
büyük ekonomik krizleri nasıl tetiklediği-
ne hep birlikte şahit olduk. Onun için biz, 
öncelikle zemini sağlamlaştırdık, yapıyı 
güçlendirdik.

Bakınız bugün ekonomimiz, hem ulusal, 
hem de küresel her türlü dalgalanmayla 
baş edebilecek sağlam bir zemine, güçlü bir 
yapıya kavuşmuştur. Nitekim son günlerde, 
son haftalarda dünya genelinde meydana 
gelen dalgalanmayı ülkemiz sınırlı dere-
cede bir etkilenmeyle atlatmıştır. Türkiye 
ekonomisi, son 4 yıl içinde geçirdiği köklü 
değişimle, hem kendi içinde, hem de kü-
resel ölçekte güçlü, güvenilir, itibarlı ve 
durmadan büyüyen bir ekonomi haline 
dönüşmüştür.

Hedeflediğimiz gibi uluslararası rekabette 
de ön sıralara doğru kararlı adımlarla iler-
liyoruz. Daha önce de söyledim; dünya ile 
bütünleşen bir ekonominin küresel ölçekte 
yaşanan hareketlenmelerden, doğrudan ya 
da dolaylı olarak etkilenmesi son derece 
tabiidir, tabii karşılanmalıdır. Bu dalgalan-
malar karşısında her türlü tedbiri cesaretle, 
kararlılıkla alabiliyor muyuz? Bu dalgalan-
maları en az etkilenmeyle aşabiliyor mu-
yuz? Önemli olan budur. 

Biz Türkiye olarak bunu başardık, bunu 
başarıyoruz, başarmaya da devam edece-
ğiz. Bütün ekonomik birimlerimiz, bütün 
kurumlarımız, el birliğiyle, gönül birliğiyle, 
dinamik ve özverili bir çalışmayla, uyum 
içerisinde hareket ediyoruz. Bunun seme-
resini de hep birlikte alıyoruz. Dünyadaki 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Temmuz 2006
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ekonomik çalkantının etkileri faiz oranla-
rında, enflasyon hedefimizde ancak küçük, 
geçici bir sapma oluşturmuştur.

Bunu bir kez daha vurgulamakta yarar 
görüyorum. Orta ve uzun vadede hedefle-
rimizi muhafaza ediyoruz, edeceğiz. Bun-
dan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. 
Bu şartlarda, enflasyonda bir miktar artış 
gerçekleşmesi de normal karşılanmalıdır. 
Ancak, bir kuşağın iki haneli, hatta üç ha-
neli enflasyon rakamlarıyla büyüdüğünü 
unutmayalım. Uzun yıllar boyunca kontrol 
altına alınamayan enflasyon 2005 sonunda 
nihayet yüzde 7,7’ye kadar düşmüştür. Bu 
herkesin kabul ettiği gibi önemli bir başa-
rıdır. Mevsimsel, yerel ya da küresel dal-
galanmalar yüzünden enflasyonda küçük 
bir artış yaşansa bile, orta ve uzun vadeli 
hedeflerimizde sapma olmayacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

İhracat rakamlarımız da ekonomimizin 
uluslararası piyasalarda kazandığı itibarı 
açıkça ortaya koyuyor. Bakınız, 2002 so-
nunda yalnızca 36 milyar dolar olan ihraca-
tımız, iş başına geldiğimiz günden itibaren 
katlanarak artmış, 2005 sonunda 73.4 mil-
yar dolara ulaşmıştır. İhracatımızdaki artış 
hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl bu 
zamanlarda 38.5 milyar dolar olan toplam 
ihracatımız, bugün 43.7 milyar dolarla 
rekor bir seviyeye yükselmiştir. İhracatta 
2006 hedefimiz ise 79 milyar dolar. İnşal-
lah, bu hedefi de aşarak 80 milyar doların 
üzerine çıkmayı bekliyoruz.

Aynı şekilde, uluslararası doğrudan yatırım-
larda elde ettiğimiz kazanımlar da artarak 
devam ediyor. Bir ülke eğer küresel bir 
başarı hedefliyorsa, bölgesinde, dünyada 
söz sahibi olmak istiyorsa, özellikle de işsiz-
likle, yoksullukla mücadelede sonuç almak 
istiyorsa, ekonomisini dünya ile bütünleş-
tirmek zorundadır. Bugün gelişme yolunda 
başarı elde etmiş bütün ülkeler, sınırlarını 
uluslararası yatırımlara açmış, küresel ser-
maye girişini kolaylaştırmıştır. Türkiye ise 
çok zaman kaybetmiş, bu konuda adım at-
makta oldukça geç kalmıştır. Bu yüzden de 
uzun yıllar sınırlı miktarlarda uluslararası 
yatırım çekebilmiştir. 

Hükümet olarak, bu konuda kaybedilen za-
manı telafi etmek için büyük çaba sarf ettik. 
Yatırımın önündeki engelleri bir bir kaldır-
dık. Bakınız, 2003 yılına kadar Türkiye’ye 
yapılan doğrudan uluslararası yatırım 
miktarı, bazı istisnalar dışında 1 milyar do-
ları aşamamıştır. Biz 3 yıl önce bu alanda ilk 
önemli adımı attık ve Uluslararası Sermaye 
Yasası’nı çıkardık. Hemen ardından, yatı-
rım ortamını iyileştirmek, sorunlara ortak 
çözümler üretmek için özel sektörümüzle, 
sivil toplum örgütlerimizle, bir araya geldik. 
Yine, hiç aksatmadan, Yatırım Danışma 
Konseyi’ni her yıl toplayarak, büyük küresel 
şirketlerin tavsiyelerini aldık. Böylece, 2005 
yılında Türkiye’ye, 9,7 milyar dolara varan 
rekor düzeyde uluslararası doğrudan yatı-
rım yapılmasını sağladık. Bakınız, bu yılın 
sadece ilk 5 ayında, yani Mayıs ayına kadar 
Türkiye’ye giren uluslararası doğrudan ya-
tırım 8,1 milyar dolara ulaşmıştır. Bu, ulus-
lararası doğrudan yatırım miktarının bu yıl 
yeni bir rekora koştuğunu açıkça gösteriyor. 
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Değerli vatandaşlarım…

Ekonomimizin nereden nereye geldiğini bu 
rakamlar, bu seviyeler açık, net gösteriyor. 
Toplumun her kesimiyle el ele, omuz omu-
za vererek istikrarı pekiştirmek, kazanım-
larımızı daha da artırmak üzere yolumuza 
devam ediyoruz. Türkiye’yi bir uçtan öbür 
uca saran büyük bir imar seferberliği baş-
lattık. Her gün, ülkemizin dört bir yanında 
önemli yatırımları, hayırlı projeleri hayata 
geçiriyoruz. Şehirlerimiz adeta bir yarış 
içinde, o kadar hızla gelişiyor ki, ayrı ayrı 
açılışlar yapmaya, ayrı ayrı temeller atmaya 
yetişemiyoruz. Bu kalkınma seferberliğinin 
heyecanını, sevincini, ancak toplu açılışlar 
yaparak sizlerle paylaşıyoruz. 

Bakınız, Temmuz ayında yine yurdumu-
zun birçok yerinde çok bereketli açılışlar 
gerçekleştirdik, çok hayırlı temeller attık. 1 
Temmuz’da Kastamonu’da, 2 Temmuz’da 
Erzurum’da, 9 Temmuz’da Ordu’da, 12 
Temmuz’da Malatya’da, 14 Temmuz’da 
Ardahan’da, 15 Temmuz’da Artvin’de, 16 
Temmuz’da Iğdır ve Ağrı’da açılışlara, temel 
atma törenlerine katıldık. İnsanlarımızın 
coşkusuna, mutluluğuna ortak olduk. Bu 
törenlerde duble yollardan, toplu konut 
projelerine, okullardan hastanelere, adalet 
saraylarından organize sanayi bölgelerine, 
spor tesislerinden kent ormanlarına ve altya-
pı yatırımlarına varıncaya kadar birçok tesi-
simizin açılışlarını yaptık, temellerini attık. 

Bütün yatırımlarda ekonomik gelişme ile 
sosyal kalkınmayı birbirinden ayırmadan 
bir bütün olarak değerlendiriyor, her bi-
rine ayrı ayrı, aynı derecede büyük önem 

veriyoruz. Bu atılımlarla milletçe geleceğe 
hazırlanıyoruz. Çocuklarımıza, ekonomik 
ve sosyal kalkınmasını tamamlamış, dünya 
ülkeleri arasında hak ettiği yeri almış güçlü 
ve müreffeh bir Türkiye bırakana kadar bu 
seferberlik devam edecek. İnşallah en kısa 
zamanda, güzel ülkemizin her karış top-
rağında bolluğun, bereketin, insanımızın 
yüzünde mutluluğun yeniden yeşerdiğine 
hep birlikte şahit olacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne önemli bir ziyaret gerçek-
leştirdik. Kıbrıs Türk halkının barışa ve öz-
gürlüğe kavuştuğu 20 Temmuz 1974 Barış 
Harek atı’nın 32. yıldönümünü birlikte kut-
ladık. Milletimizin kalbinde ve hafızasında 
özel bir yeri olan bu anlamlı günde, Kıbrıslı 
Türk kardeşlerimizin sevincini, coşkusunu, 
gururunu gönülden paylaştık. Gerek bakan 
arkadaşlarım, gerek milletvekili arkadaşla-
rım, hep birlikte bu heyecana ortak olduk. 
Ada’ya barış getiren bu harek at, Kıbrıs 
Türk halkının uğradığı zulme son vermekle 
kalmamış, çoğulcu, demokratik değerler 
üzerinde yükselen çağdaş Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin de temelini atmıştır.

Hükümet olarak, bir yandan Kıbrıs soru-
nunun çözümü yolunda etkin ve kararlı bir 
politika izliyor, bir yandan da Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve kal-
kınması için önemli adımlar atıyoruz. Bu 
ziyaretimizle, aramızdaki kader birliğinin 
ne kadar sağlam temellere dayandığını, ne 
kadar geniş ufuklu olduğunu bir kere daha 
bütün dünyaya ilan etmiş olduk.
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Sevgili vatandaşlarım...

Türk tarafı olarak, Kıbrıs meselesinde ilk 
günden beri çözümü samimiyetle arıyor, 
yapıcı bir yol, yapıcı bir siyaset izliyoruz. 
Hükümet olarak son dönemde çözümü 
kolaylaştırmak adına attığımız somut 
adımlar, getirdiğimiz açılımlar bunu açık-
ça gösteriyor. Başlattığımız diplomatik açı-
lımla, Annan Planı referandum aşamasına 
kadar gelebilmiştir. Ancak, Rum tarafının 
uzlaşmaz tutumu yüzünden maalesef refe-
randumdan istenen sonuç alınamamıştır.

Bu süreç, çözüm isteyenin Türk tarafı 
olduğunu bütün dünyaya göstermesi 
bakımından son derece önemlidir. Bu 
somut tablo, Kıbrıs davasında bizi ilk kez 
bir adım öne geçirmiş, çünkü bu şekilde 
iddiayla girmiştik, her zaman Rumların 
Türkler bir adım önünde olacak, demiştik. 
Haklılığımız dünya kamuoyu tarafından 
kabul edilmiştir. Türk tarafının tezleri, bu 
aktif politikayla nihayet karşılık bulur hale 
gelmiştir. Şurası muhakkak ki, bu uzun 
yolda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hü-
kümetiyle işbirliği içerisinde yürüttüğü-
müz barışçı politikalar sayesinde önemli 
ilerlemeler sağladık.

Açık, net söylüyorum: Bugün elimiz her 
zamankinden daha güçlü duruma gelmiş-
tir. Gelinen noktada, Kıbrıs Türk halkının 
maruz bırakıldığı haksız ambargoların 
artık kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman 
olduğu gibi adil bir çözüm için üzerine 
düşeni yapmaya hazırdır. Rum tarafının 
bugüne kadar ortaya koyduğu olumsuz 

tutumlara rağmen, “bir adım önde olma” 
yaklaşımımızı bugün de koruyoruz. 

Bu konudaki samimiyetimizin, çabamı-
zın bir başka göstergesi 24 Ocak’ta açık-
ladığımız yeni Eylem Planımızdır. Tüm 
kısıtlamaların, Kıbrıs’ta adil ve kapsamlı 
bir çözüm bulununcaya kadar, ilgili tüm 
taraflarca eşzamanlı olarak kaldırılmasını 
öneriyoruz. Bize göre bu, çözüme giden 
yolun ilk adımıdır. Bu böyle bilinmelidir. 
Hiç kimse Türkiye’den tek taraflı tavizler 
bekleme hakkını kendinde görmesin, göre-
mez. Kıbrıs Türkiye için milli bir davadır. 
Sonuna kadar bu davayı savunmaya devam 
edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Kıbrıs’la ilgili olarak bize düşen bir görev 
daha var: Barış ve istikrar zeminini koru-
yarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekle-
mek. Hükümet olarak, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin kalkınması konusunda 
desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz. Son 
dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
yönetimi kalkınma yolunda önemli ilerle-
meler kaydetmiştir. Son 4 yılda Kıbrıs Türk 
halkı da Türkiye’ye paralel bir ekonomik 
gelişme yaşamış, tarihinde benzeri olma-
yan bir kalkınma sürecine girmiştir. Eko-
nomide büyük bir hareketlilik yaşanmış, 
yatırımlar artmıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi 
son dört yıldır istikrarlı bir biçimde büyü-
mektedir. Bu dönemde toplam yüzde 50’yi 
aşan bir büyüme gerçekleşmiştir. 2006 he-
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defi olan 7.1’lik büyümenin de yakalanma-
sıyla bu oran yüzde 60’lara yükselecektir. 
Kuzey Kıbrıs’ta 4 yıl önce 4 bin 500 dolar 
olan kişi başına milli gelirin, bugün 10 
bin dolara yükselmiş olması bu istikrarlı 
büyüme sayesindedir. Kıbrıs’ta yaşayan kar-
deşlerimize daha mutlu, daha müreffeh bir 
gelecek sağlamak için, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti hükümeti ile işbirliği içinde 
çalışıyoruz. Şimdi ortak hedefimiz milli 
geliri 15 bin dolar seviyesine yükseltmektir. 
Bu hedefin yakalanacağına da bütün kal-
bimle inanıyorum.

Aziz vatandaşlarım...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekono-
mik ve sosyal gelişimini, hükümet olarak, 
hayati derecede önemli görüyoruz. Onun 
için, sağlanan çok yönlü gelişmeyi kalıcı 
hale getirmek üzere bütün ilk anlarımızla 
Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmayı 
görev biliyoruz. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti için öncü sektörler turizm ve 
yükseköğretim alanlarındaki yatırımları 
teşvik ediyoruz. İnşallah yakalanan bu de-
ğişim rüzgarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti kısa zamanda bölgenin en önemli tu-
rizm merkezlerinden biri haline gelecektir.

Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
hükümeti ile birlikte 10’u aşkın büyük 
proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin 
tamamlanmasıyla Kuzey Kıbrıs turizmi 
20 bine yakın yeni yatak kapasitesine 
kavuşacaktır. 2009 yılında bu rakamı 30 
binlere yükseltmeyi hedef liyoruz. Yine 
öncü sektörlerden biri olan yüksek öğretim 
alanında da, önümüzdeki dönemde büyük 

ilerlemeler kaydetmeyi ümit ediyoruz. Son 
dönemde, yüksek öğretim alanında göster-
diği gelişme, kalite standardı ve zengin imk 
anlarıyla Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin 
yıldızı hızla parlamaktadır. Bu üniversite-
lerde 1999 yılında 21 bin öğrenci öğrenim 
görürken, 2005 itibariyle bu rakam 40 bine 
ulaşmıştır. Yeni hedef kısa vadede 60 bin 
öğrencidir. 

Değerli vatandaşlarım...

Göreve geldiğimizden beri, Kuzey Kıbrıs’ta 
günlük hayatı kolaylaştıracak, standartları 
yükseltecek yol, su, elektrik, iletişim, sağlık 
ve eğitim yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Nitekim 
ziyaretimiz sırasında, Lefkoşe-Güzelyurt 
duble yolunun 1. etabının açılışını yapma-
nın, 2. etabının da temelini atmanın coş-
kusunu, heyecanını Kıbrıslı kardeşlerimle 
birlikte yaşadık. Son yıllarda Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne gidenler bu gelişme-
nin pek çok somut örneğiyle karşılaşıyor. 
Kıbrıs Türk’ünün son 4 yılda, bizim döne-
mimizde nereden nereye geldiğini gayet iyi 
görüyor.

Bakınız, 2003–2005 arasında 5 tane elekt-
rik santrali kuruldu. Enerji alanındaki 
altyapı çalışmaları bütün hızıyla devam 
ediyor. Yine Ercan Havaalanında 35 milyon 
dolarlık yatırım projesi adım adım hayata 
geçiriliyor.

Değerli vatandaşlarım...

Son dört yıl içinde, milletimizden aldığımız 
büyük destekle Türkiye’de nasıl bir değişim 
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dönemi başlattıysak, aynı rüzgarı Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de hayata 
geçirmeyi başarmanın mutluluğu içinde-
yiz. Bu dönemde anavatanın çehresi nasıl 
değiştiyse, aynı şekilde Kuzey Kıbrıs’ın 
çehresi de değişmiştir, değişiyor. Bakınız 
1974’ten 1996’ya kadar Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne yapılan yardım yılda or-
talama 80 Milyon dolar civarındaydı. Bu 
miktar, 1997–2002 arasında yılda 210 
milyon dolar olmuştur. Son dört yılda ise, 
yıllık yardım ortalaması 360 milyon dolar 
seviyesine yükselmiştir.

Başta da söyledim; Kıbrıs’ın sosyal ve eko-
nomik gelişmesi için her türlü katkıyı yap-
mak bizim görevimiz. Şunu gönül rahatlı-
ğıyla ifade edebilirim ki, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde son yıllarda kaydedilen 
çarpıcı gelişmelerde, hükümet olarak son 4 
yılda yaptığımız yüksek yardımların büyük 
payı vardır. Ekonomik ve sosyal açıdan güç-
lü, kendinden emin bir biçimde geleceğe 
yürüyen bir Kuzey Kıbrıs, Ada’da barışın da 
en önemli teminatı olacaktır. Bu gerçekten 
hareketle, bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da Kuzey Kıbrıs’ın kalkınmasına 
destek olmaya devam edeceğiz.

Ben buna “ icraat milliyetçiliği” diyorum. 
Biz, yıkıcı, tahrip edici, dışlayıcı “slogan 
milliyetçiliği”ni reddediyoruz. Başkalarını 
kötülemek, kuru kuruya böbürlenmek yeri-
ne kendimize, kendi milletimize, insanlığa 
bir faydamız olsun istiyoruz. Ada’da Rum 
Yönetimi de bu noktaya geldiğinde, inanı-
yorum ki, kalıcı çözüme ulaşmak daha da 
kolay olacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Biz, bölgemizdeki, dünyadaki bütün an-
laşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi 
gerektiğini savunuyoruz. Bütün insanlık 
için barış, huzur, refah ve adalet istiyoruz. 
Ancak, üzülerek ifade edeyim ki, bilimsel ve 
teknik gelişmelerin zirve noktasına ulaştığı 
çağımızda insanlık, barışın ve evrensel de-
ğerlerin korunması konusunda aynı başarılı 
çizgiyi yakalayamamıştır. Bugün dünyanın 
dört bir köşesinde yürekleri parçalayan, 
vicdanları sızlatan savaş ve çatışmalar hü-
küm sürüyor. Ne yazık ki, dünyanın güçlü 
ülkeleri, savunmasız, masum insanları bu 
kan ve gözyaşı tablosunun dışında tutmayı 
başaramıyor.

Bu hazin manzara, sadece barış fikrini değil, 
gelişme fikrini, aydınlanma fikrini, medeni-
yet birikimlerini de yok edecek ölçüde va-
himdir. Patlayan bombalar sivilleri, yaşlıları, 
savunmasız çocukları katlediyor. İnsanlığın 
vicdanı, bu vahşet karşısında rahat olamaz, 
olmamalıdır. Yanı başımızdaki bir ülkede 
insanlar acımasızca öldürülüyor. Masum 
insanları katleden, şehirleri yakıp yıkan, şid-
deti meşrulaştıran bir anlayışa asla haklı bir 
gerekçe bulunamaz. Asırlar boyunca farklı 
inanç ve kültürden insanın, dostça ve kar-
deşçe bağrında yaşadığı bir barış, adalet ve 
merhamet medeniyetinin mirasçıları olarak 
bu hazin tablodan en büyük üzüntüyü bizler 
duyuyoruz. Adalet duygusunu kirleten bu 
yeni güç anlayışına, bu yeni şiddet kültürü-
ne sessiz kalmamız düşünülemez.

Bugün dünyada barışın sesini yükseltmek 
her zaman olduğundan çok daha zor hale 
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gelmiştir. Bunun sorumluluğu da sorunları-
nı güçle, şiddetle çözmeyi alışkanlık haline 
getirenlerindir. Gerek Ortadoğu’da, gerekse 
dünyanın diğer çatışma noktalarında, ate-
şin yükseldiği her yerde barışı aramaya, 
adaleti savunmaya devam edeceğiz. Bugün 
barışı baltalayanlar, nefret tohumları eken-
ler, yarın kendilerinin de barışa, adalete 
ihtiyaç duyacaklarını akıllarından çıkarma-
malıdırlar.

Ortadoğu halkları sonu gelmeyen çatışma-
lardan, kandan, gözyaşından, acıdan çok 
çekti, o yavrular çok çekti, o kadınlar çok 
çekti, o yaşlı insanlar çok çekti, ne yazık ki, 
çekmeye de devam ediyor. Söylemek zorun-
dayım ki, bunda gücü elinde bulunduranla-
rın bölgenin sorunlarına çifte standartlara 
özellikle yaklaşım tarzlarında büyük pay 
var. Kaybedilen sadece masum insanların 
canı, malı, şehirlerin geleceği değil, yer-
yüzünde barışa temel teşkil edecek bütün 
insani değerlerdir. Bunu çok geç olmadan 
herkesin çok iyi düşünmesi, çok iyi değer-
lendirmesi gerekmektedir. Çünkü bu savaş 
öfkeyi, şiddeti besleyen, terörü daha da 
güçlendiren bir savaştır. Bu, adil olmayan 
bir savaştır. Bu savaş kazananı olmayan, in-
sanlığın topluca mağlup olacağı bir savaştır.

Bu vesileyle, buradan dünyaya, barışın 
temini için her türlü katkıyı yapmaya ha-
zır olduğumuzu bir kere daha duyurmak 
istiyorum. Geçen zaman içinde bu yönde 
önemli çabalarımız oldu. Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbaka-
nı Fuad Sinyora, İsrail Başbakanı Ehud Ol-
mert başta olmak üzere aynı şekilde Filistin 
Başbakanı İsmail Haniye olmak üzre, BM 

Genel sekreteri Sayın Annan, AB Dönem 
Başkanı Finlandiya Başbakanı, bunun ya-
nında ABD Başkanı Sayın Bush, Rusya Dev-
let Başkanı Sayın Putin, İngiltere Başbakanı 
Sayın Blair, İspanya Başbakanı Sayın Zapa-
tero, Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad, İran 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinecad Pakis-
tan Başbakanı Sayın Aziz, hepsiyle defaatle 
mükerrer telefon konuşmaları yaptık. 

İsrail’den orantısız güç kullanımına derhal 
son vermesini talep ettik. Eğer konu sadece 
3 tane askerin geri verilmesi ise bize güve-
nin, bize inanın, biz bunu bulup çıkartıp 
sizlere iade edeceğiz, bunun sözünü ve-
riyoruz, dedik. Ama ateşkesi, ne yazık ki, 
sağlayamadık ve süre geçtikçe artık iş iyice 
zora girdi. Uluslararası toplumu, özellikle 
BM Güvenlik Konseyi’ni harekete geçmeye 
çağırdık. Eş-başkanlığını yaptığımız Mede-
niyetler İttifakı girişimi çerçevesinde İspan-
ya Başbakanı, değerli dostum Zapatero ile 
ortak bir deklarasyon yayınladık. Dışişleri 
Bakanımız Abdullah Gül Bey Roma’da top-
lanan Konferansa katılarak görüşlerimizi 
dile getirdi. Bu çabalarımız devam edecek. 
Şiddete son verilmesi, akan kanın bir an 
önce durması, insani yardımların hemen 
devreye girmesi ve yaraların sarılması için 
bütün imk anlarımızla her zeminde gay-
retlerimizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, 
Kızılay’ımız vasıtasıyla bölgeye gıda ve ilaç 
başta olmak üzere her türlü yardım sevkı-
yatını başlattık. Yine Lübnan’dan sivillerin 
tahliyesinde Mersin limanımız en önemli 
çıkış kapısı haline geldi. Bu konuda bizden 
sessiz ve tarafsız olmamızı hiç kimse bekle-
memelidir. 
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Aydınlık bir dünya umudumuzdan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Şuna bütün kalbimizle 
inanıyoruz ki, barış bir gün mutlaka galip 
gelecek, insanlık yeniden kardeşçe yaşaya-
cağı bir dünyaya kavuşacaktır. Aynı şekilde, 
ülkemde de terör örgütüyle olan müca-
delemiz şu ana kadar büyük bir sabırla 
sürdürülmektedir. Ama terör örgütü, yine 
gördüğünüz gibi, mayınlarla her geçen gün 
pırlanta fidanlarımızı şehit etmeye devam 
etmektedir ve bu konuda da artık taham-
mül sınırımız maalesef tükenme noktasına 
gelmiştir. Ve burada da bizler azimle, karar-
lılıkla, inançla bu terör örgütüne karşı olan 
mücadelemizi sürdürmeye milletçe ka-
rarlıyız, devam ediyoruz, devam edeceğiz. 
Temennimiz odur ki, bu mücadelemizin 
de sonu inşallah halkımızın, milletimizin 
huzuru, mutluluğuyla sonuçlansın. Bu 
umutla sözlerime son veriyor, sizleri sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.










