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Sanayimizin ve iş dünyamızın değerli tem-
silcileri… değerli konuklar… Sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum. 

Vergi ve İhracat ödül töreninin, benim için 
diğerlerinden çok daha farklı bir anlamı 
var. Çünkü burada, hem devlete ödenen ver-
giyi, hem de Türk malının, Türk üretiminin 
dünyaya pazarlanmasını ödüllendiriyoruz. 
Reel sektörümüz, yatırım yapmış, üretmiş, 

istihdam sağlamış; bununla da kalmamış, 
ürettiğini dünya pazarlarına göndermiş, 
vergisini vermiş ve ülkesine en somut, en 
önemli katkıyı sağlamıştır. Ülkemiz için 
ürettiğiniz katma değerden dolayı sizleri 
kutluyorum. 

Vatandaşlığın en önemli kriterlerinden biri 
vergisini eksiksiz ödemektir. Bu konuda 
Ankara Sanayi Odası’nın şeref listesine 

ASO Vergi ve Ihracat Ödül Töreni

Ankara | 06 Temmuz 2006
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giren siz değerli sanayicilerimizi ülkem adı-
na, başkent Ankara adına tebrik ediyorum. 
Ankara sizlerin sayesinde, yönetimin, bü-
rokrasinin merkezi olmakla kalmıyor, aynı 
zamanda her geçen gün güçlenen bir sanayi 
şehri haline geliyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülkemizin ne kadar zorlu süreçlerden geçe-
rek bu günlere ulaştığını siz işadamlarımız 
çok iyi biliyorsunuz. Hatta önceki dönem-
lerle bugünün farkını en iyi sizler biliyor-
sunuz. Yüksek ve belirsiz enflasyon dönem-
lerinden geçtiniz. Yatırımların durduğu, 
büyümenin eksi dokuzlara vardığı yüksek 
faiz dönemlerinden geçtiniz. Yatırımın, 
üretimin, istihdamın, ihracatın önünde her 
türlü engelin bulunduğu zamanlardan geç-
tiniz. Siyasetin, ekonominin, dış politikanın 
belirsizlik, istikrarsızlık içinde olduğu bir 
ortamdan bugünlere geldiniz. Bu yüzden, 
bu günlerin kıymetini bilmek durumunda-
yız. Zira, siyasi istikrarın, güven ortamının 
ve uluslararası itibarın ekonomik büyüme-
de, üretimde, ihracatta ne kadar önemli 
olduğunu yaşayarak tecrübe ettik. 

Diplomatik alanda hakkıyla temsil edilme-
yen bir ülke, ürettiği malı da dünya pazar-
larına sunamıyor. Siyasi temsili zaaf içinde 
olan bir ülke imkan ve kaynaklarını yete-
rince değerlendiremiyor. Ürününü dünya 
pazarlarına sunamıyor, küresel sermayeyi 
çekemiyor, başka ülkelerde yatırım yapamı-
yor. Bütün bunlar, özellikle bizim ülkemiz 
için birbirine paralel gelişmelerdir. Bugün 
bakıyorsunuz, özel sektör odaklı bir bü-
yüme söz konusu. İhracata bakıyorsunuz, 

2002 yılından 2005 sonuna kadar ikiye 
katlanmış. Vergi tahsil atına bakıyorsunuz, 
orada da tarihi oranlara ulaşmışız.

İstihdamda, verimlilikte, kapasite kullanı-
mında, yatırımda ve diğer birçok alanda, 
üzerinize düşeni hakkıyla yerine getirmiş-
siniz, getiriyorsunuz. Ancak bu yeterli değil. 
Nasıl biz bugün ekonomide, iç politikada, 
dış politikada elde ettiğimiz başarıları birer 
başlangıç olarak görüyorsak, reel sektörü-
müzün de büyümeye, ihracata, istihdama 
katkılarını da birer başlangıç olarak gö-
rüyoruz. Şüphesiz, hükümet olarak bizim 
üzerimize düşen sorumluluklar var.

Biz zaten üç buçuk yıldır bu sorumlulukları 
yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz. 
Sizlerin daha fazla üretmesi, daha fazla 
ihracat yapması, ülkemize çok daha fazla 
katma değer sağlaması için biz yolu olabil-
diğince genişletmeye, önünüzdeki engelleri 
kaldırmaya çalışıyoruz. Sizlerle her zaman 
diyalog içinde olduk. Bu engelleri birlikte 
kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. 
Ancak ben, adımlarınızı büyüterek, şu ka-
yıtdışılığın ve işsizliğin üzerine daha bir ka-
rarlılıkla gitmeniz gerektiğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, iş başına gelir gelmez vergi barışını 
getirdik, ekonomide uzlaşma ortamının 
oluşmasını sağladık. Krizin mükellefleri-
miz üzerindeki ağır tahribatını giderdik. 
Vergi idaresindeki on binlerce ihtilaf lı 
dosyayı iptal ettik. Vergi barışıyla hem mü-
kelleflerimizin devletle ihtilaflı olmasını en 
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aza indirdik, hem de kamunun finansmanı 
için 4.7 milyar YTL ilave bir kaynak oluş-
turduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana 
vergi düzenin ekonomik sisteme uygun 
hale getirilmesi için çaba sarf ettik. Bu çaba-
larımız devam ediyor. 

Biz vergileri yeri ve zamanı geldikçe aşağı-
ya çekiyoruz. Takdir edersiniz ki, vergileri 
aşağı çekmek siyasi bir karar mekanizması 
için hiç de kolay bir karar değildir. Buna 
rağmen yatırım için, üretim için devletin 
gelir kaynaklarından tarihi fedakarlıklarda 
bulunduk. Kurumlar vergisinde, gelir vergi-
sinde ciddi indirimler yaptık. 49 ilimiz için 
yatırım ve istihdam teşvikleri getirdik. Bu 
illerimizde faaliyette bulunan mükelleflere 
gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi 
işveren paylarında teşvik, bedelsiz arsa tah-
sisi ve enerji desteği sağladık. 

Bundan sonra da Türkiye’nin gerçekleri 
ışığında benzer uygulamalara devam ede-
ceğiz. Ancak bunların oluşturduğu açığın 
da bir şekilde kapatılması gerekiyor. Eğer 
bizim vergi tahsil atımız artarsa, tüm mü-
kellef lerimiz kayıtdışı konusunda tıpkı 
sizler gibi hassas davranırsa, o zaman şik 
ayet ettiğiniz tüm bu vergiler, yükler de 
derece derece indirilecek, makul seviyelere 
çekilecektir.

Bu çok basit bir denklem değerli arkadaşlar. 
Biz bir adım atacağız, sizden bunun karşılı-
ğını göreceğiz. Biz arkasından daha büyük 
bir adım atacağız, sizden karşılığını göre-
ceğiz. Karşılıklı olarak attığımız adımlar 
birbirini tamamlayacak. Böylece Türkiye, 
gelişme yolunda, kalkınma yolunda mesafe 

almaya devam edecek. Türkiye’yi tarihinde 
hiç olmadığı kadar geniş, büyük, yaygın bir 
yatırım ortamına hep birlikte dönüştürmüş 
olacağız.

İşsizlik konusunda yine öyle. Bakınız, enf-
lasyonla yoğun mücadele eden ülkelerin 
hepsinde işsizlik artmış. Aralarında ters bir 
orantı var: Biri azalırsa, diğeri artıyor, biri 
artarsa, diğeri azalıyor. Bizde ise bunun tam 
zıddı olmuş. Bir yandan enflasyonla yoğun 
bir mücadele sergilemişiz, bir yandan da 
işsizliği az da olsa düşürmüşüz. İşsizliğin 
azaltılması konusunda da hep birlikte, daha 
yoğun gayret göstermemiz gerekiyor.

Bu noktada eğitim konusunun önemli bir 
mesele olarak önümüzde durduğunu bi-
liyoruz. Eğitim ve nitelikli işgücüyle ilgili, 
gerek yerli sanayicilerimizin, yatırımcıları-
mızın, gerekse uluslararası yatırımcıların 
şik ayetlerine muhatap olmak bizi üzüyor. 
Dinamik, genç bir nüfusa sahibiz, ama reel 
sektöre kalifiye elaman yetiştirme konusun-
da ciddi sıkıntılarımız var. Avrupa Birliği 
sürecinde de en çok üzerinde duracağımız 
konulardan birisi mesleki eğitim olacaktır. 
İşgücümüzün ihtiyaçlar doğrultusunda eği-
timi, yönlendirilmesi, süreç içinde makul 
bir zemine oturacaktır. Böylece hem sizler 
için kalifiye işgücünün oluşması, hem de 
işsizliğin daha sağlıklı şekilde azaltılması 
sağlanacaktır.

Bir başka konu, dün de bunu değerli ih-
racatçılarımızla paylaştım, Avrupa Birliği 
süreci. Burada da yine özel sektörümüze 
büyük sorumluluklar düşüyor. Zira bu 
yürüyüş Türkiye’nin yürüyüşüdür. Nasıl 
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ki özel sektörümüz Türkiye ekonomisini, 
büyümeyi, yatırımı omuzlamış götürü-
yorsa, aynı şekilde Avrupa Birliği Katılım 
sürecinin de lokomotifi yine özel sektörü-
müz olacaktır. Her bir fasılda uygulamaya 
koyacağımız reformlar, düzenlemeler, doğ-
rudan veya dolaylı olarak özel sektörümüzü 
etkileyecektir. 

Çok şükür özel sektörümüz bu alanda 
tecrübe sahibidir. Hem Avrupa Birliği’yle 
uzun süredir var olan ticari ilişkilerimiz, 
hem de Gümrük Birliği süreci bu konuda 
özel sektörümüzü değiştirdi, dönüştürdü. 
Ancak çok daha yoğun, çok daha zorlu bir 
değişim sürecine önümüzdeki dönemde şa-
hit olacağız. İnanıyorum ki, Avrupa Birliği 
sürecinde özel sektörümüz üzerine düşeni 
hakkıyla yerine getirecek, bu başarıyı da 
bizimle, milletimizle paylaşacaktır.

Değerli konuklar…

İhracatımız 2003–2005 döneminde iki ka-
tına çıkarak, tüm dünyanın dikkatini çeken 
bir performans göstermiştir. 2005 yılında 
da 200’den fazla ülkeye mal satan ihracat-
çılarımız binlerce insanımıza iş imkanı sağ-
lamış, Türkiye’ye 73,5 milyar dolar döviz 
kazandırmıştır. Böylece Türkiye dünyanın 
22’inci büyük ihracatçısı haline gelmiştir. 
Bu yılın ilk yarısında yüzde 13 oranında ar-
tarak 39.9 milyar dolara ulaşan ihracatımız 
ileriye dönük beklentilerimizi de güçlendir-
miştir. 

Yine ihracatımız, özellikle son üç yılda 
büyük bir yapısal dönüşüm sürecinden geç-
miş, altyapısını güçlendirmiştir. Hazırlayıp 

uygulamaya koyduğumuz İhracat stratejik 
planı, ihracatçılarımıza bir yol haritası çiz-
miştir. Bu sayede ihracatımız, konjonktürel 
dalgalanmalardan etkilenmeyen, uluslara-
rası pazarlara girmeyi, girdiği pazarda kalıcı 
olmayı bilen, bilgi teknolojilerini kullanan, 
sektörel ve bölgesel bağımlılıklardan arın-
mış bir yapıya kavuşmaktadır. Bu alandaki 
çalışmalarımız artarak devam edecektir. Ar-
tık ihracatta dünya liginde daha yukarılara 
tırmanmanın, katma değeri daha yüksek 
ürünlerle yeni pazarlarda yer almanın şart-
ları büyük ölçüde sağlanmıştır. 

Değerli dostlarım…

Ülkemizi dünyanın 22’nci büyük ihracatçı-
sı konumuna taşımayı başaran 42 bin ihra-
catçımız adına, bugün burada kendilerine 
ödül vereceğimiz 22 ihracatçımızı ben bu 
vesileyle bir kez daha kutluyorum. Yine Ku-
rumlar ve Gelir Vergisi alanında sıralamaya 
giren 22 şirketimize de milletim adına te-
şekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. 

Biz, yapıcı olmaya, yol gösterici olmaya, 
üretimin, ihracatın önünü açmaya, vergi 
konusunda kolaylıklar getirmeye devam 
edeceğiz. Bunu da her zaman olduğu gibi 
sizlerle istişare içinde yapacağız. İnanıyo-
rum ki, bizim attığımız adımlar ve siz de-
ğerli işadamlarımızın gayretleriyle Türkiye 
her yıl bir öncekinden çok daha müreffeh 
hale gelecektir. Türkiye’nin büyüme irade-
sine yaptığı anlamlı katkılarından dolayı 
Ankara Sanayi Odamıza teşekkür ediyor, 
sizleri bir defa daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. DEİK’in Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, 1986 yı-
lından beri, Türkiye’nin dünyayla iktisadi 
ilişkilerini geliştirmek, ekonomimizi dün-
ya ekonomisiyle bütünleştirmek için ça-
lışıyor. Özellikle son dönemde, dış ticaret 
hacmimizin artmasında, Türkiye’nin kü-

resel anlamda ilgi odağı haline gelmesinde 
DEİK’in önemli katkıları vardır. Bu vesi-
leyle Kurul’un oluşumuna ve çalışmaları-
na katkı veren herkese teşekkür ediyorum. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye olarak geçmişte yaşadığımız eko-
nomik krizlerden önemli dersler çıkardık, 
önemli tecrübeler elde ettik. Hataların 

DEIK Genel Kurulu

Ankara | 18 Temmuz 2006
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tekrarlanmaması, Türkiye’nin iyi yöneti-
lebilmesi, herkesin sorumluluklarını tam 
olarak yerine getirmesini gerektiriyor. Ge-
ride bıraktığımız 4 yıla yakın sürenin mu-
hasebesini bugünlerde çok daha objektif, 
daha sık yapmamız; bu dönemi iyi analiz 
etmemiz gerekiyor.

Bakınız; Türkiye’nin son 4 yılda içinden 
geçtiği değişim ve dönüşüm sürecini, özel-
likle de ekonomik iyileşmeyi tesadüflerde 
arayanlar olabilir. Türkiye’nin, hükümetin, 
milletin başarısını gölgelemek isteyen-
ler çıkabilir. Kendi özgüven sorunlarını 
Türkiye’ye mal etmek, hükümete zaaf is-
nat etmek isteyenler olabilir. Biz hükümet 
olarak, özgüveni esas alıyoruz. Millete gü-
ven, ülkeye güven, kendine güven… 

Bunlar bedeli rakamlarla ölçülemeyecek 
temel değerlerdir. Bütün samimiyetimle 
söylüyorum ki, özgüvenden daha büyük 
bir kaynak, daha büyük bir proje, daha 
büyük bir sermaye yoktur. Yeter ki, sami-
miyetle kendi ideallerimizi, ülkemizin 
hedef leriyle birleştirebilelim. Yeter ki, 
hep birlikte aynı ufka bakabilelim. Bunu 
başarabilirsek üstesinden gelemeyeceği-
miz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir 
engel yoktur. Yoksullukla, işsizlikle, terör 
ve şiddetle mücadelede sonuç almamız da 
yine, millet olma bilincimizin güçlenmesi-
ne, milletçe aynı ufka bakıp aynı hedeflere 
yönelmemize bağlıdır.

Değerli katılımcılar…

Türkiye, büyüyor, kalkınıyor, gelişiyor. 
Bakınız, 4 yılda Türkiye’de neler olmuş? 

Öncelikle ülkemizin tüm kesimleri, işçi-
si, memuru, işvereni, sanayicisi, çiftçisi 
birbiriyle kenetlenmiş, ortak bir hedefe 
yönelmiştir. Geçmişte yaşanan acı tecrübe-
lerin yeniden yaşanmaması için ülkemizin 
her köşesinde vatandaşlarımız, kurum ve 
kuruluşlarımız, sivil resmi örgütlerimiz 
el ele, omuz omuza vermiştir. Türkiye’yi 
yeniden inşa etmenin heyecanını paylaş-
mışlardır. En önemlisi Türkiye güven ve 
istikrara kavuşmuştur. 

Öncelikle, bu güven ve istikrarın değerini 
çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu sa-
yede, bütün şehirlerimizde muazzam bir 
ekonomik hareketlilik var. Her gün toplu 
açılışlara katılıyorum. Şehirlerimizin, köy-
lerimizin yıllarca ertelenmiş sorunlarını 
bir bir aşıyor, Türkiye’yi hızla geleceğe ha-
zırlıyoruz. Özel sektörümüz, Türkiye’nin 
en ücra köşelerinde bile büyük bir dina-
mizm içinde…

Bölgeler arası adaletsizliği gidermek için 
şehirlerimizden köylerimize kadar muaz-
zam bir altyapı çalışması başlattık. Keşke 
bugün h al a köylerimizin yollarından, 
sularından söz etmeseydik. Keşke şimdiye 
kadar bunlar çoktan halledilmiş olsaydı. 
Ama ne yazık ki, h al a bu alanlara çok bü-
yük kaynaklar aktarmak zorundayız. Gü-
cümüzün büyük bir kısmını yıllarca ihmal 
edilen temel sorunlara harcamak zorunda 
kalıyoruz. 

Bakınız, KÖYDES projesiyle 2007 yılının 
sonunda yolsuz, susuz bir tek köyümüz 
kalmayacak. Ayrıca, terör, şiddet ve göç 
yüzünden yıllardır kapalı olan 3 bin köy 
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okulunu yeniden eğitime kazandırdık. 
Şehirlerimiz bir bir yenileniyor. Girişimci-
miz, yatırımcımız, üreticimiz, ihracatçımız 
artık önünü görebiliyor, yeni ufuklara 
yönelebiliyor. Ürkeklik yok, tedirginlik 
yok. İş dünyası güvenle, cesaretle yoluna 
devam ediyor.

Yine demokratikleşme ve özgürlükler 
alanında yaptığımız düzenlemelerle, 
hayata geçirdiğimiz yapısal reformlarla, 
uluslararası ilişkilerde gerçekleştirdiğimiz 
yeni açılımlarla Türkiye adım adım ilerli-
yor. Bulunduğumuz noktayı doğru tespit 
etmek için bu süreci anlatıyorum. Bizim 
siyasetimiz, bizim yönetim anlayışımız 
inkar siyaseti değildir, olmayacaktır. Geç-
mişte de bu ülke için kim ne kadar yararlı 
iş yaptıysa onları da hayırla y ad ediyoruz. 
Fakat ne yazık ki, günü kurtarmaya yöne-
lik siyasetler, temel sorunları hep sümen 
altı etmiştir.

Devraldığımız Türkiye, üzülerek söylüyo-
rum, böyle bir Türkiye’ydi. Hiçbir temel 
sorunumuz yoktur ki, 20 yılllık, 30 yıllık 
bir geçmişi olmasın. Bakınız, şimdi bu 
sorunların pek çoğunu, güvenle, istikrarla, 
millet devlet kucaklaşmasıyla halletmiş 
durumdayız. Birlik ve beraberlik içerisin-
de, aynı kararlılıkla kalan sorunların da 
üstesinden geleceğiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye, istikrar içinde oldukça, güven 
içinde oldukça, mesaisini, emeğini, biri-
kimini, potansiyelini somut hedefler için 
seferber ettikçe sorunları bir bir çözecek, 

engelleri bir bir aşacağız. Dikkat ediniz, 
2005 yılında ihracatımız 73 milyar dolar. 
TİM verilerine göre geçen yılın 17 Tem-
muz’una kadar olan ihracat miktarımız 
37.8 milyar dolar. Bu yılın 17 Temmuz’una 
kadar olan dönemde, yani dün itibariyle, 
ihracatımız 43.3 milyar dolar. Bunlar geç-
mişte örneğini hiç görmediğimiz, yaşama-
dığımız seviyeler.

Yine uluslararası doğrudan yatırımlara 
bakın. 2003 yılına kadar bazı istisnalar 
dışında 1 milyar dolar seviyesinin üzeri-
ne çıkmamış olan doğrudan uluslararası 
yatırımlar, 2005 yılında 9.7 milyar dolarla 
rekor kırdı. Geçen hafta, bu yılın Mayıs 
ayına kadar olan yatırım miktarı açıklan-
dı. 2006 yılının ilk 5 ayında Türkiye, 8,1 
milyar dolar uluslararası yatırım çekti. 
Sadece Mayıs ayında gelen uluslararası 
doğrudan yatırım miktarı 6.5 milyar do-
lar. Yıl sonunda bunun daha da artacağını, 
2006’da yeni bir rekor kıracağımızı tah-
min ediyoruz.

Bunları öylesine rakamlar, öylesine gös-
tergeler olarak görmek, o şekilde değer-
lendirmek doğru değildir. Bu seviyeler, 
Türkiye’nin sadece ihracat alanında, 
yatırımlar alanında, ekonomik alanda 
değil; siyasi alanda, uluslararası ilişkiler 
alanında ve daha benzer birçok alanda 
kaydettiği ilerlemenin sonuçlarıdır. Bun-
lar, Türkiye’nin kendine güvendiğinin, 
kendine inandığının, potansiyelini ha-
rekete geçirdiğinin işaretleridir. Bunlar, 
uluslararası yatırımcıların da Türkiye’ye 
inandığının, güvendiğinin göstergeleridir.
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Bütün bu göstergeler, istikrar ve güvenin, 
Türkiye’yi nerelere taşıdığını, nerelere 
taşıyacağını açık, net ortaya koyuyor. Her 
zaman söylüyoruz; zaman zaman dalga-
lanmalar olacaktır. Bunlar dünyayla bü-
tünleşmiş bir ekonominin tabiatı gereği-
dir. Ancak, cesaretle ve kararlılıkla hayata 
geçirdiğimiz yapısal reformlar sayesinde 
bu dalgalanmalar aşılmıştır.

Değerli katılımcılar…

İstikrar ve güven, şüphesiz, bir ülkenin 
kalkınması, ilerlemesi için hayati derece-
de önemlidir. Ben, Türkiye’nin istikrar ve 
güvenle elde ettiği ivmeyi sizlere özetle 
izah etmeye çalıştım. Ancak sadece ken-
di içimizde değil, uluslararası ölçekte de 
istikrar ve güvenin ne kadar önemli oldu-
ğunu biliyoruz. 

Bakınız, sizlerin de dikkatle takip ettiğini 
bildiğim Avrupa Birliği tam üyelik süre-
cimiz de, bu bakımdan iyi bir örnektir. 
Türkiye olarak, hükümet olarak, tarama 
sürecini bugün başarıyla yürütüyoruz. 
İnşallah 13 Ekim itibariyle de tarama 
sürecini bitirmiş olacağız. Fiili müzakere-
lere başladık, gerekli düzenlemeleri yapı-
yoruz, her geçen gün standartlarımızı AB 
standartlarına biraz daha yaklaştırıyoruz.

Türkiye, Doğu ile Batı arasında hem 
coğrafi hem de kültürel bir köprüdür. 
Türkiye, bölgesinde ve dünyada huzu-
run, adaletin, refahın, barışın güvencesi-
dir, güvencesi olmaya devam edecektir. 
Türkiye’nin AB üyeliği Batı için de, Doğu 
için de büyük bir fırsattır. Aklın yolu 

budur. Sadece ülkemizin değil, bütün 
insanlığın huzur ve refahı için, barışın 
ve istikrarın tesis edilmesi ve korunması 
için bu yolda kararlı adımlarla ilerlemek 
zorundayız.

Biz, medeniyet tarihinin bu merkezi coğ-
rafyasında bin yıllarca beraber yaşamış, 
beraber yaşamanın ebedi formüllerini 
yaşatmış kavimler, milletler olarak büyük 
bir tecrübeye sahibiz. Buradaki bin yıllık, 
binlerce yıllık dokuyu bozmaya hiçbir 
beşeri güç muktedir olamaz. Biz kardeşli-
ğe, dayanışmaya, hukuka, adalete, barışa 
inanan bir milletiz, bir ülkeyiz. Kendimiz 
için istediğimiz huzuru, refahı, adaleti, 
hukuku komşumuz için, hangi inanca 
mensup olursa olsun bütün insanlık için 
de istiyoruz. 

Ne yazık ki, yanı başınızdaki bir ülkede 
sivil ve savunmasız çocuklar, kadınlar, 
yaşlılar sokaklarda, evlerinde, bombalar 
altında can verirken barıştan, adaletten, 
hukuktan söz etmek güçleşiyor. Dünyaya 
medeniyeti öğreten toprakların, kör bir 
şiddetle yoğrulmasına göz yumamayız, 
seyirci kalamayız. Ne birey olarak, ne 
toplum olarak, ne de devlet olarak, bölge-
de yükselen tehlikeye big ane kalmamız 
mümkün değildir.

Ortadoğu’da barışın, kardeşliğin, insan-
lığın yeniden tesisi için her platformda 
aktif katkı yapmaya hazırız. Bu amaçla 
her türlü gelişmeyi çok yönlü olarak de-
ğerlendiriyor, kendimizi muhtemel geliş-
melere karşı hazır tutuyoruz. Bölgeden 
yükselen ateş, taraf ülkeler başta olmak 
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üzere, bizi ve bütün dünyayı etkileyecek 
kapasitededir. Yangını küçükken söndür-
mekte fayda var.

Şiddet kullanma kabiliyetine sahip taraf-
lar bilmelidir ki, yalnızca şiddet ve güç 
üzerinde yükselen yapılar, sürekli olarak 
karşı şiddet ve karşı gücü ayakta tutarlar. 
Devletler ve toplumlar silahlanmaya yap-
tıkları yatırımlarla değil, barışa, adalete 
ve hukuka yaptıkları yatırımlarla ayakta 
durabilir. Başkasına tahammül edeme-
yen, kendisine tahammül edilmemesine 
şaşmamalıdır. Ortadoğu Bölgesindeki 
insanlar sonu gelmez savaşlardan, sui-
kastlardan, yıkımlardan, katliamlardan 
bunalmış durumda. 

Dünya devletleri ne yazık ki, Ortadoğu’da 
gereken inisiyatifi göstermiyor veya gös-
teremiyor. Bu durumda Ortadoğu’daki 
devletler ve yönetimler uluslararası hu-
kukun değil, şiddetin ve gücün anlamsız 
sarmalı içine hapsoluyor. Bir zamanlar 
bütün inançların esenlik içinde yaşadığı 
bu bereketli ve barış dolu topraklara ne 
oldu? Eksilen şey ne? Bölgenin kimyasını 
değiştiren ve barışı kırılmaya uğratan ak-
törler kimler? Bunu herkesin düşünmesi l 
azım... Bu dram daha fazla devam ederse, 
bir süre sonra bunları konuşacağımız or-
tamlar da kalmayabilir. 

Biz Türkiye olarak, köklü devlet gelene-
ğimiz içinde, ateşkes, müzakere, anlaşma 
ve uluslararası hükümlere uyma ihtimal-
lerinin gerçekleşmesi için her türlü resmi 
ve gayrı resmî yaklaşımlara, inisiyatiflere 
fırsat verilmesini umuyoruz. Önceliğimiz 

akan kanın durmasıdır. Yoksa bu kan 
denizi büyüyecek ve maalesef belki de 
insanlığı tamamen yutacaktır. Bölgedeki 
irili ufaklı bütün aktörlerin aklını başına 
alma zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Tekrar ediyorum: Şiddeti şiddetle değil, 
akılla bertaraf etmeliyiz. Türkiye bir barış 
zeminidir. Buradan barış için her türlü 
katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu bir 
kez daha ilan ediyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Bölgemizde yaşanan trajik gelişmeler 
için açtığımız parantezi kapatıp yeniden 
iç meselelerimize dönersek diyebiliriz 
ki; istikrarı, güven ortamını, ekonomide-
ki bu başarıları elde etmemiz; sizler de 
çok yakından yaşadınız, biliyorsunuz, 
kolay olmamıştır. Bunu hep birlikte elde 
ettik. Başta da belirttiğim gibi ortak bir 
heyecanla, ortak bir dinamizmle, ortak 
hedeflere yönelerek Türkiye’yi bugünlere 
taşıdık.

Ancak takdir edersiniz ki daha yapacak 
çok işimiz, kat edecek uzun bir yolumuz 
var. Biz kendimizi her zaman işin başında 
gördük. Türkiye’nin on yıllardır üst üste 
birikmiş sorunları olduğunu biliyoruz. 
Bunların bir kısmını çözdük, bir kısmını 
çözüm yoluna koyduk. İnşallah bunları 
da çok kısa bir sürede çözmüş olacağız.

Yeter ki istikrara güvenelim, yeter ki 
Türkiye’nin bu kazanımları nasıl zor elde 
ettiğini unutmayalım. Yeter ki, özgüveni-
miz tam olsun, sarsılmaz bağlarla birbi-
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rimizin eksiklerini tamamlayalım. Yıkıcı 
değil yapıcı olalım. Umutsuzluğa değil 
umuda, cesarete, güvene, istikrara prim 
verelim. Türkiye’nin aydınlık geleceği 
için sizlerle birlikte uzun yolculuklara 
çıktık, kıtalar aştık. İnşallah daha uzun 
menzilli birlikteliklerimiz olacak. 

Türkiye’nin refahına, huzuruna yaptığı-
nız katkılardan dolayı sizleri kutluyorum. 
Sözlerime son verirken, DEİK’in Genel 
Kuruluna bir kez daha başarılar diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım, Hazar Entegrasyon 
İş Kulübü’nün değerli temsilcileri, hanı-
mefendiler, beyefendiler... Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Karade-
niz Ülkelerinde Yılın Reformcusu sıfatıyla, 
“Hazar Enerji Entegrasyon 2006 Ödülü”nü 
bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Her geçen gün daha da gelişerek bugün, 
30 ülkeden, 100’ü aşkın şirket ve ku-
ruluşu kapsayan Hazar Entegrasyon İş 
Kulübü’nün çalışmalarını ilgiyle izliyo-
rum. 1999 yılından beri 30 ülkede, İngi-
lizce ve Rusça yayımlanan Hazar Enerji 
dergisine de başarılar diliyorum. Günü-
müzde, enerji kaynaklarına güvenli erişim 

Hazar Enerji Entegrasyon Ödülü 
2006

Ankara | 08 Ağustos 2006
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hayati bir önem taşıyor. Bu açıdan bakıl-
dığında da, geniş Hazar bölgesi, zengin 
enerji kaynaklarıyla stratejik bir konuma 
ulaşmış bulunuyor. Dünyadaki petrol ve 
doğal gaz rezervlerinin yaklaşık dörtte 
üçüne sahip bölgelerin kavşağında yer 
alan Türkiye ise, üretici ülkeler ile tüketici 
ülkeler arasında doğal bir enerji köprüsü 
durumunda. 

Bu durum, Hazar Havzası ülkeleriyle iliş-
kilerimizde enerji boyutunu tabiatıyla ön 
plana çıkarıyor. Bu itibarla, geçtiğimiz ay 
açılışını yaptığımız Bakü-Tif lis-Ceyhan 
petrol boru hattı, bölgesel işbirliğinin en 
somut göstergesidir. Bölge ülkeleri arasın-
da ileride gerçekleştirilebilecek projeler 
için de iyi bir örnek teşkil ettiğine inanı-
yorum.

Değerli konuklar...

Biz, enerji stratejimizi geniş bir vizyona 
dayanarak, küresel gelişme ve beklentileri 
göz önünde bulundurarak oluşturuyoruz. 
Hedefimiz, enerji alanında Türkiye’yi 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde-
ki transit ülke haline getirmek. Ceyhan 
Terminali’ni uluslararası bir enerji ticaret 
merkezine dönüştürüyoruz. Mavi Akım ve 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının 
ardından, şimdi önümüzde Samsun-Cey-
han By-Pass Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-
Erzurum yani Şahdeniz Doğalgaz Boru 
Hattı ve Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hattı 
projeleri var. 

Yakın bir gelecekte, Türkiye’yi temel bir 
enerji koridoru haline getirmekte kararlı-

yız. Onun için, 21’inci Yüzyılın İpek Yolu 
olarak adlandırılan Doğu-Batı Enerji Ko-
ridorunun gerçekleştirilmesine öncülük 
ediyoruz. Yine, Nabucco ve Türkiye-Yu-
nanistan-İtalya doğalgaz boru hattı vası-
tasıyla, Hazar Havzası ve Orta Doğu’nun 
doğalgazını Avrupa’ya taşıyarak, Avrupa 
Birliği’nin doğalgazda dördüncü arteri 
olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde, bölgesel işbirliğin-
de daha ileri hedeflerin yakalanacağına da 
inanıyorum. 

Hazar Entegrasyon İş Kulübü’nü, bu 
alanda yaptığı değerli katkılardan dolayı 
kutluyor, başarılı çalışmalarının devamı-
nı diliyorum. Sözlerimin sonunda, bana 
verdiğiniz bu anlamlı ödül için tekrar 
teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Aziz milletim, kıymetli yol arkadaşlarım… 
Değerli basın mensupları… Bu anlamlı 
yıldönümümüzde, sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. 

Bugün, milletimizin teveccühüyle hayat 
bulan AK Parti’mizin kuruluşunun beşinci 
yılını kutluyoruz. Sözlerimin başında Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
İstiklal Mücadelemizin bütün kahraman-
larını, devletimizin bekası ve milletimizin 
selameti için canlarını feda eden bütün şe-
hitlerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum. 
5 yıl önce AK yolculuğumuza beraber çık-
tığımız ancak bugün aramızda bulunma-
yan merhum kardeşlerimize bir kez daha 

AK Parti’nin 5. Kuruluş 
Yıldönümü Dolayısıyla 

Düzenlediği Basın Toplantısı

Ankara | 14 Ağustos 2006
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Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve meta-
net diliyorum. Bu anlamlı yıldönümünde 
bedenen burada bizimle olamayan Genel 
Başkan Yardımcım Akif Gülle bey’e de bir 
kez daha acil şifa diliyorum. İnşallah en 
kısa sürede sağlığına kavuşarak görevinin 
başına dönmesini temenni ediyorum. Aynı 
kazada kaybettiğimiz Merzifon Belediye 
Başkanımız Hayati İncekul’u rahmetle 
anarken, yaralanan Merzifon İlçe Başkanı-
mız Hamza Demir’e de şifalar diliyorum. 

Aziz milletim, değerli basın mensupları…

AK Parti ile birlikte Türk siyaseti farklı 
bir anlayışla tanışmış, Türkiye yıllardır 
özlemini çektiği özgüvene yeniden kavuş-
muştur. Kuruluşunun 15’inci ayında tek 
başına iktidar olmuş bir partiyiz. Milleti-
mizle el ele, omuz omuza vererek, çok kısa 
bir zamanda Türkiye’de güven ve istikrarı 
tesis ettik. Her vesileyle söylüyorum, bura-
da bir kere daha altını çizmek istiyorum: 
Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin 
eseridir. Biz bu yola yeni bir siyaset anlayı-
şıyla çıktık. Türkiye’nin birikimini, ortak 
aklını, ortak vicdanını harekete geçiren 
AK Parti siyasetinin çıkış noktası doğru-
dan doğruya milletimizdir. Bize düşen, 
milletimizin taleplerini siyasette hakkıyla 
temsil etmektir.

Milletimizin iradesini ülke yönetiminde 
hakkıyla temsil etmek üzere ilk günkü he-
yecanımızdan da hiçbir şey kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz. Aksine kısa sürede kat 
ettiğimiz büyük mesafeler heyecanımızı 
daha da artırıyor, hizmet aşkımızı taze tu-
tuyor. Cumhuriyetimizin mayasında olan 

“az zamanda çok ve büyük işler başarma” 
iradesi, bugün tam anlamıyla yeniden ülke 
yönetimine hakim olmuştur. Çok şükür, 
kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğü-
müz kararlı yürüyüşle ülkemiz her alanda 
büyük kazanımlar elde etti. Ekonomi yöne-
timinde, sosyal politikalarda, uluslararası 
ilişkilerde somut ilerlemeler yaşandı. AK 
Parti, Türkiye’nin çehresini değiştirdi, gü-
cüne güç kattı. 

Gelecek için hedefimiz ise değişimi, dö-
nüşümü hızlandırarak insanımızın refah 
seviyesini daha da artırmaktır. Bu yolda İz-
leyeceğimiz siyasetin pusulası Türkiye’nin 
yüksek menfaatleri, rehberimiz ise yine 
aziz milletimiz olmaya devam edecektir. 
AK Parti ile birlikte Türkiye eski siyasetin 
yüklerinden, bagajlarından, angajmanla-
rından kurtulmuştur. Bu ülkenin, bu mil-
letin potansiyelini heba eden, insanımızın 
güvenini zedeleyen, siyaseti çıkar odaklı 
bir meslek haline getiren, yamalı, parçalı 
siyaset anlayışı, aynen bol sıfırlı paralar 
gibi tedavülden kalkmıştır. 

AK Parti, siyaset sahnesine getirdiği di-
namizm ve 4 yıla yaklaşan iktidarıyla 
Türkiye’nin öncelikli meselelerine, temel 
sorunlarına odaklanmıştır. Türkiye’nin bi-
rikmiş sorunlarını çözmek için samimiyet-
le çalışmış ve ciddi başarılar elde etmiştir. 
Bu anlayış, bu gayret, bu kararlılık aranan 
irade bulunduğunda çözümü imkânsız 
görünen sorunlara kolayca çare buluna-
bileceğini herkese göstermiştir. AK Parti, 
yola, Türkiye’nin temel ve acil sorunlarını 
tespit ederek çıkmıştır. Dersini iyi çalışa-
rak çözüm projelerini hazırlamıştır. Parti 
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programında ve daha sonra Hükümeti 
kurarak acil eylem planında bunları ortaya 
koymuştur. AK Parti esasen, milletimizin 
değişim taleplerini icraata geçirmiştir. 

Değerli dostlar…

Siyasetimizin ana dinamiği toplumsal 
merkeze yaslanarak Türkiye’nin değerleri-
ne yeni zenginlikler katmaktır. Bunun için 
sivil toplumun güçlenmesini her şeyden 
çok önemsiyoruz. Sivil toplumun güçlen-
mesine ve hayatı kavrayışı yüksek, dünya-
yı da, nasıl bir Türkiye istediğini de bilen 
güçlü bireylerin yetişmesi için, ekonomik 
uygulamalarla sosyal politikaların birbiri-
ni tamamlayıcı olmasına azami hassasiyet 
gösteriyoruz. Bize göre, toplumu zayıf 
bırakan, bölgesel adaletsizlikleri derinleş-
tiren, insanlarımızın güven duygusunu ze-
deleyen en önemli unsur yönetim ile halk 
arasında oluşan kopukluktur. Daha önceki 
iktidarların halk ile yönetim arasında aç-
tığı mesafeyi kapatmak elbette kolay bir 
iş değildir. Bu mesafeyi kapatmak, halkın 
gücü ile devletin gücünü bütünleştirmek 
için öncelikle yolsuzlukla ve yoksullukla 
tavizsiz bir mücadele gerekiyordu.

İşte biz bunu gerçekleştirdik ve Türkiye 
kısa zamanda bunun sonuçlarını hisset-
meye başladı. Burada bir hususun da altını 
özellikli çizmek istiyorum. O da şudur; 
Güçlü bir toplum zayıf bir devletle ayak-
ta duramayacağı gibi güçlü bir devlet de 
zayıf bir toplum ile geleceğe yürüyemez, 
yani bugünün dünyasında “güçlü devlet-
zayıf toplum” diye bir şey olamaz. “Güçlü 
devlet-zayıf toplum” denklemine yaslanan 

otoriter rejimlerin günümüzün tarihsel 
dinamiklerini yönetmekte ne kadar aciz 
kaldığını hep beraber görüyoruz. O neden-
le bugün gerçek güç sahibi olmak, aynı 
zamanda güçlü bir demokrasiye sahip 
olmayı gerekmektedir, güçlü bir devlet de 
ancak güçlü bir topluma dayandığı zaman 
var olabilmektedir.

Bizim siyaset felsefemize göre, güçlü bir 
sivil toplum, güçlü bir demokrasi ve güç-
lü bir devlet birbirinin alternatifi değil; 
tamamlayıcısıdır. Siyasi, sosyal, ekonomik 
kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek, bu 
kazanımlara yenilerini ekleyebilmek için 
güven ve istikrarın kıymetini çok iyi bil-
meli, Cumhuriyetimize, demokrasimize, 
birlik ve beraberliğimize sonuna kadar 
sahip çıkmalıyız. Demokrasiden taviz ve-
rerek, hukuktan, adaletten, insan hak ve 
hürriyetlerinden taviz vererek Türkiye’nin 
ayağa kalkması mümkün değildir. Yatırı-
mın, üretimin, kalitenin, rekabetin önün-
deki engelleri kaldırmadan Türkiye’nin 
kalkınması, insanımızın arzuladığımız 
refah seviyesini yakalaması mümkün de-
ğildir. 

Türkiye, potansiyeliyle, imkan ve kaynak-
larıyla büyük bir ülkedir, güçlü bir ülkedir. 
Ancak unutmamalıyız ki, Türkiye’nin iler-
lemesi, zenginleşmesi, daha da güçlenmesi 
çatışma alanlarından hızla uzaklaşmamı-
za bağlıdır. Onun için, siyaseti bir gerilim 
sanatı olarak görenler, siyasetin normal-
leşmesinden, demokratik anlayışın geliş-
mesinden rahatsızlık duyanlar her şeyden 
önce bu ülkeye zarar veriyorlar. Muhalefet, 
elbette demokratik bir kurumdur; hatta 
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demokrasinin olmazsa olmazıdır. Fakat 
üzülerek ifade etmeliyim ki, bazı çevreler 
AK Parti’ye muhalefet edeyim derken, ma-
alesef çoğu zaman Türkiye’ye, milletimizin 
menfaatlerine muhalefet ediyorlar. 

Şunu herkes bilmelidir ki, bu ülkenin bir 
rejim sorunu yoktur. Rejimimiz sadece 
Anayasa’da yazılı kurallar olarak kalma-
mıştır; toplumsal dokumuza işlemiştir, ta-
rih bilincimizin ve gelecek perspektifimi-
zin omurgasını oluşturmaktadır. Düşünce 
üretmek, öneri getirmek, yapıcı eleştiri-
lerde bulunmak yerine istikrar ve güven 
zeminine zarar vermek siyasetin yöntemi 
olamaz, olmamalıdır.

Türkiye’nin başarısı, hepimizin başarısı-
dır. Bunun sevinci de ortak olmalıdır. Aynı 
şekilde Türkiye’nin kaybı, hepimizin kaybı 
olacaktır. Madem demokratik rekabet yo-
luyla bu millete hizmet için yarışıyoruz, 
öyleyse Türkiye’nin başarılarına beraber 
gülüp, kayıplarına da beraber üzülmeyi 
öğrenmek zorundayız. Biz diyoruz ki, si-
yasi rekabetimiz, birbirimizi karalamak, 
birbirimizi kötülemek değil, birbirimizden 
daha iyi olmaya çalışmak, artı değer üret-
mek üzerine kurulmalı.

Bize göre gerçek vatanseverlik ve gerçek 
milliyetçilik budur. Ancak böyle bir reka-
betten milletimiz kazançlı çıkacaktır. ‘O 
benden daha kötü’ demek kimseyi milletin 
gözünde daha iyi yapmaz. Çünkü bunun 
söyleyene de, millete de bir faydası yoktur. 
Önemli olan, ‘ben ondan daha iyiyim’ di-
yebilmek, bunu gösterebilmektir. O zaman 
millet de kazanır, memleket de kazanır, siz 

de kazanırsınız, siyaset kurumu da kaza-
nır. Öyleyse gelin hep beraber kaybetmek 
yerine hep beraber kazanmayı seçelim. Biz 
AK Parti olarak başından beri bunu seçtik.

3 Kasım’da sandıktan çıkan ders budur. 
Milletimiz, AK Parti ile siyasette yeni bir 
sayfa açmıştır. Biz bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu sayfayı kirlet-
memekte kararlıyız. AK Parti olarak, 
demokrasinin sadece bir yönetim biçimi 
değil, aynı zamanda bir üslup olduğunu 
düşünüyoruz. Türkiye’ye kazandırdığımız 
bu üslubu özenle koruma gayretindeyiz. 
Biliyoruz ki, her kavganın büyük bir ma-
liyeti var ve bu maliyet şimdiye kadar hep 
millete ödetilmiştir. Çatışma alanlarından, 
gerilim noktalarından beslenenler yakın 
zamanlara kadar bu yöntemlerle büyük 
rantlar elde etmişlerdir. O rantiye sınıfları 
yüzünden halkımızın ekmeği küçülmüş-
tür. Ne mutlu ki, bizim iktidarımızla bir-
likte halkın ekmeği büyümeye başlamıştır. 
Çok şükür, Türkiye’de artık kavgaya, pro-
vokasyonlara, tahriklere dayanan siyaset 
anlayışının müşterisi azalmıştır. 

Değerli dostlar...

Bizim iktidarımızla birlikte Türkiye bü-
yük kazanımlar elde etmiştir. En önemlisi 
de, güven ve istikrarın değeri daha iyi 
anlaşılmıştır. Bakınız, biz iktidara gelir 
gelmez umutlar yeşermeye başlamıştır. 
Zira AK Parti, bir düşünce biçiminin, bir 
Türkiye ve dünya tasavvurunun, bir millet 
duruşunun adıdır. AK Parti siyaseti mil-
letimizin değerlerine sonuna kadar bağlı 
bir siyasettir. Onun için biz muhafazakar 
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demokratız, dedik. Bu, geçmişi, bugünü 
ve geleceği bir tarih bilinci ve gelecek 
perspektifiyle görmek demektir. Bizi bura-
lara, imtiyaz değil adalet talep edenlerin, 
rant değil kalkınma isteyenlerin, statüko 
değil millî menfaatlere hizmet eden aktif 
bir dış politika bekleyenlerin getirdiğini, 
onların emanetçisi olduğumuzu unutmu-
yoruz. Bizim kadromuz, partimiz, teşkilat 
mensuplarımız siyaseti rant aracı olarak 
görmüyorlar. Öyle düşünenlerin uğradığı 
akıbeti, herkes gayet iyi biliyor. 

Bizim için siyaset; Türkiye’yi, tarihi tecrü-
besine, medeniyet birikimine yakışan en 
yüksek seviyelere çıkarmanın, milletimizi 
huzur ve refaha kavuşturmanın bir aracı-
dır. Bizim ayaklarımızı sabit tuttuğumuz 
yer milletimizin aklı ve vicdanıdır. Bu yüz-
den siyasetimizin, yönetim anlayışımızın 
temelinde her zaman önce millet vardır. 
Bize göre devletin de, ülkenin de, siyasetin 
de gerçek sahibi milletimizdir. 

Değerli arkadaşlarım…

AK Parti henüz 5 yaşındadır. Yani henüz 
daha yolun başındadır. Bütün kadroları-
mız, bütün mensuplarımız bilmelidir ki, 
bu, çok uzun bir yoldur. Türkiye ilerledik-
çe, kalkındıkça, güven ve istikrar pekiştik-
çe, temel sorunlarımız bir bir çözüldükçe, 
AK Parti de biraz daha büyüyor, biraz daha 
güçleniyor. 3 Kasım 2002 seçimlerinde oy 
oranımız yüzde 34.5 iken, 28 Mart 2004 
yerel seçimlerinde de partimiz yüzde 42 
oranında oy almıştır. Milletimizin parti-
mize gösterdiği teveccüh, halka hizmet yo-
lunda önümüzdeki engelleri aşmakta bize 

büyük güç veriyor. Milletten aldığımız bu 
güçle ülkemize, insanımıza sonuna kadar 
hizmet etmekte kararlıyız. 

Değerli dostlar…

Türkiye bugün, gerek ekonomik, gerek 
siyasi, gerek diplomatik performansıyla 
dünyanın en fazla ilgi çeken, en çok takdir 
toplayan ülkelerinden biri haline gelmiş-
tir. Dünün krizlerle, darboğazlarla, sorun-
larla anılan Türkiye’sinin yerini bugün 
aydınlık, umutlu, gelecek vadeden bir Tür-
kiye almıştır. Uluslararası itibarımız çok 
üst seviyelerdedir. Sadece kendi sorunları-
mızın değil, bölge ve dünya meselelerinin 
çözümünde de aktif rol oynuyoruz. Dünya-
da barış ve uzlaşma çabalarının başarıya 
ulaşması için öncü politikalar izliyoruz. 
Çatışma kültürünün vicdanları sızlatan, 
dünya barışını tehdit eden yangınlar tutuş-
turduğu bir zamanda, bu gayretlerimizin 
örnek teşkil edeceğine inanıyorum.

Biz Türkiye olarak bu zor dönemden mil-
letimize yakışır bir anlayışla, başımız dik, 
alnımız açık geçmek için gayret içindeyiz. 
Terörle mücadelede de aynı kararlılık için-
deyiz. Bu sabır, zaman ve kararlılık isteyen 
bir mücadeledir. Türkiye, uluslar arası te-
rörizme karşı ortak mücadelenin gereklili-
ğine daima inanmıştır; bu konuda üzerine 
düşen sorumlulukları da ilgili platformlar-
da yerine getirmiştir, getirmektedir. Aynı 
kararlılık ve samimiyeti diğer ülkelerden 
de beklemek en tabii hakkımızdır. Biz, 
birlik ve beraberliğimize yönelen, evlatla-
rımızın canına kast eden terör örgütüne 
karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan 
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sonra da her türlü tedbiri almaya, hangi 
zemin ve şartlarda olursa olsun mücadele 
etmeye devam edeceğiz.

Dost ve komşu ülkelerden de beklentimiz 
terör örgütüne güvenli sığınak imkanı 
sağlamamalarıdır. Terörle mücadele ko-
nusunda yavaş davrananlar ya da işbirliği 
arayışlarını yanlış değerlendirenler bilsin-
ler ki, bugünün dünyasında herkes güven-
de değilse, hiç kimse güvende değildir. Bir 
kez daha vurgulamak isterim ki, hiç kimse 
ama hiç kimse evlatlarımızın kanı dökü-
lürken sabrımızı denemeye kalkmamalı-
dır. AK Parti, iç ve dış politikada rotasını, 
konjonktürel şartlar ve gelişmelerle değil, 
milletimizin yüksek menfaatleri doğrultu-
sunda, ulusal değerler ve evrensel ilkelerle 
şekillendirmekte kararlıdır.

Bu itibarla, dünya barışının tesisi, insanlı-
ğın esenliği ve adaletin yaygınlaştırılması 
dış politikamızın temel öncelikleridir. Bu 
hassasiyetimizi bundan sonra da aynı ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın bugün, 
sorumlu siyaset anlayışlarına, sorumlu 
siyaset adamlarına her zaman olduğundan 
çok daha fazla ihtiyacı var. AK Parti daima 
bu değerlere sahip çıkacak, bu hassasiyet-
leri koruyacak bir siyasi adres olacaktır, 
bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli dostlar…

Adalet mülkün temelidir. Adalet insanca 
yaşamanın ekmek ve su kadar gerekli bir 
aracıdır. İnsan adaletle yücelir, adalet in-
sanı yüceltir. Bu bilince sahip olarak Ada-
let Bakanlığımızın çalışmalarına özel bir 

önem veriyoruz. Fiziki mekanların iyileş-
tirilmesi, adalet saraylarımızın standartla-
rının yükseltilmesi konusunda olağanüstü 
bir çaba içindeyiz. Bunun yanı sıra adalet 
hizmeti veren mekanizmalarımızın tekno-
lojik alt yapısının iyileştirilmesi konusun-
da ciddi çalışmalar içindeyiz. Tabii bu ça-
lışmaların tamamlayıcı öğesi olarak ceza 
ve infaz kurumlarımızın standartlarını da 
yükseltiyoruz.

Öte yandan dönemimizde hakim-savcılar 
ile diğer adli personelin mesleki bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi, sosyal ve ki-
şisel yeteneklerinin artırılması amacıyla, 
yoğun bir şekilde meslek öncesi, meslek içi 
ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine girişil-
miştir. Tabii bunların en önemlisi mevzuat 
çalışmalarıdır. Çünkü insan hayatını doğ-
rudan ilgilendiren unsurlar bunlardır. Bu-
rada sayamayacağım kadar çok kanunda 
değişiklik yaptık ve mevzuatımızı çağdaş 
dünya standartlarına ulaştırdık.

Hükümetimizin iş başına gelmesinden bu 
yana yapılan bazı önemli değişikliklerin 
ana başlıkları şunlardır: Temel hak ve öz-
gürlüklere ilişkin güvenceler arttırılmıştır. 
Düşünce ve ifade özgürlüğünün alanı ge-
nişletilmiştir. Kadın erkek eşitliğini etkin 
şekilde sağlamaya yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. Avrupa İnsan hakları Sözleş-
mesi ve Avrupa İnsan hakları Mahkemesi 
kararları, ihtilaf ların çözümlenmesinde 
bağlayıcı norm haline getirilmiştir. Ceza 
infaz sistemi etkin hale getirilmiştir. 
Mağdur hakları ve tanığın korunması 
ön plana çıkartılmıştır. Adil yargılanma 
hakkının bir gereği olarak, bölge adliye 
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mahkemelerinin kurulmasını sağlayacak 
kanunlar çıkartılmıştır. Adalet hizmetle-
rinin hızlandırılması konusunda gerekli 
önlemler alınmış ve yargılamanın makul 
sürede sonuçlandırılması amacıyla ya-
sal düzenlemeler yapılmıştır. İşkenceyle 
mücadelede “sıfır tolerans” yaklaşımı be-
nimsenmiş, bu yaklaşımın olumlu sonuç-
ları ilerleme raporuyla da teyit edilmiştir. 
Yolsuzluğun, toplumun temel değerlerini 
yok eden bir hastalık olduğu ve geleceğini 
ipotek altına aldığı inancıyla, yolsuzluk-
ları önlemek amacıyla finans sektörünü 
yeniden yapılandıracak ve kamu mali-
yesinde şeffaf lığı sağlayacak kanunlar 
çıkartılmıştır.

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi Türkiye, çevre ülkeleriyle 
tarihi ve kültürel bağlara sahiptir. Kıta-
ları ve medeniyetleri birbirine bağlayan 
stratejik konumuyla pek çok bakımdan 
yolların kesiştiği önemli merkezlerden 
biridir. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkeyi 
yönetecek olanların tarihi bir birikime, 
derin bir ulusal bilince, geniş bir dünya 
vizyonuna, dinamik ve çözümden yana 
bir diplomatik maharete sahip olmak zo-
rundadır. Onun için biz AK Parti olarak, 
ilk günden beri içine kapalı bir Türkiye 
politikası izlemekten uzak durduk. İzolas-
yonist politikalara hayır, dedik. Türkiye’yi 
dünyaya açmanın gayreti içinde olduk.

3 Kasım 2002’den bu yana Türkiye’nin 
her alanda olduğu gibi dış politikada da 
önemli mesafeler aldığı, yeni açılımlar 
yaptığı, yeni kazanımlar elde ettiği or-

tadadır. Bakınız, Türkiye’nin kırk yıllık 
hedefi olan AB’ne üyelik yolunda etkin 
bir politika izledik. Bizim açımızdan AB 
iki yönlü bir anlam ifade etmektedir: Bi-
rincisi Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma 
idealinin bugünkü yol haritasıdır. Bu ne-
denle biz AB’yi kendi insanımızın hayat 
standartının yükseltilmesi için bir çerçe-
ve olarak görüyoruz. Öte yandan AB’ye 
üyelik hedefimiz, “medeniyetler ittifakı” 
bağlamında küresel barışa katkı yapacak 
en önemli dinamiktir.

Büyük bir tarihi tecrübeden gelen büyük 
bir devlet olan Türkiye, kendi yerli değer-
lerini evrensel değerlerle buluştururken, 
küresel sistemin barış ve adalet doğrul-
tusunda güçlenmesi için kendine düşeni 
yerine getirme çabasındadır. Gayretleri-
miz neticesinde tarihi bir eşiği geçtik ve 
üyelik müzakerelerine başladık. Kıbrıs 
meselesinde attığımız cesur ve kararlı 
adımlarla Ada’da barışı, uzlaşmayı, çözü-
mü isteyenin Türk tarafı olduğu artık net 
bir biçimde ortaya çıkmıştır. Biz, bütün 
komşularımız için, bütün insanlık için 
barış, huzur, refah ve adalet istiyoruz. 
Uluslararası anlaşmazlıkların diplomatik 
yollardan çözüme kavuşturulması gerek-
tiğini savunuyoruz. 

Bölgemizde ve dünyada adil bir barışın, 
kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi için 
Türkiye olarak aktif bir politika izliyoruz. 
Gerek Ortadoğu’dan, gerekse dünyanın 
başka köşelerinden yükselen alevlerin kü-
resel bir yangına dönüşmeden söndürül-
mesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Başta 
BM olmak üzere uluslararası örgütlerin 
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de barıştan yana güçlü bir irade ortaya 
koymaları gerektiğini düşünüyoruz. Dün-
yada söz sahibi olan devletlere bu konuda 
ciddi sorumluluklar düşmektedir.

Uluslararası camia, çatışma kültürünün, 
güç kavgalarının insanlığı geri dönülmez 
bir felaketin eşiğine sürüklediğini daha 
fazla geç olmadan fark etmelidir. Bugün 
İsrail’in Lübnan’a saldırısında gördüğü-
müz gibi, “orantısız güç kullanımı”na, 
şehirlerin hayat kaynaklarının tahrip edil-
mesine ve masum insanların ölmesine yol 
açan olaylar, insanlığın geleceği açısından 
hiç de umutlu tablolar çizmemektedir. Yer-
yüzündeki herşey insan onuru ve insanın 
insanca yaşama hakkı içindir. Hiçbir mü-
cadele, insan onurunun çiğnenmesinin, 
yaşam kaynaklarının tahrip edilmesinin 
ve masum kadın, çocuk ve yaşlıların öldü-
rülmesinin gerekçesi olamaz.

Bu bağlamda BM Güvenlik Konseyi’ni 
zaafa uğratan girişimleri de çok tehlikeli 
bulduğumuzu bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. Biz BM’nin daha da güçlendi-
rilmesini ve küresel düzenin evrensel de-
ğerler temelinde işlemesini arzuluyoruz. 
Tabii bu arada Türkiye, Ortadoğu’daki 
çatışma alanlarına dönük yapıcı girişimle-
rini sağduyulu bir şekilde sürdürmektedir. 
Lübnan’da ve Filistin’de görülen yakıcı 
manzaralar karşısında devlet ve millet 
olarak her türlü yardımı yapmaya, barışa 
yönelik diplomatik çabalarımızın yanı sıra 
ilaç ve gıda başta olmak üzere acil insani 
yardımlarımızı artırarak sürdürmeye gay-
ret gediyoruz. Milletimizin bize yüklediği, 
insani, ahlaki ve siyasi sorumluluğu hak-

kıyla yerine getirmek için bu çabalarımızı 
bundan sonra da sürdüreceğiz.

Değerli arkadaşlar…

Barış ve istikrar, uluslararası ticaretin ge-
lişmesi, dolayısıyla ülkelerin ekonomik ve 
sosyal kalkınması, halkların refah düzey-
lerinin yükseltilmesi bakımından da son 
derece önemlidir. Türkiye bugün bölge-
sinde bir istikrar unsurudur. Uluslararası 
ticarette, küresel yatırımlarda dünyanın 
yükselen yıldızları arasındadır. Son dört 
yıldır aralıksız artan ihracat rakamları-
mız, ekonomimizin dünya piyasalarında 
kazandığı itibarı açık, net ortaya koyuyor. 
Gösterdiği büyük performansla Türkiye 
bugün, uluslararası ticaretinin önemli ak-
törlerinden biri olmayı başarmıştır. 2002 
yılında 36 milyar dolar olan ihracatımız, 
2005 sonunda 73.4 milyar dolara ulaşmış-
tır. Bu yıl hedefimiz 79 milyar dolar. İn-
şallah, bu hedefi de aşacağız ve 80 milyar 
doların üzerine çıkacağız.

Küresel başarının en önemli göstergele-
rinden biri de, o ülkeye yapılan doğrudan 
uluslararası yatırım miktarıdır. Türkiye bu 
konuda çok zaman kaybetmiş, bu yüzden 
2003 yılına kadar Türkiye’ye yapılan doğ-
rudan uluslararası yatırım miktarı, bazı is-
tisnalar dışında, ne yazık ki,1 milyar doları 
aşamamıştır. Hükümet olarak, bu konuda 
kaybedilen zamanı telafi etmek için ulusla-
rarası yatırımın önündeki engelleri bir bir 
kaldırdık. Böylece Türkiye’ye gelen küre-
sel sermaye katlanarak artmaya başlamış, 
2005’te 9.7 milyar dolarla rekor bir düzeye 
ulaşmıştır. Bakınız, bu yılın sadece ilk 5 
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ayında ülkemize yapılan uluslararası doğ-
rudan yatırım 8.1 milyar doları bulmuştur. 
Yani uluslararası doğrudan yatırımda bu 
yıl yeni bir rekora koşuyoruz. 

Ekonomimizin AK Parti’nin yönetim an-
layışıyla, ehil kadrolarıyla kazandığı dina-
mizm, Türkiye’yi sürekli büyüyen, kalkı-
nan, üreten, küresel rekabetin gereklerini 
yerine getirerek dünya pazarlarına açılan 
güçlü ve itibarlı bir ülke haline getirmiştir. 
Dünya ile bütünleşen bir ekonomi, elbette 
küresel dalgalanmalardan da etkilenecek-
tir. Burada önemli olan, ekonomimizin kü-
resel fırtınalara dayanıklı hale getirilmesi 
ve gemiyi rotasında tutabilecek bir progra-
mın uygulanıyor olmasıdır. Son dönemde 
yaşadığımız tecrübe, bu tür dalgalanma-
larla baş edebildiğimizi, baş edebileceğimi-
zi de göstermiştir. 

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye son 4 yılda, iktidarımız dönemin-
de, daha önceki hiçbir dönemle kıyaslana-
mayacak bir mesafe kat etmiştir. Bugün 
geldiğimiz nokta, sadece 2000 ve 2001 
yıllarında yaşanan krizlerin aşılmasından 
ibaret değildir. Öncekilerden farklı olarak 
tüm ekonomik iyileşmeler, yapısal reform-
larla kalıcı hale getirilmiştir. Biz, daha 
önce hiç kimsenin gündemine almaya ce-
saret edemediği meselelerin üzerine karar-
lılıkla gittik. Pek çok temel sorunu çözüme 
kavuşturduk. Bakınız özelleştirmeler de 
tarihi sonuçlar elde ettik. Yine Sosyal Gü-
venlik Reformunda on yıllardır konuşulup 
yapılamayanı, geçmiş siyasi yönetimlerin 
yapmaya cesaret edemediğini bu dönem-

de gerçekleştirdik, çalışanlar arasında 
ayrımcılığı ortadan kaldırdık, kamu kay-
naklarının etkin kullanımını amaçlayan 
ve Türkiye’nin gelecek ihtiyaçlarına cevap 
veren Sosyal Güvenlik Reformunu hayata 
geçirdik. 

Aynı şekilde paramıza yeniden itibar 
kazandırmak için olmaz denileni yaptık, 
Türk Lirasından altı sıfır attık. Bakınız 
Zorunlu Tasarrufun tasfiyesinde çalışanla-
rımızdan toplanan 13 katrilyon 324 milyar 
Türk Lirası’nı da anapara ve nema olarak 
bu dönemde biz ödedik. Türkiye ekono-
misi tecrübeli, birikimli, dinamik bir ekip 
tarafından farklı bir yaklaşımla ve bütün 
boyutlarıyla ele alınmış, her alanda daha 
ileri gitmenin yolları aranmıştır.

Değerli arkadaşlarım…

Elde ettiğimiz ekonomik başarıları genel 
merkezimizin hazırladığı kitapçıklarda 
ayrıntısıyla bulabilirsiniz, ben burada 
yalnızca bazı önemli başlıkları sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 1993-2002 yılları 
arasında, yüzde 2.6 oranında gerçekleşen 
ekonomimizdeki yıllık ortalama büyüme, 
2003-2005 arasında yüzde 7.6’ya yüksel-
miştir. Yine bu dönemde Türkiye ekono-
misi, tarihinde ilk kez, 17 çeyrek üst üste 
büyüme başarısını göstermiştir. 2002 
yılında 2 bin 598 dolar olan kişi başına 
düşen Gayri Safi Milli Hasıla, 2005’te 5 bin 
doların üzerine çıkmıştır.

Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Toplam yatırımlar 2002 yılında 46 milyar 
dolar iken, 2005 yılında ulaştığımız mik-
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tar, iki katın üzerinde bir artışla tam 95.3 
milyar dolar olmuştur. Aynı dönemde özel 
yatırımlar 74.6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Yani büyümenin motoru 
özel sektör yatırımları olmuştur. Bu büyü-
menin, sağlıklı bir yapıya kavuştuğunu ve 
sürdürülebilir hale geldiğinin de gösterge-
sidir. 2005 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8.8 
oranında büyüyen özel sektör yatırımları, 
2006’nın aynı döneminde yüzde 30.2’lik 
bir artışla büyümeye en büyük katkıyı sağ-
lamıştır.

Değerli arkadaşlarım...

2002’de bütün bir yıl boyunca satılan 
otomobil miktarı, sadece 91 bin adettir. 
2003’te 227 bin, 2004’te 451 bin, 2005’te 
439 bin otomobil satılmıştır. Buzdolabı 
satışlarına bakın, çamaşır makinesi satış-
larına bakın, diğer dayanıklı tüketim mal-
larına bakın, aynı manzarayı göreceksiniz. 
Enflasyonda da tarihi bir başarı elde ettik. 
Maalesef uzun yıllar boyunca iki haneli, 
hatta üç haneli enflasyon oranlarıyla ya-
şadık. Bu ülke, yüzde 60, yüzde 70, hatta 
yüzde 130’lara varan enflasyon oranlarını 
görmüştür. Nihayet AK Parti iktidarıyla bir 
nesil ömründe ilk kez tek haneli enflasyon-
la tanışmıştır. Bu yıl yaşanan küresel dal-
galanma bizim hedeflerimizde de küçük 
sapmalar oluşturdu. Ancak orta ve uzun 
vadede enflasyonla mücadelemizde hiçbir 
değişiklik yoktur.

Enflasyon hedeflerimize ulaşmadaki ka-
rarlılığımız, aynen devam ediyor, devam 
edecek. Bakınız, borç faizleri ve borçlanma 
vadelerinde kaydedilen ilerleme de dikkat 

çekicidir. 2002 yılında ortalama yüzde 
62,7 oranında gerçekleşen borç faizleri, 
2005’te yüzde 16.3 seviyesine kadar geri-
lemiştir. 2006’nın ilk altı ayında gerçek-
leşen borçlanma faizi ise, ortalama yüzde 
14.5’tur. 2002 yılında ortalama 9 ay olan 
hazine iç borçlanma vadesi, 2005’te 27.4, 
2006’nın ilk beş ayında ise 31 aya yük-
selmiştir. 2002 yılında 26.8 milyar dolar 
olan Merkez Bankası rezervlerimiz, bu-
gün 57,1 milyar dolara çıkmıştır. Toplam 
kamu net borç stokunun Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla’ya oranı yüzde 55.7’ye düşürülmüş-
tür. IMF’ye olan borcumuz 2002 yılında 
23,4 milyar dolardı. 1 Ağustos 2006 tarihi 
itibariyle bu borç 11.7 milyar dolara düşü-
rülmüştür. Yani, IMF’ye borcumuz 2002 
yılına göre yüzde 50 oranında 11.7 milyar 
dolar azalmıştır.

Tüm bu iyileşmeler, bu gelişmeler, bu re-
kor seviyeler, günlük yaşama, sofralarımı-
za, sokağa, çarşıya, pazara azami derecede 
yansıtılmaya çalışılmıştır. Enflasyondaki 
düşüşün sağladığı iyileşmeye ek olarak, 
ücretlerde de çok olumlu iyileşmeler kay-
dedilmiştir. Bakınız, 2002 sonundan 2006 
Haziran’ına kadar enf lasyon yüzde 50 
oranında azalmıştır. Buna karşılık, bu dö-
nemde, ortalama memur maaşı yüzde 85, 
kamu işçi ücretleri yüzde 65, net asgari 
ücret yüzde 107, özürlü aylığı yüzde 298, 
65 yaş aylığı ise yüzde 171 oranında artı-
rılmıştır. İşsizlik konusunda istediğimiz 
seviyeyi henüz yakalayabilmiş değiliz. 
Ancak orada da önemli başarılar elde et-
tik. 2002’de yüzde 10.3 olan işsizlik, 2005 
yılından itibaren azalmaya başlayarak, 
bugün yüzde 9.9’a düşmüştür. 
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Yine burada bir noktaya dikkatinizi çek-
mek istiyorum: Türkiye, nüfusu hızla 
artan bir ülke. Yani bir yandan işsizlikle 
mücadele etmek, bir yandan da iş gücüne 
yeni katılan insanlarımıza istihdam oluş-
turmak zorundayız. İktidarımız döne-
minde, hem işsizlik oranı artmamış, hem 
de işgücüne her yıl katılan yüz binlerce 
insanımıza yeni iş bulunmuştur. 

Değerli dostlar…

Elbette ekonomide aldığımız neticeler, 
Türkiye’nin ilerlemesi, kalkınması yolun-
da elde ettiğimiz başarılar bunlarla sınırlı 
değildir. Hemen tüm göstergelerde, bütün 
alanlarda ufkumuzu açan, bizi umutlan-
dıran, daha aydınlık bir Türkiye’nin müj-
desini veren gelişmelere şahit oluyoruz. 
Başta da belirttiğim gibi bu iyileşmelerin 
kalıcı olması, gelecek nesillere aktarılma-
sı için de ekonomiyi sağlam bir zeminde 
yeniden inşa ediyoruz. Mali disiplinden 
taviz vermedik, vermeyeceğiz. Hedef-
lerimizde en ufak bir sapma olmadı, 
olmayacak. Yolumuza kararlılıkla devam 
edeceğiz. 

AK Parti olarak, iktidara geldiğimiz gün-
den bu yana sadece ekonomide değil, her 
alanda büyük bir değişim gerçekleştirdik. 
Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, alt-
yapıdan sosyal yardıma kadar hemen her 
alanda Cumhuriyet tarihinin en önemli 
ilerlemelerini kaydettik. Bütçeden en bü-
yük payı, Türkiye’nin geleceği olan çocuk-
larımızın, gençlerimizin eğitimine ayır-
dık. İlköğretim öğrencilerimizin bütün 
ders kitaplarını ücretsiz verdik. İnşallah 

bu yıl lise öğrencilerimiz de bu imkândan 
aynı şekilde yararlanacak.

Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası’nın 
da katkılarıyla 2003-2006 yılları arasında 
3 bin 870 yeni okul, yani 84 bin 936 ders-
lik inşa edildi. Bu ilavelerle öğrenci kapa-
sitemiz 2,5 milyonun üzerine çıktı. “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyasıyla 180 binin 
üzerinde kız çocuğumuz okula gitmeye 
başladı. İlköğretimde erkeklere 18 YTL, 
kızlara 22 YTL. Ortaöğretimde erkeklere 
28 YTL, kızlara 39 YTL karşılıksız burs ve-
riyoruz. Okullarımıza 406 bin bilgisayar 
dağıttık. 8 derslik ve üstü tüm okullarımız-
da Bilişim Teknolojisi Sınıfları kurduk. Ar-
tık öğrencilerimizin yüzde 90’ı ülkemizin 
dört bir köşesinde ADSL yani hızlı internet 
bağlantısı hizmetinden yararlanıyor. Orta-
öğretimde, daha önce 125 bin öğrenciye 
burs veriliyordu. 2006 yılından itibaren 
bu sayıyı 150 bine çıkardık. 2003 yılı ba-
şında öğrenci başına aylık 13.7 YTL olan 
burs miktarını, yüzde 300’lük artışla 42 
YTL’ye yükselttik. Yükseköğretimde 2002 
yılında öğrencilere verilen öğrenim kredi-
si aylık 45 YTL iken, 2006 yılında bu mik-
tarı öğrenci başına 130 YTL’ye çıkardık. 
Ayrıca 55 YTL de yemek yardımı yaptık.

Yine bizim dönemimizde, İnsanımızın 
en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık 
hizmetlerinde de önemli iyileşmeler sağ-
lanmıştır. Artık hastaların hastanelerde 
rehin kaldığı, acil servis kapılarından geri 
çevrildiği günler geride kalmıştır. Devlet 
hastaneleriyle SSK hastaneleri bugün tek 
çatı altında hizmetlerini yürütüyor, va-
tandaşımız dilediği hastanede tedavisini 
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yaptırabiliyor. İlacını da gidip özel ecza-
nelerden alabiliyor. Yine vatandaşlarımız 
isterlerse özel hastanelerden de yararlana-
biliyor. Hastanelerimiz hızla yenilenerek, 
daha çağdaş, daha insani bir yapıya ka-
vuşturuluyor. Koğuş sistemini yavaş yavaş 
terk ediyor, hastalarımızı tek ya da çift 
yataklı odalarda tedavi ediyoruz. Türkiye 
bugün, sağlık teknolojilerinde de önemli 
ilerlemeler kaydediyor. Son yıllarda özel 
sektörümüzün de katılımıyla oldukça do-
nanımlı hastaneler hizmete açılmış, yurt 
dışından önemli sayıda hasta tedavi için 
ülkemize gelmeye başlamıştır.

Değerli dostlar…

Tarım sektörünün kalkındırılması üzerin-
de de hassasiyetle duruyoruz. Bakınız, 2002 
yılında hayvancılığa 83 trilyon TL, yani 83 
milyon YTL destek verilmişti. Biz 2005’te 
bu rakamı 596 milyon YTL’ye çıkardık. 
Yine, yem bitkileri desteğini 39 milyon 
YTL’den, 210 milyon YTL’ye yükselttik. 
Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini ürüne 
yönlendirdik ve 225 milyon YTL olan prim 
ödemelerini 925 milyon YTL’ye çıkardık. 
2002 yılında tarıma yapılan toplam des-
tekleme miktarı 2,1 milyar YTL iken, bizim 
dönemimizde bu rakam 3,7 milyar YTL’ye 
yükselmiştir. 2002-2005 yılları arasında 
çiftçimize 1 milyon 323 bin YTL mazot ve 
gübre desteği verdik. Bu dönemde kredi 
faizlerini de yüzde 59’dan, yüzde 17.5’a 
düşürdük. Ödeme güçlüğü çeken 765 bin 
çiftçinin 1.5 milyar YTL’lik borcunu sildik. 
Ziraat Bankası’ndan kullandırılan kredi 
miktarını 227 milyon YTL’den, 2.2 milyar 
YTL’ye yükselttik.

Yine bu dönemde, 76 yıllık bir hayal ger-
çekleşmiş, ürününü ve hayvanını sigorta 
yaptıran çiftçilerin pirim bedellerinin yüz-
de 50’si devlet tarafından karşılanmaya 
başlanmıştır. Tarım ürünleri ihracatı yüzde 
100 artmıştır. 2002 yılında 8 bin 100 olan 
traktör satışı, 2005’te 39 bin 571’e ulaşmış-
tır. 2006’nın sadece ilk 6 ayında ise 23 bin 
traktör satılmıştır. 2004’te yüzde 2, 2005’te 
ise yüzde 5.6 olmak üzere Tarım sektörün-
de 2 yıl üst üste büyüme sağlanmıştır.

Bu arada fındık üreticisinin sorunları ko-
nusundaki hassasiyetimizi de burada bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz 
gibi dönemimizde Fiskobirlik’in toplam 
1 katrilyon 889 milyar TL tutarındaki 
borçlarını sildik. Bunlar geçmişten gelen, 
çoğunluğu Hazine’ye, bir bölümü de kamu 
ve özel bankalara olan borçlardı. Fiskobir-
lik esasen bağımsız bir kuruluş olmasına 
rağmen bu yıl da üreticimizin mağduri-
yetini önlemek için bazı tedbirler aldık. 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından bu 
yıl da fındık alımı yapılacağını açıkladık. 
TMO hazırlanacak bir protokol çerçevesin-
de Fiskobirlik’in depo ve uzmanlarından 
yararlanacak. Yine bu amaçla fındıkta 
lisanslı depoculuğun kurulması için hızla 
çalışmaların başlatılmasına karar verdik. 
Zira biz milletin kaynaklarını siyasi rant 
uğruna heba etmek yerine üreticimizin 
sorunlarına kalıcı çözümler getirmek 
istiyoruz. Bu nedenle fındık üreticisinin 
sorunlarıyla dertlenmeyen, sadece üretici-
lerimizin hassasiyetlerini istismar ederek 
siyasi rant peşinde koşan çevrelere karşı 
üreticilerimizi dikkatli olmaya davet edi-
yorum.
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Değerli arkadaşlarım...

Şehirlerimizin çehresini değiştirecek 
konut projelerimiz de hızla ilerliyor. 
2003-2006 arasında 81 il ve 201 ilçede, 
toplam 520 şantiyede, yaklaşık 200 bin 
konuta ulaşılmıştır. Alt gelir grubuna 
ve yoksullara yönelik 61 bin konut pro-
jelendirilmiş, 39 bin konutun inşaatına 
başlanmıştır. 97 belediye ile gecekondu 
dönüşüm protokolleri imzalanmış, 52 
belediye ile 65 bin konutluk uygulama 
başlatılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa bu kadar kapsamlı bir çalışma ger-
çekleştirilmiştir. Sosyal donatılar kapsa-
mında, 33 spor salonu, 33 kütüphane, 
145 ticaret merkezi, 7 hastane, 35 sağlık 
ocağı, 123 ibadethane ile 232 lise, ilköğ-
retim okulu ve ana okulunda toplam 5 
bin 302 dersliğin ihaleleri gerçekleşti-
rilmiş, büyük kısmı başlatılmıştır. TOKİ 
tarafından 400 bin konutluk projeksiyon 
yapılmıştır. 2007 sonuna kadar ise 250 
bin konutun yapımına başlanması, bun-
ların büyük kısmının da tamamlanması 
hedeflenmiştir. 

Yine şehirlerimizi birbirine bağlayacak, 
trafik kazalarını azaltacak duble yolla-
rın yapımında da önemli mesafeler kat 
etmiş durumdayız. Bildiğiniz gibi acil ey-
lem planımızda 15 bin kilometre duble 
yol yapma sözü vermiştik. Şu ana kadar 
6 bin 800 kilometrelik duble yol tamam-
lanmış durumdadır. Yapım çalışmaları 
devam eden diğer yollar da süratle bi-
tirilecektir. AK Parti olarak iktidarımız 
döneminde, Cumhuriyet tarihinin bü-
tün hükümetlerinin yaptığı bölünmüş 

yolların iki katını yaptık. Duble yollar 
sayesinde trafik kazalarında yüzde 65, 
ölüm oranlarında ise yüzde 94 azalma 
meydana geldi.

Değerli basın mensupları, değerli arka-
daşlarım...

Ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını, 
gerek ekonomik gerekse sosyal yönden 
bir bütün olarak değerlendiriyoruz. İşte 
bu yüzden duble yollardan hastanelere, 
okullardan fabrikalara kadar bütün yatı-
rımlara, ayrı ayrı ve aynı derecede önem 
veriyoruz. Bu atılımlarla, milletimizle 
el ele, gönül gönüle geleceğe hazırla-
nıyoruz. Üreterek kalkınmak, adaletle 
bölüşmek üzere başlattığımız bu sefer-
berlik çocuklarımıza, güçlü ve müreffeh 
bir Türkiye’ye kavuşturana kadar devam 
edecek. Milletimiz AK Parti iktidarıyla 
nasıl bir değişimin yaşandığına şahit 
oldu. İnşallah daha çok şey değişecek.

Türkiye, yaptığımız tarihi reformlarla 
büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. 
Türkiye’mizin her köşesinde, her karış 
toprağında bolluk olsun, bereket olsun, 
refah olsun istiyoruz. İnsanlarımız re-
fah ve özgürlük içinde, en ileri dünya 
ülkelerinin hayat standardına kavuşsun 
istiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz reformlar 
bunun içindir. Değişim irademiz bu isti-
kamete yönelmiştir. İnşallah beraber çık-
tığımız bu yolda yine birlikte yürümeye 
devam edeceğiz. Yılmadan, yorulmadan, 
durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. 
Uzun ince bu yolda gece gündüz deme-
den yürüyeceğiz.
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İçimizde millet sevdası, önümüzde ufuk 
çizgisi Türkiye’nin aydınlık yarınlarına 
yürüyüşümüz devam ediyor. Bu yürüyü-
şün adı olan AK Parti’mizin 5. kuruluş 
yıldönümünü coşkuyla kutluyor, bu an-
lamlı günde, sizleri, partili kardeşlerimi 
ve milletimizin bütün fertlerini saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım... Aylık buluşmamızın 
başında sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum.

Bildiğiniz gibi dün, birlik ve beraberli-
ğimiz, hürriyet ve istiklâlimiz açısından 
anlamı büyük olan 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı, milletçe coşkuyla kutladık. 
Türk milleti sahip olduğu yüksek ruh, ce-
saret ve inançla tarihte eşine az rastlanır 
bir varoluş mücadelesi vermiş, bundan 84 
yıl önce 30 Ağustos’ta İstiklal Savaşı’nı bü-
yük bir zaferle taçlandırmıştır. Başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, orta-
ya koydukları yüksek ruh ve şuurla bizlere 
bu zaferi armağan eden istiklal mücade-
lemizin bütün kahramanlarını rahmet ve 
şükranla anıyorum.

Onlardan aldığımız emanet, emin ellerde-
dir. Büyük zaferin arkasındaki o yüksek 
ruh, bugün aziz milletimizin her bir fer-
dine, inanıyorum ki, çok daha anlamlı bir 
şekilde yükselerek mevcuttur. Bizler de, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, 
Türkiye’yi muasır medeniyetler seviye-
sinin ötesine taşıma hedefimizi mutlaka 
gerçekleştireceğiz. Ne mutlu ki, bugün bu 
hedefe her zamankinden daha yakınız. 

AB ile üyelik müzakerelerine başlayan 
Türkiye’miz, bugün artık milletler camia-
sının sözüne itibar edilen, dostluğu arzu-
lanan en saygın üyelerinden biri haline 
gelmiştir. Milletçe birlik ve beraberliğimizi 
koruyarak, iç barışımıza, huzur ve istik-
rarımıza sahip çıkarak kazanımlarımıza 
yenilerini ekleyecek, Türkiye’yi çok daha 
ileri hedeflere hep birlikte taşıyacağız.

Sevgili vatandaşlarım...

Evet, istikrarsızlığın, çatışmaların hüküm 
sürdüğü zor bir coğrafyada yaşıyor, aynı 
zamanda zor bir dönemden geçiyoruz. 
Ortadoğu’da barış ve adalet tesis edil-
medikçe dünyanın istikrara kavuşması, 
huzur bulması mümkün değildir. Bölge-
mizde barış ve istikrarın kalıcı hale getiril-
mesi, Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarıyla 
da, milletimizin menfaatleriyle de çok 
yakından ilgilidir. Yanıbaşımızda yaşanan 
çatışmalar, başımızı diğer tarafa çevirsek 
de etkilerinden kurtulamayacağımız bir 
tehdit oluşturmaktadır. Yani istesek de, bu 
coğrafyada yaşadığımız sürece, dışında ka-
lamayacağımız gelişmelerdir, bunlar.

Unutmayalım ki, kapılarımızı kapatarak 
etrafımızı saran alevlerden kurtulamayız, 
gözlerimizi kapatırsak, kayıtsız kalırsak 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ağustos 2006
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bu tehlikeyi bertaraf etmiş olamayız. Men-
faatlerimizi korumanın tek yolu, seyirci 
kalmak değil hemen yanıbaşımızdaki bu 
süreçlere müdahil olmaktır. Dışında kalır-
sanız masum insanların ölümüne de kendi 
geleceğinize de seyirci kalırsınız. Ancak 
süreçlerin içinde yer alarak olayları doğru 
istikamete yönlendirebilirsiniz. Lübnan’da 
doğru istikamet sağlanan ateşkesin korun-
ması ve kalıcı kılınmasıdır. Bir milyondan 
fazla insanın yerinden yurdundan olduğu, 
yüzlerce masumun öldürüldüğü büyük bir 
trajedi yaşanmıştır.

Dün Kosova’da, Bosna’da benzer insanlık 
trajedilerine nasıl seyirci kalmadıysak 
burada da kalamayız, kalmamalıyız. Mil-
letçe iftihar kaynağımız olan evlatlarımız, 
Kosova’da, Bosna’da ve dünyanın birçok 
başka bölgesinde acil insani yardımlar-
dan şehirlerin yeniden imarına, masum 
hayatların korunmasından istikrarın yer-
leştirilmesine kadar birbirini tamamlayan 
çok önemli görevler yapmıştır ve halen 
yapmaktadır. BM’in Lübnan barış misyo-
nunda da Mehmetçik, masum kadın, ço-
cuk ve yaşlıların yanında yerini almalıdır. 
Altını çiziyorum, masum çocuk, kadın ve 
yaşlıların yanında yer almalıdır.

Balkanlar’da olduğu gibi Ortadoğu’da da 
dengelerin değişmesi, taşların yerinden 
oynaması kaçınılmaz olarak bizi de et-
kileyecektir. O sebeple, Lübnan’ın siyasi 
birlik ve toprak bütünlüğünün mutlaka 
korunması gerekmektedir. BM Barışı ko-
ruma misyonu işte bu görevi yerine getire-
cektir. Açık söylüyorum, bizden başka hiç 
kimse bizim menfaatlerimizin bekçiliğini 

yapmayacaktır. O sebeple, içe kapanmacı, 
“bana ne”ci yaklaşımları Türkiye’nin gele-
ceği için son derece tehlikeli buluyorum. 
Bazı muhalefet çevrelerinde görülen bu 
tür izolasyonist yaklaşımlar, iyi niyetle 
yorumlandığında bile ya hükümetin her 
yaptığına karşı çıkma hastalığından ya da 
bölge ve dünya gerçeklerinin iyi kavran-
mamasından kaynaklanmaktadır. 

Biz diyoruz ki, gerek bölgemizde, gerekse 
dünyada barış düzeninin bozulmasına, 
birbiriyle irtibatlı birkaç sebeple kayıtsız 
kalmamız düşünülemez. Her şeyden önce 
milletimizin yüksek menfaatleri bunu 
gerektirmektedir. Ayrıca insani ve tarihi 
sorumluluklarımız da, reel politik şartlar 
da bizi buna seyirci kalmaktan alıkoy-
maktadır. “Bize ne”ci bir anlayışla sorum-
luluklarımızdan geri durmak, tarihimize, 
geleceğimize ve milletimizin yüksek men-
faatlerine ihanet olacaktır. Unutmayalım 
ki riskler ve menfaatler ikiz kardeş gibidir. 
Riskin olmadığı hiçbir faaliyet söz konusu 
olamaz. Hayat bir risktir, siyaset bir risktir, 
ticaret bir risktir. Herşey riskle iç içedir. 
Birinin bulunmadığı yerde diğerini de ne 
yazık ki bulamazsınız.

Barışın kalıcı  hale  getiri lmesi  için 
Türkiye’nin de üzerine düşen sorumluluk-
lar vardır. Birleşmiş Milletler’in bu süreçte 
mutlaka güçlendirilmesi gerektiğine ina-
nıyoruz. Onun için hafta başında toplanan 
Bakanlar Kurulumuzda, BM Güvenlik 
Konseyi kararı çerçevesinde, Lübnan’a as-
ker gönderme konusunu bütün yönleriyle 
değerlendirdik. Lübnan’da görev yapacak 
BM Gücü’ne destek sağlama konusunda 
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prensip kararı aldık. Bu kararı alırken 
ilgili bütün kurumlarımızla görüşmek su-
retiyle, bunu bütün bakan arkadaşlarımla 
paylaşmak suretiyle bu karara vardık. Hü-
kümetimiz, önümüzdeki günlerde bu ko-
nuda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden 
yetki talebinde bulunacaktır.

Hatırlarsınız, biz başından beri belli şartla-
rın oluşması halinde bu güce katkı verme-
yi değerlendireceğimizi ifade ettik. Birinci 
şartımız, BM Güvenlik Konseyi kararının 
alınmasıydı. İkinci şartımız, ateşkesin ilan 
edilmesiydi, çatışmaların durdurulmasıy-
dı. Üçüncü şartımız da tarafların katkımızı 
olumlu karşılamasıydı. Şu anda bunların 
hepsi gerçekleşmiş durumda. Bakınız, 
Avrupa Birliği 7.000 askerini gönderme ka-
rarını verdi. Bunun yanında Lübnan baş-
bakanı sürekli olarak arıyor, görüşüyoruz, 
ben arıyorum, görüşüyoruz ve Türkiye’nin 
muhakkak kardeşlerimiz olarak burada 
bulunması gerekir diyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Alman-
ya’sıyla, Fransa’sıyla, İtalya’sıyla defaatle 
kendileriyle görüştüm. Sayın Chirac’la gö-
rüştüm, Sayın Merkel’le görüştüm, Sayın 
Prodi’yle görüştüm. Kesinlikle Türkiye’nin 
bir yüzü Avrupa’ya bakıyor, bir yüzü 
İslam Dünyası’na bakıyor. Muhakkak 
Türkiye’nin de burada bulunması gerekir 
diyorlar ve biz de başta BM Genel Sekre-
teri Annan olmak üzere kendileriyle de 
bunları konuştuk. Ve dedik ki burada aynı 
zamanda İslam Konferansı Örgütü’nün 
Malezya zirvesinde bulunan çeşitli ülkeler 
vardı. Ve bunlardan Malezya başta olmak 
üzere Endenozya, Bangladeş, Nepal, Bru-

nei hatta hatta Pakistan’ın da burada bu-
lunması, inanıyorum ki, tarafları çok daha 
rahatlatacaktır dedik ve kendileri de buna 
olumlu yaklaşımda bulundular. 

Gönderilecek güç, barışı korumakla görev-
lendirilmiştir, yoksa olmayan bir barışı te-
sis etmeyecektir. Yani savaşan bir güç, mu-
harip bir güç de olmayacaktır. Bundan önce 
de buna benzer bazı ifadeler hep kullanıldı. 
İşte savaşın içine mi atıyoruz, ateşin içine 
mi atıyoruz, burada böyle bir şey söz konu-
su değil. Bakınız ben Dışişleri Bakanımı böl-
geye gönderdim. Biz bunları Türkiye’den 
seyretmiyoruz, izlemiyoruz. Sadece televiz-
yon yayınlarıyla, sadece gazete haberleriyle 
karar vermiyoruz. Bizzat Dışişleri Bakanımı 
geniş bir heyetle oraya gönderdim ve bizzat 
Dışişleri Bakanım, Başbakanlarla, bölgede, 
Dışişleri Bakanlarıyla ilgili kurum yetkili-
leriyle görüşmeler yaptıktan sonra heyetini 
de orda bıraktı. Ve heyet çalışmalar yaptı ve 
bu raporlar da bize geldi. 

Gerek Sayın Sinyora’yla bölgede görüş-
meler yapıldı, Sayın Mahmud Abbas’la 
bölgede görüşmeler yapıldı. Aynı şekilde 
Olmert’le bölgede bizzat gidip görüşme 
yapıldı. Daha sonra Suriye Devlet Başkanı 
Sayın Beşar Esad’la görüşmeler yapıldı ve 
bunun yanında muhalefet gruplarıyla on-
ların liderleriyle de görüşmeler yapıldı ve 
hiç biri Türkiye’yi biz burada istemiyoruz 
demediler. Biz Türkiye’yi burada görmek 
istiyoruz ve Türkiye’nin burada olması bizi 
çok daha rahatlatacaktır dediler.

Ne yazık ki, gerçekleri çarpıtmak suretiy-
le bu konularda zihinleri bulandırmak 
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isteyenler var. Bir kez daha açık ve net 
söylüyorum; Hizbullah, Lübnan’ın ege-
menlik sorunudur ve Lübnan hükümeti-
nin muhatabıdır. Dolayısıyla Hizbullah’ın 
silahsızlandırılması gibi bir görev de BM 
barış gücü için söz konusu değildir ve ol-
mayacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Muhalefetin bilinçli olarak kamuoyumuzu 
yanlış yönlendirdiği bir başka husus da 
şudur. Sanki evlatlarımız ilk kez bir ulusla-
rarası barış misyonunda görev alacakmış 
gibi bir izlenim oluşturulmak isteniyor. 
Türkiye ilk kez uluslararası bir barış mis-
yonuna destek vermiyor. Mehmetçik dün-
yanın farklı bölgelerinde 28 ayrı misyonda 
bugün rol üstlenmiş durumdadır. Bakınız, 
bugüne kadar, uluslararası barışı koruma 
misyonlarına toplam 10 binden fazla as-
keri personelle katkıda bulunduk. Ulusla-
rarası misyonlarda bini aşkın sivil polis ve 
jandarmamız görev yapmış, 250 civarında 
subayımız gözlemci ve danışman olarak 
yer almıştır. Halen gerek BM, gerekse 
NATO, AB ve AGİT tarafından yürütülen 
barış operasyonlarına asker ve sivil polis 
katkısında bulunuyor, ayrıca lojistik des-
tek sağlıyoruz. Hava ve deniz unsurlarımız 
da bu misyonlarda rol alıyor.

Bugün Türkiye BM çerçevesinde, Avru-
pa, Asya ve Afrika kıtalarında, Bosna ve 
Kosova’dan, Liberya’ya, Fildişi Sahilleri’ne, 
Kongo, Sierra Leone, Timor ve Gürcistan’a 
kadar pek çok ülkede, barışı koruma ope-
rasyonlarında 245 sivil polis ve 8 subayla 
yer almaktadır. NATO çerçevesindeki 

birçok operasyona da askeri katkılar sağlı-
yoruz. Kosova’da 12 haziran 1999’dan bu 
yana devam eden KFOR askeri harekatın-
da bugün 410 kişilik bir taburumuz bulu-
nuyor. Saraybosna, Üsküp ve Tiran karar-
gahlarında personellerimiz, Irak Eğitim 
Misyonu karargahında subaylarımız var. 

Yine NATO’nun Afganistan’daki ISAF 
harekatı liderliğini Haziran 2002’den bu 
yana iki kez üstlendik. Afganistan’da bu-
gün hala 249 personelimiz var. Ağustos 
2006’dan itibaren Kabil Bölge Komu-
tanlığını iki yıllık bir süre için Fransa ve 
İtalya’yla müştereken üstleniyoruz. Avru-
pa Birliği çerçevesindeki barışı koruma 
harekatlarına da 400 civarında askeri 
personel, 51 jandarma ve polisle katılıyo-
ruz. Bosna-Hersek’teki AB misyonunda 
400’e yakın askeri personel ve 46 kişilik 
jandarma timiyle yer alıyoruz. Kosova, Ma-
kedonya, Sırbistan-Karadağ, Gürcistan ve 
Arnavutluk’taki AGİT Alan Misyonlarına 
da katkıda bulunuyoruz. El-Halil’deki Ge-
çici Mevcudiyet’e gözlemci subaylarımız-
la, Sudan’daki Afrika Birliği Misyonuna da 
bir C-130 uçağıyla katılıyoruz.

Sevgili vatandaşlarım... 

Az önce de ifade ettim; Türkiye artık o eski 
Türkiye değildir. Türkiye, BM sisteminde 
söz sahibi bir ülkedir. İnsan potansiyeli, 
ekonomik büyüklüğü, güçlü ordusu ve 
devlet tecrübesiyle hem bölgesinde hem 
de dünyada bir istikrar unsurudur. Tür-
kiye artık yönlendirilen, maruz kalan bir 
devlet değil, küresel politikaların oluştu-
rulmasında rol oynayan önemli bir aktör-
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dür. Her zaman söylüyorum, Türkiye artık 
gündemi belirlenen değil, gündem belirle-
yen ülkelerden bir tanesidir. BM Güvenlik 
Konseyi’nin önümüzdeki dönem için en 
güçlü adayları arasında yer almaktadır.

Bu durum, elbette Türkiye’ye önemli 
yükümlülükler de getirmektedir. Büyük 
düşünemeyenler, Türkiye’yi de, Türk ordu-
sunu da hafife aldıklarını artık fark etme-
lidir. Özellikle de devletimizin milletiyle, 
ordusuyla aynı anda pek çok fonksiyonu 
birden icra edemeyeceğini düşünmek ka-
bul edilemez. Bu noktada da bazı yanlış 
değerlendirmelerin yapıldığını üzülerek 
görüyoruz. Mehmetçiğin barışı koruma 
misyonlarında görev yapması bugüne 
kadar terörle mücadelemizde bir zaaf 
oluşturmadığı gibi bundan sonra da oluş-
turmayacaktır.

Bunlardan biri diğerine mani değildir. Ak-
sini söylemek en azından kendimizi hafife 
almaktır, imkan ve kabiliyetlerimizi küçüm-
semektir. Dün Afganistan’a askerimizi gön-
derirken Türkiye’de terörle mücadelemiz 
yok muydu? Somali’ye gönderdiğimizde 
yok muydu? Bosna’ya gönderdiğimizde yok 
muydu? Kosova’ya gönderdiğimizde yok 
muydu? Bugün de olacak, yarın da olacak. 
Lütfen, kendimize bir defa bu noktada saygı-
lı olmamızda çok büyük fayda var. Ordumuz 
güçlüdür, her bir cephede üzerine düşeni de 
rahatlıkla yapacak güç ve kabiliyettedir.

Değerli vatandaşlarım...

Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Türkiye, 
şartlar ne olursa olsun, kurumlarımızın 

eşgüdümü ve milletimizin dayanışmasıyla 
varlığını ve bütünlüğünü koruyacaktır. 
Biz, zaman, sabır ve kararlılık isteyen bu 
mücadeleyi sürdürecek güce ve iradeye 
sahibiz. Bundan kimsenin en ufak bir 
tereddüdü olmasın. Güvenliğimiz açısın-
dan gerekli gördüğümüz her adımı, en 
iyi zamanlamayla atmakta asla tereddüt 
etmeyiz. Dost ve komşu ülkelerden de, 
tutarlı ve tavizsiz bir tavır sergilemelerini, 
teröre güvenli sığınak imkanı tanımama-
larını bekliyoruz. Zira, küreselleşen terör 
karşısında ortak hareket etmek son derece 
önemlidir.

Türkiye, terörizme karşı verilen ulusla-
rarası mücadelede üzerine düşeni nasıl 
yapıyorsa diğer ülkelerden de aynı tavrı 
bekleme hakkına sahiptir, sahibiz. Ancak 
BM çerçevesindeki bir barışı koruma 
misyonuyla terörle mücadele konularını 
karşılaştırmak ya da birbirine karıştırmak 
vahim bir yanlışlık olur. Anlaşmazlıkla-
rın barışçı yollarla çözülebildiği yeni bir 
dönem başlatmak, bölgede ve dünyada 
söz sahibi olan herkesin ortak sorumlu-
luğudur. Onun için biz, barışın kalıcı hale 
getirilmesi, bu fırsatın en iyi şekilde değer-
lendirebilmesi, daha fazla masum insanın 
ölmemesi için bütün gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.

Bir taraftan çocuklar ağladığı zaman ağ-
layacaksın, anneler orada ölürken, şehit 
olurken ağlayacaksın, o bombalanan 
yerleri, o yaşlı insanları gördüğün zaman 
ağlayacaksın ama onların korunmasına 
yönelik, bu sürecin sona ermesine yönelik 
bir fiili müdahalenin içerisinde yer alma-
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yacaksınız. Bunun akılla mantıkla izahı 
yoktur.

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye ekonomisinde, hükümetimiz 
döneminde başlayan hızlı iyileşme süreci 
aynı tempoyla devam ediyor. Makro eko-
nomik göstergelerdeki iyileşmeler, bugün 
artık mikro seviyelerde de, vatandaşımızın 
günlük hayatında da hissedilir hale geldi. 
Bakınız, % 50, % 60, hatta % 130’lara kadar 
tırmanan enflasyon dizginlenmiş ve tek 
haneli rakamlara indirilmiştir. Buna kar-
şılık bu dönemde, ortalama memur maaşı 
% 85, kamu işçi ücretleri % 65, net asgari 
ücret % 107, özürlü aylığı % 298, 65 yaş 
aylığı ise % 171 oranında artmıştır. Eko-
nomimizin enflasyondan sonra en önemli 
sorunu olan işsizlikte de iyileşme trendini 
yakalamış bulunuyoruz.

Bakınız, 2003 yılının ikinci çeyreğinde iş-
sizlik % 10 seviyesindeydi. Türkiye ekono-
misindeki büyüme ve canlanma sayesinde 
bu oran 2004 yılında % 9.3’e, 2005’te ise 
% 9.2’ye gerilemiş durumda. 2006 yılının 
ikinci çeyreğinde bu oran % 8.8’e inmiş-
tir. Bakınız, bu oranı söylerken bu yılın 
ortalaması budur iddiasında değilim veya 
olacaktır iddiasında da değilim, mevsim-
seldir. Ama iyi yolda olduğumuzu açıkça, 
net olarak sizlere ifade etmek istiyorum. 
Bakın, artmıyor, yavaş yavaş da olsa azalı-
yor. İnşallah bu durum önümüzdeki yıllar-
da da devam edecek ve işsizlik ülkemizde 
daha da azalacak, kronik bir sorun olmak-
tan çıkacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye son dönemde, pek çok alanda zoru 
başarmış, eğitimde, ulaşımda, enerjide, 
sağlıkta, konut yapımında ciddi ilerleme-
ler kaydedilmiştir. Yine tarım alanında da 
son derece umut verici gelişmeler yaşan-
mıştır. Türk tarımı on yıllardır ihmale uğ-
ramış, ne yazık ki köylümüzün, çiftçimizin 
sırtına ağır yükler binmiştir. Sıkıntıların 
tamamının bugünden yarına ortadan 
kalkması elbette beklenemez, beklenme-
melidir. Ancak biz hükümet olarak bu 
sorunların üstüne de cesaretle, kararlılıkla 
gidiyoruz. 

Bildiğiniz gibi fındık üreticilerimizin bazı 
sıkıntıları var. Fındık üreticilerimizin so-
runlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek 
için baştan beri büyük bir gayretle, bü-
yük bir hassasiyetle çalıştık, çalışıyoruz. 
Hükümet olarak daha önce Fiskobirlik’in 
toplam 1 katrilyon 889 milyar TL tuta-
rındaki borçlarını silmiştik. Fiskobirlik 
esasen yetki ve sorumluluklarıyla bir ba-
ğımsız kuruluş haline geldi, yani şu anda 
bağımsız bir kuruluştur, bizimle hiçbir 
bağlantısı yasal olarak yoktur. Yine de, bazı 
sıkıntılar yaşanmaya başlayınca üretici-
mizin mağduriyetini önlemek için gerekli 
tedbirleri aldık. Ve hatırladığınız gibi bu 
yıl bu sıkıntıları görünce, fındık alınmaya-
cağına dair açıklamalar yapılınca, bunun 
üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de 
fındık alımı yapacağını bizler kamuoyuna 
duyurduk. Hemen çalışmalarına başlayan 
Toprak Mahsulleri Ofisimiz, hazırlıklarını 
tamamlamak üzeredir. Finansman nokta-
sında herhangi bir sorunumuz olmayacak-
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tır. Bu konudaki yasal prosedür de en kısa 
zamanda tamamlanacaktır.

Bu yıl fındıkta gerçekleşen yüksek verimin 
bereketi inşallah bu tedbirlerle üreticimi-
zin yüzünü güldürecek, herhangi bir mağ-
duriyete meydan verilmeyecektir. Ancak 
bu konuda uzun vadeli bir strateji izlenme-
si de zorunlu hale gelmiştir. Bunu niye söy-
lüyorum, çünkü fındık bir istismar aracı 
olmaktan çıkmalıdır. Fındık, siyasetin bir 
istismar odağı olmamalıdır. O sadece fın-
dık üreticisinin bir alınteri, onun karşılığı 
olan nimetidir. Ve biz o nimetin piyasalar-
da adil olarak karşılığını bulması gerek-
tiğine inanıyoruz. O zaman uzun soluklu 
yolculukta ne yapabiliriz? Bunu düşündük 
ve bu doğrultuda fındıkta lisanslı depocu-
luğun kurulması için çalışmaların bir an 
önce başlatılması talimatını verdim ve bu 
da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
yürütülüyor.

Bizim, vatandaşlarımızın sıkıntılarına, 
dertlerine bigane kalmamız söz konusu 
olamaz. Maksadımız, hem üreticimizin le-
hine olacak, hem ekonomimizin gerçekle-
riyle örtüşecek, uzun vadeli, sağlıklı, akılcı 
bir plan oluşturmaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Milli servetimiz olan ormanlarımızla bir-
likte bizim ciğerlerimiz yanıyor, yüreğimiz 
yanıyor. Bakınız, Akdeniz iklim kuşağında 
yer alan İspanya’da 70 bin, Portekiz’de 
32 bin, İtalya’da 11 bin hektar orman ya-
narken bizde Ağustos sonu itibariyle bu 
rakam sadece 4 bin 793 hektarla sınırlı 

kalmıştır. Bu yıl ülkemizde bin 657 adet 
orman yangını çıkmış, bunlardan sadece 
üç tanesinin söndürülmesinde olağanüstü 
hava şartlarından dolayı ciddi zorluk ya-
şanmıştır. Ancak, yangınlarla mücadelede 
kesinlikle bir zafiyet söz konusu değildir. 
Şüphesiz ki şu andaki bütün ekipmanlar 
yeterli midir, yeterli değildir. Bunları daha 
da güçlendireceğiz. 

Bundan sonra ki süreçte bütün bu ekip-
manlarımız çok daha çağdaş, çok daha mo-
dern, çok daha güçlü hale getirilecektir. İd-
dia edilenlerin aksine, bizim dönemimizde 
orman yangınlarında gerek sayı, gerekse 
hektar olarak ciddi bir azalma vardır. Bakı-
nız, bu dönemde alınan tedbirler sonucun-
da yangınlarda zarar gören orman alanı % 
65’lik bir azalmayla 13 bin 590 hektardan, 
4 bin 780 hektara inmiştir. Unutmayalım 
ki, ülkemizde orman yangınlarının % 95’i 
insan kaynaklıdır. Onun için bütün vatan-
daşlarımı bu konuda azami dikkat ve has-
sasiyet göstermeye çağırıyorum. 

Yanan alanlar bir yıl içerisinde yeniden 
ağaçlandırılacak, bu alanların bir metreka-
resinin bile başka bir amaçla kullanılması 
söz konusu olmayacaktır. Geçmiş yıllarda 
yanan ağaçların yerine de yenileri dikil-
miştir. Ayrıca, yanan alanlar hariç yıllık 
350 bin hektarlık bir ağaçlandırma prog-
ramıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük 
ormanlaştırma programını gerçekleştiri-
yoruz. Hedefimiz bu rakamı yıllık 500 bin 
hektara çıkartmaktır. Bu yıl çıkan orman 
yangınlarından dolayı mağdur olan vatan-
daşlarımızın da her türlü zararını karşılı-
yoruz, karşılayacağız.
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Bir kere daha ifade edeyim ki, Türkiye’yi 
nasıl el ele, omuz omuza karanlıklardan 
çıkarıp bugünlere getirdiysek, bundan 
sonra da sorunlarımızı yine hep birlikte 
çözeceğiz. İşte bunun için de güçlü olmak, 
güçlü kalmak, Türkiye’nin ufkunu açık 
tutmak, dünyanın seyrine uygun politi-
kaları cesaretle ve kararlılıkla uygulamak 
mecburiyetindeyiz. Milletçe yolumuz açık, 
geleceğimiz aydınlık olsun diyor, sizleri bu 
anlamlı gecede, bu anlamlı buluşmamız-
da, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.
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Değerli konuklar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum.

Ekonomik ve sosyal boyutlarıyla, başta İs-
tanbul olmak üzere bütün Türkiye’yi doğ-
rudan ya da dolaylı olarak etkileyen göç 
sorununu konuşmak için bir arada bulu-
nuyoruz. Şimdiye kadar sayısız toplantıya, 
araştırmaya, sempozyuma konu olan bu 

meselenin üzerinde etraflıca durmak ge-
rekiyor. Bütünlüklü bir yaklaşımla göçün 
sebeplerini belirlemek, buna göre doğru, 
kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmek 
zorundayız. 

Biz her zaman, ülke meselelerini bir bütün 
halinde değerlendirmenin, birbiriyle bağ-
lantılı sorunları birlikte ele almanın gay-

Iktisadi Araştırmalar Vakfı 
“Istanbul’da Göçün Yönetimi” 

Semineri

İstanbul | 02 Eylül 2006
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reti içinde olduk. Sorunların sebepleriyle 
sonuçları arasındaki ilişkileri görmeden, 
doğrudan yada dolaylı bütün bağları bil-
meden gerçek anlamda bir çözüm ürete-
mezsiniz. Nasıl ki, güvenlik sorunları ada-
let ve eğitimden bağımsız düşünülemezse 
aynı şekilde göç de ekonomik ve sosyal 
kalkınmadan, bölgeler arası dengesizlik-
ten bağımsız düşünülemez.

Ne yazık ki, geçmişte yıllarca popülist 
bir siyaset ve yanlış kalkınma stratejile-
ri izlendi. Ankara, sadece Diyarbakır’a, 
Van’a, Rize’ye, Sivas’a değil yanı başındaki 
Kırıkkale’ye bile uzak kaldı. Bölgesel kal-
kınma ihmal edildi. Kırıkkale, İskenderun, 
Ereğli, Karabük, Seydişehir gibi pek çok 
şehrimiz birer fabrikanın kaderine teslim 
edildi. Şehirlerimizin tarihi ve kültürel 
mirasının, ekonomik ve sosyal dokusunun 
korunmasına özen gösterilmedi. 

İmkansızlıklar içerisinde çaresiz kalan 
insanımız yıllarca büyük şehre, özellikle 
de İstanbul’a göçü bir çıkış yolu olarak 
görmüş, ancak çoğu kez hayal kırıklığına 
uğramış, ağır bedeller ödemek zorunda 
kalmıştır. Evet, İstanbul dünyanın sayılı 
şehirlerinden biridir… Gözümüzün ışığı, 
Türkiye’nin kalbidir… Ancak, merkezi 
yönetimlerin çarpık bakışları yüzünden 
İstanbul’un en gözde mekanları, tarihi 
ve doğal zenginlikleri yağmalanmıştır. 
Anadolu’dan gelen insanlarımızın çaresiz-
liği acımasızca istismar edilmiş, siyasi rant 
aracı olarak kullanılmıştır. Böylece şehrin 
kenarları da kontrolsüzce büyümüş ve çir-
kinleşmiştir. 

Bakınız, dünyanın en güzel boğazına iğre-
ti, çirkin yapılar inşa etmekle İstanbul’un 
kenar semtlerini işgal etmek birbiriyle 
yakından ilgilidir. Boğazdaki çarpık ya-
pılaşmanın, gecekondudan daha masum 
olduğunu kimse iddia edemez. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz bu meseleyi de bütünlüklü bir yak-
laşımla ele aldık ve büyük mesafeler kat 
ettik… Bakınız, şehirlerimizin tamamını 
kapsayan imar seferberliğimiz bütün hı-
zıyla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük kentsel dönüşüm projelerini ha-
yata geçiriyoruz. Eskiden belediye ekipleri 
kaçak bir yapıyı yıkmaya kalkışsa günlerce 
bunun kavgası yapılırdı. Şimdi, vatanda-
şımız belediyenin, hükümetin kendisini 
mağdur etmeyeceğini bildiği için devasa 
sorunlar bile kolaylıkla çözülüyor. 

Ankara’nın göbeğinde, Havaalanı yolunda 
20 bin tane gecekondu yıkıldı ve yerine 
insani ihtiyaçlara cevap verecek konutlar 
yapılacak. Başbakanlık Toplu Konut İdare-
miz Türkiye çapında tam 250 bin modern 
konut inşa ediyor. Bu konutlar altyapıla-
rıyla, sosyal donatılarıyla, hastaneleriyle, 
okullarıyla, camileriyle birlikte yapılıyor. 
Keza, Belediyelerimiz bu alanda büyük bir 
seferberlik yürütüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım…

Kızılcahamam’daki toplantımızda İstan-
bul ilçe Belediye Başkanlarımıza yaptığım 
çağrıyı burada tekrarlamak istiyorum. 
Sadece İstanbul’daki değil, İzmir’deki, 
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Antalya’daki, Adana’daki Belediye Başkan-
larımıza; 81 vilayetimizdeki bütün yerel 
yöneticilerimize sesleniyorum: Siyasi risk 
alma pahasına da olsa bir tek kaçak yapıya 
izin vermeyin. Kamu yönetimi, toplumun 
ihtiyaçlarını, taleplerini esas almalıdır. 

Onun için de, öncelikle sorunların yerin-
den çözümüne hız kazandırmalıyız. Çevre 
bilincini en üst düzeye çıkarmalı, toplu-
mun bütün katmanlarına yaymalıyız. Biz 
yola çıkarken temiz toplum dedik, temiz 
çevre dedik, temiz yönetim dedik… Bu an-
layışla, sanayi tesislerinin şehir merkezle-
rini işgal etmesine, tarihi ve doğal zengin-
liklerimizin fütursuzca tahrip edilmesine 
engel olduk. İhmal edilen, hatta bazıları 
çürümeye terk edilen pek çok mekanı tek-
rar İstanbul’a kazandırdık.

İşte Haliç, işte Eyüp Sultan, işte Feshane… 
Bunlara yenilerini ekleyerek İstanbul’u 
daha yaşanır bir şehir haline getirmekte 
kararlıyız. Tabii ki bunu gerçekleştirebil-
mek için İstanbul’a göçü, göçün ortaya 
çıkardığı çarpık kentleşmeyi ve sosyal 
sorunları bütün boyutlarıyla ele almalıyız. 
Bu konuda merkezi idareye, yerel yönetim-
lerimize, iş adamlarımıza, sivil toplum ku-
ruluşlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza 
büyük sorumluluklar düşüyor. Hepimizin 
bu konuda azami hassasiyeti göstermemiz 
gerekiyor.

Sorunu kalıcı bir biçimde çözebilmek için 
öncelikle göçün ekonomik, sosyal, kültürel 
ve psikolojik nedenlerini ortadan kaldır-
malı, vatandaşımıza bulunduğu yerde in-
sanca yaşama imkanlarını sağlayabilmeli-

yiz. İstanbul Türkiye’nin özetidir, diyoruz. 
İstanbul’un, dolayısıyla Türkiye’nin gelece-
ğini yakından ilgilendiren çok boyutlu bir 
sorunun, İstanbul’a göçün tartışılacağı bu 
toplantının yol gösterici olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar... Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Ege Bölgesi Sa-
nayi Odamızın değerli yöneticilerine, bu 
teşvik edici ödüllerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Ege Bölgemizin değerli sanayi-
cilerini de, bölgeye ve ülkemize yaptıkları 
katkılardan dolayı ayrıca kutluyorum.

Sanayicilerimiz, üreterek, istihdam sağ-
layarak, ihracat yaparak, vergilerini öde-
yerek kalkınma seferberliğimizde öncü 

rol oynuyorlar. Bizim, hükümet olarak 
en önemli hedefimiz özel sektör odaklı, 
sürdürülebilir bir büyümeyi ekonomiye 
hakim kılmak. Biz istiyoruz ki, işadamla-
rımız, sanayicilerimiz, tüccarımız, serbest 
rekabet koşullarında çalışsınlar, üretsinler 
ve ekonomik büyümenin motoru olsunlar.

Devlet eliyle üretim, devlet eliyle istihdam, 
devlet tekeli, devlet müdahalesi… Bun-
ların modası çoktan geçmiştir, isteseniz 

Ege Bölgesi Sanayi Odası 
Başarılı Sanayiciler Ödül Töreni

İzmir | 09 Eylül 2006
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de bugünün ekonomik gerçekleriyle bu 
işi sürdüremezsiniz. Bakınız, bir dönem 
ekonominin tamamen devlet tarafından 
kontrol edildiği ülkeler bile bugün özel-
leştirmelerini tamamlamış, serbest piyasa 
koşullarına geçmiş, ekonomilerini küresel 
gelişmelere uyumlu hale getirmişlerdir. 
Biz, maalesef bu konuda epey zaman kay-
bettik. Ama, çok şükür, özellikle son 4 yıl-
da, Türkiye ekonomisi, heba ettiği zamanı 
telafi etmeye başlamıştır.

Bakınız;  1993-2002 yılları arasında 
Türkiye’nin ortalama büyüme hızı, sade-
ce yüzde 2.6. 2003-2005 döneminde ise 
ortalama yüzde 7.6. 2002 yılında, özel 
sektör yatırımları, 31.3 milyar dolar sevi-
yesinde. 2005 yılında bu miktar, tam 74.6 
milyar dolar seviyesine çıkmış. Bu artış 
devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde, özel 
yatırımlar, 2005’in aynı dönemine göre 
tam yüzde 30.2 oranında artmış. Bakınız 
bunlar, sağlanan istikrar ortamının ve 
sürdürülebilir sağlıklı bir büyümenin gös-
tergeleridir.

Bu olumlu gelişmeleri görmeyenler, gör-
mek istemeyenler olabilir. Türk sanayicisi-
nin, işadamının bu başarısını gölgelemek 
isteyenler olabilir. Nitekim oluyor da… Ba-
kıyorsunuz, ekonomide elde edilen her ba-
şarıyı, milletin başarısı olsun, sanayicinin 
başarısı olsun, hükümetin başarısı olsun, 
kırk dereden su getirip, olmadık saiklere 
bağlayanlar çıkıyor. Halbuki kendimize 
güvendiğimizde, gücümüze inandığımız-
da başaramayacağımız iş, aşamayacağımız 
engel yoktur.

Bakın biz göreve geldiğimizde, üretimin, 
istihdamın, yatırımın, ihracatın önündeki 
engelleri tek tek kaldıracağız dedik. 4 yıl 
içinde alınan yol, Türkiye’nin daha önceki 
30 yılına, 40 yılına, 50 yılına bedel. İşte 
enflasyona bakın, üretim göstergelerine 
bakın, özelleştirme gelirlerine, turizm ge-
lirlerine, doğrudan uluslararası sermaye 
girişlerine bakın. Bunlar, işçisinden işve-
renine, çiftçisinden sanayicisine kadar bü-
tün kesimlerimiz Türkiye’nin geleceğine 
odaklandığı için gerçekleşebiliyor.

Tabii ki zaman zaman dalgalanmalar 
olacak, küçük hareketlilikler yaşanacak. 
Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bu 
dalgalanmalar, hareketlilikler, piyasa eko-
nomisinin en tabii sonuçlarıdır. Nitekim 
bakın bu yılın Mayıs ayından itibaren 
bu tür bir dalgalanma yaşadık. Türkiye 
ekonomisini iyi izleyemeyenler, iyi analiz 
edemeyenler, ekonominin nereden gelip 
nereye gittiğini, nasıl bir değişimden geçti-
ğini algılayamayanlar, bu dalgalanmalarda 
hemen paniğe kapıldılar. Ama ekonomiye, 
ekonomi yönetimine güvenenler, ekono-
minin yapısal olarak değiştiğine, güçlen-
diğine inananlar soğukkanlı bir şekilde bu 
dönemi başarıyla atlattılar.

Bugün geldiğimiz noktada, hedeflerimizi 
aynen muhafaza ediyoruz. Enf lasyona 
bakın, Ağustos ayında gerek ÜFE, gerekse 
TÜFE eksi olarak gerçekleşti. Yıllık enflas-
yon Ağustos ayında TÜFE’de yüzde 10.26. 
İnşallah gerileme devam edecek. Orta ve 
uzun vadede enflasyon hedeflerimizi tut-
turmak konusunda son derece kararlıyız. 
Kamunun; üretimin, yatırımın, istihdamın 
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önünde engel olmasına, asla müsaade 
etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. 
Göreceksiniz, mevcut sorunlar da süreç 
içinde tek tek çözüm yoluna girecek. 

Bakın, bundan üç yıl, dört yıl önceki so-
runlarınızla, bugünkü sorunlarınızı kı-
yaslayın. O gün sorunlar listenizde neler 
vardı, bugün neler var? O gün öncelik-
leriniz neydi, bugün ne? Sadece bunları 
kıyasladığınızda bile, değişimi, dönüşümü 
açık, net göreceksiniz. Yine, istihdamda 
da sevindirici gelişmelere yaşıyoruz. 2006 
ikinci çeyreğinde işsizlik yüzde 8.8’e kadar 
geriledi. 139 bin kişi ilk kez bir iş bulup 
çalışmaya başladı. Yine 778 bin tarım 
çalışanı, sanayi ve hizmetler sektöründe 
iş buldu. İşte bunlar, sanayicilerimizin, iş 
adamlarımızın, ihracatçılarımızın gerçek 
başarısıdır. Bugün geldiğimiz noktada 
önemli payı olan başarılı sanayicilerimizi 
bir kez daha kutluyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer kurul üyeleri... değerli katılım-
cılar... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Öncelikle, Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun 14. toplantısında aranızda ol-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

Bildiğiniz gibi, kamunun, üniversitelerin 
ve sanayimizin temsil edildiği kurulda 

onayladığımız Ulusal Bilim ve Teknoloji 
Stratejimiz yaklaşık iki yıldır uygulanmak-
tadır. Bu uygulamanın son derece sevindi-
rici olan 2005 yılı sonuçları, gelecek için 
de ümitlerimizi artırmıştır. Biz, her alanda 
dünyayla rekabet edebilen bir Türkiye için 
çalışıyoruz. Biliyoruz ki, güçlü bir Türkiye, 
bilgiyle, bilimle atılan temeller üzerinde 
yükselecektir. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun 14. Toplantısı  

Açılış Konuşması

Ankara | 11 Eylül 2006



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

49

Bilim ve teknoloji alanında geri kalırsak, 
ekonomik ve siyasi alanlarda da dünyayla 
rekabet edemeyiz. Çünkü çağdaş dünyada, 
gelişmiş ülkelerde bugün geçerli olan, bil-
giye dayanan üretimdir, bilgiye dayanan 
yönetimdir, bilgiye dayanan eğitimdir. 
Bilgi çağında, bir ülke, ürettiği bilgi, geliş-
tirdiği teknoloji ve bulduğu yenilikler öl-
çüsünde dünyada söz sahibi olabilecektir.

Değerli katılımcılar...

Ar-Ge olmadan, Bilgi üretmeden, bilimi 
güçlendirmeden, teknoloji geliştirmeden 
belirlediğimiz büyük hedefleri yakalaya-
mayız. Onun için hükümet olarak, bilime 
ve araştırmaya büyük önem veriyor, bu 
alanı desteklemek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bakınız, araştırma projelerine 
Cumhuriyet tarihimizdeki en büyük kay-
nağı ayırdık. 2005 yılı sabit fiyatlarıyla, 
2002 yılında bu alana yapılan toplam ka-
musal destek sadece 277.3 Milyon YTL idi. 
2003’te iki katlık bir artışla bu rakamı 543 
Milyon YTL’na çıkardık. Yine 2004’te 560 
Milyon YTL kaynak sağladık. 2005’te de bu 
miktarı iki katın üzerinde bir artışla 1 Mil-
yar 100 milyon YTL’na çıkardık. Araştırma 
projelerine yine 2006’da da 1 Milyar 281 
Milyon YTL kaynak ayırdık.

Dikkat ederseniz, son dört yılda gerçekle-
şen toplam reel artış yaklaşık beş kattır. 
Araştırma projelerine, TÜBİTAK, DPT, 
Üniversiteler, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve 
diğer ilgili kurumlar aracılığıyla aktardı-
ğımız bu kaynakların çalışmalara büyük 
ivme kazandırdığına inanıyorum. Bilgi 
toplumu olabilmek için bu araştırmalara 

hayati derecede ihtiyacımız var. Zira, sa-
dece başkalarının ürettiği bilgiyle, geliştir-
diği bilim ve teknolojiyle güçlü, müreffeh 
bir ülke olamazsınız. Kendi araştırmacı-
mıza yeterince kaynak ayırmazsak, hem 
başkalarına bağımlı kalırız, hem de eme-
ğimizle, paramızla, beyin gücümüzle, ister 
istemez başka ülkelerin araştırmalarını 
desteklemiş oluruz. O sebeple kendi beyin 
gücümüzü desteklemek, dünya ile rekabet 
edebilecek bir bilime, bir teknolojiye sahip 
olmak zorundayız. Bilmeliyiz ki, bu alana 
yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan 
yatırımdır.

Değerli katılımcılar...

Biz, en değerli kaynağımız insanımızdır, 
diyoruz. Düşünen, araştıran, bilgi üreten, 
bunları ülkemizin ve insanlığın yararına 
sunan bilim adamlarımıza büyük önem 
veriyoruz. Bilim adamlarımızın yetişmesi, 
verimli çalışabilmesi, emeklerinin zayi 
edilmemesi için gerekli bütün düzenle-
meleri yapmanın gayreti içindeyiz. Büyük 
emeklerle üretilen bilgiyi kullananların 
da, bu emeğin karşılığını ödemesi gerekti-
ğine inanıyoruz. 

Bu anlamda, fikri ve sınai mülkiyet ile 
telif hakları son derece önemlidir. Onun 
için, bilginin değerinin uluslararası norm 
ve standartlarda korunması için gerekli 
adımları bir bir atıyoruz, atmaya devam 
edeceğiz. Ülkemizde bilim insanı sayısının 
artırılması, niteliğinin yükseltilmesi konu-
sunda da memnuniyet verici gelişmeler 
yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, her 
yıl 1000 başarılı gencimize yurtdışı lisan-
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süstü eğitim bursu vermeye başlıyor. Aynı 
şekilde TÜBİTAK’ın bilim insanlarımıza 
verdiği yurtiçi ve yurtdışı destekler arta-
rak devam ediyor. 

Bilim ve teknolojide ülkemizin potansiyeli 
artık harekete geçmiştir. Şimdi yapılması 
gereken performansı artıracak, bu gelişme-
yi sürekli kılacak ortamın sağlanmasıdır. 
Biz bunun için mali ve hukuki mevzuatta 
değişiklikler yaparak önemli kolaylıklar 
getirdik. Elbette, daha yapılacak çok işimiz 
olduğunu biliyoruz. Öncelikle, bilginin 
sosyal ve ekonomik refaha dönüşmesi için 
gereken esnek mali ve hukuki altyapıyı 
oluşturmalıyız. Kurumlarımız da şimdiye 
kadar ortaya koydukları işbirliği ruhunu 
bu alanda da devam ettirmelidir. 

Bakınız, birçok kamu kuruluşumuz kendi 
araştırma programlarını oluşturmaya baş-
ladılar. Bu, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 
oluyor. Kurumlarımız, mevcut sorunları 
çözmek, hizmet kalitesini artırmak için sa-
nayicimiz, üniversitelerimiz ve araştırma 
enstitülerimiz ile birlikte çalışıyorlar. İlgili 
Bakanlıklarımız, TÜBİTAK, DPT, Türk 
Patent Enstitüsü, Dış Ticaret Müsteşarlığı 
gibi kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve 
sanayicimiz bir araya geliyor, tartışıyor 
ve birlikte çözüm üretiyorlar. Bu tür işbir-
liklerinin örneklerinin çoğalmasını arzu 
ediyoruz. 

Değerli katılımcılar...

Dünyayla rekabet edebilmek için, özgün 
teknolojilere ve güçlü markalara sahip 
olmalıyız. Sanayiimiz artık üretimini, tek-

noloji ithalatı ve transferiyle değil, kendi 
geliştirdiği teknolojilerle yapmalıdır. Bu, 
21. yüzyılda var olabilmenin, güçlü ola-
bilmenin, öncü olabilmenin ön şartıdır. 
Bunun için sanayiimizin yeniliğe, Ar-
Ge’ye, kaliteye, rekabete yönelmesi kaçı-
nılmazdır. Ulusal Stratejimizin en önemli 
ayaklarından biri budur. Bu amaçla Ulusal 
Yenilik Stratejisi hazırlığı gündemimizde 
yer alıyor. Bu stratejiyle, firmalarımızın, 
KOBİ’lerimizin dünya çapında rekabet 
edebilecek kalitede, türde, maliyette ürün-
ler ve süreçler geliştirmesini desteklemeyi 
amaçlıyoruz. 

Bakınız, AB’ye üyelik sürecimizin en önem-
li alanlarından biri de Bilim ve Araştırma 
alanıdır. Bildiğiniz gibi, üyelik müzakere-
lerinde açılıp-kapatılan ilk fasıl Bilim ve 
Araştırma faslı oldu. Yıl sonunda, 2002’de 
katıldığımız 6. Çerçeve Programı sona eri-
yor. 2007’den itibaren de 7. Çerçeve Prog-
ramı başlayacak. 6. Çerçeve Programı’nda, 
özellikle hükümetimiz döneminde önemli 
bir ilerleme kaydettik. Program, Avrupa 
Araştırma Alanı ile bütünleşmeye çoktan 
başlamış Türk araştırmacıları için büyük 
bir imkan sunmuştur. Son dönemde alınan 
kararlar ve geliştirilen araçlarla ülkemizin 
bu programdaki başarı oranı %11’den, 
%19’a çıkmıştır. 

Ancak olayı sadece mali boyutuyla değer-
lendirmemek lazım. Bu alanda, AB’ne tam 
üyeliğimizin önündeki bütün engelleri 
ortadan kaldırmamız şart. Araştırma Alan-
larımızın bütünleşmesi hem Türkiye’nin, 
hem de AB’nin yararınadır. Bizim elde 
ettiğimiz en önemli fayda, araştırmacıları-
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mızın dünya bilimi ile ilişkilerinin güçlen-
mesidir. Dünya kalitesinde ürüne, hizmete 
dönüşecek araştırmalar istiyorsak birinci 
ligdeki yerimizi almalıyız. Bu aşamada, 
özellikle sanayimizin, KOBİ’lerimizin, 
proje yapma ve uluslararası ilişkiler kur-
ma kabiliyetlerini geliştirmesi gerekiyor. 
Beklediğimiz performansa ulaşabilmek 
için bunu başarmak zorundayız. 7. Çerçeve 
Programı’na katılım şartlarımız ile ilgili 
hususlar halen müzakere ediliyor. Bu kap-
samda, hem katılım maliyetimiz, hem de 
mali olmayan, mesela araştırmacı, KOBİ 
yöneticileri ve sanayicilerimizin vize soru-
nu gibi hususlar birlikte ele alınıyor. 

Değerli kurul üyeleri...

AB ile üyelik perspektifimiz açıktır. Ayrıca, 
çok geniş bir coğrafya ile köklü ilişkilere 
sahibiz. Dolayısıyla tüm bu ülkelerle, bilim 
ve teknoloji alanında da ilişkilerimizi ge-
liştirmek bizim için son derece önemlidir. 
Zira, bilim ve teknoloji, artık uluslararası 
ilişkilerin temel unsurlarından biridir. 
Bilim ve teknolojideki gelişmeler uluslara-
rası ilişkileri, uluslararası ilişkilerdeki ge-
lişmeler de bilim ve teknolojiyi etkilemek-
tedir. İşte bu nedenle, Uluslararası Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesi, 
kurul gündemimizde yer alıyor. 

Ülkemizdeki bilimin ve teknolojinin ilerle-
mesi için olduğu kadar, dış politikamız ve 
firmalarımızın uluslararası rekabeti için 
de dünya ile sıkı bağlar kurmaya ihtiyacı-
mız var. Bu konuda azami dikkati göste-
riyoruz. Ticari ilişkilerimizi geliştirmek, 
uluslararası temaslarımızın önemli bir 

ayağını oluşturuyor. Sağladığımız güven 
ve istikrar ile uluslararası alanda artan 
itibarımızı işadamlarımızın da en iyi şe-
kilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Bu 
bağları kurarken stratejik olmalıyız. Hangi 
bilgi ve donanıma ihtiyacımız olduğunu 
bilerek yola çıkmalıyız. Nelerin siyasi ve 
ekonomik gücümüzü artıracağını iyi he-
sap ederek hareket etmeliyiz. Bunda dev-
letin yanında, özel sektörümüzün ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın da sorumluluk 
üstlenmesi şarttır. 

Küreselleşen dünyada, böyle kapsamlı 
bir uluslararası perspektif geliştirmeden, 
strateji oluşturmadan başarılı olamayız. 
Ayrıca, bu strateji çerçevesinde yürütü-
lecek bir Uygulama Planı hazırlamalıyız. 
İlgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarımızın TÜBİTAK ve Dışişleri 
Bakanlığı ile beraber bu planın oluşturul-
masına katkı sağlamasını bekliyorum. Bu, 
sorunları birlikte ele alma, birlikte karar 
verme ve birlikte iş yapma kültürümüzü 
de geliştirecektir. Hazırlanacak Uygulama 
Planı’nın bu anlayışla oluşturularak, bir 
sonraki toplantımıza sunulacağını ümit 
ediyorum.

Değerli katılımcılar...

Bilim, sürekli gelişen, sonu olmayan bir 
alan. Onun için, merakını canlı tutan, öğ-
renme sürecinin bir ömür devam ettiğinin 
farkında olan uf ku açık insanlar bilim 
üretebilir, başarılı olabilir. Daha müreffeh, 
daha güçlü bir Türkiye’ye de ancak bilimle, 
başarıyla ve başarıların yükselttiği özgü-
venle ulaşabiliriz. Bu nedenle bilim ve tek-
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nolojide elde ettiğimiz başarı örneklerini 
tanıtmalı, teşvik etmeliyiz. Başarı, takdir 
edildiğinde, ödüllendirildiğinde daha çok 
başarıyı doğurur. Bilgiyle, gayretle, dikkat-
le üretilmiş kaliteli işler ortaya çıkarır. Bu 
kalite, toplumumuzun en temel ihtiyaçla-
rından biridir. Özellikle bilim ve teknoloji 
alanında kalite son derece önemlidir. 

İşte biz bunun için, bilim ve teknolojide ka-
liteye odaklandık. 2004’te bu kurulda bir 
strateji belirleyerek işe başladık. Bununla 
da kalmadık, mali disiplinin gereklerini 
zorlayarak bu alana önemli kaynaklar ak-
tardık. Kurumlarımız araştırma alanına 
birlikte girdiler. Onlara her türlü kolaylığı 
sağlamaya çalıştık, çalışıyoruz. Bütün bu 
yapılanların sonuçlarını da almaya baş-
ladık. Ancak ektiğimiz tohumların asıl 
semeresini, bu stratejiyi izleyerek birkaç 
yıl içinde almaya başlayacağız. Dünyayla 
rekabet edebilen, bilim ve teknoloji alanın-
da da kendi ayakları üzerinde durabilen 
bir Türkiye için, bir bilgi toplumu için bu 
alanda yapılan araştırmalara destek olma-
ya devam edeceğiz. İmkan ve kaynakları-
mızı en iyi, en verimli şekilde kullanarak, 
siz değerli bilim adamlarımızla birlikte, 
Türkiye’yi çok daha ileri noktalara taşı-
makta kararlıyız. Bilim ve Teknoloji Yük-
sek Kurulumuzun şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bu yönde önemli 
katkılar sağlayacağına inanıyor, sizleri bir 
kere daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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İstanbul Ticaret Odamızın değerli üyele-
ri… değerli katılımcılar… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. İstanbul 
Ticaret Odamızın Meclis Toplantısına ba-
şarılar diliyorum. Benden önce konuşan, 
sorunlarını, taleplerini, dilek ve eleştirile-
rini dile getiren değerli arkadaşlarımıza 
katkıları için teşekkür ediyorum.

Sorunları gerçekten çözmek istiyorsak, 
öncelikle karşılıklı konuşmak fikirlerimizi 
paylaşmak, birbirimizi anlamak zorunda-

yız. Biz, buna inanıyoruz ve bunun için 
buradayız. Yoksa Ankara’da odalarımızda 
oturur, oradan kararlar alır ve hiç de ger-
çekçi olamayacak bu kararları uygulamaya 
koyardık. Ancak bunun doğru olmadığına 
inanıyoruz. Böyle bir yönetim anlayışının 
Türkiye’ye nelere mal olduğunu sizler de, 
bizler de hep birlikte yaşayarak öğrendik.

Geçmiş dönemlerde birçok kesimin bu 
anlamda nasıl dayatmalara maruz kaldı-
ğını biliyoruz. Ankara’ya kilitlenip kalmış, 

Istanbul Ticaret Odası  
Meclis Toplantısı

İstanbul | 14 Eylül 2006
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Türkiye’yi, hatta dünyayı Ankara’dan ibaret 
sanan zihniyetlerin nelere ne kadar çözüm 
ürettiğini, yapılanların sorunları nasıl daha 
da büyüttüğünü hiç birimiz unutmadık.

Değerli arkadaşlarım…

Biz çok iyi biliyoruz ki, milletimize tam 
anlamıyla hizmet edebilmek, çalışma-
larımızdan hayırlı neticeler almak için, 
sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmak 
zorundayız. Sanayicimizin, işadamımızın, 
esnafımızın, tüccarımızın sesine kulak 
vermek zorundayız. Onun için gerek ben, 
gerekse arkadaşlarım, toplumun bütün 
kesimleriyle diyalog içinde olmaya azami 
hassasiyet gösteriyoruz. Sorunların üste-
sinden gelebilmek için el ele vermeli, ka-
tılımcı olmalı, istişare etmeliyiz. Doğruya 
ulaşmak için ortak aklı harekete geçirmeli, 
birlikte düşünmeliyiz. Her zaman, her 
konuda, diyalog mekanizmalarını en üst 
düzeyde işletmeliyiz.

Biz bu anlayışın çok yararını gördük, bu 
anlayışla çok mesafe kat ettik. Şimdi, eko-
nomide bizim önümüze sürekli gösterge-
ler geliyor, veriler geliyor, yurt içinden, 
yurtdışından sürekli yorumlar alıyoruz. 
Bugünün dünyasında artık her alanda 
olduğu gibi ekonomide de önünüzdeki 
monitörden her şeyi izlemek mümkün. 
Ancak, İstanbul’un Kapalıçarşısı’na, Mer-
ter’ine, Mahmutpaşa’sına, Gedikpaşa’sına, 
Tahtakale’sine, Osmanbey’ine uğramadan, 
buralarda ne olup bittiğini görmeden, an-
lamadan Türkiye ekonomisi üzerine de, 
dünya ekonomisi üzerine de söylenecek 
her söz, yapılacak her yorum eksik kalır.

Şüphesiz, kağıt üzerindeki, bilgisayar-
lardaki veriler buralarda yansımasını 
buluyor. Ama reel sektörün içine girme-
den, fabrikaların, dükkanların havasını 
solumadan, işçinin alınterini, sanayicinin, 
tüccarın endişesini sevincini görmeden 
yürütülecek bir ekonomik politikanın bir 
yanı hep aksayacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

İşte biz hükümet olarak ekonomik mode-
limizi, ekonomik programımızı bu anlayış 
üzerine inşa ettik. Ankara’da alınan ka-
rarların, Türkiye’nin dört bir yanına nasıl 
yansıyacağını, ticaret üzerinde, sanayi 
üzerinde, istihdam üzerinde hangi etkileri 
yapacağını büyük bir dikkatle inceleyerek 
uygulamaya koyduk. Evet, hâlâ bazı sıkın-
tılarımız var; henüz çözemediğimiz, henüz 
istediğimiz noktaya ulaşamadığımız me-
seleler var. Sizlerin de sık sık bunlara dair 
görüş ve önerilerinizi alıyoruz. Tüm bu 
sorunların çözümü için büyük çaba sarf 
ediyor, gerekli iradeyi ortaya koyuyoruz. 

Bakınız, birkaç gün önce bu yılın ikinci 
çeyreğine ait büyüme rakamları açıklandı. 
Türkiye, 2006’nın ikinci çeyreğinde yüzde 
8.5 oranında büyüdü. Özel sektör yatırım-
larına baktığımızda yine bu çeyrekte de 
önemli bir artış görüyoruz: Yüzde 14.8. İlk 
altı ayda özel sektörün büyümesi ise yüzde 
21.5 olarak gerçekleşmiş. Yine ticaretteki 
gelişme hızı yüzde 7.3. Hâlâ bu büyümenin 
sanal olduğunu, hormonlu olduğunu iddia 
edenler var. Bakınız, ekonomimiz tam 18 
çeyrektir üst üste büyüyor… Bu tarihimiz-
de ilk kez oluyor.
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Üstelik Türkiye ekonomisi kamu yatırım-
larıyla değil, özel sektör yatırımlarıyla bü-
yüyor. Önümüzdeki döneme baktığınızda, 
ikinci 6 ayda bir miktar hız kesmesi bek-
lense de, yine büyüme devam edecek ve 
inşallah hedefimiz olan yüzde 5’i de aşmış 
olacağız. Şimdi rakamları okumayı bilen 
herkes, bunun Türkiye için son derece 
sağlıklı, sağlam, sürdürülebilir bir büyüme 
olduğunu görecektir.

Biliyorsunuz artık bu rekor düzeydeki 
büyüme oranları istihdama da yansımaya 
başladı. Mayıs döneminde, yani 2006’nın 
ikinci çeyreğinde işsizlik yüzde 8.8’e ge-
riledi. Bunun yanında hem ilk kez iş ara-
maya başlayanlar iş bulabildi, hem de 1 
milyona yakın tarım çalışanımız, sanayi ve 
hizmetler sektörüne geçti. Bu umut verici 
gelişmelerin arkası da inşallah gelecek.

Değerli arkadaşlarım…

Özellikle ticarette, beklentilerin ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sa-
nayicimizin, tüccarımızın, ihracatçımızın, 
yatırımcımızın tedirgin olmadan iş yapa-
bilmesi için önünü görebilmesi, istikrarı 
hissedebilmesi, geleceğe güvenle bakabil-
mesi gerekiyor. Bakınız, Türkiye, yaklaşık 
30 yıllık bir dönem boyunca yüksek ve 
kronik enflasyonla yaşamıştır. Böyle bir or-
tamda ne yatırım, ne üretim, ne de ticaret 
yapılabilir. Yüksek ve belirsiz enflasyonun 
bedelini, belki de herkesten fazla tüccarı-
mız ödemiştir.

Güven ve istikrar sayesinde enflasyonu 
2005 sonunda yüzde 7.7 oranına kadar 

indirdik. Burada enf lasyonun düşmesi 
kadar, enflasyon beklentilerinin değişmesi 
de özellikle dikkat çekici. Bu dönemde, 
enflasyon ile enflasyon beklentileri ara-
sındaki farkın önemli ölçüde azaldığını 
görüyoruz. Hatta son üç yıldır enflasyo-
nun, beklentilerin ve hedeflerin altında 
gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Nisan ve 
Mayıs aylarında uluslararası piyasalarda 
yükselen petrol fiyatları, altın fiyatları ve 
hizmet sektöründeki fiyat katılığının etki-
siyle, enflasyonun düşüş hızı biliyorsunuz 
bir miktar yavaşlamıştır. Ancak enflasyo-
nun yeniden azalmaya başladığını, buna 
paralel olarak beklentilerin de düştüğünü 
görüyoruz. 

İnşallah, orta ve uzun vadede hedeflerimi-
zi de tutturacağız. Bu konuda tabii sizin 
desteğiniz özellikle önemli. Gerek düşük 
enflasyon ortamına uyum sağlamak, ge-
rekse enflasyon artışını önlemeye katkıda 
bulunmak için azami gayret göstereceği-
nize inanıyorum. Bir kez daha İstanbul Ti-
caret Odası Meclis Toplantısı’na başarılar 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Türkiye Belediyeler Birliği’nin değerli 
üyeleri… değerli konuklar... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle 
önemli bir toplantıda, Türkiye Belediyeler 
Birliğimizin genel kurulunda aranızda 
bulunmaktan büyük bir memnuniyet du-
yuyorum.

Türkiye Belediyeler Birliği, Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile dernek statüsünden birlik 
statüsüne geçerek, yerel yönetimlerimizi 
ulusal düzeyde temsil etmeye başlamıştır. 

Bu sivil toplum kuruluşumuz, ülkemizde 
belediyeciliğin gelişmesi, dünyadaki yeni-
liklerin yakından takip edilmesi, değişim-
lere uyum sağlanması yolunda yoğun bir 
çaba harcamaktadır. Yine, yerel yönetim-
lerdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesine 
de önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bakınız; gelişmiş ülkelerde sivil toplum 
kuruluşlarının önemi her geçen gün biraz 
daha artıyor. Günümüzde demokrasi, basit 
bir çoğunluk hesabından yada bu çoğun-

Türkiye Belediyeler Birliği  
Genel Kurulu

Ankara | 21 Eylül 2006
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luğun merkezi yönetimi belirlemesinden 
ibaret değildir. Aşağıdan yukarıya işleyen, 
toplumun bütün katmanlarının yönetime 
iradesini yansıttığı bir mekanizmadır. 
Günümüz demokrasinin en temel özelliği, 
halkın karar alma süreçlerine mümkün ol-
duğunca fazla katılabilmesidir. Halkın yö-
netime en etkin biçimde katılacağı zemin 
ise yerel yönetimlerdir. İstanbul Belediye 
Başkanlığından gelen bir arkadaşınız ola-
rak demokrasinin yerel yönetim boyutuna 
büyük önem verdiğimi zaten biliyorsunuz. 

Değerli konuklar... 

Biz bütün yönetimlerin, sivil toplum kuru-
luşlarıyla görüş alış verişinde bulunması 
gerektiğine inanıyoruz. Ülke gerçekleri-
nin, devlet imkan ve kaynaklarının izin 
verdiği ölçüde onların taleplerini dikkate 
almalıyız. Zira hayat da toplum da statik 
değildir. Talepler her gün değişmekte, 
çeşitlenmektedir. Dolayısıyla merkeziyet-
çiliği esas alan, katılıma kapalı, statükocu 
yönetim anlayışları günümüzün ihtiyaç-
larına cevap veremez. Bu eski yönetim 
anlayışının, geçmişte ülkemize nelere mal 
olduğunu, toplumun ne kadar ağır bedel-
ler ödediğini biliyorsunuz.

İktidarlar, milletin kendilerine verdiği 
görev süresince, toplumun yenilenen 
taleplerine kulak vermeli, politikalarını 
bu talepleri de göz önünde bulundurarak 
belirlemelidir. Bu taleplere, çeşitli kesim-
lerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel yönetimler aracılığıyla her zaman 
ulaşılabilir. Milletin sesine kulak tıkayan 
bir yönetimin, vatandaşına gerçek an-

lamda hizmet etmesi mümkün değildir. 
Onun için biz, geçmiş iktidarların aksine, 
insanlarımızın isteklerini, taleplerini, 
beklentilerini her fırsatta dinlemeye özen 
gösterdik. Her zaman, vatandaşlarımızın 
sorunlarına çözüm üretmenin, sıkıntıları-
nı gidermenin gayreti içerisinde olduk. 

Sivil katılım, sosyal bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetimizin, demokrasileri 
gelişmiş, güçlü ülkeler arasında yer alma-
sı bakımından da önemlidir. O sebeple, 
sivil toplum kuruluşlarımızın karar alma 
süreçlerine daha çok katkı vermesini isti-
yoruz. Bu zeminlerde birlikte düşünmeyi, 
sorunlara birlikte çözüm üretmeyi son 
derece önemsiyorum. Hem sivil toplum 
kuruluşlarımızı, hem de yerel yönetimleri-
mizi demokratik işleyişin içinde daha fazla 
görmek istiyorum. Bugün burada oluşu-
mun nedeni de bu arzumdur.

Değerli konuklar... 

Biz, yerel yönetimlerimizin, belediyeleri-
mizin demokratik sürece katkısı arttıkça, 
demokrasimizin gelişeceğine, ülkemizin 
daha hızlı kalkınacağına inanıyoruz. Si-
yasete başladığımız ilk günden beri bunu 
savunuyoruz, bunun gereğini yapıyoruz. 
Onun için, yerel yönetimlerle ilgili çok 
önemli yasal düzenlemeler yaptık. Bu 
düzenlemelerde, yerel yönetimleri güçlen-
dirmeyi, sorunları yerinden çözmeyi esas 
aldık. 

Zaten, modern yönetim anlayışımız, de-
mokrasi düşüncemiz ve özenle yürüttüğü-
müz AB perspektifimiz de bunu gerektiri-
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yor. Son 4 yıldır, demokrasinin, temel hak 
ve özgürlüklerin geliştirilmesine paralel 
olarak yerel yönetimlerimizdeki dönüşü-
mün de öncüsü olduk. Çok şükür bugün 
ülkemiz, merkezi ve yerel yönetimleriyle, 
sivil toplum kuruluşlarıyla demokrasiyi 
özümsemiştir. Artık Türkiye, güven ve 
istikrar içinde sağlam bir zeminde ilerle-
mektedir. Bu yolda geri adım atmamakta, 
demokratik kazanımlarından taviz verme-
mekte kararlıdır. 

Bu zemini daha da sağlamlaştırmak için 
gereken her türlü adımı atıyoruz, atmaya 
devam edeceğiz. Artık, şu partinin, bu 
partinin belediyesi ayrımı söz konusu de-
ğildir. 3 Kasım 2002 Genel Seçimleri ve 28 
Mart 2004 Yerel seçimlerinden sonra ilan 
ettiğimiz gibi hiçbir zaman ayrımcılık yap-
madık, yapmayacağız. Bu hassasiyeti koru-
yacağız. Bütün belediyelerimizden de aynı 
hassasiyet içinde olmalarını bekliyoruz. 
Onun için bütün şehirlerimiz, aynı hızla 
kalkınmakta, gelişmekte, büyümektedir.

Değerli konuklar…

Ülkemizin kalkınması yolunda işe önce 
yerel yönetimlerimizi güçlendirmekle, tek 
tek şehirlerimizi kalkındırmakla başladık. 
Şehirleri imar etmeden aydınlık bir gele-
cek, müreffeh bir Türkiye inşa edemeyiz. 
Giderek büyüyen şehirlerimiz, ihtiyaçları 
ve sorunları da beraberinde büyütmekte-
dir. Bakınız, büyük şehirlerimiz 50’li, 60’lı 
yılların taleplerine cevap verebilecek şekil-
de imar edilmişlerdir. Tabii ki, o dönemde 
yapılan yollar, bugünün ihtiyaçlarına 
cevap veremiyor. O dönemde yapılan hava-

alanları, özellikle son 4 yılda artan turizm 
potansiyelimizi taşıyamıyor.

Halbuki, 50’li, 60’lı hatta 90’lı yılların 
Türkiye’si ile bugünün Türkiye’si aynı 
değildir. İnsanlarımızın ihtiyaçları, talep-
leri çok değişmiş, çok artmıştır. Bizler, sivil 
toplum kuruluşlarımızla, yerel yönetim-
lerimizle el ele verip, şehirlerimizi, tarihi 
dokusuna zarar vermeden yeniden inşa 
etmeliyiz. Neden? Çünkü Türkiye, nüfu-
suyla, sanayisiyle, turizmiyle, her geçen 
gün biraz daha büyüyor. Buna paralel ola-
rak, insanlarımızın talepleri, beklentileri 
de artıyor. Yerel yönetimler, Türkiye’nin 
yaşamakta olduğu olumlu değişime, bü-
yümeye, milletin yeni taleplerine kayıtsız 
kalmamalıdır. 

Kentsel altyapı projelerini, şehirlerimizde-
ki yatırım imkanlarını hep 2000’li yılların 
Türkiye’sine yaraşır ölçeklerde düşünmek, 
tasarlamak zorundayız. İşte, Türkiye Bele-
diyeler Birliği tam da bu noktada beledi-
yelerimiz için kilit bir rol üstlenmektedir. 
Birliğin bu yönde hem ulusal hem ulus-
lararası çalışmalar yaptığını görmek bizi 
memnun etmektedir. Bu çalışmaların arta-
rak devam edeceğine, bütün belediyeleri-
mizin uyum içinde birlikteliğini, dayanış-
masını en iyi şekilde koordine edeceğine 
inanıyorum. Türkiye Belediyeler Birliği 
genel kurulunun hayırlı olmasını, burada 
şehirlerimizin geleceğine yol gösterecek 
kararlar alınmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli konuklar, hanımefendiler ve beye-
fendiler… Bugün, Ekonomist Konferanslar 
Dizisi çerçevesinde düzenlenen 15. Yuvar-
lak Masa Toplantısında aranızda olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. Bu tür 
etkinliklerin, uluslararası planda karşı 
karşıya kaldığımız sorunları ele almak 
ve bunlara köklü çözümler üretebilmek 
bakımından son derece önemli olduğunu 
düşünüyorum.

Büyük belirsizliklerin söz konusu olduğu 
bir geçiş dönemindeyiz. Soğuk Savaşın 
sona ermesi ve 11 Eylül saldırılarının 
yarattığı değişim büyük çaplı olmuştur. 
Asimetrik tehditlerin ve bölgesel krizlerin 
artış gösterdiği bu yeni ortamda, Türkiye 
istikrarsızlıklarla dolu, zorlu bir coğrafya-
da bulunmanın etkilerine de maruz kalı-
yor. Buna karşın, bildiğiniz gibi son 4 yılda 
gerçekleştirdiğimiz demokratik reformlar 

“Ekonomist” Dergisinin 
Düzenlediği 15. Yuvarlak Masa 

Toplantısı

İstanbul | 27 Eylül 2006
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yabancı yorumcular tarafından bir “sessiz 
devrim” olarak nitelendirilmiştir. Türkiye, 
çevresindeki tüm belirsizliklere rağmen, 
demokrasi ve kalkınmayı birlikte sağla-
yarak bölgesine güvenlik ve istikrar ihraç 
eden bir ülke olmuştur. 

Yaşadığımız bu köklü değişim sürecin-
de Avrupa Birliği’ne üyelik hedefimizin 
rolü ve önemi şüphesiz çok büyüktür. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılma 
çabalarının tarihsel perspektifi 1960’lara 
kadar gitse de, hükümetimiz döneminde 
atılan tarihi adımlar neticesinde katılım 
müzakereleri başlamış, ilişkilerimizde ge-
riye dönülmez bir sürece girilmiştir. 

Değerli konuklar…

Türkiye’nin AB’ne katılımı, Avrupa’nın 
sınırlarının ötesinde yankı yaratacak ve 
geniş ölçekte olumlu sonuçlar doğuracak 
bir gelişme olma potansiyeline sahiptir. 
Nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke 
olarak, Türkiye halihazırda ve gelecekte 
diğer Müslüman toplumlara ilham kayna-
ğı olmaya devam edecek, ayrıca reform ve 
değişim isteyen birçok ülkenin dikkatini 
çekecektir. Bu zemin temelinde, Türkiye 
olarak, üyelik sürecimizi başarılı bir sona 
ulaştırmak amacıyla, yükümlülüklerimizi 
yerine getirmek için gerekli çabayı harcar-
ken, AB’li ortaklarımızdan da adil ve taraf-
sız bir yaklaşım bekliyoruz.

Katılım sürecini başarıyla tamamlama 
yönündeki taahhüdümüz, disiplinli, kap-
samlı ve sürdürülebilir bir reform sürecini 
gerekli kılmaktadır. Bunun siyasi ve eko-

nomik olmak üzere iki temel boyutu vardır. 
Tam ve kalıcı bir başarı her ikisinde de iler-
leme sağlanmasına bağlıdır. Size açıkça söy-
lemek isterim ki; Türkiye, reformları başa-
rıyla sürdürmektedir; bu iki süreç birbirini 
güçlendirerek ilerlemektedir. Helsinki’den 
kısa süre sonra başlatılan ve geçtiğimiz dört 
yıl boyunca devam eden kapsamlı siyasi ve 
ekonomik reformlar süreci, Türkiye’yi bir-
çok yönden yeniden inşa etmiştir. 

Anayasanın üçte biri evrensel demokratik 
kurallar doğrultusunda değiştirilmiş, AB 
standartlarına uyum paketleri kanunlaştı-
rılmış ve birçok yasal ve idari önlem alın-
mıştır. Türkiye’de demokratik standartların 
yükseltilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli 
reformları gecikmeksizin hayata geçirmek-
teki amacımız her şeyden önce Türk toplu-
munun arzu ve beklentilerini karşılamaktır. 

Değerli dostlar… 

Bir sonraki adım, 9.  Reform Paketi -
nin kabul edilmesidir. Bu yeni girişim, 
Türkiye’nin reform sürecini sürdürmek 
yönündeki kararlılığını ve siyasi iradesini 
bir kez daha ortaya koymaktadır. Paket, 
geçtiğimiz Nisan ayında Hükümetimiz 
tarafından hazırlanmıştır. İçerdiği bazı 
tedbirler yaz tatili öncesinde TBMM tara-
fından onaylanmıştır. Ombudsman Kanun 
taslağı, Sayıştay Kanun taslağı ve Vakıflar 
Kanun taslağı TBMM’nin ilgili komisyon-
larında görüşülmektedir. Reform sürecini 
ilerletmeyi amaçlayan bu yeni mevzuat 
çalışmalarıyla temel özgürlükler ve iyi yö-
netişim alanlarında kayda değer gelişme 
sağlanacaktır. 
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Öte yandan, tüm ilgili alanlarda reform-
ların etkin olarak uygulanmasını sağlaya-
cak ve gerektiğinde zihniyet değişimini 
destekleyecek eğitim ve bilinçlendirme 
kampanyalarına da özel önem atfediyor, 
bu bağlamdaki çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdürüyoruz. 

Değerli konuklar… 

Siyasi reform sürecini, ekonomi alanında-
ki önemli adımlarla da destekliyoruz. Ger-
çekleştirdiğimiz önemli yapısal reformlar, 
Türkiye ekonomisinde temel makroeko-
nomik göstergelerde somut ve nicelik yö-
nünden görülebilir sonuçlar doğurmuştur. 
Kısaca bazı rakamlar aktarmak gerekirse: 
154.5 milyar avro tutarındaki ticaret hac-
miyle ekonomimiz dünya çapında büyük-
lük açısından 19. sırada yer almaktadır, 
geçtiğimiz yıl büyüme oranı % 7.6 olup, son 
üç yıllık büyüme oranı ise ortalama olarak 
% 8’dir. Üstelik yüksek büyüme oranları 
ışığında ekonominin yeni istihdam yarat-
ma kapasitesinin önümüzdeki dönemde 
daha da artacağını tahmin ediyoruz. 

Enf lasyon, 30 yıldır ilk defa tek haneli 
rakamlara gerilemiştir. 2005 yılında, enf-
lasyon oranı tüketici fiyatlarıyla % 7.72 
olmuştur. Üstelik bu oran, neredeyse tüm 
ülkelerde yüksek petrol maliyeti nedeniy-
le fiyatların artma eğiliminde olduğu bir 
dönemde kaydedilmiştir. Bu yıl, enflasyon 
oranının tek haneli rakamlarda kalması 
öngörülmektedir. Hükümetimin hedefi 
enflasyon oranını AB ortalamasına ulaşa-
cak şekilde daha da aşağıya çekmektir. 

Bütçe açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ya 
oranı geçtiğimiz yıl % 3’ün altına düşmüş 
olup, Maastricht kriterleri seviyesinde kal-
mak amacıyla bu düşüş eğilimini devam 
ettirmekte kararlıyız. İmalat alanında özel 
sektörün verimliliğinin son üç yıllık orta-
laması %10’dur. Halihazırda sınai ürünler 
ve dayanıklı mallar, ekonominin üretim 
kapasitesinin büyük kısmını oluşturmak-
tadır. Sanayi politikamız, iş ortamını iyi-
leştirmek, yenilenmeyi desteklemek, Bilgi 
ve İletişim Teknolojisi ve AR-GE ile dışa 
dönük bir ekonomi yaratmak suretiyle 
işletmelerin rekabet ve verimliliklerini 
artırmayı hedeflemektedir. 

Değerli dostlar… 

AB, Türkiye’nin en önemli; Türkiye ise 
AB’nin en büyük 6. ticari ortağıdır. Tür-
kiye ile AB arasındaki ticaret hacmi 2006 
yılının ilk dört ayında 23.5 milyar avro 
düzeyine ulaşmıştır. 80’li yıllarda çoğun-
lukla tarım ürünlerinden oluşan Türk 
ihracatının bugün %90’ı işlenmiş ürünler-
den oluşmaktadır. Bu da Türk ekonomisi-
nin geçirdiği yapısal dönüşümün önemli 
bir göstergesidir. Halen başarıyla devam 
etmekte olan özelleştirme çalışmaları-
mız, iletişim, enerji ve tütün gibi anahtar 
sektörlerde liberalleşmenin önünü açmış, 
ayrıca bağımsız düzenleyici ve denetleyici 
kurulların oluşmasını sağlamıştır. 

Değerli konuklar… 

Önemli bir kısmı genç ve dinamik bir nü-
fustan oluşan 70 milyonluk tüketici pazarı 
ve zengin doğal kaynaklarıyla Türkiye, 
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yabancı yatırımcıların aradıkları birçok 
temel değere sahiptir. Yatırımları kolaylaş-
tıran ortam teşvik edici olup, Türkiye yatı-
rımlar açısından basitleştirilmiş bürokrasi 
imkanı sunmaktadır. 

Bu çerçevede, yerli ve yabancı yatırımlar 
arasında herhangi bir ayrım gözetilme-
mekte ve bugün bir şirket 24 ila 48 saat 
gibi bir zaman diliminde kurulabilmek-
tedir. İş dünyasının güvenli ve şeffaf bir 
ortamda faaliyet göstermesi için gereken 
idari adımların atılması ve işadamlarının 
haklarının korunmasına da özel önem 
veriyoruz. Uzmanlara göre bugün Türkiye, 
dünyada şirketlerin iş kurmaları için gere-
ken bürokratik işlemlerin en kısa sürede 
tamamlandığı beş ülkeden biridir. 

Öte yandan, vergi oranlarındaki indirim-
ler, küresel sermaye yatırımlarının ülke-
mize çekilmesinde komşularımızla ve AB 
üyesi ülkelerle olan rekabette gücümüzü 
artıracaktır. Bugün uzmanlar, kalkın-
makta olan ülkelerde ve yeni pazarlarda 
tüketim harcamalarındaki büyümenin, 
kalkınmasını tamamlamış pazarlara oran-
la iki ya da üç kat daha yüksek olduğunu 
söylemektedirler. Günümüzde Türkiye, 
Avrupa menşeli perakendeci ve tüketim 
ürünleri üreticisi şirketler için en elverişli 
yatırım olanaklarını sunan ülkeler arasın-
da sayılmaktadır.

Reform sürecimiz siyasi ve ekonomik istik-
rar ortamını pekiştirmiştir. Bu, yerli veya 
yabancı, her ölçekteki şirketin yatırım 
kararlarını değerlendirirken aradığı bir 
ortamdır. Bankacılık sektörü 2004 yılında 

yabancı yatırımlar içinde 813 milyon av-
roluk bir paya sahip olmuştur. Bugün de 
Türkiye’de getirisi en yüksek olan sektör-
lerden biri haline gelmiştir. Ekonomimizin 
sağlam mali temelleri yabancı bankaların 
dikkatini çekmekte ve bankacılık sektö-
ründe yeni fırsatlar doğmaktadır. Bazı 
Avrupa bankaları bu fırsatlardan yararlan-
mak için Türk bankalarından büyük oran-
larda hisseler satın almaya başlamışlardır.

Değerli konuklar…

2005 yılında Türkiye’ye giren doğrudan 
yabancı sermaye tutarı 7.8 milyar avroya 
ulaşmıştır. Dünya Bankası tahminlerine 
ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun son 
Türkiye raporuna göre Türkiye’de doğru-
dan sermaye yatırımı 2006 yılında üç katı-
na çıkacaktır. Doğrudan sermaye yatırım-
ları bu yılın ilk yarısında 8.1 milyar avroya 
ulaşmıştır. Bu bakımdan, AB’ne katılım 
sürecimiz şimdiden Türkiye’ye yönelik 
doğrudan yabancı sermaye akışı üzerinde 
görünür bir etki yapmıştır. Türkiye sağla-
dığımız siyasi istikrar sayesinde, bir fırsat-
lar ve imkanlar ülkesi haline gelmiştir.

Enerji arzı güvenliğinin, ekonomik büyü-
me, sosyal kalkınma, sürdürülebilir refah 
ve kalıcı istikrar için önemi açıktır. Türki-
ye bu bakımdan da ciddi bir sorumluluk 
yüklenmiştir. Resmi açılışını geçtiğimiz 
Temmuz ayında yaptığımız Bakü-Tif lis-
Ceyhan (BTC) ham petrol boru hattı bu 
alanda önemli bir örnektir. BTC stratejik 
bir projedir. Enerji tüketici ülkelerin Ha-
zar havzası petrollerine doğrudan erişimi-
ni sağlamaktadır. BTC günde 1 Milyon va-
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ril petrol ihracı kapasitesiyle küresel enerji 
arzı güvenliğine vazgeçilmez bir katkı ya-
pacaktır. Dünyadaki enerji talebinin 2030 
yılına kadar yüzde 60 oranında artmasının 
beklendiğini göz önüne alırsak bu projenin 
önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bununla 
birlikte, Hazar ve Ortadoğu doğalgazını AB 
ülkelerine taşıyacak Nabucco boru hattının 
inşası için hazırlık çalışmalarının başladığı-
nı da bu vesileyle belirtmek isterim. 

Değerli konuklar…

Hükümetim, ekonomi politikalarını etkin 
olarak uygulamakta kararlıdır. Bu bağ-
lamda şeffaf olmaya önem veriyoruz. Bu 
tutumumuz yurtiçinde ve yurtdışında 
Türkiye’ye olan güveni arttırmıştır. Sanı-
rım sizler de kabul edersiniz ki, Türk eko-
nomisi bugün istikrarlı, sağlam, şoklara 
dayanıklı, kısaca, geçmişle kıyaslanmaya-
cak ölçüde güvenilir bir yapıya kavuşmuş-
tur. Aynı şekilde uluslararası ilişkilerimiz-
de de önemli mesafeler kat ettik. 

Bu noktada dış politikamıza ilişkin bazı 
değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum. Biz, bugün birçok bölgede mev-
cut olan ve devam eden gerginliklerin üs-
tesinden gelmek ancak bunların derininde 
yatan sorunlara çözüm bulmakla müm-
kündür diyoruz. Bu çerçevede, bölgesel 
ve uluslararası barış ve istikrar ortamının 
sağlanması ve devamı için her türlü katkı-
yı sağlamaya devam ediyoruz. Dış politika-
mızın temellerinde bu anlayış vardır.

Başbakan Zapatero ile birlikte eşbaşkan-
lığını yaptığımız BM’nin “Medeniyetler 

İttifakı” girişimiyle, çatışma kaynağı 
olarak sunulan farklı inanç ve kültürler 
arasındaki önyargıları ortadan kaldırma-
yı hedefliyoruz. Ayrıca, “Geniş Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika” girişiminde de öncü bir 
rol oynayarak, bu coğrafyada çoğulcu ve 
açık toplumların yaratılmasında demok-
ratik güçlerin etkinleştirilmesi çabalarını 
kuvvetle destekliyoruz. Ortadoğu’ya adil, 
yaşayabilir ve kapsamlı bir çözümün geti-
rilmesi bir önceliktir. 

Türkiye, kendine özgü konumuyla, hem 
İsrail hem Arap ülkeleriyle gelişen ve 
derinleşen ilişkileriyle bölge barış ve 
istikrarına önemli katkı yapabilecek bir 
ülkedir. Filistin-İsrail anlaşmazlığında 
adil, kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanma-
sı ve Ortadoğu’da güçlendirilmiş istikrar 
ve güvenliğin tesisi başlıca hedeflerimiz 
arasındadır. Irak’a yönelik önceliğimiz, bu 
ülkenin demokratik kurumlarını oluştu-
rurken ülke bütünlüğünü ve ulusal birliği-
ni korumasının desteklenmesidir. 

Irak’ın geleceği, bölgemiz için son derece 
önemlidir ve uluslararası toplum için de 
öncelikli bir konu oluşturmaya devam et-
mektedir. Irak’ta başarısızlığın bedelinin 
çok yüksek olacağını şimdiden söylemekte 
hiçbir mahsur görmüyorum. 2006 yazında 
uluslararası gündemi Lübnan krizi meşgul 
etmiştir. Ateşkesin sağlanmasına yardımcı 
olmak ve sonrasında barışı korumak için 
Türkiye olarak etkin bir diploması yürüt-
tük. İtalya ve Malezya’daki konferanslara 
en üst düzeyde iştirak ettik. 10,5 milyon 
avro tutarında insani yardım programının 
başlatılmasını sağladık. Türkiye ayrıca 10 
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bin yabancı ülke vatandaşının Lübnan’dan 
tahliyesinde transit ülke görevi gördü.

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 Sayılı 
Karar’ı kabul etmesini memnuniyetle 
karşıladık ve bunu takiben genişletilmiş 
UNIFIL’e kara, hava ve deniz unsurlarıyla 
katkıda bulunma kararı alarak bölgede ba-
rış ve istikrarı korumaya yönelik irademizi 
kuvvetli bir biçimde ortaya koyduk.

Değerli konuklar…

21. Yüzyılla beraber gelen küreselleşme, 
güvenliğimize yönelik olarak Ortadoğu’da-
ki sorunların da ötesinde bazı ciddi risk ve 
tehditler ortaya çıkarmıştır. Bu tehdit ve 
risklere en etkin şekilde cevap verebilme-
mizin yolu ortak değerlerimiz temelinde iş-
birliği yapmaktan geçmektedir. Türkiye’nin 
AB üyeliği bu yönde büyük bir imkandır. 
Gelecek ay tarama sürecinin öngörüldüğü 
şekilde tamamlanması sonrasında başla-
yacak müzakereler büyük ihtimalle zorlu 
geçecek ve uzun bir sürece yayılabilecektir. 

İlişkilerimizdeki bu yeni dönemde müza-
kerelerin başarıyla sonuçlanmasını temi-
nen, AB ile yapıcı bir anlayışla ve karşılıklı 
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine 
dönük olarak yakın bir şekilde çalışmakta 
kararlıyız. Önümüzdeki süreçte AB’den 
ayrımcılık istemiyoruz. Buna karşılık, 
yeni kriterlerin gündeme getirilmesini 
de kabul etmemiz, haklı olarak, mümkün 
değildir. Dünyamızda yeni dengeler oluşu-
yor. AB bu yeni düzende bölgesel bir aktör 
olmanın ötesinde küresel bir güç olma im-
kanına sahiptir. 

Bu hedefin gerçekleşmesinde AB’ye stra-
tejik derinlik kazandırılması ve farklı 
kültürlerin beraberce uyum içinde yaşa-
yabilecekleri mesajının tüm dünyaya veri-
lebilmesi noktasında, Türkiye’nin üyeliği 
hayati önem taşımaktadır. AB’ne üyelik 
sürecimizin her aşamasında, ilgili tüm 
tarafların bu önemin bilinci dahilinde ve 
iyiniyetle hareket edeceklerini umuyoruz. 
Bu umuda vurgu yaparak sözlerime son 
vermek istiyor, bugün burada aranızda 
bulunmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumu bir kez daha ifade ediyor, çalışmala-
rınızda başarılar diliyorum. 
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Değerli basın mensupları…

Biraz önce ABD Başkanı Sayın Bush ile 
son derece verimli ve yararlı bir görüşme 
geçekleştirdik. Ortak gündemimizde yer 
alan pek çok konuyu değerlendirme im-
kanı bulduk. Terörle mücadelede işbirliği 
ve özellikle PKK terörü, Avrupa Birliği, 
Kıbrıs, Irak, Ortadoğu gibi çeşitli ikili 
ve bölgesel konuları ele aldık. Amerika  

Birleşik Devletleri’nin bu konulardaki 
görüş ve yaklaşımlarını en üst düzeyde 
dinleme imkanı buldum. 

Ben de görüşlerimizi bir kez daha Sayın 
Başkan ile paylaştım. Ele aldığımız ko-
nularda yaklaşımlarımızın büyük ölçüde 
örtüştüğünü bir kez daha memnuniyetle 
gördük. Ülkelerimizi ilgilendiren konular-
da, yakın işbirliğimizi artırarak sürdürme-

Başkan George W. Bush ile 
Görüşmenin Ardından Yaptığı 

Basın Toplantısı

ABD | 02 Ekim 2006
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yi kararlaştırdık. Bu çerçevede, öncelikle 
terörle mücadelede işbirliğini ele aldık. 
PKK terörüyle mücadelede atılabilecek 
ortak adımlar üzerinde durduk. Kıbrıs 
sorununun mevcut durumu ve çözümü 
hakkındaki düşüncelerimizi Sayın Bush’a 
aktardım. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne tam 
üyelik müzakerelerimiz hakkında da ken-
disine bilgi verdim. 

Değerli basın mensupları…

Bu ziyaret vesilesiyle, ortak gündem ve ilgi 
alanımızın önemli bir ayağını teşkil eden 
bölgesel sorunlarımızı da etraflıca görüş-
me imkanımız oldu. Irak’taki durumla il-
gili görüş, beklenti ve endişelerimizi Sayın 
Bush’a bir kez daha ilettim. Aynı şekilde, 
Ortadoğu ve bu çerçevede Lübnan ve İsra-
il-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeleri 
de değerlendirme imkanı bulduk. Bugün 
bölgesel ve küresel gerilimlerin yükselme-
sinde bize göre Filistin-İsrail ihtilafı temel 
bir faktördür. Ortadoğu’da da, dünyada da 
barışı tesis etmek için öncelikle bu soruna 
kalıcı ve adil bir çözüm bulunmalıdır. Bu 
konudaki görüşlerimizi de açık bir şekilde 
Sayın Bush’la paylaştığımı belirtmek iste-
rim.

Değerli basın mensupları…

Açıkça söyleme isterim ki, ziyaretimiz, 
hem zamanlama, hem de içerik bakımın-
dan yararlı olmuştur. Bildiğiniz gibi küre-
sel dinamikler son derece hızla değişiyor 
ve giderek daha karmaşık bir hale geliyor. 
Bu itibarla, aramızdaki güçlü ilişkiler sa-
dece karşılıklı çıkarlarımız açısından de-

ğil, küresel barış ve istikrar için de büyük 
önem taşıyor. Türkiye, bölgesel ve küresel 
barışa da, istikrara da önemli katkılar 
sağlayan, bu konuda etkin rol üstlenen bir 
ülkedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin bunun 
farkında olduğunu bir kez daha memnu-
niyetle müşahede ettim. İnanıyorum ki, 
stratejik ortaklığımız, özellikle içinden 
geçtiğimiz bu zor dönemde halklarımızın 
olduğu kadar insanlığın da ortak yararına 
hizmet edecektir. Dışişleri Bakanlarımız 
mutabık kaldıkları Ortak Vizyon belgesini 
5 Temmuz’da Washington’da açıklamışlar-
dı. Görüşmemizde, stratejik ortaklığımızın 
pekiştirilmesi yönündeki karşılıklı irade 
ve kararlılığımızı da teyit ettik. Ziyaretimi-
zin, ülkelerimizin birbirini daha iyi anla-
masına katkıda bulunacağına inanıyorum. 
Türk-Amerikan ilişkilerinin iki ülke kamu-
oylarınca daha iyi anlaşılması bakımından 
da önemli olduğunu düşünüyorum. Teşek-
kür ederim.
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Sevgili İstanbul dostları… değerli ko-
nuklar... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının 
milletimize, İslam dünyasına ve bütün 
insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.

Bu günler yoksulun, ihtiyaç sahibinin, 
kimsesizin daha çok hatırlandığı gün-
lerdir. İnsanların birbirlerinin dertlerini 
paylaştığı, sıkıntılarını gidermek için 
seferber olduğu günlerdir. Bu günler-
de gönüller daha bir kaynaşır, insanlar 
birbirine sahip çıkar, yaralar elbirliğiyle 
sarılır, yoksulun ihtiyaçları hep birlikte 

karşılanır. Ecdadımızın bir şefkat ve ada-
let medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda, 
bu ruh, bu iklim yüzyıllardır bütün zen-
ginliğiyle yaşanmaktadır. Ruhlarımızı 
incelten, sofralarımızı bereketlendiren bu 
anlayış nesilden nesile aktarılan değerli 
bir mirastır.

Bugün bu anlayışa bütün dünyanın ih-
tiyacı var. Zira günümüzde, dünya kay-
naklarının paylaşımındaki adaletsizlik 
giderek artmakta, ülkeler ve bölgeler ara-
sı dengesizlik büyük boyutlara ulaşmak-
tadır. Küresel bir felakete dönüşmekte 

Bürokratlarla Iftar Yemeği

İstanbul | 06 Ekim 2006
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olan açlık ve yoksulluk ile buna bağlı or-
taya çıkan ölümcül hastalıklar günümüz 
dünyasının görmezden gelemeyeceğimiz 
gerçekleridir. Ne yazık ki insanlık, bilim 
ve teknolojide sağladığı gelişmeyi insani 
değerlerin yüceltilmesi noktasında yaka-
layabilmiş değildir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, dünyanın 
birçok bölgesinde yoksul, kimsesiz, muh-
taç, yalnız ve dertli insanların sayısı her 
geçen gün çoğalıyor. Evet, küreselleşme-
nin pek çok alanda avantajlarını yaşıyo-
ruz. Ancak, beraberinde getirdiği bu ger-
çekleri de görmemiz gerekiyor.

Değerli dostlar...

Bu acı tabloyu değiştirmek elbette müm-
kün... Bunun için bütün milletler bu ko-
nudaki hassasiyeti canlı tutmalı, küresel 
barış adına, insanlığın esenliği adına 
iradelerini ortaya koymalıdır. Barış ve 
adaleti yaygınlaştırmak için hep birlikte 
çaba sarf etmeli, paylaşma ve dayanışma 
kültürünü küreselleştirmeliyiz. İnsanlı-
ğın, tarih boyunca yaşattığı medeniyet 
değerlerine sahip çıkmalıyız. Bu büyük 
birikime yeniden bakmalıyız.

İstanbul, işte bu noktada son derece 
önemli bir konuma sahiptir. Üç büyük 
dini, birçok farklı kültür ve medeniye-
ti içinde barındıran zengin geçmişiyle 
insanlığın en kıymetli hazinelerinden 
biridir. Geçmişten geleceğe uzanan biri-
kimiyle, adeta bütün zamanların, bütün 
medeniyetlerin ortak abidesidir. Bu eşsiz 
şehir, Türkiye’nin ve insanlığın yarınları-

na ilham vermeye, öncülük etmeye, barış 
ve hoşgörüyü yaşatmaya devam etmekte-
dir.

İstanbul’a hizmet eden, İstanbul’u yaşa-
yan, gönlü İstanbul’la dolup taşan her-
kes gibi, sizler de inanıyorum ki bunun 
heyecanını yüreğinizde taşıyorsunuz. 
Zira, İstanbul’u yönetmek, İstanbul’un 
ihtiyaçlarını karşılamak, İstanbul’a hiz-
met etmek önce Türkiye’ye, milletimize, 
sonra dünyaya ve insanlığa hizmet etmek 
demektir. Bu şehrin, bu değerli hazinenin 
sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır.

Bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımak, 
bu paha biçilmez emaneti en iyi şekilde 
korumak zorundayız. Bunun için tarihi 
dokuyu bozmadan, çağdaş şehirciliğin 
gereklerini yerine getirmeli, İstanbul’u 
geçmişinden koparmadan geleceğe taşı-
malıyız. Bunu başarmak, vatandaşlarımı-
zın burada huzurlu ve güvenli bir şekilde 
insanca yaşamasını sağlamak bizim göre-
vimiz...

Bunun için elbette zamana ve kaynağa 
ihtiyaç var. Ama en çok da hizmet aşkına, 
İstanbul sevdasına ihtiyaç var. Bu varsa, 
diğer bütün gerekler zaman içinde yerine 
gelir, geliyor. Güzel İstanbul’un bu güzel 
akşamında, burada bulunan, İstanbul için 
çalışan herkese seslenmek istiyorum. Ge-
lin İstanbul’u, bu aziz şehri, çatışmalarla 
kararan dünyanın önüne yeniden bir me-
deniyet güneşi olarak, insanlığın kalbine 
bir umut olarak koyalım. Ramazan ayının 
bu güzel bereketini, İstanbul’un bu kadim 
kardeşlik iklimini her zaman yaşatalım. 
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Bunun, bütün dünyaya örnek teşkil etme-
sinin gayreti içinde olalım.

Gönlünde İstanbul sevdası taşıyan, bu 
şehri yöneten, bu şehre hizmet eden 
herkesin bu arzumu paylaştığına bütün 
kalbimle inanıyorum. Bu duygularla mü-
barek Ramazan ayının milletimize, İslam 
alemine ve bütün insanlığa tekrar hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Dokuzuncu Dış 
Ticaret Haftası kapsamında düzenlenen 
bu toplantıda aranızda olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyorum. Son yıllarda, 
ihracatımızı, özverili katkılarıyla bir ba-
şarı hikayesine dönüştüren özel sektörü-
müzün ve kamu kurumlarımızın değerli 
mensuplarını da yine bu vesileyle ayrı ayrı 
kutluyorum.

Türkiye ekonomisinin, Cumhuriyetimi-
zin yüzüncü yılı olan 2023 yılına kadar 
Dünya’nın ilk on ekonomisi arasında yer 

alması konusundaki kararlılığımızı bura-
da bir defa daha vurgulamak istiyorum. 
Bakınız biz son 4 yılda, bu hedefe yönelik 
tarihi adımlar attık, çok önemli reformları 
gerçekleştirdik. Bugün, ekonominin he-
men hemen tüm göstergelerinde geçmişte 
hiç yaşamadığımız seviyelere ulaştığımızı 
görüyoruz. İnanıyorum ki Türkiye, dün-
yanın en büyük, en dinamik ekonomileri 
arasında hak ettiği yeri alacaktır.

Ekonomimiz için belirlediğimiz vizyonun, 
çizdiğimiz yol haritasının, hiç şüphesiz 
dünyadaki gelişmelerden bağımsız olması 

9. Dış Ticaret Haftası

Ankara | 30 Ekim 2006
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beklenemez. Etrafımıza duvarlar örerek, 
sermayeyi renklere, ırklara ayırarak, içi-
mize kapanarak, dünyaya ilgisiz kalarak 
hiçbir yere varamayız. Yapmamız gereken, 
uluslararası piyasalara entegre olarak hem 
bulunduğumuz bölgede, hem de dünya 
genelinde ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi 
güçlendirmektir. En önemlisi de gelişme-
leri yakından takip ederek, çevremizdeki 
fırsat ve tehditleri doğru değerlendirmek, 
milli menfaatlerimizin gerektirdiği tedbir-
leri zamanında almaktır. Bizim hükümet 
olarak ekonomide bugüne kadar yaptığı-
mız da budur.

Değerli konuklar…

Dış ticaretimizi geliştirmek için gerek ben, 
gerekse bakan arkadaşlarım tüm dünyayı 
adım adım dolaştık. Dolaşmaya da devam 
edeceğiz. Biz, Türkiye’nin potansiyellerini, 
zenginliğini, imkanlarını azami derece-
de harekete geçirmeye kararlıyız. Bakın, 
“Komşu ve Çevre Ülkeler ile Ticareti Ge-
liştirme Stratejisi”ni belirledik. Bunun 
üzerinde ince ince çalıştık, nitekim sonuç-
larını da almaya başladık.

Bakınız, 2000 yılında komşu ve çevre ül-
keler ile 20 milyar dolar olan toplam dış 
ticaretimiz, 2005’te 3 katlık bir artışla 60 
milyar dolara ulaşmıştır. Bana göre bu ne-
ticeye sadece ekonomik bir gelişme olarak 
değil, uluslararası ilişkiler, diplomasi, siya-
si güven ve istikrar açısından da bakmak 
gerekiyor. Zira, bizim dış politikamızın 
esası düşman üretmek değil, dost kazan-
maktır. İşte 20 milyar dolardan 60 milyar 
dolara çıkan dış ticaretimiz bu anlayış doğ-

rultusunda ortaya koyduğumuz siyasetin 
semeresidir. 

Bakınız yine doğrudan yatırımlarda da ta-
rihi seviyeleri yakaladık. Doğrudan Ulus-
lararası Yatırımlar bu yıl da yeni bir rekora 
koşuyor. Bu alanda, 2006’nın sadece ilk 
7 ayında elde ettiğimiz rakam 9 milyar 
doları aşmıştır. Bunlar, ekonomimizin her 
geçen gün daha güçlü, daha sağlam bir ya-
pıya kavuştuğunun, Türkiye’nin artık bir 
cazibe merkezi haline geldiğinin en açık 
göstergeleridir.

Değerli konuklar…

Yine, son yıllarda üst üste yüksek büyü-
me oranları elde ettik. Biliyorsunuz, geç-
mişte istikrarsız bir büyüme ortamı söz 
konusuydu. Bugün ise Türkiye, istikrarlı, 
sürdürülebilir, öngörülebilir bir büyüme 
ortamına kavuşmuş durumdadır. Bu bü-
yümenin önemli bir itici gücü de dış tica-
retimizdir. Nitekim dış ticaret, ilk günden 
beri Hükümetimizin öncelikleri arasında 
yer almıştır. Lokomotifi özel sektör olan 
dış ticaretimize, kamu kurumlarımız, 
üniversitelerimiz ve konuyla ilgili tüm 
kuruluşlar gerekli desteği vermektedir, 
vermeye de devam etmelidir. 

İhracatımızın yakaladığı bu hızlı artış tren-
dini kalıcı hale getirmekte, sürdürülebi-
lirliğini sağlamakta kararlıyız. Bu kararlı-
lıkla yürürlüğe koyduğumuz stratejilerin, 
uyguladığımız politikaların neticelerini 
de almaya başladık. Bakınız biz, bir yan-
dan ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini 
artırarak, bağımlılık oranını azalttık, diğer 
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yandan da rakamsal anlamda çok önemli 
atılımlar geçekleştirdik. 2003 yılında 47.3 
milyar dolar olan ihracatımızın bu yıl sonun-
da 85 milyar dolara yaklaşmasını bekliyo-
ruz. Türkiye bu çizgisini koruduğu takdirde, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü 
yılında, 2023’te, 500 milyar doların üzerinde 
bir ihracat rakamı yakalayabileceğiz.

Bu vizyonu gerçekleştirebilmek için mut-
laka tükettiğimizden fazla üretmek, üre-
tim kapasitemizi artırmaya yönelik yeni 
yatırımlar yapmak zorundayız. Onun için, 
bölgesel istihdam ihtiyaçlarını da düşüne-
rek öncelikle ülkemizdeki yatırım ortamı-
nı daha da iyileştirmemiz gerekiyor. Hü-
kümet olarak bu konudaki uygulamaları 
geliştirerek sürdürüyoruz.

Değerli konuklar…

İhracatçılarımızın dış pazarlardaki reka-
bet gücünü artırmanın en önemli şart-
larından biri de, girdi fiyatlarının aşağı 
çekilerek uluslararası rekabete uygun hale 
getirilmesidir. Bu kapsamda, başta iş gücü 
ve enerji olmak üzere üretimde kullanılan 
girdi maliyetlerinin düşürülmesi, önemle 
üzerinde durduğumuz konular arasında-
dır. Bu hususta aslında belirli iyileştirme-
ler gerçekleştirmiş durumdayız. Ancak, 
bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Bu ko-
nuda imkanları zorlamaya, iyileştirmeleri 
artırmaya devam edeceğiz. 

Değerli Konuklar,

Son dört yılda, Türkiye’nin yarım asra 
yaklaşan bir süredir en önemli hedefi olan 

Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda, ön-
ceki dönemlerle kıyaslanamayacak kadar 
büyük mesafeler aldık. Kimsenin hayal 
edemeyeceği reformları bir bir gerçekleş-
tirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Geldiğimiz noktada Kopenhag kriterleri-
nin hemen tamamı karşılanmış, gerçek-
leştirilen reformlarda uygulama safhasına 
geçilmiştir. Artık hedef, başladığımız mü-
zakere sürecini bir an önce tamamlamak, 
Türkiye’yi en kısa sürede Avrupa Birliği’ne 
üye yapmaktır. 

Bu yolda kat ettiğimiz mesafede de, yine 
şüphesiz, dış ticaret mensuplarımızın 
önemli katkıları olmuştur. Avrupa Birliği 
ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimizin, tica-
retimizin gelişmesi, buna paralel olarak 
siyasi ilişkilerin, hatta sosyal ilişkilerin de 
güçlenmesini sağlayacaktır. Yani bu ko-
nuda önümüzdeki dönemde de, hem sivil 
toplum örgütlerimize, hem de dış ticaret 
mensuplarımıza ciddi görevler düşmekte-
dir. Sizlerin bundan sonra da, katılım süre-
cimize katkı vermeye devam edeceğinize 
inanıyorum.

Kırdığı rekorlarla göğsümüzü kabartan ih-
racatçılarımızı, ödül alacak diğer firma ve 
kuruluşlarımızı, yazdıkları kompozisyon 
ve makalelerle dış ticaret haftasına katılan 
öğrencilerimizi ayrı ayrı kutluyor, dış tica-
ret bilincinin oluşturulmasına katkı veren 
herkese teşekkür ediyorum. Dokuzuncu 
Dış Ticaret Haftası’nın verimli geçmesini, 
ülkemiz için hayırlı neticelere vesile olma-
sını diliyor, sizleri bir kere daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Aziz milletim... Aylık buluşmamızın başın-
da, sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum.

Geçtiğimiz hafta, insanlarımızın birlik 
ve beraberlik duygularını pekiştiren, top-
lumsal paylaşma ve dayanışmanın en üst 
seviyede yaşandığı bir mübarek Rama-
zan Bayramı’nı daha milletçe idrak ettik. 
Ardından da milletimiz için çok büyük 
anlam ve öneme sahip olan 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladık. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve 
şükranla andık. 83 yıl önce, istiklal müca-
delemizin büyük zaferi üzerinde demok-
ratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak 
yükselen Türkiye Cumhuriyeti’ni, aynı 
şuurla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine 
taşımaktaki kararlılığımızı bir kez daha 
ifade ettik. 

Bakınız, Cumhuriyetimizin kuruluş ideali 
olan bu hedefe bugün her zamankinden 
daha yakınız. AB ile başlattığımız müzake-
re süreci, Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma 
hedefine doğru aldığımız yolda en önemli 
dönüm noktalarından biri olmuştur. Ne 
mutlu bize ki milletimiz, Cumhuriyetimizi 
bütün değer ve kurumlarıyla özümsemiş, 

Türkiye’yi çağdaş dünya devletleri içinde 
hak ettiği saygın konuma yükseltmek için 
gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koy-
muştur.

Milletimiz, anayasal rejimine de, demokra-
tik, laik Cumhuriyetine de sadakatle bağlı-
dır. Zaman zaman ortaya çıkan bazı mar-
jinal uç örnekler bu gerçeği değiştiremez, 
milletimizi Cumhuriyetimizin kuruluş 
ideallerinden uzaklaştıramaz. Onlara karşı 
da hukuk sistemimizde gerekli tedbirler 
zaten yer almaktadır. Laiklik ilkesi, farklı 
yaşam biçimleri için özgürleştirici bir gü-
vencedir.

Türkiye bugün, çevremizde yaşanan bü-
tün olumsuzluklara rağmen, demokratik 
gelişme ve ekonomik kalkınmasını birlikte 
sağlayarak bölgesine istikrar ve refah ihraç 
eden bir ülke haline gelmiştir. Bunda, son 
yıllarda yakaladığımız siyasi ve ekonomik 
istikrarın payı büyüktür. Milletçe bundan 
sonra da, Cumhuriyetimizin temel değer-
lerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın 
üzerinde tutarak birlik ve bütünlüğümüze 
sahip çıkacak, güven ve istikrar ortamını 
korumaya devam edeceğiz.

Bugün gözümüzü geleceğe çevirmiş, 
100. kuruluş yıldönümüne, hedeflerine 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ekim 2006
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ulaşmış bir Türkiye Cumhuriyetinin va-
tandaşları olarak girmenin hazırlıklarını 
yapıyoruz. Bu hepimize büyük bir heyecan 
veriyor. Her alanda çağın gerektirdiği de-
ğişimi adım adım gerçekleştirdiğimiz dört 
yıllık tecrübenin ardından biliyoruz ki, bu 
hedefleri yakalamak artık hayal değildir. 
Bu umut ışığı en çok da gençlerimizin 
gözlerinde parlamakta, bu heyecan en çok 
onların kalplerinde yaşamaktadır.

Değerli vatandaşlarım...

Asırlar boyunca birçok devlet kurmuş, bü-
yük medeniyetler inşa etmiş bir millet için 
83 yıl çok uzun bir zaman değildir. Ancak 
genç Cumhuriyetimiz bu süre içinde çağ-
daş bir toplum olma yolunda çok önemli 
mesafeler almış, çok büyük işler başarmış-
tır. Ülke olarak genç ve dinamik bir nüfusa 
sahibiz. Bu genç nüfusu iyi yetiştirmek, 
geleceğe iyi hazırlamak ve en kısa zaman-
da Türkiye’nin yönetim mekanizmalarına 
kazandırmak zorundayız. Bu amaçla geç-
tiğimiz haftalarda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kabul edilen bir yasayla seçil-
me yaşını 30’dan 25’e indirdik.

Bu, Türkiye’nin geleceği açısından son de-
rece önemli bir adımdır. Bu tarihi karara 
oy vererek daha önce yapılamayanı yapan 
ve Türk siyasetine dinamizm kazandıran 
bütün milletvekili arkadaşlarıma huzurla-
rınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. 
Türkiye bu kararla, son dört yıl içinde elde 
ettiği kazanımları daha ileri noktalara taşı-
yacak yeni bir enerjiye, yeni dinamiklere, 
yeni bakış açılarına, yeni heyecanlara ka-
vuşmuştur.

Yine son dört yıl içinde, milletimizin ortak 
iradesiyle hayata geçirdiğimiz değişim 
felsefesi de yeni bir ivme kazanmıştır. 
Türkiye’nin bu taze kana, bu genç beyin-
lere ihtiyacı vardır. Çünkü Türkiye bir 
yandan kaybettiği yılları geri kazanmaya 
çalışıyor, bir yandan da geleceğini inşa et-
menin mücadelesini veriyor. Kabul edelim 
ki her alanda yenilenme ve tazelenme ira-
desi gösteren bir ülkenin, genç insanlarını 
yönetim mekanizmalarının dışında tutma-
sı, genç fikirleri devre dışı bırakması asla 
düşünülemez.

Unutmayalım ki, tarih boyunca birçok 
genç lider yetiştirmiş olan büyük bir mille-
tiz. Açık söylüyorum, gençlerimiz siyasete 
zenginlik katacaktır. Gençlerimize güve-
niyor, onların ülkemizin gelişimine yapa-
cakları katkılara inanıyorum. Onun için 
sadece gençlerimizi siyasete değil, haydi 
gençler meclise diyorum. Bu adım, Türki-
ye’mize hayırlı olsun.

Sevgili vatandaşlarım...

Son dört yılda, özellikle ekonomik alanda 
çok önemli başarılar elde ettik. Bugüne ka-
dar hiç görmediğimiz, hiç yaşamadığımız 
seviyeleri hep birlikte yakaladık. Bunlar 
Türkiye adına, ekonomimiz adına bizle-
ri son derece mutlu eden, geleceğe dair 
umutlarımızı güçlendiren gelişmeler... 
Ancak biz bunları asla yeterli görmüyoruz. 
Kararlılığımız, samimiyetimiz, sağlam 
duruşumuz devam ettiği sürece inşallah 
daha iyi seviyeleri de yakalayacağız. Türki-
ye, önüne çıkarılan engelleri bir bir aşarak 
aynı kararlılıkla yoluna devam edecek, 
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dünyanın en güçlü ekonomileri arasında 
yerini alacaktır. Bu kalkınma mücadele-
sini, bu ilerleme yarışını mutlaka kazana-
caktır.

Sevgili Vatandaşlarım...

Hükümetimiz döneminde ekonomide 
çok sevindirici sonuçlar elde ettik. Birçok 
kronik sorunu çözdük, birçok sorunu çö-
züm yoluna koyduk. Kaydettiğimiz tüm 
bu iyileşmelerin, tek tek vatandaşlarımıza 
yansıması için de azami çaba sarf ettik. 
Bakmayın siz, birilerinin ekonomik iyileş-
menin sokağa yansımadığı şeklinde yanlış 
bir psikolojiyi yaymaya çalışmasına. Ben 
diyorum ki, Halep ordaysa arşın burada; 
mutfakta, sizlerin ceplerinizde. Şimdi her-
kes elini vicdanına koysun. Zira aldığımız 
mesafeleri inkar etmek, milletimizi gerek-
siz bir karamsarlığa, yılgınlığa itmekten 
başka bir amaca hizmet etmez.

Dikkat ediniz, Türkiye, yüksek ve belirsiz 
enflasyon dönemlerinin ardından, bugün 
düşük ve kontrol edilebilir bir enflasyon 
dönemine girmiştir. Bunun yanında üc-
retler enf lasyonun üzerinde artırılmış, 
dolayısıyla alım gücümüz de yükselmiştir. 
Bunu sizlere, günlük hayatımızın içerisin-
den birkaç örnekle izah etmek istiyorum. 
Bakınız, 2002 yılında, net asgari ücretle 
sadece 1.445 adet yumurta alınabiliyordu. 
Bugün bir asgari ücretli tam 3.171 yumur-
ta alabiliyor. Alım gücü % 119 oranında 
artmıştır. 2002 yılında en düşük SSK aylığı 
ile 73 kilogram peynir alınabiliyordu, bu-
gün 109 kilogram peynir alınabiliyor. Alım 
gücü % 49 oranında artmıştır.

2002 yılında yine, 65 yaş aylığı sadece 
25 milyon TL idi. Biz bu aylığı kademe 
kademe artırdık ve bugün 68 milyon TL 
seviyesine çıkardık. 2002 yılında bir 65 
yaş aylığı ile sadece 18 kilogram toz şeker 
alınabiliyordu. Bugünse alım gücü % 108 
oranında arttı ve 38 kilogram toz şeker 
alınabiliyor. Ortalama Bağ-Kur Tarım 
Emekli aylığı, biz iktidara geldiğimizde 
110 milyon TL idi. Yine bu ücreti de kade-
me kademe artırdık ve bugün 315 milyon 
TL’na kadar çıkardık. 2002 yılında orta-
lama Bağ-Kur Tarım Emekli aylığı ile 17 
kilogram et alınabiliyordu, bugün ise 32 
kilogram et alınabiliyor. Alım gücündeki 
artış % 84.

Bağ-Kur Esnaf emekli aylığında durum 
yine aynı... 2002 yılında esnaf emek-
lisinin ortalama aylığı 258 milyon TL 
iken, bugün bu rakam 489 milyon TL’na 
yükselmiş durumda. Emekli Sandığı 
aylıklarına, özürlü aylıklarına, muhtar 
aylıklarına, öğrenim kredilerine bakınız, 
hepsinde enflasyonun çok üzerinde bir 
artış göreceksiniz. Yine ortalama memur 
maaşı, 2002’den bugüne % 85, kamu işçi 
ücretleri % 65 oranında artırılmıştır. Net 
Asgari Ücret % 107, özürlü aylığı % 298, 
muhtar aylıkları % 168 oranında artırıl-
mıştır. Ortalama SSK emekli aylığı % 83, 
Bağ-Kur Tarım aylığı % 186, Emekli San-
dığı aylığı % 69 oranında artırılmıştır.

Dikkat ediniz, bu süre içinde, yani 2002 
yılından bugüne kadar toplam enflasyon 
artışı ise sadece % 51,25 oranındadır. 
Bütün ücretler enf lasyonun üzerinde 
artırılmış, bunun yanında satın aldığı-
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mız ürünlerin fiyatlarındaki artış sınırlı 
kalmıştır, hatta bazen düşüşler yaşanmış-
tır. Dolayısıyla alım gücümüz de önemli 
ölçüde artmıştır. Bunu sizler zaten bizzat 
yaşıyorsunuz. İsteyen herkes de bu hesabı 
oturduğu yerden yapabilir. 2002 yılında 
aylığınız ne kadardı, bugün ne kadar? 
2002 yılında aylığınızla, hangi üründen 
ne kadar alabiliyordunuz, bugün ne kadar 
alabiliyorsunuz? Çalışanlarımız da, emek-
lilerimiz de bu hesabı mutlaka yapsınlar. 
Gelecekte eğer bugünden daha iyi bir nok-
tada olmak istiyorsak, bugünün dünden 
farkını hepimiz iyi bilmeli, iyi anlamalıyız. 

Her zaman söylüyorum, bugün de söy-
leyeceğim. Eğer 4 yıl önce yani 2002 
yılının sonunda bir asgari ücretli, asgari 
ücretle mutfağındaki temel ihtiyaç mad-
delerinden ne alıyordu, bugün aynı asgari 
ücretle yine mutfağında temel ihtiyaç 
maddelerinden ne alıyor? Daha mı fazla 
alıyor, daha mı az alıyor? Eğer daha fazla 
alıyorsa, işte o zaman biz iyi yoldayız. 
Eğer daha az alıyorsa, kötü yoldayız. Ama 
şu anda Türkiye İstatistik Kurumumun 
rakamları da, dolaştığım marketlerde 
aldığım rakamlar da bana çok daha faz-
lasıyla bunun arttığını gösteriyor. Ve 
özellikle hanım kardeşlerim bunu çok iyi 
takip ederler, bu mukayeseyi bir yapar-
larsa, inanıyorum ki, hükümetimizin bu 
dönem içerisinde vatandaşımıza, mutfa-
ğına neler kazandırdığını çok daha açık 
ve net göreceklerdir. Bunu beyaz eşyada 
da görebilirsiniz, bunu televizyonlarda 
da görebilirsiniz. Onların da fiyatlarının 
ne noktada olduğunu mukayese imkanını 
gayet iyi yaparak anlayacaksınız.

Değerli vatandaşlarım...

Bunlar, ekonominin doğru yolda olduğu-
nun, iyiye gittiğinin, sağlam bir zeminde 
ilerlediğimizin somut göstergeleridir. 
Biz şundan eminiz ki, elini vicdanına 
koyan, geçmişle bugünün muhasebesini 
iyi yapan her insanımız, bu değişimin, bu 
iyileşmenin farkına varacak, hakkımızı 
teslim edecektir. Elbette bütün sıkıntılar, 
bütün dertler bitmemiş, sorunlarımızın 
hepsi çözülmemiştir. Elbette Türkiye he-
nüz zengin bir Avrupa ülkesi seviyesinde 
değildir. Bir İsviçre, bir Almanya kadar 
müreffeh değildir. Ancak unutmayın gö-
reve geldiğimizde Türkiye’de kişi başına 
milli gelir 2.500 dolar iken, 2005 sonu 
itibarıyla bu rakam, evet, 5.000 doların 
üzerine çıkmıştır. Bu hedefe doğru hızla 
ilerlediğimiz apaçık bir gerçektir.

Bakınız biz hiçbir zaman başarıların sar-
hoşluğuna kapılmadık. Eksiklerimizi de 
biliyor, özeleştirilerimizi de yapıyoruz. 
Evet, henüz istediğimiz noktayı yakalaya-
madığımız bazı alanlar da var. Hükümet 
olarak bu sorunların üzerinde de hassasi-
yetle duruyoruz. Mesela işsizlik... Geçen 4 
yıllık sürede işsizlikte arzu ettiğimiz dü-
şüşü kaydedemediğimizi her zaman ifade 
ediyoruz. Çok şükür bu sorunun çözü-
münde de artık ciddi bir gelişme sürecine 
girmiş durumdayız. 18 dönem üst üste 
büyüme başarısı gösteren Türkiye ekono-
misi, nihayet işsiz yığınları da istihdam 
etmeye başlamıştır. 2005 yılının ikinci 
çeyreğinde % 9.2 oranında gerçekleşen 
işsizlik, 2006 yılının ikinci çeyreğinde % 
8.8’e kadar gerilemiştir. Nüfusumuzdaki 
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hızlı artış göz önünde bulundurulduğun-
da, işsizlik oranındaki azalma daha fazla 
anlam ifade etmektedir.

Dikkat ediniz, ekonomimiz, bir yandan 
işgücüne ilk kez katılan yüz binlerce 
vatandaşımıza iş üretmiş, bir yandan da 
işsiz yığınlarından bir miktar eritebil-
miştir. Bunun yanında, tarımda çalışan 
çok sayıda vatandaşımız da, bu sektörden 
ayrılmış, sanayi ve hizmetler sektöründe 
iş aramış, bulmuş ve çalışmaya başlamış-
tır. Aslında bunlar son derece sevindirici 
gelişmelerdir. Bunlar, Türkiye ekonomi-
sindeki iyileşmenin, büyümenin, üretim 
ve yatırımdaki artışın artık istihdama da 
yansımaya başladığının göstergesidir. Tür-
kiye, bu istikrar ortamını koruduğu, yatı-
rımlara devam ettiği sürece, işsizlikteki bu 
düşüş de devam edecek, işsizlik oranları 
da makul bir seviyeye indirilmiş olacaktır.

Sevgili vatandaşlarım...

Bu gelişmeler, Türkiye’de, hükümetimiz 
döneminde oluşan güven ve istikrarın bir 
sonucudur. Siyasette, diplomaside, sos-
yal hayatta, demokratikleşmede, Avrupa 
Birliği sürecinde, ekonomide elde edilen 
gelişmeler birbirini etkilemekte, böylece 
zincirleme bir ilerleme kaydedilmektedir. 
Biz, bu zincirin hiçbir halkasında zafiyeti 
asla kabul edemeyiz. Zira Türkiye’yi daha 
güzel günlere, daha aydınlık yarınlara taşı-
mak gibi bir sorumluluğumuz var. Elde et-
tiğimiz bu güzel, bu sevindirici gelişmeleri 
toplumun her bir ferdine ulaştırmak gibi 
bir görevimiz var. 

Bundan vazgeçmemiz, taviz vermemiz söz 
konusu olamaz. Bunun için bir yandan ka-
zanımlarımıza hep birlikte sahip çıkmak, 
diğer yandan da geleceğin planlamasını 
yaparak sosyal ve ekonomik hedeflerimize 
ulaşmamızı sağlayacak stratejik adımlar 
atmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede, 
Bakanlar Kurulumuzun onayından geçi-
rerek Meclis’e intikal ettirdiğimiz 2007 
yılı bütçesinin, sosyo-ekonomik istikrarın 
temini ve korunması bakımından önemli 
açılımlar getirdiğini ifade etmek isterim. 

2007 yılı bütçesini hazırlarken hükü-
met olarak önceliği anayasamızın ikinci 
maddesinde belirtilen sosyal devlet ilke-
sinin hayata geçirilmesine verdik. Şunu 
üzülerek ifade edeyim ki Türkiye, yakın 
geçmişte yaşadığı krizler neticesinde 
sahip olduğu mali kaynakları genellikle 
günü kurtarabilmek adına feda etmiştir. 
Hal böyle olunca da sosyal devlet ilkesi 
işlerliğe kavuşturulamamıştır. İnsanımız 
ekonomik sıkıntılar karşısında çaresiz 
bırakılmış, gelir dağılımındaki uçurumlar 
giderek büyümüştür. Şimdi biz bu denge-
sizliğin açtığı toplumsal yaraları sarmaya 
çalışıyoruz.

Son dört yıl içinde ekonomik alanda sıkın-
tılarımızı önemli ölçüde azalttık, insanla-
rımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için 
imkanlarımızı azami seviyede seferber 
ettik. Bugün artık sosyal istikrarın temini 
konusunda köklü çözümler getiren daha 
etkin, daha kalıcı adımlar atıyoruz. 2007 
yılı bütçesi, hükümetimizin bu alandaki 
hassasiyetini, kararlılığını ortaya koyan 
bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu anlayış 
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devam ettiği müddetçe, inşallah hiçbir in-
sanımız çaresizliğe teslim edilmeyecektir. 
Bütün vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları 
giderilecek, toplum olarak hayat standart-
larımız yükselecektir. Sosyal adalet temin 
edilecek, toplumsal barış güçlendirile-
cektir. Milletimizin birlik ve beraberliğini 
pekiştiren bir sosyal restorasyon gerçekle-
şecektir.

Dikkat edin, üç gün sonra, evet, dört yılını 
dolduruyor bu hükümet. Ve ilk defa beşin-
ci yıldan zaman almaya başlıyor. Ve bu, de-
mokrasinin ülkemizde ne kadar güçlendi-
ğini de gösteriyor. Artık milletin güvenine 
mazhar olmuş bir hükümetin istikrar ve 
güveni korumadaki bu süreci nasıl değer-
lendirdiğini en güzel şekliyle ifade ediyor. 
2007 bütçemizde ağırlık verdiğimiz sosyo-
ekonomik uygulamalar, işte bu amacın bir 
neticesidir ve bu amaca yönelik olarak da 
planlanmıştır. Böylece hükümet olarak, 
devletin vatandaşına karşı üstlenmesi ge-
reken sosyal sorumlulukları yerine getire-
cek, bütün imkanlarımızla insanlarımızın 
yanında olacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Biliyoruz ki, Türkiye vatandaşlarından, 
şehirlerinden, meselelerinden bir kısmını 
ihmal ederek kalkınamaz, ilerleyemez. 
O sebeple, ekonomik kazanımlarımızı 
hayatın her alanına adım adım yaymak 
durumundayız. Gelir adaletini sağlamak, 
insanlarımız arasında imkan ve fırsat eşit-
liğini tesis etmek durumundayız. Bütün 
gayretimiz, doğulusuyla batılısıyla, kent-
lisiyle köylüsüyle, işçisiyle işvereniyle, 

devletiyle milletiyle birbirine kenetlenmiş, 
kaynaşmış, üreten ve paylaşan müreffeh 
bir Türkiye içindir. 

Sosyal güvencesi olmayan hiç kimse kal-
masın, kimsesizin elinden devlet tutsun, 
tutunacak dalı olmayanın güvencesi dev-
let olsun istiyoruz. Bu amaçla hazırladığı-
mız Sosyal Güvenlik Reformunu hayata 
geçirebilmek üzere 2007 bütçesinden 32 
milyar YTL’lik, yani 32 katrilyon TL’lik 
bir kaynak ayırdık. Bugüne kadar hep 
söylenen, ama gerçekleştirmeye bir türlü 
cesaret edilemeyen bu reformu da inşallah 
hayata geçireceğiz. 

Bu adımla birlikte yıllardır devletinden 
aradığı desteği, yakınlığı bir türlü göreme-
yen insanlarımızın gönlü de serinleyecek, 
devletine olan güven bağı sağlamlaşacak-
tır. 2007 yılı bütçesini hazırlarken, daha 
önce Meclis’ten geçirdiğimiz Özürlüler 
Yasası’nın uygulanmasında yaşanan sıkın-
tıları gidermek, özürlülerimizin eğitim ve 
sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak 
için gerekli ödeneği de ayırdık. Hükümet 
olarak insani değerleri korumaya ve top-
lumun en küçük parçası olan, bireylerin 
yetişmesinde en önemli paya sahip aile 
kurumunu gözetmeye de büyük önem ve-
riyoruz. Üzülerek ifade ediyorum ki bugün 
hâlâ ekonomik imkansızlıklar nedeniyle 
çocuklarının geçimini temin etmekte güç-
lük çeken ailelerimiz var. Biz istiyoruz ki 
bu ailelerimiz, ekonomik sıkıntılar nede-
niyle çocuklarını yurtlara, yuvalara, sığın-
ma evlerine bırakmasınlar. Biz istiyoruz ki 
çocuklar anne-babalarından uzaklaşma-
sın, aileler bölünmesin. 
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Bu sorunu da önemli ölçüde çözecek hazır-
lıklar içindeyiz. Bu çocuklarımızın kendi 
evlerinde, kendi yuvalarında kalabilmele-
ri için geçim güçlüğü çeken ailelerimize 
maddi destek sağlayacağız. Aynı şekilde 
kimsesi olmayan yavrularımızı evlat 
edinerek onlara sıcak bir yuva verecek 
vatandaşlarımız da bu maddi yardımdan 
faydalanacak. 2007 yılı bütçesinde bütün 
bunlar için gereken yeterli kaynak ne ise, 
en gerçekçi şekilde hesaplanarak öngörül-
müştür.

Aziz vatandaşlarım…

Biliyorsunuz, ülkemiz nüfusunun önem-
li bir kısmı köylerde yaşıyor. Maalesef 
geçmiş yönetimler bu insanlarımızın 
sıkıntılarına, temel ihtiyaçlarına yeterli 
ilgiyi göstermediler. Şehirlerdeki pek çok 
temel hizmet, üç beş kilometre uzaklıktaki 
köylere kadar bile götürülemedi. Bugün 
Türkiye’yi büyük sıkıntılara sokan iç gö-
çün temel sebeplerinden biri de bu ihmal-
dir, insanlarımızın bu mahrumiyetleridir. 
Geçen dört yıl içinde hükümet olarak eli-
mizdeki imkanlar ölçüsünde köylerimizin 
sorunlarını çözmenin, mahrumiyetlerini 
gidermenin gayreti içerisinde olduk.

Daha önce sizlere bir söz vermiştik: 
KÖYDES projesiyle Türkiye’de 2007 yılı 
sonuna kadar yolu, suyu olmayan tek bir 
köy kalmayacağını ifade etmiş, bu sözle 
kendimizi bağlamıştık. Bunun bir gereği 
olarak geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde tam 
2.5 milyar YTL, yani 2.5 katrilyon TL kay-
nak aktardık. Önümüzdeki sene yeni bir 
uygulama daha başlatmayı planlıyoruz. 

KÖYDES projesine ilaveten BELDES proje-
sini de devreye sokuyor, nüfusu 10.000’in 
altında olan küçük belediyelerimizi de bu 
kalkınma projesine dahil ediyoruz. 2007 
yılı bütçesinde bu iki projeye toplam 2.3 
milyar YTL kaynak ayırıyoruz ve böylece 
hedeflerimizi yakalamak için var gücü-
müzle çalışacağız.

Altını özellikle çizmek istediğim konu 
şudur: Bu büyük proje Cumhuriyet tarihi-
nin en önemli kırsal kalkınma projesidir. 
İnşallah Türkiye, başlattığı büyük atılımı 
kentlerden köylere yayarak, ülkemize ya-
kışan, insanımıza yakışan medeniyet stan-
dartlarını adım adım yakalıyor, yakalaya-
caktır. Artık Türkiye’yi daha güzel günler, 
daha aydınlık yarınlar bekliyor. Allah bize 
bu yolda güç, kuvvet, sağlık versin diyor, 
sizleri bir kere daha bu noktada özellikle 
bu müjde ile baş başa bırakıyorum.

Şunu burada bir daha vurgulayacağım. Bu 
ara Anadolu’yu dolaşıyorum. Yine gitti-
ğim köylerde muhtarlarımızın o sevincini 
görünce, onların “Biz yıllardır susuzduk 
ama bu KÖYDES projesiyle susuzluğumuz 
giderildi, bundan dolayı sizlere teşekkür 
ediyoruz” dediklerini duyunca, vatandaş-
larımızın o sevinçlerini görünce gerçekten 
çok çok mutlu oluyoruz. İyi yoldayız. Daha 
iyi olacak. Sizleri böyle anlamlı bir akşam-
da en kalbi duygularla, sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
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Gıda ve içecek sanayimizin değerli temsil-
cileri… değerli konuklar… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye Gıda 
ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu 2. 
Olağan Genel Kurulu’nun sektöre ve ülke-
mize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bu federasyon, gıda sektörümüzün en bü-
yük sivil toplum örgütüdür. Zira, bu alanda 
faaliyet gösteren binden fazla işletmeyi 

temsil ediyor. Onun için, federasyonun faa-
liyetlerini sektörün geleceği açısından son 
derece önemli buluyoruz. Daha da önemli-
si, gıda sektörümüzün gelişmesine dönük 
atılacak her adım, 73 milyon vatandaşımızı 
yakından ilgilendiriyor. 

Biliyoruz ki, tarım ve tarıma dayalı sanayi, 
bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz için 
de hassas ve stratejik bir alandır. O sebep-

Türkiye Gıda ve Içecek Sanayi 
Dernekleri Federasyonu  
2. Olağan Genel Kurulu

İstanbul | 04 Kasım 2006
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le, sektörün ekonomimize daha çok katkı 
sağlaması, gelişmiş ülkelerle rekabet ede-
bilmesi için yeni projelerin geliştirilmesine 
ihtiyaç vardır. Bildiğiniz gibi, değişik iklim-
lerin yaşandığı topraklarımızda, dünyada 
ticareti yapılan 150 üründen 120’si yetişti-
rilebiliyor. Bu imkanı çok iyi değerlendir-
mek, ürün çeşitliliğini artırmak, üretim ka-
pasite ve kalitesini yükseltmek zorundayız.

Bu noktada öncelikli konulardan biri de 
gıda güvenliğidir. Biz bunu tarladan sof-
raya kadar üretimin bütün aşamalarında 
sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Onun 
için, bu yönde üreticiyi de, sanayiciyi de, 
tüketiciyi de koruyacak, aynı zamanda tarı-
mın yapısal sorunlarını da çözecek önemli 
adımlar attık. Başta Tarım Kanunu olmak 
üzere Gıda Kanunu, Tarımsal Üretici Bir-
likleri Kanunu, Tarım Sigortası Kanunu 
gibi birçok yasal düzenleme yaptık ve uy-
gulamaya koyduk. İnanıyorum ki, bu genel 
kurulun da yol göstericiliğiyle gıda sektö-
rümüzün eksikliklerinin, ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, sorunlarının çözümüne 
ilişkin adımlar hızlanacaktır. 

Değerli konuklar…

Bundan 4 yıl önceki durumu hepiniz bili-
yorsunuz. Siyasi, ekonomik, sosyal krizlerle 
boğuşan bir Türkiye vardı. Çok şükür, kısa 
zamanda bu kaosu aşarak, istikrar ve gü-
veni tesis ettik. Türkiye ekonomisi bugün 
dünyanın en iyi, en istikrarlı, en güvenilir 
ekonomilerinden biri olarak kabul ediliyor. 
Ekonomimizdeki makro dengeleri çok kısa 
zamanda rayına oturttuk. Yıllardır sözü 
edilen ama hiçbir hükümetin yapmaya ce-

saret edemediği bir karar alarak, paramız-
dan 6 sıfır attık, Türk Lirası’nın itibarını 
yükselttik. 

İlerlememizin önünde ciddi bir engel olan 
enflasyon canavarını dizginledik. 30 yılı 
aşkın bir süre iki hanelerde seyreden, hatta 
bazen üç hanelere yükselen enflasyon ora-
nını tek hanelere kadar indirdik. Dünyada 
yaşanan dalgalanmalar yüzünden bu yılın 
ilk yarısında küçük sapma olsa da orta ve 
uzun vadeli enflasyon hedefimizde bir de-
ğişiklik söz konusu değildir. 2007 ve 2008 
yılları için enflasyon hedefimiz yüzde 4’tür. 

Bakınız biz, işin ta başında müreffeh bir 
toplum, büyüyen bir Türkiye vaat etmiştik. 
Milletimize verdiğimiz sözün arkasında 
durduk, durmaya devam ediyoruz. 1993–
2002 yılları arasında Türkiye’nin ortalama 
büyüme hızı, altını çizerek söylüyorum, 
sadece yüzde 2,6 olmuştur. Son dört yılda 
ise büyüme hem hız, hem de istikrar kazan-
mıştır. 2002-2005 döneminde Türkiye’nin 
ortalama büyüme hızı yüzde 7,6 olmuştur. 
Türkiye ekonomisi, tarihinde ilk kez, bu dö-
nemde, 18 çeyrek üst üste büyüme başarısı-
nı göstermiştir. Sadece bu bile, Türkiye’nin 
güven ve istikrar içinde kalkınma yoluna 
girdiğini, dünya ekonomileri arasındaki 
itibarının arttığını açıkça ortaya koymak-
tadır.

Değerli konuklar…

Bu büyüme performansını, kişi başına dü-
şen milli gelir rakamlarında da açıkça gö-
rüyoruz. Bu gurur duyulacak bir tablodur. 
Biliyorsunuz, 2002’de Kişi Başına Düşen 
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Milli Gelir 2 bin 500 dolar civarındaydı. 
Geçen yıl sonu itibariyle bu rakam 5 bin 
doların üzerine çıktı. Kişi Başına Düşen 
Milli Gelir’in 2007 yılında da 5 bin 500 do-
ları aşmasını bekliyoruz. Satın alma gücü 
paritesine göre ise kişi başına gelirimiz 9 
bin dolar seviyesine gelmiştir. Yine, 2002 
yılında 181 milyar dolar olan Gayri Safi 
Milli Hasıla, 2007 yılında 410 milyar dolar 
olacaktır. 

Bu büyük bir zenginleşmedir. Bu rakamlar, 
milletimizin satın alma gücünün ve refah 
seviyesinin arttığını göstermektedir. Bu da 
doğrudan sanayicimizin, perakendecimi-
zin, reel sektörümüzün gelişmesine yansı-
maktadır, yansımaya devam edecektir. 

Değerli konuklar…

Hükümeti kurduktan hemen sonra açıkla-
dığımız Acil Eylem Planımız doğrultusun-
da 4 yıl boyunca önemli adımlar attık. Mak-
ro ekonomimizi devraldığımız halinden 
çok daha ileri bir seviyeye taşıdık. Özellikle 
geçen yıl sonundan itibaren tek tek bütün 
sektörlerimizin genel kurullarına katılıyor, 
onların sorunlarını doğrudan kendilerin-
den dinliyoruz. 

Çünkü biz, bütün kooperatif lerimizle, 
derneklerimizle, sanayi odalarımızla yani 
bütün milletimizle birlikte, omuz omuza 
çalışarak kalkınabileceğimize inanıyoruz. 
Onun için, bütün sektörlerin temsilcile-
riyle görüşüyor, yaptığımız toplantılarda 
ortaya çıkan sonuçları büyük bir dikkatle 
değerlendiriyor ve çözümler üretiyoruz. 
Eğer sorun, sistemden kaynaklanıyorsa, 

kalkınmayı, gelişmeyi engelleyen tıkanıklı-
ğın giderilmesi için üzerimize düşen neyse 
yerine getirmek için gayret gösteriyoruz. 

Sektörlerimizdeki haksız rekabetin önlen-
mesi için yaptığımız kanuni düzenlemeleri, 
vergilerde sağlanan kolaylıkları biliyorsu-
nuz. İnşaat, nakliyat, tekstil, ilaç gibi çeşitli 
sektörlerimizin sorunlarının çözümüne 
ilişkin attığımız adımları sizler zaten yakın-
dan takip ediyorsunuz. Bugün bu sektör-
lerimizde, ekonomimize paralel giden bir 
büyüme görüyoruz. 

Değerli konuklar…

Aynı gelişmeler gıda ve içecek sektörümüz-
de de yaşanıyor. Biz bu konuda, hükümet 
olarak üzerimize düşen sorumluluğu ye-
rine getirmeye azami gayret gösteriyoruz. 
Ne mutlu bize ki, bu zamana kadar yaptı-
ğımız yatırımlar tarım sektörümüzün de 
büyümesine vesile olmuştur. 2002’de tarım 
sektörümüzde kamu ve özel toplam sabit 
sermaye yatırımları 2.1 milyar YTL iken, bu 
rakam 2005 yılında neredeyse iki misli ar-
tarak 3.9 milyar YTL’ye çıkmıştır. 2006 yılı 
hedefimiz ise 4.1 milyar YTL’dir. Üreticile-
rimize bu yıl şimdiye kadar 5 milyar YTL 
tarımsal destek sağladık. Yaptığımız des-
teklerle geçen yıl tarım sektörümüz yüzde 
5.6 oranında büyümüştür. Çok şükür, bu yıl 
da aynı büyüme eğilimi devam ediyor.

Ancak, hâlâ istediğimiz seviyeyi yakalaya-
bilmiş değiliz. Daha yapılması gereken pek 
çok iş, uygulamaya geçirilmesi gereken pek 
çok proje, atılması gereken pek çok adım 
var. Tarım; bir yandan tarımla uğraşan 
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nüfusun geçim kaynağı, bir yandan da 
diğer sektörler için güç kaynağıdır. Bugün 
gelişmiş ülkeler yüzde 5’lerin altına düşen 
tarım nüfuslarıyla hem kendi ülkelerinin 
vatandaşlarını besliyor, hem de dünyanın 
dört bir yanına ihracat yapıyorlar. Avru-
pa’daki 6,5 milyon tarımsal işletme, Türki-
ye’deki 4 milyon işletmenin 8-10 katı daha 
fazla üretim yapıyor. Dünyanın tarım depo-
su olabilecek kadar büyük bir potansiyeli 
olan ülkemizin uzun yılar hangi ihmallerle 
bu hale geldiğini düşünmemiz ve yeni çö-
züm yolları bulmamız gerekiyor. 

Değerli konuklar…

Şu anda, gıda ve içecek sanayinde; işlenmiş 
unlu mamuller, sebze-meyve işlemeciliği, 
süt mamulleri gibi çeşitli dallara ayrılmış 
20 binin üzerinde işletmemiz faaliyet gös-
teriyor. 400 binin üzerinde vatandaşımız 
bu sektörde istihdam ediliyor. Onun için 
biz, gıda sektörümüzün sorunlarını çözme-
ye öncelik veriyoruz. Bu sektörün hassas 
ve stratejik konumunu, her geçen gün 
büyümeye devam ettiğini, buna karşılık 
çözüm bekleyen çeşitli sorunları olduğunu 
biliyoruz.

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkardığı 
haksız rekabet, kaliteli, ucuz ve düzenli 
hammadde temininde yaşanan güçlükler, 
kapasite kullanım oranlarındaki düşüklük 
bunlardan yalnızca birkaçı. Fakat en büyük 
sıkıntılardan biri işletmelerimizin hâlâ tam 
manasıyla kurumsallaşamaması ve dünya 
pazarlarına açılamamasıdır. Üzülerek ifade 
etmeliyim ki, bunun en önemli sebeple-
rinden birisi, bu alanda faaliyet gösteren 

işletmelerimizin büyük bir kısmının son 
yıllarda teknolojik yenilik yapmamasıdır. 

Gıda sektörümüzde faaliyet gösteren işlet-
melerimizin çok azı maalesef bu teknolojik 
yenilenmeyi sağlayabilmiştir. Buna bir de 
AR-GE ve teknolojik altyapı yetersizliği ekle-
nince, maalesef gelişmiş ülkelerin gerisinde 
bir görüntü sergiliyoruz. İnşallah el ele verip 
tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz. 

Değerli konuklar…

Son zamanlarda, ihracatımızın artmasına, 
ekonomimizin özel sektör odaklı büyü-
mesine paralel olarak uluslararası çapta 
büyük markalar ortaya çıkarmaya başla-
mamız son derece sevindiricidir. Yakın 
zamanlara kadar, perakende sektörümüzde 
yabancı markalar çoğunluktaydı. Çok şü-
kür, Türkiye’nin son yıllarda dünya pazar-
larında artan itibarı sayesinde bugün bu 
durum tersine dönmeye başladı. Özellikle 
tekstil, deri, ayakkabı sektöründe faaliyet 
gösteren firmalarımız, dünya pazarlarında 
kendilerini kanıtladılar. Firmalarımız küre-
sel pazarda Türkiye’yi layıkıyla temsil eden 
dünya markalarına dönüşmeye başladı. 

İnanıyorum ki, gıda sektörümüzdeki işlet-
melerimiz de, sorunlarını kısa zamanda 
çözüme kavuşturacak, dünya standartları-
nı yakalayarak daha ciddi bir markalaşma 
sürecine gireceklerdir. Bu inanç ve umutla; 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernek-
leri Federasyonumuzun 2. Olağan Genel 
Kurulu’nun bir kez daha hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Değerli konuklar, değerli basın mensupla-
rı… Öncelikle hoşgeldiniz diyorum. 

Bildiğiniz gibi önemli bir dönemeçten 
geçiyoruz. Sadece ülkemiz ve milletimi-
zin yüksek menfaatleri bakımından değil 
bölgesel ve küresel barış açısından da çok 
yönlü yansımaları olan bir sürecin için-
deyiz. Bu bakımdan sivil toplum örgütle-
rimizin AB sürecimize desteklerini ifade 
etmek için yaptıkları bu ziyareti anlamlı 
buluyorum. Kendilerine özellikle teşekkür 
ediyorum. Son gelişmeleri elbette birlikte 
konuşacağız, değerlendireceğiz.

Biz, Avrupa Birliği’ni stratejik bir hedef 
olarak görüyoruz. Avrupa Birliği’ne katı-
lım süreci, insanımızı en iyi hayat stan-
dartlarına kavuşturma idealimizin en 
önemli araçlarından biridir. Daha önce de 
birçok kez ifade ettim. AB, taşıdığı bu an-
lam sebebiyle 83 yıllık cumhuriyetimizin 
kuruluş idealidir. Zira, Cumhuriyetimizin 
çağdaşlaşma felsefesi, medeni milletler 
arasında yer almayı, özgür ve müreffeh 
dünyanın bir parçası olarak insanımızı en 
ileri hayat standartlarına kavuşturmayı 
esas almıştır. 

Bütün çabalarımız, Türkiye’nin yakın 
bir gelecekte AB içinde eşit hak ve yü-
kümlülüklere sahip bir üye olarak yerini 
almasına yöneliktir. Avrupa Birliği’ne 
tam üyelik hedefine ulaşmak için gereken 
siyasi iradeye sahibiz. 3 Ekim 2005’te katı-
lım müzakerelerine başladık. Böylece, 50 
küsur yıldır siyasi ve 40 küsur yıldır ahdi 
olarak devam eden bu süreçte bana göre 
en kritik aşamayı geçtik. Bu her bakımdan 
tarihi bir adım olmuş, küresel çapta yankı 
uyandırmıştır. 

Katılım sürecimiz kendi rotasında iler-
liyor. Son bir yıldır AB ile 33 fasılda 
yürüttüğümüz tarama süreci başarıyla 
tamamlanmıştır. Bir fasılda müzakereler 
açılıp-kapatılmıştır. Önümüzdeki dönem-
de yeni fasılların müzakereye açılmasına 
yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
AB müktesebatına uyum çalışmalarımız, 
müzakerelerin açılmasıyla birlikte daha 
da yoğunlaşmıştır. 

Mevzuatımızın AB müktesebatıyla uyum-
laştırılması için ilgili tüm kurumlarımızın 
katılımıyla yürüttüğümüz çalışmalarda da 
düzenli ilerleme kaydediyoruz. Uygulama-

Iktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) 
Yetkilileriyle Görüşme

İstanbul | 05 Kasım 2006
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ya ilişkin idari kapasiteyi güçlendirmeye 
özel önem veriyoruz. Tarama sürecinde 
tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan 2 
bini aşkın yetkilimiz görev almıştır. Ku-
rumlarımız, AB müktesebatına uyumla 
ilgili yükümlülüklerimiz konusunda daha 
da bilinçlenmişlerdir.

Değerli dostlar…

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi 
aslında bu süreç, Türkiye’nin demokrasi, 
insan hakları ve hukukun üstünlüğü alan-
larında en yüksek norm ve standartlara 
kavuşturulmasına yöneliktir. Milletimizin 
bu sürece desteğinin devam etmesi, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da gayret-
lerimize ivme kazandıracaktır. Zira, gerçek-
leştirdiğimiz bütün bu reformlar öncelikle 
milletimizin hayat kalitesini artırmak, daha 
iyi bir gelecek hazırlamak içindir.

Bu itibarla da, bugün müzakere süreci-
mizle ilgili olarak bize desteklerini teyid 
eden sivil toplum örgütlerimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Türkiye’nin AB 
sürecinde aldığımız mesafede sivil top-
lum örgütlerimizin çok önemli katkıları 
olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de bu 
desteği son derece anlamlı buluyorum. 
Reform sürecimizin yavaşladığı, AB heye-
canını yitirdiğimiz şeklindeki eleştirileri 
üzüntüyle karşılıyorum. “Sessiz devrim” 
denebilecek son derece önemli reformları 
hayata geçiren Hükümetimize yönelik bu 
değerlendirmeler haksızlıktır.

Açık ve net söylüyorum. Kim ne derse de-
sin, AB yönelimimizde en ufak bir sapma 

yoktur. Hükümetimiz, kurumlarımız ve 
milletimiz Avrupa Birliği’ne tam üyelik he-
define bütünüyle bağlıdır. Reform gayret-
lerimize müzakere sürecinden güç alarak 
kararlı biçimde devam ediyoruz. Meclisi-
mizin yoğun mesaisi sayesinde, 12 Nisan 
2006 tarihinde açıkladığımız 9. Reform 
Paketi büyük ölçüde hayata geçirilmiştir. 
Bu paket kapsamında TBMM, Kopenhag 
siyasi kriterlerine tam uyum açısından 
önem taşıyan birçok kanun ve uluslara-
rası mevzuatı onaylamıştır. Meclisimiz, 
paketin tüm unsurlarını tamamlamak için 
çalışmalarına devam etmektedir.

Değerli basın mensupları…

Kamuoylarımızda tartışılan konulardan 
biri olan düşünce ve ifade özgürlüğü önün-
deki engelleri kaldırdık. Bu konuda tav-
rımız açıktır ve kararlılığımız ortadadır. 
Uygulamada ortaya çıkan ve çıkabilecek 
sorunları da elbette değerlendiriyoruz. 
TCK’nın 301. maddesinin soyut olmasın-
dan kaynaklanan bazı sıkıntılar varsa, 
maddenin daha somut hale getirilmesine 
yönelik önerilere açık olduğumuzu her 
zaman söyledim. 

Bu konudaki yaklaşımımızı muhafaza edi-
yoruz. Yazarlarımızın, gazetecilerimizin, 
fikir adamlarımızın, bütün vatandaşları-
mızın düşüncelerini ifade etmelerinden 
dolayı kovuşturmaya tabi tutulmaları en 
başta bizleri üzüyor. Ancak benzer dü-
zenlemelerin bütün AB ülkelerinde var 
olduğunu burada açıkça hatırlatmak iste-
rim. 301. madde, bu açıdan daha geri bir 
düzenleme değildir ve AB mevzuatına da 
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aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Uygula-
mada bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. 

Bana göre, 301. maddenin, yasa koyucu-
nun açık maksadına uygun olarak özgür-
lükçü bir şekilde yorumlanması halinde 
düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda 
hiç bir sorun kalmayacaktır. Zira bu mad-
de açık bir şekilde eleştiri özgürlüğünü 
aşağılama suçundan ayrı tutmaktadır. Her 
zaman söylüyorum, bunun özgürlükçü 
bir yaklaşımla yorumlanması için yeni iç-
tihatların ortaya çıkmasına ve dolayısıyla 
bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardır ki, 
bu da, zaman ister. Yine de, bu süreçte yasa 
koyucunun amaçlamadığı bir özgürlük ih-
lalinin ortaya çıkmaması için, 301. madde-
nin, reformların lafzına ve ruhuna uygun 
olarak ne şekilde yeniden ele alınabilece-
ğine ilişkin çeşitli seçenekleri inceliyoruz.

Türkiye-AB ilişkilerinin temelinde, ülkele-
rimizin ve halklarımızın karşılıklı menfa-
atleri ile demokrasi, özgürlükler ve huku-
kun üstünlüğü gibi ortak değerler vardır. 
O sebeple de AB sürecimiz, inanıyorum 
ki, bazı konjonktürel gelişmelerin sekteye 
uğratamayacağı bir derinliğe sahiptir. İlgi-
nize teşekkür ediyorum. 
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Değerli konuklar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Uluslararası Yatı-
rımcılar Derneğinin geleneksel resepsiyo-
nu vesilesiyle böyle seçkin bir toplulukla 
bir araya gelmekten büyük memnuniyet 
duyuyorum.

Bildiğiniz gibi son dört yılda Doğrudan 
Uluslararası Yatırımların ülkemize gelme-
si konusunda çok önemli adımlar attık, 
büyük mesafeler kaydettik. Yatırımcıların 
önündeki engelleri bir bir ortadan kaldı-

rarak güvenli bir yatırım ortamı sağladık. 
Zira, sürdürülebilir bir büyüme, güçlü bir 
ekonomik yapı ve insanımızın refahı için 
bu yatırımlar hayati derecede önemlidir. 

Bu yönde, birçok yasal düzenleme yaptık. 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
Kurulması Hakkında Kanun, İşyeri Açma 
Ruhsatlarını Kolaylaştıran Kanun, Yeni 
Kurumlar Vergisi Kanunu bunlardan ba-
zılarıdır. Bir küresel yatırımcı bugün artık 
Türkiye’de bir günde şirket kurabilmekte-

Geleneksel YASED  
Sonbahar Resepsiyonu

Ankara | 08 Kasım 2006
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dir. Yine, yatırımcının hayatını kolaylaş-
tıran reform niteliğinde birçok mevzuat 
değişikliği gerçekleştirdik. Kayıt dışılık 
ile mücadeleye, İstihdam üzerindeki vergi 
yüklerinin azaltılmasına yönelik çalışma-
larımıza da kararlılıkla devam ediyoruz.

Değerli konuklar…

Bakınız bugün, birçok alanda olduğu gibi 
yatırım ortamı da 4 yıl öncesiyle kıyasla-
namayacak ölçüde iyileşmiştir. Türkiye 
bugün, Doğrudan Uluslararası Yatırımlar-
da son derece önemli fırsatlar yakalamış 
ve bunları değerlendirmeye başlamıştır. 
2003 yılından beri bu konuda güvenli, is-
tikrarlı bir yükselme trendi izliyoruz. 

Ülkemize çekilen yıllık yatırım miktarı 1 
milyar dolar civarında seyretmekten niha-
yet kurtulmuş, 2003’te 1.7 milyar dolara, 
2004’te 2.8 milyar dolara ve 2005’te rekor 
bir seviyeye, 9.7 milyar dolara ulaşmıştır. 
Bu tablo daha da iyileşecektir. Bu yıl so-
nunda ülkemize çekilecek yatırımın 20 
milyar dolara yaklaşmasını bekliyoruz. 
2006’nın ilk 8 ayında ülkemize çekilen ya-
tırım miktarının 12.4 milyar dolara ulaş-
ması bu beklentimizi güçlendirmektedir.

Elbette bu neticelerde, Türkiye’nin son 
dönemde çektiği yatırımlardaki birleşme 
ve el değiştirmelerin de payı vardır. Bana 
göre, bu alanda Türkiye’yi ilgilendiren bir 
diğer önemli oluşum da gelişmekte olan 
ülkelerde gerek bölgelerarası, gerekse 
bölge içi ticaret ve yatırım hacimlerinin 
artmasıdır. Bu artışlarda bölgesel entegras-
yon ve işbirlikleri büyük rol oynamaktadır. 

Bugün, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin 
dörtlüsü, sadece 2005 sonu itibariyle çek-
tikleri toplam yatırım miktarları açısın-
dan 144.3 milyar dolarlık bir gücü temsil 
etmektedir. Bu ülkeler, özellikle küresel 
sermaye hareketlerinin ilk tercih ettik-
leri bölge olarak öne çıkmaktadır. Bu yıl 
Davos’ta, bu gruba Meksika, Endonezya ve 
Türkiye’nin katılması da görüşülmüştür. 
Böylece önümüzdeki 15-20 sene için küre-
sel yatırımcıların gidecekleri adresler de 
netlik kazanmaktadır.

Ülkemizin de arasında bulunduğu ve 
“Gelişmekte Olan 7’li” diye tabir edilen 
grubun toplam milli gelirlerinin 2050’de, 
G7 ülkelerinin bugünkü milli gelir top-
lamlarından yüzde 25 daha fazla olacağı 
tahmin edilmektedir.

Değerli konuklar…

Bugün Türkiye olarak geldiğimiz nokta 
tesadüf eseri değildir. Bütün bu olumlu 
neticelerin, elde edilen başarıların teme-
linde milletimizin azim ve kararlılıkla 
ortaya koyduğu irade vardır. Tabii burada 
Kamu ile özel sektörün işbirliğinin altını 
da özellikle çizmek istiyorum. Başlattığı-
mız kalkınma seferberliği bütün hızıyla 
devam ediyor. AB’ye tam üyelik müzake-
relerimizde önemli bir aşamaya geldik. 
Yatırım ortamında büyük iyileştirmeler 
sağladık. Enflasyonu dizginledik ve artış 
oranını tek haneli rakamlara çektik. Başa-
rılı özelleştirmeler yaptık. Ekonomimiz 18 
çeyrek üst üste büyüdü, büyümeye devam 
ediyor.
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Bölgesinde bir barış ve istikrar adası olan 
Türkiye, giderek her bakımdan bir küresel 
cazibe merkezi haline geliyor. Ülkemize 
yapılan Doğrudan Uluslararası Yatırımları 
artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Türkiye’nin önü açık, geleceği 
aydınlıktır. Bu yoldaki çalışmalarıyla bize 
güç veren, katkı sağlayan Uluslararası 
Yatırımcılar Derneği’nin bütün mensup-
larına ve bütün uluslararası yatırımcılara 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Uluslararası kuruluşların değerli temsilci-
leri… değerli katılımcılar... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, 
Türk Patent Enstitüsü’nün 135. yıl kutla-
maları çerçevesinde gerçekleştirilen bu 
anlamlı ödül töreninde aranızda olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum.

Biliyoruz ki, yaptığımız iş ne olursa olsun 
başarımızdan dolayı takdir edilmek, bu-
nun devamı açısından son derece önemli-
dir. İnsan tabiatı böyledir. Onun için bizde 
çok anlamlı bir söz vardır: “Marifet iltifata 
tabidir, iltifatsız metâ zayidir” deriz. Yani, 

başarının devam etmesi, yeni başarıların 
ortaya çıkması için takdire ihtiyaç vardır, 
teşvike ihtiyaç vardır, ödüllendirilmeye 
ihtiyaç vardır. O zaman, daha çok bilgiyle, 
daha çok dikkatle, daha çok gayretle üretil-
miş, özgün ve kaliteli işler ortaya çıkar.

İşte bu özgün ve kaliteli üretimin, bana göre 
toplumların gelişmesinde çok büyük rolü 
var. Yine aynı sebeple, mucitlerimizin, mar-
ka ve tasarım sahiplerimizin emeklerinin 
korunması ve karşılığının ödenmesine de 
büyük önem veriyoruz. Yaşadığımız çağda 
iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler, 

2006 Türk Patent Ödülleri Töreni

Ankara | 16 Kasım 2006
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sınai mülkiyet haklarının korunmasını, fark-
lılık ve yeniliklerin ödüllendirilmesini daha 
da önemli hale getirmiştir. Bugün her alanda 
büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin de, 
gelecek için en önemli iddialarından biri, 
üretim ve kalitedir. Yeni buluşlar, özgün tasa-
rımlar, güçlü markalar bu gelişme ve kalkın-
maya büyük katkı sağlayacaktır. 

Değerli katılımcılar...

Biliyoruz ki, artık günümüzde, ekonomik 
değer, fiziki varlıklardan çok, fikrî serma-
ye ile, yani patent, marka ve tasarımlarla 
ölçülmektedir. Onun için ben diyorum ki, 
üreten beyinler, çağımızın altın madenleri-
dir. Bütün mesele, bu madenleri ortaya çı-
kararak işlemek, ekonomik bir değere dö-
nüştürmektir. Bu akşam burada, işte böyle 
altın kıymetinde beyinler görüyorum. Her 
biri bacasız, dumansız çalışan birer fabri-
ka gibi kendi alanlarında ürettikleri katma 
değerle Türkiye’yi zenginleştirmiştir, umu-
yoruz ki, bundan sonra da zenginleştirme-
ye devam edecektir.

Bu anlamda, dünyada da sınai mülkiyet 
haklarına verilen önem gün geçtikçe art-
maktadır. Öyle ki, küreselleşen dünyada, 
sınai mülkiyet hakları, uluslararası ilişkile-
rin temel unsurlarından biri haline gelmiş-
tir. Bu alanda, başta AB ülkeleri ile olmak 
üzere, uluslararası işbirliği üzerinde de 
hassasiyetle duruyoruz. 

Değerli katılımcılar...

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bir 
ülke, ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve 

bulduğu yenilikler ölçüsünde dünyada söz 
sahibi olabilmektedir. Bunun yolu da tabii 
ki AR-GE’den geçiyor. Kabul etmeliyiz ki, 
bilimi güçlendirmeden, teknoloji geliştir-
meden Türkiye’yi aydınlık yarınlarına taşı-
yamayız. AR-GE olmadan, bilgi üretmeden 
gelecek hedeflerimize ulaşmamız müm-
kün değildir. Sadece başkalarının ürettiği 
bilgiyle, geliştirdiği bilim ve teknolojiyle 
güçlü bir ülke, müreffeh bir bilgi toplumu 
olamayız. Olsa olsa, bilgi tüketicisi bir top-
lum olabiliriz.

Onun için de biz, iş başına gelirken dedik 
ki, kendi araştırmacımıza yeterince kay-
nak ayırmalıyız. Yoksa, başkalarına bağım-
lı kalmaya mahkum oluruz. Üstelik beyin 
gücümüzle, emeğimizle, paramızla ister 
istemez başka ülkelerin araştırmalarını 
desteklemiş oluruz. Bu nedenle hükümet 
olarak, AR-GE çalışmalarını elimizden 
geldiğince destekledik, destekliyoruz. Ba-
kınız, bu doğrultuda araştırma projelerine 
Cumhuriyet tarihimizin en büyük kayna-
ğını ayırdık. 2005 yılı sabit fiyatlarıyla, 
2002’de bu alana yapılan toplam kamusal 
destek sadece 277.3 milyon YTL idi. Son 
dört yılda toplam beş katlık reel artış 
gerçekleştirdik ve araştırma projelerine 
ayırdığımız kaynak, 2006’da 1 milyar 281 
Milyon YTL’ye ulaştı.

Bilim ve araştırma camiamızın memnuni-
yetle karşıladığı bu destekler, elbette uzun 
vadeli yatırımlardır. Semerelerini gelecek-
te alacağımız yatırımlardır. Burada şu nok-
taya dikkatinizi çekmek istiyorum. AR-GE 
sonucunda, büyük emek ve masraflarla 
elde edilen yenilikleri, biliyoruz ki ancak 
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patent ile koruyabiliriz. Konuşmamın 
başında da söylediğim gibi, biz hükümet 
olarak, patent, marka, tasarım gibi sınai 
mülkiyet haklarına özel önem veriyoruz.

Memnuniyetle ifade edebilirim ki, artık 
bu alanda ülkemizin potansiyeli harekete 
geçmiştir. Bu yıl, 70 bin civarında Marka 
başvurusuyla Avrupa’da ilk üç arasında 
yer almamız bekleniyor. Sanayicimiz ve 
işadamlarımız artık başkaları için fason 
çalışmak yerine, kendi markaları ile dün-
yanın dört bir yanında tanınıyor. Tasarım 
başvurularında, Avrupa’da ilk üçteyiz. Pa-
tent başvurularında da yıllık yüzde 50’lere 
varan büyük artışlar görüyoruz. Bana göre, 
şimdi yapmamız gereken, elbirliğiyle daha 
da ileri seviyeleri yakalamanın gayreti içe-
risinde olmaktır.

Bakınız biz bunun için, hukuki ve idari alt-
yapıyı büyük ölçüde tamamladık. Böylece, 
Türk Patent Enstitüsü, kısa zamanda dün-
yada sınai mülkiyet alanında öne çıkan ve 
model olarak gösterilen bir kurum haline 
geldi. 2005 yılında, Patent araştırma ve 
incelemesi, ülkemizde ilk defa Türk Patent 
Enstitüsü bünyesinde yapılmaya başlandı. 
Bu sayede başvuru sahipleri artık hem 
daha ucuz, hem de daha hızlı hizmet ala-
biliyor. Bunun yanında, sınai mülkiyet 
alanında tanıtım ve bilinçlendirme çalış-
malarına da ağırlık veriyoruz.

Son dört yıldır artık, daha önceleri günde-
me bile gelmeyen patent, marka gibi sınai 
mülkiyet hakları sürekli konuşuluyor. Bil-
diğiniz gibi bunlar, küresel rekabet açısın-
dan son derece önemli. Enstitü ile, başta 

Sanayi ve Ticaret, Milli Eğitim, Adalet ve 
İçişleri gibi ilgili Bakanlıklarımız olmak 
üzere, RTÜK, KOSGEB, TOBB gibi kurum 
ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve 
sanayicimiz bir araya geliyor, tartışıyor ve 
birlikte çözüm üretiyorlar. Sınai mülkiyet 
sisteminin güçlendirilmesi için gerçekleş-
tirilen bu işbirliğinin bir örneği de Türk 
Patent Enstitüsü ile TÜBİTAK arasında, 
Patent başvurularının desteklenmesi ko-
nusundadır. Biz bu işbirliği örneklerinin 
çoğalmasını arzu ediyor, bu alanda bütün 
kuruşlarımızı teşvik etmeye devam ediyo-
ruz.

Değerli katılımcılar…

Elbette, daha yapılacak çok işimiz olduğu-
nu biliyoruz. Dünyayla rekabet edebilmek 
için, ekonomik değeri yüksek patentleri-
mizi ve güçlü markalarımızı daha da ar-
tırmalıyız. Unutmamalıyız ki, 21. yüzyılda 
var olabilmenin, güçlü olabilmenin, öncü 
olabilmenin yolu buradan geçiyor. Bunun 
için sanayimizin araştırmaya, yeniliğe, 
kaliteye, rekabete yönelmesi şarttır. Ulusal 
Yenilik Stratejimizin en önemli ayakların-
dan biri de budur. Bu aşamada, sanayimi-
zin, özellikle KOBİ’lerimizin yenilik üret-
me kabiliyetlerini geliştirmesi gerekiyor.

Dünyayla rekabet edebilen, bilim ve tek-
noloji alanında da kendi ayakları üzerinde 
durabilen bir Türkiye için, sınai mülkiyet 
alanında yapılan çalışmalara destek ol-
maya devam edeceğiz. İmkan ve kaynak-
larımızı en iyi, en verimli şekilde kullana-
rak, siz değerli patent, marka ve tasarım 
sahipleri ile birlikte, Türkiye’yi çok daha 
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ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Üreten 
beyinleri baş tacı etmeye devam edeceğiz. 
İstiyoruz ki, altın gibi beyinlerimiz daha 
çok ışıldasın, daha verimli üretsin.

Türkiye’yi, ileri dünya memleketleri arası-
na yükseltecek bir şey varsa, o da budur. 
İnanıyorum ki, 135. yılını kutlayan Türk 
Patent Enstitüsü, şimdiye kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da sanayimize, ekono-
mimize önemli katkılar sağlayacaktır. Söz-
lerime son verirken, ödüle layık görülenle-
ri bir kere daha tebrik ediyor, başarılarının 
devamı diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla, 
selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları… Öncelikle, 
Ürdün’de; dost ve kardeş bir ülkede bulun-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Burada bize göste-
rilen sıcak ilgi ve misafirperverlik için de 
teşekkür ediyorum.

Bugün Başbakan Sayın Bahit ile son derece 
yararlı görüşmeler yaptık. Görüşmeleri-
mizde, ilişkilerimizi bütün yönleriyle ele 
alma fırsatı bulduk. İşbirliğimizi daha da 
geliştirmek hususunda mutabık kaldık. 
Ayrıca, önümüzdeki dönemde atabilece-

Heyetlerarası Görüşme Sonrası 
Basın Açıklaması

Ürdün | 25 Kasım 2006
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ğimiz adımlar üzerinde durduk. Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalanması için yü-
rütülen müzakerelerin en kısa zamanda 
tamamlanmasını istiyoruz. Görüşmeleri-
mizde, bu doğrultudaki ortak arzumuzu 
dile getirdik. 

Bu vesileyle, bölgesel ve uluslararası ko-
nular hakkında da fikir alışverişinde bu-
lunma imkanımız oldu. Türkiye ve Ürdün, 
bölgemizde barış ve istikrarın egemen 
kılınması için aktif çaba harcamaktadır. 
Görüşmelerimizde, bu konuda yapabile-
ceğimiz işbirliğini değerlendirdik. Bu çer-
çevede, İsrail-Filistin ihtilafı, Lübnan krizi 
ve Irak’ın geleceği gibi bölgemizi derinden 
etkileyen sorunlar üzerinde durduk. 

Görüyoruz ki, Ortadoğu’daki hemen bütün 
sorunların merkezinde İsrail-Filistin ihti-
lafı yer alıyor. Onun için de, bu ihtilafın bir 
an önce ortadan kaldırılması; soruna adil, 
kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması 
gerekiyor. Bölgemizde istikrar ve barışın 
tesis edilebilmesinin yolu buradan geçi-
yor. Bunu sağlamak üzere bölgede yeni bir 
barış dinamiğinin oluşturulması gereki-
yor. Sayın Başbakanla bu konuda mutabık 
kaldık.

Görüşmelerimizde, Lübnan krizini de 
konuştuk. Lübnan’ın istikrara kavuşturul-
ması için ülkede ulusal birliğin sağlanması 
çabalarına destek verilmesi gereğinin 
altını çizdik. Sayın Başbakanla, Irak’taki 
son durumu da ele alma imkanımız oldu. 
Irak’ın siyasi birliğinin korunması; en kısa 
zamanda huzur ve istikrara kavuşturulma-
sı bölge barışı açısından son derece hayati-

dir. Görüşmelerimizde bu konuda, birlikte 
neler yapabileceklerimizi değerlendirdik. 

Bu vesileyle, Sayın Başbakanla, bölgesel ve 
uluslararası konularda benzer yaklaşımla-
ra sahip olduğumuzu da teyit ettik. Dost 
ve kardeş Lübnan’a gerçekleştirdiğim bu 
ziyaretin oldukça verimli geçtiğini düşü-
nüyorum. Gerçekleştirdiğimiz temaslar, 
inanıyorum ki, içinde yer aldığımız coğraf-
yanın istikrarına; halklarımız arasındaki 
dostluğunun pekiştirilmesine hizmet ede-
cektir. Teşekkür ederim.
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Değerli vatandaşlarım... Aylık buluşma-
mızın başında, sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum. Her buluşmamızda, 
Türkiye’nin aldığı mesafeleri sizlerle pay-
laşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Son dönemde kalkınma yolunda büyük 
adımlar attık, atıyoruz. Bakınız, şimdi 
geldiğimiz noktayı, dört yıl önce bazıla-
rı hayal bile edemiyordu. Bugün, o eski 
dönemlerin kriz ve kaos ortamından kur-
tularak, çok önemli hedefleri yakaladık, 
ciddi başarılar elde ettik. Bunu, her türlü 
göstergeden okumak mümkün olduğu 
gibi, günlük hayatınızda da görüyor, yaşı-
yorsunuz. Ama daha da güzeli, bu gerçeği 
Türkiye’nin bütün dünyada hızla yükselen 
grafiğinde, itibarında görmemizdir. 

Açık, net söylüyorum: Türkiye artık, bi-
zim devraldığımız o eski Türkiye değil-
dir. Bazıları görmek istemese de, sizlerin 
görmenizi engellemeye çalışsa da gerçek 
budur. Artık Türkiye’nin imajı değişmiştir. 
Türkiye artık, kabuk değiştiren bir ülke-
dir. Unutmayalım ki, biz bugünlere “gece 
yarısı ekspresi”yle, ekonomik krizlerle, de-
mokratik zaaflarla anıldığımız günlerden 
geldik. Memnuniyetle ifade edebilirim ki 
Türkiye, bugün bütün dünya için bir ilgi 
odağıdır, bir cazibe merkezidir.

Son dört yılda dış itibarımızın ne kadar 
arttığını, imajımızın nasıl değiştiğini gör-
mek için, sadece Kasım ayında art arda 
ev sahipliği yaptığımız uluslararası zirve 
ve toplantılara bir göz atmak bile yeterli 
olacaktır. Kasım ayı gerçekten de dünyada 
bütün gözlerin ülkemize çevrildiği bir ay 
oldu. Bu ay boyunca, dünyanın geleceğine 
dair her alanda çok temel projeksiyonların 
yapıldığı, rotaların çizildiği, stratejilerin 
belirlendiği çok sayıda önemli uluslararası 
toplantıya ev sahipliği yaptık. Bu buluş-
maların en önemlilerinden biri İspanya 
ile birlikte yürüttüğümüz Medeniyetler 
İttifakı girişiminin İstanbul zirvesiydi. 
Başta BM Genel Sekreteri Kofi Annan ol-
mak üzere pek çok önemli misafirimiz 13 
Kasım’da, bu zirvede bir araya geldi. 21. 
Yüzyılın küresel barış projesi olan girişi-
min eylem planını burada bütün dünyaya 
açıkladık. Zirvenin yankısı büyük oldu; 
bütün dünyada Türkiye konuşuldu.

Ondan önce, 6 Kasım’da Antalya’da, Ulus-
lararası Telekomünikasyon Birliği’nin 
genel kurulu toplandı. Toplantıya 150’yi 
aşkın ülkeden 2 bin 500 delege, 100’den 
fazla da bakan katıldı. Geleceğe damga 
vuracağı bugünden belli olan telekomü-
nikasyon sektörünün, küresel yol haritası 
bu tarihi toplantıyla çizilmiş oldu. Yine, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Kasım 2006
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küresel ekonomik disiplinler için büyük 
öneme sahip olan Dünya Muhasebe Kong-
resi de 13 Kasım’da İstanbul’da yapıldı. 4 
yılda bir toplanan bu kongre için dünya-
nın her yerinden 5 bine yakın üst düzey 
yöneticiyi İstanbul’da konuk ettik. Hemen 
iki gün sonra 15 Kasım’da, İstanbul’da, bu 
defa sağlık alanında bir dünya zirvesi olan 
Dünya Sağlık Örgütü Obezite ile Mücadele 
Avrupa Bakanlar Konferansı gerçekleşti-
rildi. Konferansa 600 civarında yetkili ve 
Avrupa ülkelerinin Sağlık Bakanları bizzat 
katıldı.

Değerli vatandaşlarım...

Ülkemizde art arda gerçekleştirilen bu 
uluslararası toplantılar, bu yoğunluk Ka-
sım ayı boyunca devam etti. 18 Kasım’da, 
50’den fazla ülkede faaliyet gösteren iş 
adamlarımız İstanbul’da düzenlenen Türk 
Dünyası İş Adamları Kurultayı’nda bir 
araya geldi. Sorunlar konuşuldu ve bunla-
ra ortak çareler arandı. Bu ay İstanbul’da 
düzenlenen bir başka önemli toplantı da 
20 Kasım’da yapılan, İslam Konferansı 
Örgütü’nün Üye Ülkelerde Kadının Kalkın-
madaki Rolü Konferansıydı. Konferansa, 
30’u aşkın bakan iştirak etti. Türkiye’nin 
bu toplantıya evsahipliği yapmış olması, 
bana göre çok anlamlıdır.

Yine aynı hafta içinde uluslararası iki dev 
ekonomi forumuna ev sahipliği yaptık. 22 
Kasım’da İstanbul’da MÜSİAD tarafından 
organize edilen 10. Uluslararası İş Forumu 
yoğun bir katılıma sahne oldu. Toplantıya, 
dünyanın 55 ülkesinden bin 500 kadar 
işadamı ve pek çok bakan iştirak etti. 23 

Kasım’da da bu defa dünyanın en önemli 
ekonomi zirvesi olarak kabul edilen Dünya 
Ekonomik Forumu bölgesel toplantısına 
ev sahipliği yaptık. Davos Forumu olarak 
da bilinen toplantı için 42 ülkeden devlet 
ve hükümet başkanları, bakanlar, ulusla-
rarası dev şirketlerin yöneticileri ve finans 
sektörünün en önemli isimleri İstanbul’a 
geldiler. Dikkat edin, bu büyük bir olaydır. 
İki gün boyunca gerçekleştirilen toplantı-
lar sayesinde Türkiye dünya gündeminin 
ön sıralarında yer aldı. 

Lütfen bir düşününüz... Bütün bunlar ne-
den dün olamıyordu da, bugün olabiliyor? 
Hatırlarsınız, eskiden hep, Türkiye’nin 
stratejik öneminden bahsedilirdi. Ama 
kimse bu stratejik önemin ne olduğunu, 
hangi imkanları barındırdığını açıklamaz-
dı, açıklayamazdı. İşte şimdi bu stratejik 
önem, sadece lafta kalmıyor, her alanda 
hayata geçiyor. Önceki dönemlerde katıl-
mayı bile son derece önemli ve itibarlı gör-
düğümüz dev zirveler bugün ülkemizin 
ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Yatırım 
fırsatlarından dünya ekonomisindeki yeni 
trendlere, telekomünikasyondan muha-
sebeciliğe, sağlık sorunlarından küresel 
barış imkanlarına kadar, dünya meseleleri, 
artık Türkiye’de konuşuluyor.

Bu toplantıların her biri Türkiye’nin imajı-
na, tanıtımına, ekonomisine büyük katkı-
lar sağlıyor. Her ay Ankara’da, İstanbul’da, 
Antalya’da, İzmir’de ve başka şehirlerimiz-
de böyle daha nice uluslararası buluşmaya 
ev sahipliği yapıyoruz, yapacağız. Türkiye 
gerçekleştirdiği büyük sıçramayla, artık 
sadece bir küresel aktör olmakla da kal-
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mıyor, hızla bir dünya devi haline geliyor. 
Yalnızca ülkemizde değil, uluslararası 
toplumun buluştuğu her zeminde fikirleri-
mizi, önerilerimizi, barıştan yana aktif tu-
tumumuzu sergilemeye devam ediyoruz, 
devam edeceğiz. 

İşte Ürdün’e yaptığımız iki günlük ziyare-
tin ardından Letonya’nın Riga kentindeki 
NATO zirvesine katıldık. Bütün bu trafik 
Türkiye’nin, küresel yolların kesişme nok-
tasındaki konumunun giderek güçlendiği-
ni açıkça ortaya koyuyor.

Değerli vatandaşlarım...

Ülke olarak geleceğin dünyasına barışın 
hakim olması; çatışmaların yerini uzlaş-
manın, önyargıların yerini karşılıklı anla-
yışın, tahammülsüzlüğün yerini hoşgörü-
nün alması için uluslararası her zeminde 
etkin bir biçimde yer alıyoruz. Biliyoruz 
ki bunu başaramazsak insanlığın sadece 
bugünü kararmakla kalmayacak, aynı za-
manda geleceğimizi de tehlikeye atacağız. 
Savaş ve çatışmaları sona erdirmeden, kü-
resel boyuttaki ekonomik dengesizlikleri 
de gideremez, dünya nüfusunun yarıya 
yakının çektiği sıkıntılara, yoksulluğa, aç-
lığa ve hastalıklara çare bulamayız. Barışı 
tesis etmeden, istikrarı sağlamadan; gelir 
adaletsizliklerini gideremez, refahı yaygın-
laştıramayız. 

Burada bir hususa özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Bütün dünya ülkeleri-
ne bakın. Göreceksiniz ki nerede müreffeh 
bir toplum varsa, mutlaka kendi içinde ba-
rışıktır. Aynı şekilde kendi içinde kavgalı 

hiçbir toplumda da refahın oluşmadığını 
göreceksiniz. Çünkü refah bu tür toplum-
larda sadece belli bir zümrenin ayrıcalığı 
olarak ortaya çıkar. Eğer bugün Türkiye’de 
fakir ve zengin arasındaki makas daralma-
ya başladıysa, asgari ücretin alım gücü art-
tıysa, cumhuriyetimizin temel nitelikleri, 
milletimizin ortak paydası haline geldiyse 
biz doğru yoldayız demektir. 

İşte benim, toplumsal yapımızı güçlen-
diren sosyal restorasyon süreci dediğim 
şey budur. Onun için diyorum ki Türki-
ye’mizin bu dönemde en önemli kazanım-
larından biri siyasi ve ekonomik istikrar 
olmuştur. Dışarıda artan itibarımızla bir-
likte değişen imajımız, içeride de yeniden 
ortaya çıkmaya başlayan orta sınıfımız, 
herşeyden evvel yakaladığımız istikrarın 
neticeleridir. Refah ve istikrar arasında 
kurduğumuz bu ilişki, bizim dünyaya ba-
kışımızın, gelecek vizyonumuzun da bir 
gereğidir.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin değişiminde elbette ekonomi 
alanında elde ettiğimiz başarıların büyük 
payı var. Disiplinli, kararlı ve etkili bir 
ekonomi yönetimiyle Türkiye sadece son 
dönemin değil, son elli yılın kronik sorun-
larından kurtulmuş, Cumhuriyet tarihi-
nin rekorlarını kırmıştır. Bugün, istikrar 
içerisinde büyüyen ve en önemlisi önüne 
dev hedefler koyarak geleceğini planlayan 
bir Türkiye var. Enflasyon dizginlenmiş, 
insanımız özgüvenini yeniden kazanmış, 
yatırımda, üretimde büyük bir atılım ger-
çekleşmiştir. 
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Bütün bunlar, son dört yılda uyguladığı-
mız kararlı politikaların, gerçekleştirdiği-
miz tarihi reformların neticeleridir. Çok 
şükür bugün artık, statik değil dinamik, 
kırılgan değil dayanıklı, günü kurtaran 
değil ileriye bakan güçlü bir ekonomiye sa-
hibiz. Peki yapılacak işler bitti mi? Elbette 
hayır... Türkiye, bugün bulunduğu yerden 
çok daha ileri seviyelere çıkmayı hak eden 
bir ülkedir. Bu potansiyele de fazlasıyla 
sahiptir. Bunun içindir ki, aldığımız hiçbir 
mesafeyle, elde ettiğimiz hiçbir başarıyla, 
yakaladığımız hiçbir hedefle yetinemeyiz, 
yetinme lüksümüz yoktur. Biz, Cumhu-
riyet tarihinin pek çok açıdan en önemli 
ekonomik atılımını gerçekleştirmiş olma-
mıza rağmen, bugün bulunduğumuz yeri 
bir başlangıç olarak görüyoruz. Böyle gör-
meye de mecburuz.

Şimdi odaklanmamız gereken sorunlar-
dan biri işsizliktir. Türkiye genç bir nüfusa 
sahip. Dört yıldır, kapanan kepenklerin 
yeniden açılması, yeni yatırımların, yeni 
iş imkanlarının ortaya çıkması için çaba 
harcıyoruz. Çok şükür bugün, nüfus artı-
şımıza rağmen Türkiye işsizler ordusuna 
yeni işsizler ekleyen bir ülke olmaktan çık-
mıştır. Henüz istediğimiz seviyede olmasa 
da, istihdamın artmaya başlaması gerek 
ekonomimiz, gerekse toplumsal hayatımız 
açısından çok önemli bir gelişmedir. İşsiz-
likteki artış eğilimini tersine çevirmek, bir 
ekonominin en zor başarabileceği işlerden 
biridir. O sebepledir ki, istihdamdaki bu 
artış eğilimini çok önemsiyor, gelecek adı-
na da son derece hayırlı son derece umutlu 
bir işaret olarak görüyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Bu konuda aldığımız mesafeyi rakamlar da 
açıkça ortaya koyuyor. Bakınız, 2002 yılın-
da ülkemizde 21 milyon 354 bin insanımız 
istihdam edilirken, 2006 Ağustos’unda bu 
rakam 23 milyon 279 bin kişiye çıkmıştır. 
Yani dört yıl içinde 2 milyona yakın insanı-
mız daha iş bularak çalışmaya, üretmeye, 
ekmeğini kazanmaya başlamıştır. Bu da, 2 
milyon ailemizin yani 8-10 milyon insanımı-
zın daha geçimini temin etmeye başlaması 
demektir. İstihdama katılan bu 2 milyon kişi, 
Türkiye’nin şu andaki toplam memur sayısı-
na yakın bir rakamdır.

Bu özel sektörümüzle birlikte yakaladığımız 
bir başarıdır. 2002 yılında yüzde 10.3 olan 
işsizlik, ekonomimiz- deki sürekli büyüme 
istikrarıyla, yatırımlarla, sektörel canlanma 
ve ihracat artışıyla bu yılın Ağustos ayında 
yüzde 9.1’e kadar gerilemiştir. Bunun ülke-
mize kazancı, 2 milyona yakın insanımızın 
hayata aktif biçimde katılması olmuştur. 
Bütün bu rakamlar işsizlik konusunda ne 
kadar mesafe alındığını açıkça ortaya koy-
maktadır. Bu tablo, hepimiz için umut verici-
dir. İşsizlikle mücadeleyi mutlaka kazanmak 
zorundayız, kazanabileceğimizi de gördük, 
görüyoruz. Bu hususta başka ümit veren ge-
lişmeler de var. Mesela son bir yıl içinde 180 
binin üstünde insanımız, tarım sektöründen 
ayrılarak sanayi ve hizmetler sektörüne geç-
miş, orada iş bulmuş, üretime katılmıştır.

Aziz vatandaşlarım...

Sizler de çevrenizden, yaşadığınız şehir-
den gayet iyi biliyorsunuz. Bu ülkede her 
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gün yeni fabrikalar, yeni iş merkezleri, 
yeni yollar, altyapı tesisleri, konutlar, has-
taneler, okullar, daha birçok başka tesisler 
hizmete açılıyor. Ülkemizin bir uçtan bir 
uca çehresi değişiyor, adeta can damarla-
rına hayat geliyor. Önceki aylarda olduğu 
gibi bu ay da yoğun programa rağmen bu 
açılışlardan bir kısmına bizzat katılarak, 
vatandaşlarımızın sevinçlerine, heyecanla-
rına ortak olma imkanı buldum. 

4 Kasım’da İstanbul’da, Büyükşehir Bele-
diyemiz tarafından yapımı tamamlanan 
25 kavşak ve yolu hizmete açtık. Yoğun 
şehir trafiğine önemli rahatlamalar getire-
cek bu kavşak ve yollarla birlikte İstanbul 
şehir içi ulaşım ağı da adım adım çağdaş 
bir yapıya kavuşturuluyor. 19 Kasım’da 
bu defa Kocaeli’de iki ayrı noktada, arala-
rında Derince Tüneli, SEKA Parkı, pek çok 
eğitim ve sağlık tesisinin de bulunduğu 
yatırımların açılışlarını gerçekleştirdik. 

Bildiğiniz gibi, geçen yıl Ocak ayında, uzun 
süredir zarar eden, ekonomimize ve dola-
yısıyla halkımıza yararı değil zararı dokun-
maya başlayan SEKA Kağıt Fabrikası’nı ka-
patmıştık. O zaman ne diyorlardı? İşçileri 
sokağa atacaklar, mağdur edecekler… Peki 
öyle mi oldu? Hayır. İddia edilenlerin aksi-
ne, biz bütün işçilerimize sahip çıktık. On-
ları Büyükşehir Belediyemizde istihdam 
ettik. Yine diyorlardı ki, SEKA arazilerini 
birilerine peşkeş çekecekler. Asla, dedik! 
SEKA arazisini, orada yaşayan insanlarımı-
za hizmet verecek projelerle değerlendire-
ceğiz, dedik. Sözümüzde de durduk. SEKA 
arazisi için dinlence amaçlı, sosyal amaçlı 
projeler hazırladık. O günden bu yana iki 

yıla yakın bir zaman geçti. İşçilerimiz Ko-
caeli Büyükşehir Belediyemizde çalışmaya 
devam ediyorlar. SEKA arazisi üzerinde 
geliştirdiğimiz projeler de tek tek hayata 
geçiyor. 19 Kasım’da SEKA Parkı’nın 1. eta-
bının açılışını yaptık. Müze, sanat galerisi, 
konferans salonu gibi ilave bölümler de en 
kısa zamanda buna eklenecek. Kocaeli’nde 
olan budur, SEKA’da yapılanların ne kadar 
doğru olduğunu da bugün gelinen nokta-
da açık, net görüyoruz.

Önemli olan hizmettir, Türkiye’nin kalkın-
ması, ilerlemesidir. Bunun için de herke-
sin ekonominin gerçekleriyle Türkiye’nin 
gerçeklerini ortak bir çizgide buluşturma 
noktasında hassasiyet göstermesi gereki-
yor. Hizmetlerin devamlılığını sağlamak 
için, doğru düşünmekten, doğru hedefe, 
doğru planla ilerlemekten başka bir seçe-
neğimiz yoktur.

Sevgili vatandaşlarım...

Biliyorsunuz, coğrafya olarak doğal afetle-
re açık bir bölgede bulunuyoruz. Onun için 
de, bu gerçeği kabullenmek, bu gerçekle 
yaşamayı öğrenmek, ona göre tedbirler 
almak zorundayız. Kasım ayı içinde maale-
sef ülkemizin güneyinden, güney doğusu-
na uzanan bölgede önemli bir sel felaketi 
yaşadık. Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Şırnak, Mardin, İskenderun illerimiz sel-
den zarar gördü. Hepimizin yüreğini 
yakan ağır can ve mal kayıpları yaşandı. 
İlk günden itibaren devlet olarak bütün 
imkanlarımızla insanlarımızın yanlarında 
olduk, yardımlarına koştuk. Geçtiğimiz 
hafta bazı bakan arkadaşlarımla birlikte 
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bölgeyi ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla 
kucaklaşma, onların dertlerini dinleme 
imkanı bulduk. Buradan bir kere daha sel 
felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil 
şifalar diliyorum. 

Bakınız, ne kadar acı olursa olsun bu ger-
çekle yüzleşmek, afet ve felaketlerle müca-
deleyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. Daha 
önce yaşanan Bingöl depreminde ve Edir-
ne’deki sel felaketinde yapılan çalışmalar 
da göstermiştir ki, afetlerle mücadelede 
artık eskisinden çok daha iyi bir nokta-
dayız. Son sel felaketinde de kurtarma 
çalışmalarından, hasarın giderilmesine, 
acil ihtiyaçların karşılanmasından uzun 
vadeli tedbirlere kadar her türlü çalışma 
bir seferberlik havasında yürütülmüştür. 
İlgili bütün kurum ve kuruluşlarımızla 
felaketten zarar gören bütün şehirlerimi-
zin imdadına koşuyor, yıkılanı yapmak, 
yaraları sarmak, hayatı yeniden düzene ka-
vuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Bugüne kadar sadece valiliklere gönderdi-
ğimiz nakit yardım 5.5 trilyon civarında-
dır. İlgili diğer kuruluşlarımızın, belediye-
lerimizin, Kızılay’ın, Tarım Bakanlığımızın 
ve pek çok sivil kuruluşumuzun da deste-
ğiyle bölgeye yapılan nakdi yardımların 
tutarı bunun çok daha üstüne çıkmıştır. 
Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
malzeme, yemek, sağlık yardımları da ge-
cikmeden yapılmıştır, yapılıyor. Bakanlar 
Kurulumuzda bazı başka ilave tedbirler 
almayı da kararlaştırdık. Bu çerçevede, 
selden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 

olan borçlarını erteledik. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaremizin, selde ağır ve orta 
derecede hasar gören yapıların yerine en 
kısa zamanda yeni konutlar inşa etmesini 
kararlaştırdık. Ayrıca evleri ağır ve orta 
hasarlı olan ailelerimize altı ay boyunca 
kira yardımı yapacağız. Yine selden zarar 
gören esnaflarımızın da Halk Bankası’na 
olan borçlarıyla birlikte, vergi ve sigorta 
borçlarını da erteledik. Bölgedeki yerel 
yönetimlerimizin İller Bankası’na olan 
borçlarına mahsuben yapılan kesintiyi 
yüzde 40’dan yüzde 20’ye çektik. Afet İş-
leri Genel Müdürlüğümüz aynı şekilde 
köylerde zarar gören, evleri yıkılan vatan-
daşlarımıza yardımlarını sürdürecek. Yine 
Kentsel Dönüşüm kapsamında bu afet 
bölgeleri için yeni bir proje hazırlanacak 
ve uygulanacak. Tarım İşletmeleri Genel 
Müdürlüğümüz, ürünleri ve hayvanları za-
rar gören çiftçilerimize maliyeti hazineden 
karşılanmak üzere tohumluk ve damızlık 
yardımında bulunacak.

Bütün bunlarla, sel felaketinin olumsuz 
etkilerini silmek, bölgede hayatın yeniden 
normale dönmesini sağlamak için azami 
gayret gösteriyoruz. Yaralar sarılıncaya ka-
dar bu çalışmalara devam edeceğiz. Bun-
dan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.

Değerli vatandaşlarım...

Bakanlar Kurulu olarak geçtiğimiz gün-
lerde esnaflarımızı sevindirecek bir başka 
kararın altına daha imzamızı attık. Geçmiş 
krizlerden en çok yara alan en ağır faturayı 
ödeyen kesimlerimizden biri de esnafla-
rımız olmuştur. İmkanlarımız ölçüsünde, 
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geçen dört yıl boyunca esnaf larımızın 
dertleriyle ilgilenmeye, sıkıntılarını ha-
fif letmeye çalıştık. Şimdi bir adım daha 
atıyor, Anadolu Yaklaşımı adını verdiği-
miz düzenlemeyle küçük ve orta ölçekli 
İşletmelerimizin banka borçlarını uygun 
şartlarda yeniden yapılandırıyoruz. Çünkü 
KOBİ’ler ekonomimiz içinde ağırlıklı ve 
hayati bir role sahip. Onların faaliyetlerine 
devam etmeleri üretimi de, istihdamı da 
doğrudan etkiliyor.

Bildiğiniz gibi bizden önceki hükümet, 
Ocak 2002’de İstanbul Yaklaşımı adıyla 
bir Finansal Yeniden yapılandırma ger-
çekleştirmişti. O yaklaşımla 32O firmanın, 
6 milyar dolar civarında borcu yeniden 
yapılandırılmıştı. Bakınız orada sadece 
32O büyük firmanın sorununa çözüm üre-
tilmiş, küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz 
ise kaderine terk edilmişti. Biz Anadolu 
Yaklaşımıyla Türkiye’nin her yerindeki kü-
çük ve orta ölçekli işletmeleri gözeten bir 
düzenleme getiriyoruz. Bu düzenlemeyle 
KOBİ’lerin 31 Aralık 2005 tarihinden ön-
ceye ait 1 milyar YTL yani 1 katrilyon TL 
tutarındaki borçlarını yeniden yapılandı-
rıyoruz.

Dikkat ederseniz bu, İstanbul Yaklaşımıy-
la yeniden yapılandırılan borçların 6’da 
1’inden daha az bir rakamdır. Bu rakamla 
40 binin üzerinde küçük ve orta ölçekli iş-
letmemizin sıkıntılarını gidermiş, önlerini 
açmış olacağız. Bu borçların yeniden ya-
pılandırılmasıyla, KOBİ’lerimiz borçlarını 
çok daha uygun şartlarda zorlanmadan 
ödeyebilecek, faaliyetlerini daha rahat sür-
dürecek. Bunun ekonomimize getireceği 

katma değer ise, KOBİ’lerimizin toplam 
borçlarının çok daha üstünde olacaktır. 
Yani hem onlar kazanacak, hem de ürete-
cekleri artı değerle, sağlayacakları istih-
damla ülkemiz kazanacak.

Biz zorluklara göğüs gererek, Türkiye 
için çalışan, üreten, yatırım yapan, her 
insanımızın emeğine büyük saygı duyu-
yoruz. Onların sıkıntılarını da kendi sıkın-
tımız biliyoruz. Daha önce de söyledim, 
Türkiye’de devlet artık ulaşılmaz değildir, 
nerede ihtiyaç varsa oradadır, vatanda-
şının emrindedir. Şimdiye kadar olduğu 
gibi bundan sonra da insanlarımızın ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Aynı aşkla, 
aynı şevkle sizlere hizmet için durmadan, 
dinlenmeden çalışacağız. Bugün artık bi-
liyoruz ki, eğer biz birlik ve beraberlik içe-
risinde önümüze koyduğumuz hedeflere 
odaklanırsak, aşamayacağımız engel, üste-
sinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. 

İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de 
birbirimize daha bir sıkı kenetlenerek ül-
kemizi daha müreffeh yarınlarına hep bir-
likte taşıyacağız. Her zaman söylüyorum; 
yürüdüğümüz bu yolun sonu Türkiye’nin 
aydınlık geleceğidir. Bu yolda gücümüze 
güç katan her bir vatandaşıma buradan 
teşekkür ediyor, sizleri bir kere daha en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla
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Değerli basın mensupları… 

Bildiğiniz gibi, İran Cumhurbaşkanı Birin-
ci Yardımcısı Dr. Pervez Davudi’nin davet-
lisi olarak birazdan Tahran’a hareket edi-
yoruz. Bu çalışma ziyaretinde bana enerji 
ve tabii kaynaklar bakanım Hilmi Güler 
ile bazı milletvekili arkadaşlarım da eşlik 
edecekler. Ziyaretim sırasında, dini lider 
Sayın Hamaney, Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahmedinejad, Devlet Uzlaştırma Konseyi 
Başkanı Sayın Rafsancani ve Dışişleri Ba-
kanı Sayın Mottaki ile de ayrı ayrı görüş-
me imkanım olacak.

Hatırlayacağınız gibi, geçtiğimiz günler-
de Dünya Ekonomik Forumu münase-
betiyle ülkemize gelen Sayın Davudi ile 
İstanbul’da bir araya gelmiştik. Çeşitli 
konuları görüşme fırsatı bulmuştuk. Ger-
çekleştireceğim bu kısa ziyaret sırasında, 
İran’la ikili ilişkilerimizi ve bölgesel me-
selelerimizi ele alacağız. Ziyaretim, bölge-
mizde barış ve istikrarı olumsuz etkileyen 
gerilimlerin, çatışmaların tırmanma eği-
limine girdiği bir dönemde gerçekleşiyor. 
Birçok açıdan kadim ihtilafların coğrafya-
sı olan Ortadoğu’da yaşanan son gelişme-

ler halklarımızın huzur ve refahını, ortak 
geleceğimizi çok yakından ilgilendiriyor. 

Biz Türkiye olarak, kendi içinde barışık 
ve müreffeh bir Ortadoğu istiyoruz. Her 
şeyden önce kendi milletimizin iyiliği için 
Ortadoğu’nun barış ve istikrara kavuşma-
sını arzu ediyoruz. İran’a gerçekleştirdi-
ğimiz bu ziyaret de, inanıyorum ki bütün 
bölge ülkelerinin ortak yararına hizmet 
edecektir. Son dönemde bölgemizde ya-
şanan gelişmelerin küresel ölçekte ciddi 
yansımaları olduğunu da biliyorsunuz. 
Bu durum, tabii ki, bölgenin iki önemli ül-
kesi olan Türkiye ve İran arasında yoğun 
temasları, karşılıklı ziyaretleri de zorunlu 
hale getiriyor. 

Ülkelerimiz, bölgemizde refah ve istik-
rarın güçlendirilmesinde önemli roller 
oynayabilecek konumdadır. İstikrarın te-
sisinden de, bana göre yine, öncelikle Tür-
kiye ve İran kazançlı çıkacaktır. Bu bakım-
dan gerçekleştireceğimiz görüşmelerin 
gerek ülkelerimiz, gerekse bölgemiz için 
son derece yararlı neticeler ortaya çıkara-
cağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum.

Iran’a Hareketinden Önce 
Yaptığı Basın Açıklaması

Ankara | 02 Aralık 2006
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Değerli basın mensupları…

Günübirlik bir çalışma ziyareti için gitti-
ğim Suriye’den dönmüş bulunuyorum. 
Ziyaretim sırasında Cumhurbaşkanı Sayın 
Beşar Esad ve Başbakan Sayın Naci Otri ile 
son derece yararlı ve zamanlı görüşmeler 
gerçekleştirdim. Görüşmelerimizde ikili 
ilişkilerimizi etraflı bir biçimde gözden 
geçirme imkanı bulduk. Serbest Ticaret 
Anlaşmamızın Ocak ayında yürürlüğe 
girmesiyle birlikte ekonomik ve ticari 
ilişkilerimize hız kazandırma konusunda 
mutabık kaldık.

Bu vesileyle, bölgesel konuları da ele alma 
fırsatımız oldu. Bu çerçevede, Irak, Lüb-
nan ve Ortadoğu Barış Sürecine ilişkin son 
gelişmeler üzerinde durduk. Bölgesel ak-
törlerin ortak katkılarıyla bu sorunlara çö-
züm üretilmesi gerektiği konusunda hem 
fikir olduğumuzu gördük. Zira komşu 
ülkelerin işbirliği, bana göre, bölgemizde 
barış ve istikrarın tesisi bakımından acil 
bir ihtiyaçtır. 

Görüşmelerimizde muhataplarıma , 
içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde 
Lübnan’da istikrar ve huzurun muhafazası 

için bölge ülkeleri olarak yapıcı gayret-
lerde bulunmamızın son derece önemli 
olduğunu vurguladım. Aynı şekilde, Lüb-
nan içindeki grupların da uzlaşmacı bir 
yaklaşımla hareket etmeleri gerektiğini 
ifade ettim. Bize göre, ulusal uzlaşı ruhu-
nun sürdürülmesi ve Lübnan’ın hassas 
toplumsal dokusunun korunması şarttır. 
Bu, gerek Lübnan halkı, gerekse bölgemiz 
açısından hayati önem taşımaktadır. Bu 
görüşlerimizi de muhataplarımla paylaş-
tım. Suriye’nin, bu konuda işbirliğine açık 
olduğunu da memnuniyetle müşahede 
ettim. 

Görüşmelerimizde, Irak’ın siyasi birliğinin 
ve toprak bütünlüğünün korunmasına bü-
yük önem atfettiğimizi de karşılıklı olarak 
teyit ettik. Onun için, Irak Hükümeti’nin 
güvenlik ve istikrarı tesis etmeye yönelik 
çabalarını desteklememiz gerektiği konu-
sunda fikir birliğine vardık. Bu çerçevede, 
Suriye’nin Irak ile diplomatik ilişki kurma 
kararından da memnuniyet duyduğumu-
zu özellikle ifade ettim. 

Görüşmelerimizde ayrıca, Filistin mese-
lesi üzerinde de durduk. Bize göre, böl-
gemizdeki tüm sorunların merkezinde 

Suriye Dönüşü Yaptığı  
Basın Açıklaması

Ankara | 06 Aralık 2006
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Filistin meselesi yer almaktadır. Sorunun 
çözümü için yeni bir barış dinamiğine 
ihtiyaç vardır. Öncelikle, Gazze’de ilan 
edilen ateşkesin süratle yaygınlaştırılması 
gerekiyor. Filistin’de en kısa zamanda bir 
Ulusal Birlik Hükümeti kurulması da, bu 
bakımdan son derece önemlidir. Suriyeli 
muhataplarımla bu konudaki görüşlerimi-
zin örtüştüğünü memnuniyetle müşahede 
ettik.

Biz, Ortadoğu Barış Sürecinin, Suriye’yi 
de kapsayacak şekilde canlandırılması ge-
rektiğini düşünüyoruz. İlgili BM kararları 
ve toprak karşılığı barış ilkesi temelinde 
Arap-İsrail ihtilafına adil, kalıcı ve kapsam-
lı bir çözüm bulunması şarttır. Bu yöndeki 
yaklaşımlarımızı da muhataplarımla pay-
laşma fırsatı buldum. Ziyaret vesilesiyle 
gerçekleştirdiğimiz temaslar, inanıyorum 
ki, ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilme-
sine hizmet edecektir. Ayrıca, bölgemizde 
barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara 
da önemli katkılarda bulunacaktır.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
Türkiye Büyük Millet Meclisimizi say-
gıyla selamlıyorum. Sizlerin şahsında, 
milletimizin bütün fertlerini en kalbi 
duygularımla selamlayarak konuşmama 
başlıyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2007 Mali Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarı-
sı ve 2005 Kesin Hesap Kanun Tasarısı 
üzerindeki görüşmelerde Hükümetimin 
görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınız-

dayım. 2007 bütçesi komisyondaki aşama-
larını tamamlayarak Genel Kurumlumuza 
geldi. Bütçenin bütünü üzerinde Maliye 
Bakanımız sunuşlarını yaptılar. Parti tem-
silcilerimiz değerlendirmelerini sundular. 
Yapıcı eleştiri ve uyarılarıyla bütçenin 
hazırlanmasında emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Maliye Bakanlığımıza, 
Plan Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri-
ne ve bürokratlarımıza özellikte teşekkür 
ediyorum. 2007 yılı bütçesi ülkemize ve 
milletimize şimdiden hayırlı olsun. Ben, 

2006-2007 TBMM Bütçe 
Görüşmeleri Açılış Konuşması

Ankara | 15 Aralık 2006
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ayrıntılara girmeden bütçemizin ve ekono-
mik politikamızın ana ilkleri çerçevesinde 
değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Hükümet olarak bugüne kadar, “millet 
öncelikli bir Türkiye siyaset” yürüttük, 
bundan böyle de bu istikamette yürüye-
ceğiz. Halkın genciyle, kadınıyla yöneti-
me katılmasının bütün kanallarını açtık, 
açmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar, 
Türkiye’nin büyüme, adaletle kalkınma 
hedeflerini gerçekleştirmesini bütün si-
yasi mülahazaların üzerinde tuttuk. Bir 
hukuk ve adalet ülkesi olmak için, devletin 
toplumla kucaklaşması için, güven zemini-
nin güçlenmesi için ülkemize kazandırdı-
ğımız değerleri daha ileri noktalara taşıma 
azminde ve kararlılığındayız. Hüküme-
timiz, günübirlik popülist politikalara, 
kısa vadeli kazanımlara tenezzül etmeden 
Türkiye’nin gelecek perspektifini planla-
maktadır. 

Cumhuriyetimizin 100. yılına şimdiden 
odaklanmış bulunuyoruz. Bize göre en te-
mel değerlerimiz olarak Cumhuriyetimiz 
ve Demokrasimiz halkımızın mutluluğu, 
huzuru ve refahı ile birlikte güçlenecektir. 
Hiçbir zaman halkı zayıf, halkı güçsüz ama 
yönetimi güçlü bir devlet tasavvurumuz 
olmayacaktır. Aksine, bizim yönetim felse-
femiz devletin toplumla birlikte güçlendir-
mesidir. Bugüne kadarki bütün çabaları-
mız bunun için olduğu gibi bundan sonra 
da bu istikamette yürüyeceğiz. 

Bu yolda, birlikte düşünmeye, birlikte 
karar almaya, halkımızı olabildiğince yö-
netime katmaya azami özen gösteriyoruz. 
Bunun için milletvekili seçilme yaşını 25’e 
indirme cesaretini biz gösterdik. Bunun 
için demokratik özgürlük alanlarını geniş-
letmekten korkmadık. Zira biz kendimize 
güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. 
Birlik ve beraberlik ruhunu güçlendir-
mek, adalet duygusunu derinleştirmek, 
vatandaşın devletine aidiyet duygusunu 
beslemek en büyük siyasi hedefimizdir. 
Türkiye’nin tam bir hukuk devleti olabil-
mesi, insan hak ve hürriyetlerinin eksiksiz 
uygulanması için büyük hukuk reformları 
gerçekleştirdik. 

Bütün başarılarımızı milletimizin kazanç 
hanesine kaydettik. Zira, yolun başında 
söz verdiğimiz üzere, milletimize, ülkemi-
ze, insanımıza hizmetten daha büyük bir 
şeref, daha büyük bir rütbe tanımıyoruz. 
Bu şerefi bütün mevkilerin, bütün makam-
ların üzerinde görüyoruz. Milletin rızasını, 
takdirini bütün sıfatların üzerinde tutuyo-
ruz. Şartlar ne olursa olsun, dışarıda ve içe-
ride hangi gündemler dayatılırsa dayatıl-
sın, Türkiye’yi küçük düşürmek isteyenler 
ne derlerse desinler biz, hükümet olarak, 
AK Parti iktidarı olarak demokrasi, hukuk, 
adalet ve kalkınma hedeflerimizden asla 
şaşmayacağız. 

Yasama olarak, yürütme olarak demokrasi, 
hukuk, refah ve kalkınma yolunda devasa 
adımlar attık. Bu süreçte bütün dünyanın 
gözleri üzerimizde oldu. Dünya bugüne 
kadar hiç konuşmadığı kadar Türkiye’yi 
konuştu. Başarmak için gösterdiğimiz 
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azim ve irade bütün dünyada büyük yankı-
lar uyandırdı. Türkiye’nin siyasi iradesinin 
sağlamlaştığını, yıllardır tartışılan ama 
çözümlenmeyen yapısal sorunlarımızın 
süratle bertaraf edildiğini gören dünya 
medyası yakın tarihte hiç konuşmadığı 
kadar Türkiye’yi konuştu. 

Hiç kuşkusuz bu güçlü iradeyi kuvveden 
fiile çıkaran hükümet, bizim hükümetimiz 
oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iti-
barı, milletimizin itibarıdır, dedik. İstikla-
limizin sembolü, Cumhuriyetimizin ve de-
mokrasimizin beşiği olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin kuruluş 
yıllarındaki itibarına yaraşır bir özveriyle 
çalışmalarını sürdürdü. İktidara gelirken 
vaat ettiğimiz gibi zayıflayan, itibar kaybe-
den temel kurumlarımıza yeniden itibar, 
yeniden güç kazandırdık. Bunu sizler yap-
tınız, sizler başardınız. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. 
Bu reformlar sayesinde ülkemizin nereden 
nereye geldiğine lütfen herkes dikkat et-
sin. Türkiye bugünlere bazılarının zannet-
tiği gibi hiç de kolay gelmedi. İlk bütçemizi 
hazırlarken “kaynağınız nerede?” diye so-
ranlara “kaynağımız Türkiye’dir” demiştik. 
İkinci bütçemizi hazırlarken “refahın, kal-
kınmanın, büyümenin ön şartı demokra-
sidir, toplumun güçlenmesidir” demiştik. 
Üçüncü yıl bütçemizi TBMM’ye sunarken 
demiştik ki: “Adalet milli bir meseledir, 
Hukuk devleti milli bir meseledir, sosyal 
barışın korunması milli bir meseledir. Mil-
let ile devletimizin aynı yöne bakması en 

büyük milli meseledir. “ Dördüncü bütçe-
mizi Meclise sunarken “Türkiye kabuğunu 
kırdı ve küresel bir aktör oldu” demiştik. 
Şimdi de, 5 yıllık iktidarımızın son bütçe-
sini sizlere “Sosyal istikrar ve Sosyal Koru-
ma” bütçesi olarak takdim ediyoruz.

Bu bütçe geçen dört yıldaki bütçelerimiz-
den daha ileri toplumsal istikrarı ve sosyal 
korumayı önceleyen bir bütçedir. Bütçe-
miz, Türkiye’nin kaynakları ve imkanları 
ölçüsünde toplumun ihtiyaçlarını ve ta-
leplerini önceleyen bir bütçedir. Zira biz, 
4 yıllık iktidarımızda bütün göstergelerde 
kendi rekorlarımızı kırdık. Ne yaptık? Bir 
iddia ile yola çıktık. Dedik ki, Türkiye’yi 
dört temel taş üzerinde yeniden ayağa 
kaldıracağız. Bu dört temel taş, devletin te-
mel görevleri olan eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet hizmetleridir. Zira bu dört temel 
alan 73 milyon insanımızın tamamını ilgi-
lendiriyor. Bu dört temel alanda hiçbir va-
tandaşımızın haksız rekabete uğramaması 
için çok radikal çözümler getirdik. 

Bizden önceki hükümetlerin cesaret 
edemediği SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 
ayrımını ortadan kaldırdık. Hastaneleri 
birleştirdik. Hastanelerde rehin alınma 
facialarına son verdik. İlaçta KDV’yi dü-
şürdük. Herkesin istediği yerde ilacını 
alabilmesine imkan sağladık. Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük eğitim hamlesini 
başlattık ve dört yılda 100 bin, evet yanlış 
duymadınız 100 bin derslik yaptık. Eği-
timde sosyal devleti ilk defa çocuklarımıza 
hissettirdik ve 14 milyon öğrencimizin 
ders kitaplarını dört yıl boyunca ücretsiz 
olarak verdik. Üniversite öğrencilerimizin 
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45 YTL olan kredi ve burslarını 150 YTL’ye 
çıkardık. Haydi Kızlar Okula Kampanya-
mızla 222 bin 800 çocuğumuzu okula, 
eğitime kazandırdık. Türkiye’yi bir baştan 
öbür başa duble yollarla donattık. Biz 
geldiğimizde sadece 9 ilimizde doğalgaz 
vardı, dört yılda doğalgaza kavuşan illeri-
mizin sayısını 41’e çıkardık. 

Bize sordukları o soruyu tekrar hatırlaya-
lım. Bütün bunları hangi kaynakla yaptık. 
Yoksullukla, yolsuzlukla, yasakçılıkla mü-
cadele ederek yaptık; Türkiye’nin kaynak-
larını Türkiye’ye böyle geri kazandırdık. 

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Lütfen hatırlayalım, Türkiye’nin gelecek 
vizyonunu kaybettiği günlerden bu gün-
lere geldik. Havası kirlenmiş, siyaseti 
kirlenmiş, yönetimi kirlenmiş günlerden 
buralara geldik. Bu günlere gazetelerin 
promosyon olarak “gaz maskesi” dağıttığı 
zamanlardan geldik. Bir bir bankaları ba-
tan, batırılan Türkiye’den bugünlere gel-
dik. Döviz bürolarının önünde bekleyen 
halkımızın devalüasyonu, ekonomik krizi 
kahredici bir kaygıyla izlediği günlerden 
bugünlere geldik. Bir günde Türkiye’nin 
bütün varlığının yarısını kaybettiği gün-
lerden bugünlere geldik. Türk parasının 
pul olduğu günlerden bugünlere geldik. 
Her Türk vatandaşının cebinde taşımak-
tan mahcubiyet duyduğu bol sıfırlı bir 
paramız vardı. Enflasyon ve yüksek faiz 
ateşinin bütün hesapları yakıp kül ettiği, 
bütün muhasebe kayıtlarını anlamsız kıl-
dığı zamanlardan bugünlere kavuştuk. 

Türkiye’nin kalbi ritim bozukluğunu aş-
mış, neredeyse bütün damarları tıkanmış, 
tansiyonu yirmiye yükselmiş, ateşi düşü-
rülemiyordu. Bakanlar Kurulunun bile 
aylarca toplanamadığı o karanlık tünelden 
Türkiye’yi çıkardıysak bize ne mutlu. O 
günleri özleyenler, bugün hâlâ istikrara, 
büyümeye, kalkınmaya, demokrasiye, hat-
ta seçimlerin zamanında yapılmasına bile 
alışmakta güçlük çekiyorlar. Türkiye güç 
kaybına uğrasın ki, kendileri güç toplasın 
diye bekliyorlar. Türkiye’ye büyük enerji 
kaybettiren zamanlarda olduğu gibi yeni 
kan uyuşmazlıkları, yeni hayali koalisyon-
lar hayal ediyorlar. 

Ama bilsinler ki, bu bekleyiş, bu hayaller 
beyhudedir. Siyaset, şans oyunu değildir. 
Türkiye, tercihini istikrardan yana yapmış-
tır. Türkiye’de siyaset AK Parti iktidarıyla 
birlikte yörüngesine oturmuştur. Dört yıl 
üstüste büyüyen, sürekli büyüyecek olan 
bir Türkiye var şimdi. Saati durma nok-
tasına gelmişken şimdi üretimi şahlanan 
bir Türkiye var. Bu noktada halkımızı kim 
aksi iddialarla ikna edebilir? CHP mi? 
Sayın Baykal mı? Hangi başarısını, hangi 
projesini halka referans olarak gösterecek? 
AK Parti iktidarı değil, ben mi indirdim 
enflasyonu diyecek? Ekonominin hangi 
temel verilerini çarpıtmadan iddialarına 
delil kılacak? Kendi Maliye Bakanlığını 
mı, enerji Bakanlığını, Dışişleri Bakanlığı-
nı mı referans gösterecek? İSKİ skandalı 
mı, İstanbul’daki çöp dağlarını mı, yoksa 
İzmit’teki Yuvacık barajını mı referans gös-
terecek? Sorarım, doğu ve güneydoğuda 
kapanan 3 bin okul kimin döneminde ka-
panmış? Biz kapısına kilit vurulan o okul-
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ları açmışız da kötü mü olmuş? Biz Toplu 
Konut eliyle 220 bin konut yapmışız, 4 
yılda 100 bin konutu ev sahiplerine teslim 
etmiş, şehirlerimizi mamur hale getirmişiz 
de iyi olmamış mı diyecekler? 

Allah aşkına ne diyecekler? Ülkenin nere-
sinde, hangi şehrinde taş üstüne taş koy-
muşlar? Millet onların devri iktidarında 
kıtlıktan ve yokluktan başka ne görmüş? 
Göğsünüzü döve döve kadrolu muhale-
fet liderliğiyle halkımızı daha ne kadar 
oyalayabilirsiniz? Biz, çok iyi koalisyon 
ortağı oluruz mu diyorsunuz? Halka ne 
diyecekler? Biz oturduğumuz yerde Baş-
bakanlara çok iyi laf atarız mı diyecekler? 
Biz doğuştan seçkiniz, doğuştan elitiz mi 
diyorlar, ne diyorlar? Milletin belleğinde 
hangi hatıralarla yâd ediliyorlar? Milletle, 
milletin değerleriyle kavga ederek nereye 
varabilirler? 

Sorarım, daha ne kadar Cumhuriyetin de-
ğerlerini istismar edeceksiniz? Kendi akı-
betinizle ilgili bu soruya sizin adınıza ben 
cevap vereyim. Hiçbir yere gidemezsiniz, 
ama hiçbir yere. Türkiye kan uyuşmazlık-
larını, yamalı koalisyon dönemlerini, zaaf 
alanları üzerinden siyaset yapma kapıları-
nı 3 Kasım 2002 tarihinde kapattı. 28 Mart 
2004 seçimlerinde millet iradesi daha çok 
güçlendi ve o açılmak istenen kapılara bir 
kez daha kilit vuruldu. Kimse nifaktan, 
ihtilaftan, kavgadan medet ummasın. Bu 
alanlarda kimseye, ama kimseye bundan 
böyle ekmek çıkmaz. Türk milleti, millet 
olma aşamasını, bugün değil, dün değil, 
bin yıl önce tamamlamış bir millettir. Milli 
hassasiyetleri başkasından esirgeyerek 

kimse, ama kimse bu milletin gönlüne 
taht kuramaz. AK Parti iktidarı Türkiye’de 
istikrarı, güveni kalıcı biçimde tahkim et-
miştir. Buradan geriye gidiş olmayacaktır. 

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

İç ve dış siyasetimiz birbirini tamamlayan 
bir çizgide yürüyor. Türkiye içeride gü-
cüne güç kattıkça uluslar arası ilişkilerde 
elimiz güçleniyor. Yürüttüğümüz “aktif 
barış diplomasisiyle” bugün, değil ülke-
leri, medeniyetleri buluşturan bir geniş 
perspektifin siyasetini ortaya koymuştur. 
Unutmayalım ki, bu aktif dış politikamızın 
semerelerini ekonomi, üretim, yatırım baş-
ta olmak üzere her alanda aldık, alıyoruz. 
Ne yaptıysak ülkemiz, milletimiz, devleti-
miz için yaptık. Neyi ne kadar yaptıysak 
ülkemizin imkanları ve kaynakları ölçü-
sünde yaptık. 

Biz kendi kaderini Türkiye’nin kaderiyle 
özdeşleştirmiş bir siyasi kadroyuz. Çiftçi 
biziz, işçi biziz, memur biziz, esnaf biziz, 
üretici biziz biz. Bütün toplumsal kesimle-
rin partisiyiz, hükümetiyiz, temsilcisiyiz. 
Milletimiz için yaptıklarımızı asla yeterli 
görmedik. Ülkemizin çıkarlarını, milleti-
mizin iradesini hakkıyla temsil etmeye, 
her zeminde azami ölçüde özen gösterdik. 
Kimse, ama kimse ülkemizi, milletimizi 
temsil noktasında bize zaaf isnat edemez. 
Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyetinin, 
Türk milletinin, 73 milyon vatandaşımızın 
haysiyeti haysiyetimizdir. Her zeminde bu 
inancı ruhumuzda hissettik, her zeminde 
hissetmeye devam edeceğiz. 
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Bizim ruhumuzdaki ateş milletimizin 
kalbinde neşvünema bulmuştur. Bu ruhu 
kimse söndüremez. Biz, milletimizle aynı 
lisanı kullanıyor, aynı yöne bakıyor, bera-
ber yürüyoruz. Büyük düşünüyoruz. Coğ-
rafi sınırlarımızı aşan etki ve ilgi alanımız 
kadar büyük. Yeryüzü sathında olup biten 
her gelişmeyi ülkemizin çıkarları için ya-
kından takip ediyoruz. Gündemi başkaları 
tarafından belirlenen değil, gündemi tayin 
eden bir dinamizm içindeyiz. Evet, insaf 
sahibi herkes Avrupa Birliğindeki çatlak-
lar başta olmak üzere Türkiye’nin tayin 
edici önemine, vazgeçilmez gücüne dikkat 
etsinler.

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Ülkemiz hür ve müreffeh vatandaşları-
mızın emniyet ve huzur içinde yaşadığı 
bir ülke olma yolunda metanetle, vakarla 
medeniyet yolundaki yürüyüşünü sürdü-
recektir. Dezenformasyonlar karşısında, 
hileler, tuzaklar karşısında asla tereddüde 
düşmüyoruz. Yolumuza çıkan engeller 
yüzünden tökezlemiyoruz. Yeryüzünde 
yüzyıllar boyu adalet meşalesini yücelten 
muhteşem bir tarihin onurlu mirasçıları-
yız. Yeryüzü haritası üzerinde kardeşlik bi-
linci, dayanışma ruhu bizimki kadar güçlü 
ikinci bir millet yoktur. Öyle olmasaydı en 
amansız badirelerden aşarak bugünlere 
gelemezdik. Öyle olmasaydı, o büyük kriz-
lerden sıyrılıp kaya gibi sağlam bir millet 
iradesi çıkaramazdık. Öyle olmasaydı, 
güven ve istikrarı temin edip Atatürk’ün 
işaret ettiği “muasır medeniyet” yolunda 
çıtayı bu kadar yükseltemezdik. 

Eksiklerimizi başkaları istediği için değil, 
kendi insanımız, kendi ülkemiz, kendi 
huzur ve refahımız için gideriyoruz. Bizi 
ucuz popülizmin tuzaklarına, kapanlarına 
düşürmek isteyenler beyhude çabalar için-
dedirler. Varsın onların saatleri durmuş 
olsun. Biz, yürüyüşümüzü sürdürmeye, 
yolumuzu açmaya, milletimizle birlikte 
yürümeye bakalım. Biz temiz ve aydınlık 
bir mazinin mirasçılarıyız. Bu aydınlığı 
kimse karartamaz. Başkaları isterlerse, 
dünyanın dönmediğini, hatta yerçekimi-
nin var olmadığını iddia etsinler. Hiçbir 
çaba Türkiye Cumhuriyetinin, demok-
ratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma 
yolundaki evrensel yürüyüşünü durdur-
maya muktedir olamayacaktır. 

Bu büyük ideal etrafında içeride ve dı-
şarıda ülkemizin itibarı ve gücü için te-
maslarımız yoğunlaşarak devam ediyor. 
Türkiye’nin itibarını yükseltmek için 4 
yılda tam 127 dış seyahat yaptık. Dışişleri 
Bakanımız Abdullah Gül Bey bütün mesa-
isini Türkiye’nin tezlerini dünyaya anlat-
mak için harcadı. Küresel ve bölgesel barış 
için nerede bir umut ışığı görüyorsak ora-
ya yönelişimiz, hangi vicdandan bir yankı 
alabiliyorsak oraya seslenişimiz bizim için 
bir zaaf değil, uluslar arası siyasette örneği 
sergilenmeyen bir büyük erdem siyasetine 
olan inancımızdandır. İstanbul, Ankara, 
Antalya, Samsun, Adana illerimiz başta 
olmak üzere sayısız diplomatik zirveye ev 
sahipliği yaptık. Bir yandan zorlu AB süre-
cini yönetirken öte yandan Türk ve İslam 
ülkeleriyle, komşularımızla ilişkilerimizi 
milli çıkarlarımız doğrultusunda en üst 
düzeye çıkardık. 
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Karşılaştığımız güçlükler çalışma azmi-
mizden, irademizden hiçbir şey eksiltme-
di, aksine gücümüze güç kattı. Zira biz 
adalet ve barış arayışındaki dünyamıza 
anlamlı katkılarda bulunmak için çaba 
sarf ediyoruz. Bu çerçevede tüm olup bi-
tenlere rağmen, Avrupa Birliği yolundaki 
kararlı yürüyüşümüz bizim çelişkimiz, 
tezadımız değil aksine özgüvenimizin ese-
ridir. Evet, Türkiye’ye inanan herkes tam 
bir özgüven içinde olsun. Bölgesel barış 
için, küresel barış için gösterdiğimiz bütün 
çabalar sadece kendi huzurumuz, kendi 
mutluluğumuz için değil evrensel insani 
sorumluluklarımızın gereğidir. Tarihin 
ve coğrafyanın bu merkezi ülkesinde, öz 
ülkemizde, Türkiye’de, adaletin ve barışın 
sesini yükselttik. Biz, günlük kazanımların 
çok ötesinde, tarihi bir derinlik zaviyesin-
den bakarak medeniyetlerin çatışmama-
sını, uzlaşmasını, farklılıkların bir arada 
yaşamasını istiyoruz. Bu anlamda yalnız 
Avrupa’ya değil bütün dünyaya söylediği-
miz, söyleyeceğimiz hakikatler var. 

Dört yıllık iktidarımız döneminde bütün 
gücümüzle insanlığın özlemini çektiği 
barış ve adaletin meşalesini yükseltmeye 
çalışıyoruz. Biz günlük hissiyatla değil, 
akılla, ilimle, ülkemizin ve dünyanın ger-
çekleriyle siyaset yapıyoruz. Bin yılı aşkın 
devlet geleneğimizin vakarını taşıyoruz. 
73 milyonluk bir ülkeyiz ve hepimiz aynı 
sadakatle ülkemize bağlıyız. Milyonlarca 
vatandaşımız Avrupa devletleri başta ol-
mak üzere dünyanın her yerinde yaşıyor. 
Dünyanın neresinde olursak olalım başı-
mız dik olarak büyük bir ülkeye ait olma-
nın onurunu, şerefini yaşıyoruz. Türk mil-

leti olarak her gün bir öncekine göre daha 
çok mesafe alıyoruz. İhtilaf alanlarımızı 
her gün biraz daha çözüyor, toplumsal da-
yanışmamızı daha çok güçlendiriyoruz. Bu 
anlayışla, bu inançla siyasi ve ekonomik 
istikrarı sağladık. Bu anlayışla ülkemizin 
temel meselelerini çözüm yoluna koyduk. 

Bize göre barışın, huzurun, güvenin ön 
şartı adalettir. Biliyoruz ki, adalet zeminin-
de yükselmeyen hiçbir düşünce insanın 
yüreğinde yer etmeyecektir. Başkalarının 
öncelikleri farklı olabilir, güven ve istik-
rar önemli değil, demokrasi önemli değil, 
hukuk önemli değil, adalet önemli değil 
diyenler olabilir. Biz öyle düşünmüyoruz. 
Hiçbir değeri bir başka değer adına feda 
etmeyeceğiz. İnanıyoruz ki adalet, sadece 
zayıf olanların talep ettiği, sadece güçsüz 
olanların ihtiyaç duyduğu bir şey değildir. 
O, hepimize, istisnasız herkese lazımdır. 
Öyleyse, büyük siyaset yapmak zorunda-
yız. Bu koşunun engelli bir koşu olması 
bizi durduramaz. Bir yandan dünya devleti 
olmanın sorumluluğuyla, bir yandan ken-
di vatandaşımızın emanetini yüklenerek 
yürümek zorundayız. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bizim her vesileyle milli bir dava olduğu-
nu üstüne basa basa ifade ettiğimiz Kıbrıs 
meselesi üzülerek ifade edeyim ki halen 
bir iç politika malzemesi, bir istismar 
konusu yapılmaya devam ediliyor. Bizim 
AB ile ilişkilerde sergilediğimiz duruş da, 
Kıbrıs meselesindeki hassasiyetlerimiz 
de bellidir. Bilindiği üzere 17 Aralık 2004 
tarihindeki AB Zirvesi’nde Türkiye-AB 



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

113

ilişkilerinde tarihi bir kavşak dönülmüş 
ve katılım müzakerelerinin başlatılması 
hususu karara bağlanmıştır. O gün de, o 
günden sonraki süreç içinde de bu yolun 
uzun ve zorlu bir yol olduğunu, bu yol bo-
yunca millet olarak bir sabır imtihanından 
geçeceğimizi defalarca ifade ettik. 

Geçtiğimiz günlerde AB Komisyonu’nun 
aldığı karar da bu uzun ve zorlu yolun 
önümüze çıkardığı zorluklardan biridir. 
Komisyon’un Türkiye’nin Ek Protokolün 
uygulanmasından doğan yükümlülükleri-
ni yerine getirmediği sonucuna varılarak 
müzakere süreciyle ilgili kısıtlamalara 
gitme kararını hakkaniyetli bulmamız im-
kansızdır. Nitekim geçen zaman içinde bu 
karar AB üyesi ülkelerin kamuoylarında 
da önemli tartışmalara neden olmuş ve bu 
kararla Türkiye haksızlık yapıldığı görüşü 
önemli ölçüde ağırlık kazanmıştır. Türkiye 
Kıbrıs meselesinde başından beri açık ve 
net bir tavır ortaya koymuş, ikircikli bir 
siyaset anlayışına meyletmemiştir. Türk 
tarafı olarak adada iki tarafı da memnun 
edecek adil ve kalıcı bir çözüme her zaman 
açık olduk, bugün de farklı bir anlayışta 
değiliz.

Bu doğrultuda BM çatısı altındaki her tür-
lü arayışa da olumlu bir şekilde yaklaştık. 
Hükümetimiz döneminde birbiri ardına 
atılan yapıcı adımlar da, Annan Planı 
için Kıbrıs’ın her iki kesiminde yapılan 
referandumun sonuçları da ortadadır ve 
dünyada da hakkıyla değerlendirilmiştir. 
Buna karşılık, Annan Planının Rumlar 
tarafından reddedilmesinden sonra AB 
Konseyi’nin aldığı KKTC üzerindeki izo-

lasyonları kaldırma kararının gereği ye-
rine getirilmemiştir. Hal böyleyken, Rum 
tarafının ısrarla sürdürdüğü uzlaşmaz 
tutum karşısında, Türk tarafının barışçı 
yaklaşımlarını mahkum etmek en hafif ta-
birle haksızlıktır. Biz baştan beri konunun 
tek taraflı baskı ve beklentilerle çözüme 
kavuşturulamayacağını söyledik, söylüyo-
ruz. Kıbrıs’ın AB çatısı altında yürütülecek 
bir pazarlığın konusu edilmesine de asla 
izin vermedik, vermeyeceğiz.

Şundan eminiz ki, bu meselede Türkiye 
duruşunu koruyan ve sözlerine sadık olan 
taraftır. Bugün de bu yanlıştan dönüleceği-
ne dair inancımızı koruyoruz. Aynı serin-
kanlı ve dürüst tutumu, ülkemiz için ta-
şıdığı önem ve hassasiyeti gözardı ederek 
konuyu istismar edenlere de tavsiye ediyo-
ruz. Böyle önemli, böyle hassas bir mesele-
yi istismar etmek bu ülkeye yapılabilecek 
en büyük kötülüktür. Kıbrıs meselesinde 
Türkiye’nin ve KKTC’nin menfaatleri 
bugüne kadar azami dikkat ve hassasiyet 
gösterilerek korunmuştur. İddia edilenin 
aksine, dört yıllık iktidarımız döneminde 
yürütülen çalışmalarla dünya kamuoyun-
da Kıbrıs’ta Türk tarafının uzlaşmaya açık 
olan taraf olduğu kanaati yaygın biçimde 
kabul görür olmuştur.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi dış poli-
tikada çözümü çözümsüzlükte arama 
yanlışına düşmeyeceğiz. Bunun anlamı 
Türkiye’nin milli meselelerinde tavizkar 
bir tutum içine girmesi değil; yıllardır 
ülkemizin hareket kabiliyetini kısıtlayan 
meselelerde milli menfaatlerimiz doğrul-
tusunda kazanımlar elde etmektir.
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Değerli arkadaşlarım...

Hükümet olarak Kıbrıs meselesini daima 
öncelikli meselelerimiz arasında gördük, 
görüyoruz. Dört yıldır KKTC hükümetiyle 
birlikte uyum içinde diplomasi mücade-
lemizi sürdürüyoruz. Bu çabalar netice-
sinde bugün KKTC dört yıl öncekinden 
çok daha ileri bir noktaya ulaşmış, uluslar 
arası güç ve ağırlığını arttırmıştır. KKTC 
liderleri bugün dünyada kendilerine üst 
seviyede muhatap bulmakta asla güçlük 
çekmemektedir. Sayın Talat, Başbakan-
lığı döneminde ABD, İngiltere, Fransa, 
Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla 
üst düzey görüşmeler yapmış, Avrupa 
Parlamentosu’na hitap etmiştir. 2004 Hazi-
ran’ında İstanbul’da yapılan İKÖ Dışişleri 
Bakanları Konferansı’nda Kıbrıs’ın İKÖ 
nezdinde Annan Planı’nda yer aldığı şek-
liyle “Kıbrıs Türk Devleti” olarak anılması 
kararlaştırıldı. Yine İKÖ üye ülkelerinin 
Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargola-
rın kaldırılması için çalışmalar yürütmesi 
de karara bağlandı. ABD, Azerbaycan, Kır-
gızistan, Tacikistan ve Oman’dan heyetler 
KKTC’ne doğrudan ziyaretlerde bulundu. 
Sayın Talat, bu yılın Ekim ayında bu defa 
KKTC Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devlet 
Başkanı Pervez Müşerref ’in resmi davetli-
si olarak Pakistan’a bir ziyarette bulundu. 
Bildiğiniz gibi KKTC’nin Türkiye dışında, 
ABD, İngiltere, Belçika, Pakistan, Birleşik 
Arap Emirlikleri ve Azerbaycan’da tem-
silcilikleri var, bu temsilciliklerin sayısını 
arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bunlar çok önemli kazanımlardır, çok 
önemli başarılardır. 

Değerli arkadaşlar... 

Hükümet olarak bir yandan diplomatik 
çabalarımızı bütün dikkatimizle sürdürür-
ken, bir yandan da KKTC’nin ekonomik ve 
sosyal gelişmesine özel bir önem atfettik, 
bu yolda önemli adımlar attık. KKTC’nin 
kalkınması, kendi ayakları üzerinde dura-
bilmesi, kendi yağıyla kavrulması gelecek 
açısından son derece önemlidir. Bu ger-
çekten hareketle Türk hükümeti olarak 
Kıbrıs’ın kalkınmasına her türlü desteği 
vermeyi görevimiz bildik. Bunun neti-
cesinde KKTC ekonomisinde son derece 
çarpıcı, son derece sevindirici gelişmeler 
kaydedilmiştir. Son dört yılda KKTC eko-
nomisi yüzde 50 oranını aşan bir büyüme 
başarısı yakalamış, yüzde 60’lara doğru 
yol almaktadır. 4.500 dolar olan kişi ba-
şına milli gelir 11.000 dolara ulaşmıştır. 
KKTC için son derece önemli bir sektör 
olan turizmde kapasite önemli oranda 
artmış, 28 yılda toplam 6.000 yatak kapa-
sitesine ulaşılabilmişken, son üç yıl içinde 
bu rakama 2.700 ilave yatak kapasitesi 
eklenmiştir. Bunlar Kıbrıs’ın ekonomik 
geleceği için önemli ilerlemelerdir, önemli 
kazanımlardır. KKTC’nin ekonomik kal-
kınmasına desteğimiz bundan sonra da 
artarak sürecektir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

2007 yılı bildiğiniz gibi seçim yılıdır. Seçim 
dönemlerinin, geçmişte ekonomik den-
geler açısından nasıl bir kâbus olduğunu 
hepimiz iyi hatırlıyoruz. Seçim dönemleri, 
iktidar partisinin para musluklarını açtığı, 
mali disiplini gevşettiği, bütçe dengeleri-
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ni tamamen gözden çıkardığı dönemler 
olmuştur. Ancak biz, Türkiye’deki bu 
populist geleneği öncelikle 2004 yılında 
elimizin tersiyle ittik. Bugün de, 2007 büt-
çesinde, seçim ekonomisi uygulamasına 
asla prim vermeyeceğimizi somut olarak 
ortaya koymaktayız. 

Şunu açık bir şekilde belirtmek istiyorum 
ki, 2007 bütçesi asla bir seçim bütçesi 
değildir. Öncelikle, 2007 bütçe rakam-
larını, program hedefleriyle uyumlu bir 
faiz dışı fazla tutarını elde edecek şekilde 
belirledik. Merkezi yönetim bütçesi için 
GSMH’nın yüzde 5’i, kamu sektörü için 
yüzde 6.5’lik faiz dışı fazla hedefini sürdü-
rüyoruz. Genel seçim yılları olan son beş 
seçim yıllarına ilişkin bütçelere bakalım. 
Faiz dışı fazlanın GSMH’ya oranı; 1987 
ve 1991 yıllarında faiz dışı fazla rakam-
ları negatif. 1995 yılında yüzde 3.3, 1999 
yılında yüzde 2.0 ve 2002 yılında yüzde 
4.3 gibi oldukça düşük düzeylerde; bütçe 
açıklarının GSMH’ya oranına bakıldığın-
da ise, söz konusu oranın 1987 yılında 
yüzde 3.1, 1991 yılında yüzde 5.3, 1995 
yılında yüzde 4.0, 1999 yılında yüzde 11.7, 
2002 yılında ise yüzde 14.6, olduğu gö-
rülmektedir. 2007 yılında bütçe açığının 
GSMH’ya oranını yüzde 2.7, faiz dışı faz-
lanın GSMH’ya oranını yüzde 5.7 olarak 
belirlediğimiz dikkate alındığında, 2007 
yılı bütçesinin daha önceki genel seçim 
yılları bütçeleriyle hiçbir benzerliğinin 
bulunmadığı ortadadır. 

Yeri gelmişken burada bir projeksiyonu 
da sizlerle paylaşmak isterim: 1999-2002 
dönemi bütçe performansı, aynı şekilde 

devam etseydi, bakınız manzara ne ola-
caktı: 2007’de faiz giderleri 114 milyar 
YTL olacaktı. Oysa bizim hedefimiz 53 
milyar YTL. Bütçe Giderleri 266 milyar 
YTL olacaktı, bizim hedefimiz, 204 milyar 
YTL. Bütçe açığı 78 milyar YTL düzeyin-
de olacaktı, oysa bizim 2007 bütçesinde 
hedefimiz 17 milyar YTL. Sadece bu bile, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğini gös-
termek için yeterlidir. 

Yine Ana Muhalefet partimizin hemen 
her yıl ortaya koyduğu bir iddia, bir eleş-
tiri var: “Bütçede vergi gelirlerinde artış 
görünüyor, bunu ya vergi artırarak, ya da 
yeni vergi koyarak yapacaksınız” diyorlar. 
Geçen sene de bunu söylediler, bu sene 
de dile getirdiler. Oysa tam tersine biz 
vergi oranlarını aşağıya çekiyoruz. İşte ku-
rumlar vergisi, işte gelir vergisi, işte KDV 
oranları… Buna rağmen vergi gelirlerimizi 
artırıyoruz. Neden? İstikrarı sağladığınız-
da, Devlet ile millet arasında güveni tesis 
ettiğinizde, kayıtdışılıkla mücadele ettiği-
nizde vergi gelirlerinde artış tabii olarak 
arkadan gelecektir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bütçemizin bir diğer özelliği de, sosyal 
istikrar bütçesi oluşudur. Bizim için en 
büyük önceliğimiz sosyal barışımızı, 
toplumsal dokumuzu güçlendirmektir. 
Bunun için Anayasanın Sosyal Hukuk dev-
leti olma ilkesine büyük önem veriyoruz. 
Türkiye ekonomisinin yaşadığı her kriz, 
milletimizin biraz daha yoksullaşmasını, 
gelir dağılımının biraz daha bozulmasını, 
dolayısıyla sosyal dokunun ağır yaralar 
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almasını beraberinde getirmiştir. Siyasi 
istikrarsızlık, güven bunalımı, ekonomik 
dengelerin bozulması sosyal yapıyı tahrip 
ederken, sosyal yapıdaki bozulma da geri-
ye dönüp siyaseti, ekonomiyi, dış politika-
yı tahrip etmiştir.

Türkiye, bizim dönemimizde öncelikle 
bu kısır döngüyü kırmıştır. Bizim ikti-
darımızın ilk dört yılında sadece 2001 
yılında yaşanan krizlerin olumsuz etkileri 
iyileşmemiş, aynı zamanda ekonomimiz 
her anlamda atılıma geçmiştir. İktidara 
geldiğimiz günden itibaren uygulamaya 
koyduğumuz doğrudan sosyal politikalar, 
milyonlarca vatandaşımızın rahat bir ne-
fes almasını, siyaset kurumuna güvenme-
sini, geleceğe daha güvenle bakabilmesini 
sağlamıştır. Sosyal politikalarımızı daha 
da ileriye götürmek, yaygınlaştırmak, kap-
samını genişletmek ve daha uzun vadeli 
bir strateji geliştirmek hükümetimizin 
öncelikleri arasında yer almıştır.

Nitekim 2007 bütçesi de bu anlayışla ele 
alınmıştır. 2007 yılı bütçesi, Cumhuriyet 
döneminin sosyal- politik yönü en güçlü 
bütçelerinden birisidir. Öncelikle, yeni 
Sosyal Güvenlik Reformunun hayata ge-
çirilmesini sağlaması açısından büyük bir 
önem arz etmektedir. Evet, artık bu ülkede 
doğan her çocuk, 18 yaşına kadar, devletin 
sosyal güvenlik şemsiyesi altında olacak-
tır. Bu çok büyük bir reformdur. Bizden 
önce herkes konuştu ama, bunu başarmak 
bize nasip oldu. Eğer uygulama sırasında 
aksaklıklar olursa, bunu da elbette telafi 
ederiz.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

2007 bütçesinin sosyal yönüne ilişkin 
birkaç kısa örnek daha vermek istiyorum: 
2007 Bütçesinde, üniversite öğrencilerine 
verilen burs ve kredi tutarını ve yararla-
nacak öğrenci sayısını artırıyoruz. Özürlü 
vatandaşlarımızın eğitimi ve bakımı için 
ayırdığımız tutarı artırıyoruz. Kimsesiz 
çocuklarımızın yuvalar ve yurtlarda ba-
kımı için ayırdığımız ödeneği yine artı-
rıyoruz. Çocuklarına bakamayan ailelere 
ayni-nakdi yardım olarak 48.3 milyon 
YTL, yaşlıların Sosyal Hizmetler ve Ço-
cuk Esirgeme Kurumunda bakımı için ise 
78.8 milyon YTL ödenek koyuyoruz. 2007 
yılında da, ücretsiz kömür dağıtımına 
devam ediyoruz. Yine ilköğretim ve lise-
lerde ücretsiz kitap yardımı devam ediyor. 
Tarımsal desteklemelerde çiftçimiz için 
2007 bütçesinde 5 milyar 250 milyon YTL 
ödenek öngörülmüştür. Esnafımıza veri-
lecek düşük faizli kredilerin finansmanı 
için Halk Bankasına aktarılan ödeneği 
172 milyon YTL’ye yükseltiyoruz. Sosyal 
güvenliği olmayanların sağlık giderleri 
için ayırdığımız ödeneği yine artırıyoruz. 

Lütfen dikkatlerinizi istirham ediyorum. 
2005 ve 2006 yıllarında olduğu gibi, 2007 
yılında da, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe-
den en çok payı alan bakanlık olmaktadır. 
Hatırlayınız, bakanlığın 2002 yılında 
merkezi yönetim bütçesinden aldığı pay 
yüzde 6.7 idi. Bu oranı kademe kademe 
artırdık ve 2007 bütçesinde de yüzde 
10.4’e çıkardık. Eğitim ve Sağlık hüküme-
timizin en büyük önceliğidir. Bu iki temel 
alanda Türkiye’yi ayağa kaldırdık. Sağlık 
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Bakanlığı’nın da iktidarımız döneminde 
bütçeden aldığı pay kademeli bir şekilde 
artırdık. Sağlık Bakanlığı 2002 yılında 
merkezi yönetim bütçesinden yüzde 2.5 
oranında pay almışken, 2007 yılında bu 
oran yüzde 3.2 düzeyine kadar çıkmıştır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Hükümetimizin ortaya koyduğu tarihi 
projelerden birisi de, köylerin altyapısı-
nın desteklenmesi amacıyla 2005 yılında 
uygulamaya konulan KÖYDES projesidir. 
Bu proje Köylerimizin makus kaderini de-
ğiştirecektir. 2007 yılı bütçesine, 2006 yı-
lında olduğu gibi, bu amaçla 2 milyar YTL 
tutarında ödenek konulmaktadır. Bu proje 
kapsamında 2006 yılının ilk on aylık dö-
neminde 18.492 km köy yolu asfaltlanmış, 
12.840 km köy yolu stabilize malzeme ile 
kaplanmış ve 1.754 km yolun onarımı ya-
pılmıştır. Bunlara ilave olarak, 4.251 adet 
köprü ve sanat yapısı inşa edilmiştir. 1923 
yılından 2005 yılına kadar asfaltlanan top-
lam 93.109 km köy yolunun yüzde 20’si 
2006 yılının ilk on ayında asfaltlanmıştır. 
Yılsonuna kadar hedef 19.000 km’dir. Bu 
rakamlar gösteriyor ki Cumhuriyet tari-
hinde köylere yönelik en büyük kaynak 
aktarımı 2006 yılında gerçekleştirilmiştir. 
Yıllardan beri yolu ve içme suyu olmayan 
köylerimizin altyapı ihtiyaçları bu proje 
kapsamında büyük ölçüde tamamlan-
maktadır. Sonuç olarak, KÖYDES projesi 
Cumhuriyet tarihinde köye ve köylüye 
hizmetin en güzel örneğidir.

2007 yılından itibaren Hükümetimiz kü-
çük belediyelerin altyapı sorunlarının çö-

zülmesi amacıyla BELDES adında yeni bir 
projeyi uygulamaya koymaktadır. 2007 
yılı bütçesinde bu amaçla 300 milyon YTL 
tutarında kaynak ayrılmış olup, bu tutar 
nüfusu 10.000’in altında olan belediye-
lerin acil içme suyu ve yol ihtiyaçlarının 
karşılanması için kullanılacaktır. Şimdi 
bazı çevreler KÖYDES ve BELDES’e aktarı-
lan kaynağı bile eleştirmişler. Allah aşkına 
hangi devirde yaşıyoruz? Bütün dünya 
yerel yönetimleri güçlendirmeyi, merkezi 
yönetimin yükünü azaltmayı, yerinden 
yönetimi destekliyor, buna ilişkin düzen-
lemeler yapıyor ve bunda da başarılı olu-
yor. Bizde hala köyün kalkınmasını, köye, 
beldeye kaynak aktarılmasını eleştirenler 
var. Bunu da milletimizin takdirine sunu-
yorum. Zira milletimiz en iyi, en doğru, en 
dürüst hakemdir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

2002 yılında iktidara geldiğimizde, ekono-
mideki temel ilkelerimizi, temel hedefle-
rimizi ortaya koyduk. Türkiye’nin kronik 
sorunlarını çözmek konusundaki kararlı-
lığımızı ve çözüme ilişkin yöntemlerimizi 
vatandaşlarımızla paylaştık. Öncelikle in-
san odaklı, insanın refah ve mutluluğunu 
gözeten bir ekonomik anlayışı benimsedi-
ğimizi açıkladık. Türkiye’nin zenginliğine, 
Türkiye’nin potansiyellerine inandığımızı, 
Türkiye’yi hakettiği konuma yükseltmenin 
mücadelesi içinde olacağımızı belirttik. 
Bakınız, şu tabloya özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: 2002 yılında Türkiye, 
Gayri Safi Milli Hasıla büyüklüğü açı-
sından, 183 ülke arasında 24. sırada idi. 
2005 yılında 19. sıraya yükselmiştir. Yani 
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Türkiye, 3 yılda 5 basamak birden yüksel-
miş, dünyanın 19. büyük ekonomisi haline 
gelmiştir. Fert başına milli gelirde 208 ülke 
içinde 95. iken, 2005 yıl sonu itibariyle 9 
basamak yükselerek 86. sıraya yükselmiş-
tir. Doğrudan Uluslararası sermaye girişi 
sıralamasında, 217 ülke içinde 53. sırada 
iken, 2005 yılında 22. sıraya yükselmiştir. 
Aynı kategoride, gelişmekte olan 161 ülke 
içinde ise, 2002’deki 23. sırasından, 2005 
yılında 10. sıraya yükselmiştir.

Yine şuraya dikkatinizi çekiyorum: Türki-
ye, Bütçe açığının Gayri Safi Milli Hasılaya 
oranı bakımından, 2002 yılında 25 AB ül-
kesine göre sıralamanın en üstünde. 2005 
sonunda ise, 25 AB ülkesi arasında en 
düşük 4. sıraya yükselmiştir. OECD Ülke-
leri arasında Türkiye, ihracatı en çok artan 
ülke olmuş ve 22. en büyük ihracatçı ülke 
konumuna yükselmiştir. Bu verilere de 
şüpheyle yaklaşanlara kaynağı da söyleye-
lim: Bu veriler, Dünya Bankası’nın, Birleş-
miş Milletlerin, OECD’nin, Eurostat’ın ve-
rileridir. Sadece bu veriler bile, Türkiye’nin 
nasıl bir ekonomik dönüşümden geçtiğini 
net olarak ortaya koymaktadır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye her alanda büyüyor. Türkiye 
ekonomisi, 1993-2002 yılları arasında or-
talama yüzde 2.6 oranında büyümüştür. 
2003-2005 yılları arasındaki ortalama 
büyüme oranı ise tam yüzde 7.8 olmuştur. 
Son açıklanan verilerde de büyümenin 
devam ettiğini görüyoruz. Cumhuriyet 
tarihinde, ilk kez bir hükümet dönemin-
de, Türkiye ekonomisi 17 çeyrek üst üste 

büyüme başarısı göstermiştir. Üstelik çev-
remizde yaşanan olumsuzluklara rağmen, 
Irak savaşına, petrol fiyatlarındaki artışa 
rağmen bu başarı elde edilmiştir. Gayri 
Safi Milli Hasıla’yı 181 milyar dolardan al-
mışız, 2005 yılında 361 milyar dolara yük-
seltmişiz. 2006 yılında hedefimiz 389.7 
milyar doları yakalamak. Yani 4 yılda, 
Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nı iki-
ye katlamışız. Fert başına Gayri Safi Milli 
Hasıla, 2002 yılında, yani bizim hükümeti 
devraldığımız dönemde 2 bin 598 dolar 
seviyesinde iken, 2005 yılında 5 bin doları 
aşmış ve bugün 5 bin 318 dolar seviyesine 
ulaşmıştır. Orada da yine iki katın üzerin-
de bir artış kaydettik. Üstelik geçtiğimiz 
4 yıl boyunca büyümenin itici gücü özel 
sektör yatırımları olmuştur.

Bu boyutuyla da büyüme, son derece 
sağlıklı, son derece sürdürülebilir bir ya-
pıya sahiptir. Şimdi yine bazıları alt yapı 
yatırımlarının azaldığını iddia ediyorlar. 
Bakınız, bizim dönemimizde büyüme, özel 
sektör odaklı bir büyümedir. 2002 yılında 
özel sektör yatırımları 31,3 milyar YTL 
seviyesinde iken, 2005 yılında tam 74,6 
milyar YTL seviyesine yükselmiştir. Buna 
rağmen, bütçeden alt yapı yatırımlarına 
ayrılan payı artırmışız. Nitekim 2006 yılın-
da yatırım giderlerinin Gayri Safi Milli Ha-
sılaya oranı yüzde 2,4 iken, 2007’de yüzde 
2.6’ya çıkmasını öngörüyoruz.

Bu kadar da değil. Geçtiğimiz dönemlere 
bakınız. Kaynaklar rasyonel kullanılmıştır, 
verimli kullanılmıştır, kaynağı ayrılmamış 
yatırıma başlanmamıştır, yıllardır bir türlü 
bitirilemeyen projeler bizim dönemimizde 
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tamamlanmıştır ve yine dev projelere 
başlanmıştır. Bakınız, 1977’de başlatılmış 
olan Antalya’da Aşağı Aksu İkinci Merhale 
projesini 2003’te biz bitirmişiz. Bolu Dağı 
Tünelini bu yıl hizmete açıyoruz. Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Boru hattını biz hizmete açtık… 
Bunlar yıllar önce başlamış projelerdi, 
sürüncemedeki projelerdi, temeli atılıp 
bırakılmış projelerdi. Bunları tamamladık. 
Çine Barajında, proje değişikliğiyle 350 
milyon dolar tasarruf sağladık. Bunlar, 
az parayla, daha çok, daha verimli, daha 
kaliteli iş yaptığımıza dair sadece birkaç 
örnek.

Yatırımlarda kaynağı da çeşitlendirdik. 
Yap-İşlet-Devret kapsamında Esenboğa, 
Antalya, Dalaman ve Adnan Menderes 
Havaalanlarını, Turgut Reis Yat Limanı’nı 
ve birçok hidroelektrik santralini devlet-
ten hiç kaynak aktarmadan ekonomiye 
kazandırdık. Bundan sonraki dönemde 
de hem özel sektör odaklı büyüme devam 
edecek, hem de kamunun yatırımlardaki 
ilke ve disiplini korunacaktır. Ekonomide 
elde ettiğimiz diğer bir başarı da enflasyon 
olmuştur. Bu ülke yüzde 125 oranında enf-
lasyon oranlarını görmüştür. Uzun yıllar 
boyunca enflasyon iki haneli oranlarda 
seyretmiş, bizim görevi devralmamızın 
hemen öncesinde, Ekim 2002’de enflasyon 
yüzde 33,45 oranında gerçekleşmiştir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Bu ülke enflasyonu kaç yıl konuştu? Çalış-
ma hayatının tarafları, sendikalar, iş dün-
yası, siyasetçiler, ekonomistler enflasyonu 
kaç yıl konuştular? Bizim dönemimizde 

ise, 35 yıl sonra ilk kez, 2005 yıl sonunda, 
yıllık enflasyon tek haneli oranda gerçek-
leşti. Bu yılın Mayıs ayında başlayan kü-
resel dalgalanmanın etkisiyle, enflasyon 
hedeflerimizin bir miktar üzerinde ger-
çekleşecektir. Ancak orta ve uzun vadede 
hedeflerimizi tutturmak konusunda da 
son derece kararlıyız. 

Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim: 
Türkiye, bir yandan enflasyonla mücadele 
etmiş, enflasyonu tarihi seviyede düşük 
oranlara çekmiş, bir yandan büyümede re-
kor üstüne rekor kırmış, aynı zamanda da 
işsizliğin artmasını önlemiş, bir miktar da 
işsizlik oranını düşürmüştür. Bu, dünyada 
örneği görülmemiş bir durumdur. Enflas-
yon düşerse, büyüme azalır, işsizlik artar. 
Bu, ekonomi çevrelerinin 2002’den önceki 
iddiası değil miydi? Oysa yapılamaz deni-
len başarılmıştır. Enflasyonla mücadelede 
elde ettiğimiz başarının bir sonucu ola-
rak paramızdan 6 sıfırı attık. Sorarım, bu 
meseleyi de kaç yıl konuştu Türkiye? Biz 
iktidara gelmeseydik, güven ve istikrar 
oturmasaydı daha kaç yıl konuşulacaktı? 

Birçok hükümetin hayal ettiği, ancak 
başaramadığı sıfır atma işlemi, bizim 
dönemimizde başarılmış ve bütün eleşti-
rilere rağmen sorunsuz şekilde operasyon 
tamamlanmıştır. Bazı çevreler büyük 
iddialara giriyorlardı. Tamam enflasyonu 
düşürdüler ama, bunu kimse başaramadı, 
AK Parti iktidarı da başaramaz diyorlardı. 
Sonuçta ne oldu? Enflasyonla, krizle öz-
deşleşen iktidarları sembolize eden sıfırlar 
attık ve Yeni Türk lirasına geçtik. 
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Hemen bu noktada bir konuya açıklık 
getirmek istiyorum. Yürütülmekte olan 
bazı olumsuz kampanyaların da etkisiyle, 
sanki ekonomideki bu iyileşmeler sokağa 
yansımıyormuş gibi bir hava oluşturul-
maya çalışılıyor. Öncelikle biz, halkımızla, 
çiftçimizle, köylümüzle, sanayicimizle, 
esnafımızla, işçimizle beraberiz. Gerek 
ben, gerekse diğer arkadaşlarım, sık sık 
Türkiye’yi dolaşıyoruz ve dertleri, sıkıntı-
ları ilk elden dinlemeye çalışıyoruz. Gitti-
ğimiz her şehre müjdelerle, toplu açılışlar-
la gidiyoruz. 

Şimdi bu yürütülmekte olan kampanyanın 
etkisiyle, zaman zaman biz de ekonominin 
yansımalarına ilişkin şikayetlerle karşı-
laşıyoruz. Herkes elini vicdanına koysun, 
Türkiye’nin şu geçmiş on yıllarıyla son 4 
yılı lütfen bir karşılaştırsın. Satın aldıkları 
ürünlerin fiyatlarını bir karşılaştırsın, üc-
ret artışlarını bir karşılaştırsın, üretimini, 
istihdamını, verimliliğini, ihracatını kar-
şılaştırsın, ürününün değerini karşılaştır-
sın, bugünkü ekonomik ortamla, geçmişi 
bir kıyaslasın. Eminim ki vicdan sahibi 
herkes, Türkiye’de çok şeyin değiştiğini 
görecek ve hakkı teslim edecektir.

Bakınız, şöyle bir yanılgıya hiç kimse düş-
mesin. Bu ülkede biz ne iktidarlar gördük, 
bol keseden dağıttılar, iki anahtar vaat et-
tiler, “o ne veriyorsa iki katını veriyorum” 
dediler. O zamanlar Merkez Bankası’nın 
bağımsızlığı diye bir şey de yok, böyle bir 
hassasiyet de yok. Talimat verdiler, kağıt 
var, mürekkep var, banknot bastırdılar., 

herkese bolca dağıttılar. Sonuç? Sonuç 
enf lasyon, sonuç ekonomik kriz, sonuç 
yoksulluk, gelir dağılımında bozulma, 
işsizlik, hatta terör, hatta suç, hatta yolsuz-
luk... Kaşıkla verdiler, kısa bir zaman sonra 
kepçeyle geri aldılar. Hiç kimsenin böyle 
bir vurdumduymazlığa, aymazlığa hakkı 
olamaz. Hiç kimse, bunu bu millete bir kez 
daha yaşatamaz, yaşatmamalıdır.

Biz de çiftçimiz, gayet doğal olarak, 
İsviçre’nin, Almanya’nın, Amerika’nın çift-
çisi kadar refah içinde olmasını istiyoruz. 
Esnafımızın aynı standartlara ulaşmasını 
istiyoruz. Sanayicimiz aynı şartlarda, aynı 
standartlarda üretim yapmasını istiyoruz. 
Memurumuz, işçimiz alın terinin karşı-
lığını tam olarak almasını istiyoruz. Biz 
bunun mücadelesini veriyoruz. Bu müca-
delede de bu güne kadar önemli mesafe 
kat ettik. 4 yıl öncesiyle bugün aynı değil. 4 
yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra inşallah 
bundan da iyi olacak. Artık geriye dönüş 
yok. Bir kere bu millet, bu hükümet dö-
neminde her ne yapılıyorsa, kendisi için, 
millet için yapıldığına canı gönülden inan-
maktadır. Çünkü bir kez daha söylüyorum, 
esnaf biziz, çünkü çiftçi biziz, çünkü işçi, 
memur biziz… Bizim kendimizi onlardan 
ayrı, onlardan farklı düşünmemiz söz ko-
nusu bile değil.

Lütfen şuraya dikkat ediniz: 2002 yıl so-
nundan 2006 yılı Aralık ayına kadar olan 
dönemde enf lasyon toplam yüzde 52,5 
oranında artmış. Bakın bu enf lasyona 
karşın ücretler ne kadar artmış: Ortalama 
memur maaşında artış yüzde 72. En düşük 
memur maaşındaki artış yüzde 95,2. 2002 
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yılında ortalama kamu işçi maaşı 1.012 
YTL. 2006 Temmuz’unda ise 1.669 YTL. 
Artış yüzde 65. Net asgari ücretteki artış 
yüzde 107. 2002 yılında özürlü aylığı sa-
dece 51 YTL. 2006 yılında 203 YTL. Artış 
oranı tam yüzde 298. 65 yaş aylığındaki ar-
tış yüzde 183. Öğrenim kredisindeki artış 
yüzde 189. Emekli maaşlarına bakın, yine 
enflasyonun çok çok üzerinde bir artış söz 
konusu.

Tek bir örnek vereyim: En düşük Bağ-Kur 
tarım Emeklisinin maaşı 2002 yılında 69 
YTL. 2006 Temmuz ayına kadar bunu 
kademe kademe artırdık ve 232 YTL’ye 
kadar yükselttik. Artış oranı tam yüzde 
236. Bakınız, bununla kalmıyor. Ücretler 
enflasyonun üzerinde artarken, bir yan-
dan da alım gücü artıyor. Hani bizim için 
çarşıya pazara çıkmıyor diyenler var ya, 
onlar da alsınlar ellerine kağıdı kalemi, 
aynı hesabı yapsınlar. 2002 yılında aylık 
ortalama asgari ücret 173.9 YTL. Bu asgari 
ücretle 161 litre süt alınabiliyor. Bugün as-
gari ücret 380,5 YTL. Bugün asgari ücretle 
293 litre süt alınabiliyor. Alım gücü yüzde 
82 oranında artmış. En düşük memur ma-
aşıyla 2002 yılında 421 kilogram ekmek 
alınabiliyordu. Bugün en düşük memur 
maaşı 765 YTL’ye yükselmiş durumda. Bu 
maaşın alabildiği ekmek miktarı tam 671 
kilogram. Alım gücündeki artış, yüzde 60.

Bir başka örnek: 2002 yılında en düşük 
SSK emekli aylığı 257 YTL. Bu ücretle 2 
bin 136 adet yumurta alabiliyor. 2006 yı-
lına geliyoruz. En düşük SSK emekli aylığı 
477 YTL. Bu ücretle 3 bin 975 adet yumur-
ta alabiliyor. Artış, yüzde 86. Geçmişte 

maaş artıyor, ama enflasyon karşısında de-
ğerini yitiriyordu. Şimdi hem enflasyonun 
üzerinde arttı, hem de değeri arttı. 

Bakınız, günlük hayatımızdaki değişim 
bundan ibaret değil. 2002 yılında satılan 
otomobil sayısı 90 bin 615. 2005 yılında 
438 bin 597. 2002 yılı boyunca Türkiye’de 
toplam 1 milyon 88 bin adet buzdolabı 
satılmış. 2005 yılında bu sayı rekor bir 
düzeye, 2 milyon 108 bin adet seviyesine 
ulaşmış. Üstelik buzdolabı fiyatı da 1.106 
YTL’den, bugün 1.092 YTL’ye gerilemiş 
durumda. 2002 yılında 824 bin adet çama-
şır makinesi satılmış. 2005 yılında sayı 1 
milyon 830 bin adede yükselmiş. 2002’de 
940 YTL olan çamaşır makinesi fiyatı, 
2006 yılında 695 YTL’ye düşmüş. 2002 
yılında satılan traktör sayısı sadece 8 bin 
100. 2005 yılında satılan traktör sayısı 39 
bin 571. Çiftçi kan ağlıyor diyenlere verile-
cek en net cevap işte budur.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Lütfen kredilere bakınız. 2002 yılında 
çiftçimize kullandırılan kredi miktarı 227 
milyon YTL. Faiz oranı yüzde 59. 2006’nın 
ilk 11 ayında kullandırılan kredi miktarı 
3 milyar 295 bin YTL. Faiz oranı yüzde 7 
ile 13 arasında. Tarım kesimine verdiği-
miz destekler de yine bu dönemde önemli 
ölçüde arttı. 2002 yılında toplam destek-
leme ödemeleri 1 milyar 800 milyon YTL 
iken, 2005 yılında 5 milyar YTL seviyesine 
yükselmiştir. 2007 yılında da bütçeden 5 
milyar 750 milyon YTL ödenek ayrılmış 
durumdadır. 
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Esnafımızın durumuna bakıyoruz, aynı. 
Esnafımızın 2002 yılında kullandığı kredi 
miktarı 154 milyon YTL. Faiz oranı yüzde 
47. 2006 Kasım ayında bu miktar, 2 milyar 
281 milyon YTL, faiz oranı yüzde 13 ve tam 
253 bin esnafımız kredi imkanından yarar-
lanmış. Yine KOBİ’lere verdiğimiz destek 
ortada. 1990-2002 yılları arasında, tam 12 
yıl boyunca KOBİ’lere verilen destek tutarı 
20.5 milyon dolar… Bizim dönemimizde, 
sadece 4 yıl içinde verilen destek tutarı, 
233.6 milyon dolar… Yine 1962-2002 yılları 
arasında, 40 yılda, sadece 65 adet organize 
sanayi bölgesi açılmışken, 2003-2005 döne-
mindeki 3 yılda 22 OSB açtık. 12 tanesi de 
bu yıl açılıyor. 40 yılda 65 adet, 4 yılda 36 
adet. Mukayese bile edilemez.

Şimdi Anadolu Yaklaşımını getiriyoruz ve 
KOBİ’lerimizin mali sektöre olan borçla-
rını yeniden yapılandırmak için bir adım 
atıyoruz. Biliyorsunuz KOBİ’ler, üretim 
ve istihdam konusunda Türkiye’nin adeta 
omurgası. Bu adımımızla hem KOBİ’leri-
miz rahat bir nefes alacak, hem de üretim 
ve istihdam teşvik edilmiş olacak. 2002 yı-
lında, o günkü hükümet İstanbul Yaklaşı-
mını uygulamaya koymuştu ama bundan 
sadece 320 büyük firma yararlandı, 6 mil-
yara varan borçları yeniden yapılandırıldı. 
Ancak KOBİ’ler kaderlerine terk edildi. 
Şimdi biz bu yeni adımımızla, Anadolu 
yaklaşımıyla, en az 40 bine yakın KOBİ’nin 
31 Aralık 2005 öncesine ait 1 milyar dolar 
civarındaki borcunu da yeniden yapılandı-
rıyoruz. 

Bizim dönemimizde bankacılık sistemi 
sağlıklı bir yapıya kavuşmuş, sektör iki kat 

büyümüş ve asli görevi olan reel sektöre 
kredi sağlamaya başlamıştır. Mevduat ban-
kalarının yurtiçi kredileri, yine 2002-2006 
döneminde tam 5 kat artmıştır. 2002 yılın-
da bankaların kullandırdığı ticari, tüketici, 
kredi kartı ve ihtisas kredileri 32,2 milyar 
YTL düzeyinde, bugün, bu yıl Kasım itiba-
riyle 164.1 milyar YTL düzeyinde. Şimdi 
CHP bunu da eleştirmiş… Karşı oy yazıla-
rında “vatandaşı borçlandırdınız” diyorlar. 
Delilleri de, otomobil kredilerindeki artış, 
konut kredilerindeki artış, tüketici kredi-
lerindeki artış… Ne olacaktı? Ekmek kuy-
ruğunda mı artış olacaktı? Benzin kuyru-
ğunda mı artış olacaktı? Tüpgaz, margarin 
kuyruğunda mı artış olacaktı? 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Enflasyonun ardından toplumun en yakı-
cı sorunu olan işsizlik sorunu da 4 yıllık 
dönemde çözüm yoluna girmiştir. 2002 
yılından 2006 yılı Ağustos ayına kadar 1 
milyon 925 kişi ilk kez iş gücüne katılmış, 
bir iş bulmuş ve çalışmaya başlamıştır. 
Yine aynı dönemde, buna ek olarak, işsiz 
sayımızda 121 bin kişilik bir azalma ol-
muştur. Tarım sektöründe çalışan 649 bin 
vatandaşımız da yine bu dönemde sanayi 
ve hizmetler sektörüne geçiş yapmış, böy-
lece istihdamın yapısında da önemli deği-
şim yaşanmıştır. Tarım sektörü dışarıda 
bırakıldığında, hükümetimiz döneminde, 
2 buçuk milyonun üzerinde yeni iş kapısı 
açılmıştır. Dikkat ediniz, Türkiye’deki me-
mur sayısından çok daha fazla bir sayıda 
vatandaşımız, bizim dönemimizde iş sahi-
bi olmuştur.
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Bütün bu rakamlar, oluşturulmaya çalışı-
lan olumsuz havanın, rakamlarla, gerçek-
lerle, sokağın, çarşının, pazarın nabzıyla 
bire bir çeliştiğini ortaya koymaktadır. 
Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu ra-
kamlar, bizim ideal rakamlarımız değildir. 
Biraz önce de belirttiğim gibi, toplumun 
her kesiminin, gelişmiş ülkelerdeki stan-
dartlara, seviyelere ulaşması arzusunda-
yız. Ancak geçmişten farklı olarak, bu arzu, 
bu özlem, bu hedefe doğru emin adımlarla 
ilerlemekteyiz. 4 Yılda Türkiye’de esnaf 
da, çiftçi de, işçi de, memur da, sanayici de 
önemli yol katetmiştir. Önümüzdeki dö-
nemde bu ivme artarak devam edecektir, 
bundan da kimsenin kuşkusu olmamalı-
dır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye ekonomisi geride bıraktığımız 
4 yıl içinde, daha önce hiçbir dönemde 
görülmemiş şekilde bir atılımın içinde 
olmuştur. 36.1 milyar dolar seviyesinden 
aldığımız ihracat, TİM verilerine göre bu-
gün 80 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
2002 yılında turizm gelirlerimiz 8.5 mil-
yar dolar seviyesinde iken, 2005 yılında 
18.2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 
Özelleştirmenin başladığı tarihten bugüne 
kadar gerçekleştirilen özelleştirme uygula-
malarının toplamı, 8 milyar dolar olmuş-
tur. Sadece son 4 yıl içinde ise, 18 milyar 
dolarlık özelleştirme işlemi tamamlanmış 
durumdadır.

Bakınız, bize, “kadrolaşıyorlar” diyorlar. 
Bunu diyenlere, bugüne kadar gerçek-
leştirdiğimiz özelleştirmeler tokat gibi 

cevaptır. KİT’lerin nasıl arpalığa dönüş-
tüğünü, nasıl devlete, millete yük olduğu-
nu, nasıl siyasi kadrolaşma arenalarına 
dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Türkiye, 
bu özelleştirmelerle, her şeyden önce arpa-
lıklardan kurtulmuştur, her şeyden önce 
yolsuzluktan kurtulmuştur. Siyasetin kad-
rolaşma zemini yaptığımız özelleştirmeler 
sayesinde ortadan kaldırılmıştır. Üstelik 
oluşan ekonomik güven ve istikrar orta-
mıyla, özelleştirmeler zamanında, rayiç 
fiyatlarıyla gerçekleşmiştir. İşte Türk Te-
lekom, işte Tüpraş’ın özelleştirmeleri, işte 
TMSF’nin satışları… 

Bu arada cari işlemler açığını da dikkatle 
takip etmekteyiz. Açığın kaynaklarını, ne-
denlerini çok iyi biliyoruz. Gerektiğinde de 
gerekli tedbirleri hiç çekinmeden alıyoruz, 
bundan sonra da almaya devam edeceğiz. 
Cari açık elbette önemlidir. Ancak, daha 
da önemlisi, cari açığın nasıl finanse edil-
diğidir. 2006 yılına bakalım: Ekim sonu 
itibariyle cari açık 28 milyar dolar. Aynı 
dönemde doğrudan yatırımlar 18.8 milyar 
dolar seviyesine yükselmiş. Özel sektörün 
kullandığı uzun vadeli kredi miktarı 14.7 
milyar dolar. Bankaların kullandığı kredi 
miktarı 5.8 milyar dolar. Bu arada Merkez 
Bankası’nın rezervleri 58.8 milyar doları 
aşmış. Toplam rezervlerimiz 93.3 milyar 
dolara yükselmiş. Bu verilerle, Türkiye’nin 
uluslar arası piyasalarda sağladığı bu gü-
venle cari açık asla bir tehdit değildir.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

2002 yılında Türkiye ortalama 9.1 ay va-
deyle borçlanabilirken, bugün vade süresi 
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28.4 aya kadar uzamıştır. Yine faiz oranı, 
yüzde 62.7 düzeyinden 2005 yılında yüz-
de 16.3 düzeyine kadar inmiştir. Küresel 
dalgalanmaya rağmen, 2006 yılının Ocak-
Kasım döneminde faiz ortalama yüzde 
17.9 olmuştur. Sürdürdüğümüz mali di-
siplinin bir sonucu olarak, kamu kesimi 
borçlanma gereği ilk defa 2005 yılında 
fazla vermeye başlamıştır. Kamu borç net 
stokunun milli gelire oranı, 2002 yılında 
yüzde 78.4 oranında iken, 2005 sonunda 
yüzde 55.3 seviyesine gerilemiştir. 2006 
yılının sonunda bu oranın yüzde 50’nin 
altına düşeceğini tahmin ediyoruz.

Şimdi bazıları çıkıp, Türkiye bu dönemde 
şöyle çok borçlandı, böyle borcun altına 
girdi diye aslı astarı olmayan açıklamalar 
yapıyor. Hadi bunlar ekonomi bilmiyor, 
istatistik bilmiyor, gösterge okumayı 
bilmiyor da, Allah aşkına matematik de 
mi bilmiyor? Bakınız, borçlanma, bugün 
bütün açık ekonomilerde, önemli bir fi-
nansman kaynağıdır. Her ülke finansman 
kaynağının önemli bölümünü, piyasalar-
dan borçlanarak elde eder. Burada önemli 
olan, uzun vadeli borçlanabilmek, düşük 
faizle borçlanabilmek ve borç stokunun 
gayri safi milli hasılaya oranını düşük 
tutabilmektir. Borçlar reel olarak artmış 
da, Türkiye de büyümüş, gayri safi milli 
hasılası nereden nereye gelmiş, buna da 
bakacaksın…

Şunu da ifade etmem gerekiyor: İç borç 
stokundaki artışın temel nedeni, 2002 ve 
önceki yıllarda yapılan yüksek faizli borç-
lanmalardır. Örneğin Hazine, 2002 yılında 
yüzde 60, yüzde 70 oranında bir faizle 

borçlanmış. Borcun ödemesini 2003 veya 
2004 yılında biz yapmışız. 1 milyar YTL 
borçlanmışlar, biz 1.7 milyar YTL ödemi-
şiz. Sorumlu kim? Sorumlu yüksek faizle 
borçlanan önceki hükümet. Bizim sorum-
lu olduğumuz dönem ise 2005 yılından iti-
baren başlıyor. Buraya dikkatinizi çekiyo-
rum: Türkiye’nin toplam kamu kesimi net 
borç stoku, 2005 ve 2006 yıllarında dolar 
ve YTL olarak tarihinde ilk kez bir önceki 
yıla göre azalmıştır. Aynı durum 2006 yılı 
için de geçerlidir. Bu yıl da borç stokumuz 
azalmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Yine bizim dönemimizde, ayrıntılara 
girmiyorum, çalışanlarımızın zorunlu 
tasarruf hesabında biriken hakları, ana 
para ve nema olmak üzere 13.3 milyar 
YTL olarak kendilerine ödenmiştir. İmar 
Bankası’ndan dolayı devletin vatandaşa 
olan borcunun da 8 milyar YTL’si öden-
miş, kalan yaklaşık 1 milyar YTL’lik öde-
melere de devam edilmektedir. Yine Konut 
Edindirme Yardımı kesintilerini ödeme 
süreci de başlatılmıştır. Uluslararası Para 
Fonu’na olan borçlarımız, 2002’deki 23.5 
milyar dolar seviyesinden, bugün 9.9 mil-
yar dolar seviyesine kadar inmiştir.

Bir başka önemli gösterge de uluslar arası 
doğrudan yatırımlar… Hepimiz biliyoruz, 
Türkiye, bütün potansiyeline rağmen, 
yabancı sermayeyi çekmek konusunda 
uzun yıllar boyunca yetersiz kalmıştır. 
1954 yılından 2003 yılına kadar uluslar 
arası doğrudan yatırımların yıllık 1 milyar 
dolar seviyesini, bazı istisnalar dışında 
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aşmadığını görüyoruz. Yoğun çalışmaları-
mız neticesinde Türkiye’yi yatırımlar için 
cazip bir ülke haline dönüştürdük. Eylül 
2006 itibariyle ülkemize giren doğrudan 
sermaye miktarı, 15,8 milyar dolar gibi 
rekor bir seviyeye ulaşmıştır.

Türkiye, bizim iktidarımız döneminde, 
açık, rekabetçi, uluslar arası piyasalar-
da güvenilen, uluslar arası kuruluşlarla 
uyum içinde çalışan bir ekonomik yapıya 
kavuşmuştur. Yine tüyü bitmedik yetimin 
hakkını hortumlayanlardan bunun hesa-
bı sorulmuştur. 2002 yılında TMSF’nin 
toplam tahsilatı 1 milyar YTL’dir. Bizim sa-
dece 2006 yılında, o da 7 Aralık itibariyle 
yaptığımız tahsilat 7 milyar YTL olmuştur. 
2003-2006 toplamı ise tam 11 milyar 413 
milyon YTL’ye ulaşmıştır.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye ekonomisinde, geçmiş dönem-
lerde geçici rahatlamalar yaşandığını 
biliyoruz. Bazı dönemlerde dengelerin 
kurulduğunu, göstergelerin iyiye gittiği-
ni, ancak bu dönemlerin saman alevi gibi 
geçici olduğunu da hatırlıyoruz. İşte bu 
kısır döngüyü de kırmak için, ekonomi-
nin yapısında cesur ve kararlı reformlar 
gerçekleştirdik. Son 4 yıl içinde, kamu 
sektörü, Finansal sektör ve özel sektörün 
faaliyetlerini yakından ilgilendiren birçok 
alanda kapsamlı düzenlemelerimiz oldu. 
Bu düzenlemeler sayesinde Türkiye önü-
nü görebilen, geleceğe umutla, güvenle 
bakabilen bir ülke konumuna yükselmiş, 
yatırımlar da o derecede artmıştır.

Şimdi burada, Yüce Meclisimizin şahsında, 
milletimize bir hususu hatırlatmak istiyo-
rum. Türkiye’de her alanda yaşanan deği-
şim ve dönüşüm, siyasette, ekonomide, dış 
politikada, AB sürecinde, demokratikleşme 
ve insan haklarında elde ettiğimiz ilerleme-
ler… Ulaştırmada, enerjide, eğitimde, sağ-
lıkta, bayındırlıkta, adalet hizmetlerinde, 
sosyal yardımlarda, tarımda ve diğer tüm 
alanda kaydettiğimiz başarılar, oluşan gü-
ven ve istikrar ortamı neticesindedir. 

Buranın özellikle bir kez daha altını çiz-
mek istiyorum. Türkiye nihayet bir tek 
partili hükümete kavuşmuştur. Ne yap-
tığını bilen, hedeflerini dosdoğru koyan, 
hedef lere ulaşmak konusunda kararlı 
ve cesur olan bir hükümet iş başındadır. 
Devletin tüm kurumlarıyla, bürokrasiyle, 
parlamentoyla, sivil taraflarla uyum içinde 
çalışan bir hükümet iş başındadır. Hem 
içerde, hem de dışarıda, yatırımcılara, 
girişimcilere güven veren bir hükümet iş 
başındadır. Türkiye, uzun yıllardan sonra 
eşsiz bir istikrar ortamı, güven ortamı, hu-
zur ortamı yakalamıştır ve 4 yıldır bunun 
somut sonuçlarını almaktadır. Yetki sahi-
bi, sorumluluk sahibi herkes, bu hassas 
dengenin bilincinde olmak zorundadır. 
Söylediğiniz sözün, yaptığınız hareketin 
nerelere gideceğini ölçerek, biçerek, düşü-
nerek yapmak zorundasınız. Aksi takdirde 
bu hassas dengeyi bozarsınız ve bedelini 
de bu millet öder. Nitekim ödemiştir de…

Değerli milletvekilleri… aziz milletimiz… 

Bakın biz önümüze çok somut hedefler 
koyduk: Türkiye’de kişi başına milli geliri 
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10 bin doların üzerine çıkarmak gibi bir 
hedefimiz var. Türkiye’nin standartlarını 
Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına 
taşımak gibi bir hedefimiz var. Türkiye’yi, 
zenginlikleriyle örtüşen bir lige taşımak 
gibi bir hedefimiz var. İhracatında, turizm 
gelirlerinde, uluslar arası yatırımlarda 
Türkiye’yi daha ileriye taşımak gibi bir 
hedefimiz var. Bu milletin hak ettiği gibi 
yaşamasını sağlamak gibi bir hedefimiz 
var. Bu hedefi engellemeye hiç kimsenin 
gücü yetmez, yetmeyecektir. Hiç kimse 
kafa karışıklığı oluşturacak eylemler içine 
girmesin. Hiç kimse suyu bulandırmaya, 
bu güzel güven ortamını zedelemeye yöne-
lik girişimler içinde olmasın. Aksi takdirde 
bu millet bunun cevabını en sert şekilde 
verir, vermiştir de…

Değerli başkan… değerli milletvekilleri…

Sözlerime son verirken 2007 bütçemizin 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum. Ge-
nel Kurulumuza başarılar diliyorum. Tek 
derdimiz, tek meselemiz, tek davamız var. 
Türkiye’yi aydınlık yarınlara gücüne güç 
katmış bir ülke olarak hazırlamak. Yarınki 
Türkiye’ye çocuklarımızın, gençlerimizin 
gözlerindeki ışıkla, yüreklerindeki umutla 
yürümelerini sağlamak. Yüce milletimizi 
temsil eden Türkiye Büyük Millet Mecli-
sini ve siz saygıdeğer milletvekillerimizi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Allah, yar 
ve yardımcımız olsun.
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Değerli konuklar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Konuşmamın 
başında, Karaman Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın düzenlemiş olduğu bu ödül tö-
reni vesilesiyle aranızda olmaktan büyük 
mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum.

Bugün bu törenle 2004-2005 yıllarında 
ihracat, gelir vergisi ve kurumlar vergisi 
alanlarında başarılı olanlara ödüllerini 
vereceğiz. Biliyorsunuz son dört yılda ül-

kemizde sosyal ve ekonomik anlamda çok 
olumlu, çok önemli gelişmeler yaşadık, 
büyük ilerlemeler kaydettik. Bu gelişmele-
rin, bu ilerlemelerin neticelerini, yansıma-
larını her alanda görüyoruz. Türkiye artık 
bütün kesimleriyle, bütün şehirleriyle 
birlikte kalkınıyor. 

Bakınız, bugün buraya gelmeden önce 
Karaman’da TOKİ tarafından, sosyal do-
natılarıyla birlikte inşa edilen 735 konu-
tun anahtarlarını hak sahiplerine teslim 

Ticaret ve Sanayi Odası  
Ödül Töreni

Karaman | 16 Aralık 2006
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ettik. Karamanlılara sosyal ve ekonomik 
açıdan çok önemli katkılar sağlayacak, 
Karaman’ın kentsel standartlarını yük-
seltecek fabrika ve işletmeleri, duble 
yolları, eğitim kurumlarını, hastane ve 
altyapı yatırımlarını hizmete açtık. Yarın 
da Konya’da 111 fabrikanın, Dedeman 
Oteli’nin, Kızılay Hastanesi’nin, Konya 
Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yolun 
ve kavşakların ve hayırsever vatandaşla-
rımızın katkılarıyla inşa edilen 13 okulun 
açılışlarını yapacağız. 

Ne mutlu bize ki, her gün ülkemizin farklı 
bir yerinde açılışlarını yaptığımız bütün 
bu yatırımlarla Türkiye’nin aydınlık yarın-
larına bir adım daha yaklaşıyoruz.

Değerli konuklar…

Son yıllarda yaşanan birçok önemli küre-
sel soruna, birçok dalgalanmaya rağmen 
ekonomimiz 19 çeyrektir üst üste büyüyor. 
Ekonomimiz artık kırılganlıktan kur-
tulmuş, sağlam bir yapıya kavuşmuştur. 
Güven ve istikrar ortamında sizlerle el ele 
vererek, uyum içinde çalışarak Türkiye 
ekonomisini, bugün dünyanın en hızlı geli-
şen, büyüyen ekonomilerinden biri haline 
getirdik. Bütün bunlar, çok ciddi, kararlı, 
radikal makro ekonomik politikaların 
başarıyla ve disiplinle uygulanmasının 
eseridir. 

Hükümet olarak hem ekonomik ve sosyal 
meselelerin, hem de yapısal arızaların 
üzerine kararlılıkla gittik. Geçici çözümler 
yerine, zor da olsa kalıcı projeler geliştirip 
bunları bir bir hayata geçirdik. Çok şü-

kür bugün, bütün bu çabalarımızın boşa 
gitmediğini görüyoruz. Bu, milletimize 
hizmet yolunda aşkımızı şevkimizi daha 
da arttırıyor. Şunu rahatlıkla ifade edebi-
lirim ki, bugün Türkiye mali disiplinini 
sağlamış bir ülkedir. Sürekli açık veren 
bütçemiz, artık fazla vermeye başlamıştır. 
Çünkü biz, hortumları kestik. Çünkü biz, 
milletimizin kaynaklarını popülist yakla-
şımlarla har vurup harman savurmadık. 
Ülkemizin geleceğini tehlikeye atmadık. 
Borçlarımızı artırmak yerine büyük oran-
da azalttık. Dört yıl gibi kısa bir zamanda 
IMF’ye olan borcumuzu 22.1 milyar do-
lardan, 11.2 milyar dolara düşürdük; yani 
yarıya indirdik. 2001 yılında yüzde 90.4 
olan kamu net borç stokunun gayri safi 
yurt içi hasılaya oranını, geçen yıl yüzde 
55.3 seviyesine indirdik.

Makro ekonomideki  bu gelişmeler, 
Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye 
kavuşmasına, daha kaliteli üretim yapma-
sına, küresel rekabete açılmasına, ihraca-
tının artmasına zemin oluşturmuştur. Bu 
dönemde, özellikle sanayi sektörümüz bü-
yük bir atılım gerçekleştirmiş, reel olarak 
yüzde 30.1 oranında büyümüştür. Kapa-
site kullanım oranları ve verimlilik katsa-
yılarımız büyük artış göstermiştir. 2002 
yılında sanayi sektöründeki istihdam 
sayısı 3 milyon 954 bin idi. 2006 Mayıs ayı 
itibariyle bu rakam, 543 bin kişilik bir ar-
tışla 4 milyon 497 bine ulaşmıştır. Sanayi 
sektörümüzün dünya standartlarında iş 
yapabilmesi, dünya ile bütünleşebilmesi 
için, AB Teknik Mevzuat Uyumu çalışma-
larında sona yaklaşmış durumdayız. 
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Değerli konuklar…

Milli gelirden düşük oranda pay alan böl-
gelerimizin kalkınması için teşvik yasaları 
çıkardık. Endüstri Bölgelerini ve teknoloji 
geliştirme bölgelerini yaygınlaştırdık. 
Bakınız, bütün bu olumlu gelişmeler neti-
cesinde, bugün, kurulan şirket sayılarında 
patlama yaşanıyor. 2002 yılında 56 bin 
şirket kurulurken, bu rakam 2005 yılında 
95 bin olmuştur. Yine bu dönemde ihracat-
ta da rekor seviyede artışlar yaşanmıştır. 
2002’de 36.1 milyar dolar olan ihracatı-
mız, geçen sene 73.5 milyar dolara kadar 
yükselmiştir. 

Bu rakamlar, ekonomimizin özgüven 
kazandığını, küresel rekabette mesafeler 
aldığını ve dünyaya açılma noktasında 
portföyümüzün genişlediğini gösteren 
rakamlardır. Biz diyoruz ki, bu neticeler, 
Türkiye’nin son dört yılda gerçekleştirdiği 
bu çok yönlü büyük değişim milletçe he-
pimizin başarısıdır. Ancak millet iradesini 
temsil eden, milletiyle duygu birliğini ya-
kalamış, bütün sektörleriyle uyum içinde 
hedeflerine yürüyen bir hükümet bunu 
gerçekleştirebilir. Bizim hükümet olarak 
asıl iftihar ettiğimiz de işte budur. Milleti-
mizle bu duygu birliğini, bu güç birliğini, 
bu sinerjiyi yakalamış olmamızdır.

Bu birlik, bu sinerji bundan sonraki hedef-
lere yürürken de en büyük güvencemiz, en 
büyük dayanağımızdır. Biz sadece milleti-
mize karşı vazifemizi yaptık, sorumluluk-
larımızı yerine getirdik. Bizden öncekile-
rin yapması gerektiği halde yapmadığı şey 
de aslında budur. Bu ülke zaten kendine 

yetecek kaynaklara, potansiyele, güce ve 
enerjiye sahip... Yeter ki gölge edilmesin, 
istismar edilmesin, suiistimal edilmesin.

Değerli konuklar…

Hükümet olarak, Türkiye’yi gelecek hedef-
lerine taşımak üzere büyük bir seferberlik 
başlattık. Milletimiz de bizi bu yolda yalnız 
bırakmadı. Çiftçisiyle, esnafıyla, sanayici-
siyle her kesimden insanımız başlattığımız 
adalet ve kalkınma hareketine imkanları 
ölçüsünde iştirak etti. Geride bıraktığımız 
dört yıl içinde şu gerçeği gördük: Eğer gerek-
li ortam ve imkanlar sağlanabilirse, engeller 
ortadan kaldırılabilirse milletimiz sosyal ve 
ekonomik kalkınma için elini taşın altına 
koymaktan imtina etmiyor. Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun insanlarımız bu ülke-
nin kalkınmasında birer gönüllü oluyor.

Bu tören de bu gerçeğin bir göstergesidir. 
Bugün burada ödül alan bütün işadam-
larımıza ve kurum yöneticilerine huzur-
larınızda teşekkür ediyorum. Zira onlar, 
bulundukları bölge için, beraber yaşadık-
ları insanlar için emek harcadılar, değer 
ürettiler… Bu milletin mensupları olarak 
sosyal ve ekonomik kalkınmamıza katkıda 
bulundular. Uzun vadeli düşündüler ve 
gündelik hesaplara, kısa vadeli çıkarlara 
sırt çevirdiler; dürüstlüğün, kalitenin, ça-
lışkanlığın güzel örnekleri oldular. Hem 
kendileri kazandılar, hem de ülkemize ka-
zandırdılar. Türkiye’ye rağmen, milletimi-
ze rağmen kazanma anlayışında olanlara 
da gerekli cevabı vermiş oldular. İnşallah 
önümüzdeki dönemde daha da ileri hedef-
lere yürüyecekler.
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Her zaman söylüyorum; bu ülkede taş 
üstüne taş koyan herkes bizim için çok 
değerlidir. Bu hizmetler, bu gayretler asla 
unutulmayacaktır. Sözlerimin sonun-
da, verimli çalışmalarıyla ekonomimize 
önemli katkılarda bulunarak ödül alan 
işadamlarımızı ayrı ayrı kutluyor, başarı-
larının devamını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları…

İspanya ile birlikte Eş-başkanlığını yürüt-
tüğümüz Medeniyetler İttifakı girişimi 
çerçevesinde BM çatısı altında düzenlenen 
etkinliklere katılmak üzere gittiğim New 
York’tan dönmüş bulunuyorum. Bildiği-
niz gibi, 13 Kasım’da İstanbul’da yaptığı-
mız toplantıda Yüksek Düzeyli Grubun 
hazırladığı raporu BM Genel Sekreterine 
sunmuştuk. Ardından uygulamaya dönük 
çalışmalara hız kazandırmak üzere BM 
bünyesinde bir dizi faaliyette bulunduk. 
Bu çerçevede gerçekleştirdiğimiz, BM 
Genel Kurul Salonunda düzenlenen Me-
deniyetler İttifakının geniş katılımlı gayrı 
resmi Genel Kurul toplantısı son derece 
yararlı oldu. Bana göre, düzenlediğimiz 
etkinliklerle birlikte, bu yeni süreç daha 
belirgin hale gelmiştir. Önemi giderek 
daha iyi anlaşılan bu çabaya uluslararası 
toplumun sahip çıkması yönünde de iler-
leme kaydedilmiştir. 

Ziyaretim sırasında, hem İspanya Başba-
kanı Zapatero ile birlikte, hem de ayrı ayrı 
bazı temaslarda bulunma fırsatı da elde 
ettik. BM Genel Sekreteri Sayın Annan, 
Birleşmiş Milletlerin yeni seçilen Genel 

Sekreteri Sayın Ban Ki Moon ve BM 61. Ge-
nel Kurul Başkanı Sayın Halife ile bir araya 
geldik. Medeniyetler İttifakı girişiminin 
yanı sıra gündemimizdeki diğer konular 
üzerinde de durduk. Aslında, Birleşmiş 
Milletlerin yeni seçilen Genel Sekreteri 
Sayın Ban Ki Moon’u, Güney Kore Dışişleri 
Bakanı olduğu dönemden tanıyorum. Ül-
kemizi tanıyan, Türkiye’nin öneminin far-
kında olan, gündemimizdeki konuları ve 
hassasiyetlerimizi bilen birinin bu önemli 
göreve gelmesini, tabii ki memnuniyetle 
karşılıyorum.

Sayın Ban Ki Moon ile görüşmemizde BM 
konularında ve bazı uluslararası sorun-
larla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 
Kendisine özellikle Kıbrıs’la ilgili son 
gelişmeler hakkında bilgi verdim. Çözüm 
çabalarına destek vermesini istedim. 

New York’ta bulunduğum süre içerisinde 
ayrıca, Amerikan siyasetinin önde gelen 
isimleriyle de görüşme imkânım oldu. 
ABD eski Başkanı Sayın Bill Clinton, Mas-
sachusetts Senatörü Sayın Edward Ken-
nedy, ABD Dışişleri eski Bakanlarından 
Sayın Henry Kissinger ve ABD eski BM 
Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Sayın 

ABD’den Dönüşünde Yaptığı 
Basın Açıklaması

Ankara | 19 Aralık 2006
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Richard Holbrooke’la ayrı ayrı bir araya 
geldik. Temaslarımda, bölgemizi ve ülke-
mizi yakından ilgilendiren güncel mese-
lelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. 
Muhataplarıma, ortak gündemimizde yer 
alan konularla ilgili yaklaşımlarımız ile 
beklenti ve endişelerimizi aktardım. Bu 
konularda karşılıklı tecrübe ve izlenimle-
rimizi paylaştık. 

Aynı şekilde, ABD’deki Musevi kuruluşları 
temsilcileriyle de bir araya geldik. Bu ve-
sileyle, CNN, New York Times ve PBS gibi 
önde gelen basın kuruluşlarına da müla-
kat verdim. Sonuç itibarıyla ziyaretimin 
pek çok yönden verimli ve başarılı geçtiği-
ni söyleyebilirim.
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Değerli arkadaşlar… Konuşmamın başın-
da sizleri, en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün burada, Türkiye Enerji, 
Su ve Gaz İşçileri Sendikası, TES-İŞ’in 8. 
Olağan Genel Kurulu’nda emeğin, alın teri-
nin temsilcileri sizlerle bir arada olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum.

Biz istiyoruz ki, çalışan, üreten, bu ülkeye 
artı değerler kazandıran herkes emeğinin 
karşılığını alabilsin. Onun için de, göreve 

geldiğimiz ilk günden beri, çiftçisinden 
memuruna, esnafından işçisine kadar 
bütün kesimlerimizin sıkıntılarını gider-
menin gayreti içerisindeyiz. Bakınız, dört 
yıldır eğitimden sağlığa, adaletten güven-
liğe kadar bütün alanlarda attığımız her 
adımda insan odaklı bir anlayışla hareket 
ettik. 

Tabiatıyla, ekonomi politikalarımızı da bu 
çerçevede şekillendirdik. Makro ekono-

Tes-Iş Genel Kurulu

Ankara | 22 Aralık 2006
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mik politikalarımızı hiçbir zaman sosyal 
politikalardan bağımsız olarak ele alma-
dık; her zaman toplumun kazanımlarını 
önceledik. Zira bizim için emek, en kutsal 
değerlerden biridir. Bir toplumun refah se-
viyesi, geleceğe ne kadar güvenle baktığı, 
bana göre, o toplumda emeğin hak ettiği 
değeri ne kadar alabildiğiyle ölçülür. Çalı-
şanın sıkıntılarının giderilmediği, emeğin 
karşılığının tam olarak verilmediği bir 
ekonomik düzende ne iş barışından, ne 
kalkınmadan, ne de refahtan söz edilebilir.

Bu nedenle biz, her şeyden önce, çalışan-
larımızı enflasyona ezdirmemeliyiz dedik. 
Onun için de, 184 YTL olan asgari ücret’i, 
380 YTL’ye kadar çıkardık. Yani asgari üc-
retteki net artış, yüzde 106.5. Buna karşılık 
4 yıllık süreçte toplam enflasyon sadece 
yüzde 53.1. Bu dönemde yine, gerek kamu 
işçilerinin, gerekse memurlarımızın du-
rumlarında önemli iyileşmeler sağladık. 
Ortalama kamu işçi ücreti 2002 sonunda 
bin 12 YTL iken, bunu, yüzde 65 oranında 
bir artışla bin 669 YTL’ye kadar yükselttik. 
Enflasyondaki, faizlerdeki, bütçe açığında-
ki düşüş, büyümedeki istikrarlı artış gibi 
birçok makro gösterge, aslında çalışanları-
mızı da doğrudan etkiledi, etkiliyor.

Değerli arkadaşlar…

Çalışma barışında da önemli gelişmeler 
kaydettik. 2001 yılında, grevlerden dolayı 
286 bin 15 saat kaybediliyordu; 2005 yı-
lında bunu 177 bin saat seviyesine kadar 
düşürmeyi başardık. Yine, 2000 yılında 
lokavt nedeniyle 33 bin gün kaybedili-
yorken, 2005 yılında bu sayının sadece 

590 gün olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 
Bunlar, çalışma hayatımıza ilişkin önemli 
göstergeler. 

Şimdi biz, asgari ücrette 4 yılda kaydettiği-
miz artıştan bahsettiğimizde, bazıları çıkıp 
380 YTL’nin hala çok düşük olduğunu, 
bununla yaşamanın mümkün olmadığını 
söylüyor. Evet, Asgari ücret hala yetersiz-
dir… Ancak asgari ücreti en dipten alıp, 
yüzde 106.5 gibi ciddi bir artışla bu seviye-
lere getirdiğimizin görmezden gelinmesi 
de insafsızlık olur. Bizden önceki iktidarla-
rın bu konudaki performansını sizler çok 
iyi biliyorsunuz. Hatta o dönemlerde, sade-
ce reel artışa, enflasyon üzerindeki artışa 
baktığınız zaman, pozitif rakamlar bulma-
nız bile neredeyse mümkün değildir.

Çok şükür, o günler gerilerde kaldı. Biz, 
Türkiye’nin imkan ve kaynaklarını en ve-
rimli şekilde değerlendirmek için üretimi, 
yatırımı, istihdamı birlikte ele alıyoruz. 
Makro göstergelerdeki iyileşmelerin işçi-
mizin, memurumuzun, emeklimizin gün-
lük hayatına yansıması için hassasiyetle 
çalışıyoruz. Bütün bu iyileşmelere rağmen, 
sizler elbette, Türkiye’nin çok daha ileri 
noktalarda olması gerektiğini, çalışanları-
mızın çok daha iyi şartlara kavuşturulması 
gerektiğini söyleyebilirsiniz, söyleyeceksi-
niz.

Zaten sendikalarımızın, meslek örgütle-
rimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın en 
önemli görevi, insanlarımızın ihtiyaçları-
nı, taleplerini tespit etmek ve onlara yeni 
hedefler göstermektir. Ancak, bu yeni he-
defleri gösterirken Türkiye’nin imkan ve 
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kaynaklarını da mutlaka hesaba katmak 
zorundayız. Enflasyonda da bu böyledir, 
ücretlerde de böyledir, işsizlik oranlarında 
da, yatırımlarda da, kişi başına milli gelir-
de de böyledir.

Bütçe konuşmamda da ifade ettim. Sendi-
kalarımız yıllarca enflasyonu konuştular. 
Bütün Toplu İş Sözleşmelerinizde enflas-
yon en büyük tartışma konusu oldu. Ne ya-
zık ki, geçmişte bütün Toplu İş sözleşmele-
rinde kaybeden taraf emek oldu, alın teri 
oldu. Zira görünmeyen bir el, sendikaların 
müzakere masasında çetin mücadelelerle 
elde ettiği kazanımları alıp götürüyordu. 

Değerli arkadaşlar…

Biliyorsunuz, on yıllar boyunca iki haneli, 
hatta bazen üç haneli rakamlarda seyre-
den enflasyonu, tek hanelere indirmeyi 
başardık. Yine, güven ve istikrar ortamın-
da ekonomimiz 19 çeyrek üst üste büyüme 
rekoru kırmıştır. Faizleri nereden alıp ne-
reye getirdiğimizi biliyorsunuz. 2 bin 500 
dolarlar seviyesindeki Kişi Başına Milli 
Gelir, iki katın üzerinde bir artışla 5 bin 
300 doların üzerine çıkmıştır. Gayri Safi 
Milli Hasılamız öyle. Turizm gelirlerimiz, 
özelleştirme gelirlerimiz öyle. İhracatımızı 
iki kattan fazla artırmışız. Kişi Başına Milli 
Geliri 10 bin dolar seviyesine çıkarmayı 
hedefliyoruz. 

İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de 
güven ve istikrarı koruyacak, aynı azimle, 
aynı kararlılıkla çalışarak bu hedefleri de 
bir bir yakalayacağız. Daha çok üreteceğiz, 
daha fazla büyüyeceğiz, daha hızlı kalkına-

cağız ve istihdamımız da, gelirimiz de aynı 
ölçüde artacak... Açık söylüyorum: Kimse, 
Türkiye’nin son dönemde elde ettiği başa-
rıları gölgeleme çabasına girmesin. Ben 
diyorum ki, artık beyhude tartışmalarla 
ülkemize, milletimize zaman kaybettirme-
yelim. Gelin üretimi konuşalım, yatırımı, 
istihdamı, rekabeti konuşalım. 

Bakınız 2007 bütçesi şu anda TBMM genel 
Kurulu’nda görüşülüyor. Birkaç gün içinde 
de inşallah yasalaşmış olacak. Şunu altını 
çizerek söylemek istiyorum: Türkiye’de, 
ilk kez bir seçim yılında, seçim, bütçe üze-
rinde etkili olmamıştır. Genel seçim yıl-
ları olan 2002, 1999, 1995, 1991 ve 1987 
bütçelerine bir bakın. Faiz dışı fazlanın 
GSMH’ya oranı; 1987 ve 1991 yıllarında 
negatif, 1995’te yüzde 3,3, 1999’da yüzde 
2, 2002’de yüzde 4.3. Bizim, seçim yılı 
olmasına rağmen, 2007 hedefimiz, yüzde 
5.7. Yine bütçe açıklarına bakın; seçim yıl-
larında bütçe açıkları hep yüksek çıkmış-
tır: 1987’de yüzde 3.1, 1991’de yüzde 5.3, 
1995’te yüzde 4, 1999’da yüzde 11.7, 2002 
yılında yüzde 14.6. Bizim 2007 hedefimiz 
ise yüzde 2.7. Bunu neden söylüyorum? 
Çünkü bu rakamlar, hükümetimizin sorun 
çözme konusundaki kararlılığını açık, net 
ortaya koyuyor. 

Değerli arkadaşlar…

Şüphesiz bu başarıları milletimizle, siz-
lerle birlikte elde ettik. Hükümet olarak, 
her adımımızı, toplumumuzun bütün 
kesimlerinin ihtiyaçlarını, taleplerini, bek-
lentilerini göz önünde bulundurarak attık. 
Politikalarımızı oluştururken, ilgili meslek 
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örgütlerimizle, sivil toplum kuruluşları-
mızla, sendikalarımızla istişare etmeye 
azami hassasiyet gösterdik. Sorunları bir-
likte tespit ettik, bunlara birlikte çözümler 
aradık. Bu sayede, milletçe son 4 yılda 
büyük mesafeler kat ettik, çok önemli ka-
zanımlar elde ettik.

Şimdi seçim var diye, bütün gelişmeleri 
tersine döndürmek, bütün kazanımları-
mızı feda etmek bizim siyasi anlayışımız-
da yoktur. Çünkü biz, günü kurtarmaya 
çalışan bir iktidar değiliz, olmayacağız. 
İstiyoruz ki, Türkiye’nin kronik sorunla-
rını kalıcı olarak çözelim, insanlarımızın 
sıkıntılarını ortadan kaldıralım. Bu sıkın-
tılardan biri de, çalışanlarımızın zorunlu 
tasarruf hesabında biriken paralarının 
ödenmesiydi. İsteğiniz, onayınız dışında 
bu paralar sizden yıllarca kesildi. Gün 
geldi, bu en doğal hakkınızı talep ettiniz. 
Ama, yıllarca sizin ücretinizden kesilmiş, 
işverenden kesilmiş, devlette toplanmış 
katrilyonlarca lira ortada yok. Peki nere-
de? Amacı dışında kullanılmış, başka ka-
lemlere harcanmış.

Bunun için sendikalarımızın eylemler yap-
tığını, hükümetlere taleplerini ilettiğini, 
ama hiçbir sonuç alınamadığını hepimiz 
hatırlıyoruz. Son 15 yıl içinde, gelen her 
hükümet bu sorunu çözmeyi vaat etmiş, 
ancak kaynak bulamadığı için bunu başa-
ramamış. Biz, iktidara geldiğimiz andan 
itibaren meselenin üzerine kararlılıkla 
gittik. İşçi ve işveren kesimleriyle birlikte 
toplantılar yaptık, uzlaşmayı sağladık ve 
bu paraları ödemeye başladık. Haziran ayı 
itibariyle, hem ana paraları, hem de nema-

ları tamamen ödemiş olduk. Bugün çalı-
şanlarımıza, tam 13,3 milyar YTL ödenmiş 
durumdadır.

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, Çalışma hayatına ilişkin diğer sı-
kıntılılarla da, yine yakından ilgileniyoruz. 
Bu doğrultuda önemli bir adım attık ve 
Sosyal Güvenlik yasasını çıkardık. Hükü-
met olarak, kayıt dışı istihdamla mücadele, 
işçi sağlığı ve güvenliği, çalışan çocuklar, 
kadın işçiler, örgütlenme özgürlüğü gibi 
alanlar üzerinde de hassasiyetle duruyo-
ruz. Yine Avrupa Birliği katılım sürecinde, 
çalışma hayatına ilişkin, sosyal haklara 
ilişkin bir dizi düzenleme yapıyoruz. Süreç 
içinde çalışanlarımızın durumu, inanıyo-
rum ki, daha da düzelecek, inşallah en kısa 
zamanda AB standartlarına ulaşacaktır.

İşçisiyle, işvereniyle, çiftçisiyle, memuruy-
la, esnafıyla; milletçe el ele vererek, çalışa-
rak, üreterek bugün, dünden çok daha iyi 
bir noktaya geldik. Daha ileri hedeflere; 
Türkiye’nin müreffeh yarınlarına da yine 
birlikte yürüyeceğiz. Emekleriyle, alın 
terleriyle üretime katkıda bulunan; baş-
lattığımız kalkınma seferberliğine omuz 
veren bütün çalışanlarımıza buradan te-
şekkür ediyorum. TES-İŞ Genel Kuruluna 
başarılar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
Türkiye Büyük Millet Meclisini en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Konuşma-
mın başında, Başkan Vekilimiz Sayın Ali 
Dinçer’e geçirdiği kritik ameliyat dolayı-
sıyla Allah’tan acil şifalar diliyorum. 2007 
Bütçesi ülkemize, milletimize hayırlı ol-
sun. Bütçe üzerinde yapılan tartışmalarda 
eleştirileriyle, uyarılarıyla katkıda bulu-

nan herkese hükümetim adına teşekkür 
ediyorum. 

Öncelikle bütçenin tamamı üzerindeki 
görüşmelerde üzerinde yeterince durul-
mayan bir hususa dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. 2006 bütçemiz gibi 2007 bütçe-
mizi de 3 yıllık bir gelecek perspektifiyle 
hazırladık. Bu bütçe Türkiye’de ekonomik 

2006-2007 TBMM Bütçe 
Görüşmeleri Kapanış 

Konuşması

Ankara | 25 Aralık 2006
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ve siyasi istikrarın tescilidir. Bütçemizin 
bir temel özelliği de tarihimizde ilk kez 
5.yıl için hazırlanmış bir bütçe olmasıdır. 
Evet, Cumhuriyet tarihimizde hükümeti-
miz ilk kez 5.yıl için bütçe sunma başarısı-
nı gösterdi. 

Bu vesileyle konuşmamın ağırlık noktasını 
dört yıllık icraatlarımızı değerlendirmenin 
yanında Türkiye’nin gelecek hedeflerine, 
Türkiye’nin gelecek vizyonuna ayırmak 
istiyorum. Zira, geleceğe doğru bakmak, 
geleceği doğru planlamak insan hayatında 
olduğu gibi toplum hayatında da büyük 
önem taşıyor. Eğer siyasetimiz gelecek için 
yol göstermiyorsa, bugün yaptıklarımız 
yarınki nesillerin güven duygularını bes-
lemiyorsa, biz görevimizi hakkıyla yapmış 
olmayız. 

Hükümetlerin esas görevi, günü kurtar-
mak değil, geleceği planlamaktır. Biz, AK 
Parti iktidarı olarak üç aylık, beş aylık 
hedeflerle değil, 3 yıllık bir bütçe ile, 7 
yıllık bir kalkınma planı ile, Cumhuriyeti-
mizin yüzüncü yıldönümü olan 2023 yılı 
hedeflerimizi hesaba katarak Türkiye’yi 
yönetiyoruz. Siyasetin kör noktalarına 
saplanıp kalmadan, kısa vadeli kazanım-
lar için ülkemizin gelecek hedeflerinden 
vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100.
yılını bugünden düşünebilen, planlayabi-
len bu kadro popülizmin tuzaklarına düş-
meyecek, ülkemizin gelecek hedeflerinden 
şaşmayacaktır.

Türkiye, istikrarsızlıktan yeterince çekti. 
Bu ülkenin, bu milletin bırakın yeniden 
yıllarını, aylarını, tek bir gününü bile kay-

betmeye artık tahammülü yoktur. Bakınız, 
tek parti dönemini bir yana bırakırsak 
son 60 yılda tam 45 hükümet kurmuşuz. 
Türkiye’nin normal bir demokratik is-
tikrar çizgisi olsaydı 60 yılda 45 değil 15 
hükümetimizin olması gerekirdi. Dikkat 
ediniz; 60 yılda 45 hükümet. Hükümet ba-
şına düşen süre yalnızca 16 aydır. Bunun 
maliyetini Türkiye, Türk Milleti ağır bedel-
lerle ödemiştir. Ne yatırımcı, ne üretici, ne 
çiftçi, ne memur, ne işçi, ne esnaf hiç kimse 
yıllarca önünü görememiştir. Bu tabloyla 
Türkiye’ye dışarıdan bakan hiç kimse istik-
rarlı bir güven ilişkisi kuramamıştır. Oysa 
dünyanın güçlü ülkelerinin en önemli 
özelliği ekonomik ve siyasi istikrardır. 

İlk kez bir beşinci yıl bütçesi görüşmeleri-
ni bu yüce Meclis çatısı altında tamamlıyo-
ruz. “Acı reçeteler” uygulamadan ülkemizi 
bugünlere getirmek bizim için büyük bir 
bahtiyarlıktır. Bu bahtiyarlığı milletimizle 
paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyu-
yorum. Bu başarı, hiç kuşkusuz aziz mil-
letimizin başarısıdır. Halkımızla birlikte 
Türkiye’yi karanlık bir tünelden çıkarıp 
bugünlere getirdik. Dört yılda ekmeğimiz, 
aşımız büyüdü, güven ve itibarımız arttı. 

Türkiye’nin geldiği bu noktada sormak 
gerekir: Şimdi, hangi yapay tartışma bu 
başarıyı gölgeleyebilir? Türkiye’nin nor-
malleşmesinden, demokratik süreçlerin 
normal işleyişinden, anayasal takvimlere 
bağlı kalınmasından kim niçin rahatsız 
oluyor? Cumhuriyetimizin karakteristik 4 
asli özelliğini tanımlayan Demokrasinin, 
laikliğin, sosyal bir hukuk devleti olma 
özelliklerinin güçlenmiş olmasından kim 
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rahatsız olabilir? Toplumun demokratik 
hukuk devletiyle birlikte güçlenmesinden 
kim rahatsız olabilir? 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Türkiye, AK Parti iktidarıyla güçlü ve iti-
barlı bir yönetimin semeresini her alanda 
almıştır. Dış politikadan ekonomiye, sosyal 
politikalardan çalışma barışına, kentleş-
meden ulaşıma, enerjiden eğitime, sağlık-
tan güvenliğe kadar bütün alanlarda Tür-
kiye artık o eski Türkiye değil. “Hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak” dedik. Evet, bugün 
hiçbir şey eskisi gibi değil. “Başarı başımızı 
döndürmeyecek” dedik, Allah’a şükürler 
olsun ki, başardık ama başımız dönme-
di. “Türkiye’nin imkan ve kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandıracağız” dedik ve sözü-
müzün gereğini yaptık. Allah’a hamdolsun 
ki, aldanan olmadık, aldatan olmadık. 
Geçmişte siyasetçileri en çok yaralayan 
şey kendilerini bağlayan sözleri oldu. Nice 
siyasetçi kendi sözlerinin esiri oldu. 

Şimdi kendi sözlerimizi, kendi vaatleri-
mizi başkası bize hatırlatmadan biz eser-
lerimizle hatırlatıyoruz. Zira, biliyoruz ki 
sözünün takipçisi olamayan sözünün esiri 
olur. Bakınız; büyümede Türkiye’nin yüz-
de 9 küçüldüğü yılları söylemiyorum. Son 
10 yılın ortalamasını söylüyorum. Bizden 
önceki 10 yılda büyüme ortalaması yüzde 
2.6 oldu. Göreve geldiğimiz ilk üç yılda 
ortalama yüzde 7.8 büyüyen, bugün de bü-
yümesini sürdüren bir Türkiye var. Milli 
gelirimiz 79 yılda ancak 181 milyar dolara 
çıkmıştı, biz 4 yılda 209 milyar dolar artı-
rarak 390 milyar dolara yükselttik. 

Şimdi de, gelecek hedeflerimizi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 2013’te milli geliri-
mizi 800 milyar dolara çıkarmayı hedef-
liyoruz. YTL cinsinden söylersek, 2013’te 
milli gelirimiz 1 trilyonu aşacaktır. Kişi 
başına düşen milli gelirimiz bizden önce 
2598 dolardı. Dört yılda iki misline çıkar-
dık. Şimdi kişi başına düşen milli gelir 
5318 dolar. Yeni hedefimiz; 2013’te 10 bin 
dolara ulaşmaktır. Bu güven ve istikrar 
ortamı sürdürüldükçe Türkiye’nin borç 
sorununu 2011 yılında çözmüş olacağız. 
Yaptığımız rasyonel projeksiyonlar ortaya 
koymuştur ki, Kamu Net Borç Stokunun 
Gayri Safi Milli Hasılaya oranı 2011’de 
yüzde 30 seviyesine kadar gerileyecektir. 

İşte, vatanseverlik budur, milletini sev-
mek, milliyetini yüceltmek budur. Küçük 
hedeflere kilitlenenlerin, toplumu kamp-
lara bölerek siyaset yapanların başaracağı 
bir iş değildir bu. Ancak Türkiye fotoğra-
fının tamamına bir bütün olarak bakan 
siyasi kadro bunu yapabilir. İşte o kadro 
bu kadrodur. Hep söyledim, yine tekrar-
layacağım… Bu siyasi kadro milletimize 
hizmet için yola çıktı. Sonuna kadar da bu 
yolda ilk günkü anlayışımızla yürümekte 
kararlıyız.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Yola çıkarken milletimizi özlemlerine, ta-
leplerine kavuşturma idealiyle yola çıktık. 
Sadece nereden nereye geldiğimize bakan-
lar, nereden nereye varacağımızı da kolay-
lıkla görebilirler. Zira biz sadece geçmişin 
fotoğrafı üzerinden siyaset yapmıyoruz. 
Biz, başkaları gibi ürettiğimiz lafları de-
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ğil, yaptığımız işleri milletimize referans 
olarak gösteriyoruz. İhracatımızı 4 yılda 
nasıl 36 milyar dolardan 85 milyar dolara 
çıkardıysak, 2013’te 210 milyar dolara, 
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da 500 
milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 

Evet, hedefimiz, 2023 yılında 1 trilyon 
dolarlık dış ticaret hacmine sahip bir 
Türkiye’yi inşa etmektir. Nasıl mı yapaca-
ğız? Hangi imkânlarla, hangi kaynaklarla 
mı yapacağız? Dört yılda nasıl yaptıysak 
öyle yapacağız. “Önce millet” siyasetiyle 
yapacağız. Yatırımla, istihdamla, üretim 
ve ihracatla yapacağız. Türkiye’yi dünyaya 
açarak, dünyayı Türkiye’ye getirerek ya-
pacağız. Yoğun bakımdan devraldığımız 
Türkiye’yi nasıl ayağa kaldırdıysak, 4 yılda 
1 milyon 925 bin kişiye nasıl istihdam kapı-
sı açtıysak, öyle yapacağız. Türk parasından 
6 sıfırı bir kalemde nasıl sildiysek öyle ya-
pacağız. Enflasyon ve faizi nasıl indirdiysek 
öyle başaracağız. Bizim iktidarımıza kadar 
9 şehirde var olan doğalgazı 4 yılda 43 vila-
yete nasıl çıkardıysak öyle yapacağız. 

Gelecek 5 yılda da 81 ilimizin tamamını 
doğalgaza kavuşturacağız. Tam 35 yıl bo-
yunca emeği, üretimi, yatırımı eriten enf-
lasyonu nasıl tek haneli rakamlara indir-
diysek öyle yapacağız. Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresiyle bugüne kadar 4 yılda 218 
bin konutu nasıl inşa ettiysek öyle yapaca-
ğız. Gelecek 5 yılda da bu rakamı 500 bin 
konuta tamamlayacağız. Belediyelerimizle 
birlikte başlattığımız “Kentsel dönüşüm” 
projeleriyle, vatandaşlarımızın gönüllü ka-
tılımını temin ederek şehirlerimizin çehre-
sini değiştiriyoruz, değiştireceğiz. 

Biz, ülkemize neler kazandırdığımızı yaşa-
yarak çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimize, 
demokrasimize ne kadar güç verdiğimizi 
iyi biliyoruz. Hiçbir karartma çabası bu 
başarıyı gölgelemeye yetmez. Bakınız, 
Türkiye bizden önce tam 22 yıl boyunca 
Özelleştirmeyi konuştu. İş dünyası, bilim 
adamları, siyasetçiler gece gündüz Özelleş-
tirmeyi konuştu. Bizden önceki tam 13 hü-
kümetin değişmez gündem maddesi oldu. 
Sonuç neydi? Sadece 8 milyar dolarlık 
özelleştirme yapılabildi. Biz, 4 yılda 18 mil-
yar dolarlık özelleştirme gerçekleştirdik. 

Evet, biz adaleti ve kalkınmayı önceledik. 
Hangi alana bakarsanız toplumcu bir si-
yaset ortaya koyduğumuzu görürsünüz. 
Çalışma hayatının taraf larını dinledik, 
kararlarımızda görüşlerini hep dikkate 
aldık. Sivil toplum örgütlerimizle birlikte 
olmaya, onların seslerine kulak vermeye 
özen gösterdik. Bakınız, Zorunlu Tasarruf 
meselesini yıllarca konuşuldu, tartışıldı. 
Sendikalarımız, işçilerimiz kitlesel eylem-
ler yaptılar. Devlet işçisine, memuruna 
borçluydu ama bu borcu ödemiyordu. Her 
memurun, her işçinin kimliğinin yanında 
bir zorunlu tasarruf kartı vardı. Ardı ardı-
na gelen zayıf koalisyon hükümetleri ça-
lışanlardan alınan Zorunlu Tasarrufların 
üzerine yatmıştı. 

Hükümetimiz 13.3 milyar YTL’yi (yani 
13.3 katrilyonu) çalışanlara geri verdi. Ba-
kınız 13.3 milyar YTL’den söz ediyorum. 
Sadece İmar Bankasından dolayı 8 milyar 
YTL, eski rakamla (8 katrilyon lira) ödedik. 
Bir de, bu borçları ödemek zorunda kalma-
saydık diye düşünün. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

141

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 

Bu arada çok konuşulan IMF meselesine 
de açıklık getireyim. Her şeyden önce 
Türkiye IMF’ye bugün üye olmadı, ta 
1947’den beri 184 dünya ülkesi ile birlikte 
bu uluslar arası kredilendirme kuruluşu-
nun üyesiyiz. Yine, birileri sanki ilk kez 
stand-by anlaşması yapmışız gibi göster-
mek istiyor. Türkiye, bugüne kadar 19 defa 
IMF ile stand-by anlaşması imzalamıştır. 
Kimse gerçekleri çarpıtmaya, kendi devr-i 
iktidarlarında Türkiye’nin ne hale düşü-
rüldüğünü unutturmaya kalkışmasın.

Bu konuyu dillerine dolayanlar hüküme-
timizin ne yaptığına iyi baksınlar. 2002’de 
biz devraldığımızda IMF’ye 23.5 milyar 
dolar borcumuz vardı. Bugün Uluslararası 
Para Fonu’na olan borcumuzu 10.9 milyar 
dolar seviyesine indirdik. Bir de unutma-
yalım ki, bugün Merkez Bankası rezervi-
miz toplam olarak 61.6 milyar dolar sevi-
yesine ulaşmıştır. Hatırlarsanız, biz göreve 
geldiğimizde Merkez Bankası’nın rezervi 
26.8 milyar dolardı. 

Şimdi, elde ettiğimiz kazanımlardan aldı-
ğımız güçle diyoruz ki; Geldiğimiz nokta-
da bütün varlığımızla odaklanmamız ge-
reken şey, Türkiye’nin gelecek hedeflerini 
planlamaktır. Geleceği planlarsak yarınki 
nesiller bizi hayırla yâd edeceklerdir. Ge-
lecekte, toplumsal huzur ve barış çok daha 
kök salmış olacak. Yarın, bugünkü tartış-
malar da tarihe karışmış olacak. Altyapı 
sorunları tamamen çözülmüş, modern 
şehirlere kavuşmuş bir Türkiye olacak. Va-
tandaş ile devlet ilişkileri daha ileri, daha 

katılımcı demokratik bir zemine oturmuş 
olacak. Türkiye, bu yolda ilerlemektedir. 

Ana muhalefet partisi CHP sözcüleri, 2007 
bütçesinde yerel yönetimlerin yatırım-
lardan en fazla pay almasından rahatsız 
olduklarını dile getirseler de, bu bizi yo-
lumuzdan alıkoyamaz. Bu merkeziyetçi 
yaklaşımlar, hatırlatmak isterim ki, halkı-
mızın ihtiyaç ve beklentilerine tamamen 
aykırıdır; dünyanın gidiş istikametinin de 
tersine yorumlardır. 

Değerli Başkan… değerli milletvekilleri…

Biz, ülkemizi bir bütün olarak göz önünde 
tutuyoruz. Bu bakış açısı siyasetimizin, yö-
netim anlayışımızın temel eksenini oluş-
turuyor. Bunun sonucudur ki 81 vilayeti-
mizin geleceğini planlıyoruz. İstanbul’un 
trafik sorunundan, Antalya’nın ulaşım 
mastır planına kadar, Diyarbakır’ın yol ve 
su sorunlarından Karadeniz Sahil yoluna, 
Bolu tünelinden Konya’daki Tuz Gölünün 
kurtarılmasına kadar bütün sorun alanla-
rını bir bütünlük içinde çözüyoruz.

Ev e t ,  Tü r k i ye’ n i n  ö z e t i  d e d i ğ i m i z 
İstanbul’un su meselesi 2040 yılına ka-
dar halledilmiştir. İSKİ yatırımları için 2 
milyar YTL harcama yaptık, önümüzdeki 
dönemde 3 milyar YTL daha yatırım plan-
lıyoruz. Üç yılın sonunda, 234 kilometre 
uzunluğundaki sahil şeridinin her noktası, 
denize girilebilecek kadar temiz olacak. 
İstanbul, kongre turizminin merkezi 
haline gelmiş, dört yılda sayısız uluslar 
arası kongreye ev sahipliği yapmıştır. 
Avrupa’nın kültür başkenti ilan edilmiştir. 
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İstanbul’un trafik sorununu çözmek için 
103 yol düzenlemesi ve köprülü kavşak 
yapılmış, hizmete açılmıştır. 67 tanesi de 
şu anda yapım aşamasındadır. Hedefimiz 
300’e ulaşmaktır. İstanbul’da şu anda 53 
kilometre olan raylı sistem 2012 yılında 
300 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz. 
Kentsel Dönüşüm Yasası’nın da yürürlüğe 
girmesiyle deprem riski olan, çöküntü ala-
nı olan, ekonomik ömrünü dolduran yer-
leşim bölgeleri, çağdaş yaşama alanlarına 
dönüşecek. Yüzde 3 olan deniz ulaşımının 
payı 2012’de yüzde 10’a çıkacaktır. 

Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’daki 
gelişmeleri herkes biliyor. Başkentimize 
yaraşır bir havaalanı yaptık. Yıllardır ko-
nuşulup yapılmayan Esenboğa hava alanı 
yolunun tamamlanıp Turgut Özal bulvarı 
olarak hizmete açılması, yol üzerindeki 
düzenlemeler, metro çalışmaları, kentsel 
dönüşüm programları Ankara’nın çehresi-
ni nasıl değiştirdiğimizi göstermeye yeter. 

Türk turizminin başkenti Antalya’nın 
bütün altyapısını yeniliyoruz. Antalya’da 
bir tane köprülü kavşak yoktu, 10 köprü-
lü kavşak yaptık. Antalya’yı, doğalgaz ve 
raylı sistemle tanıştırdık. 19 yıldır bitiri-
lemeyen Antalya-Alanya yolunu bitirdik. 
Yıllardır bitirilemeyen Kundu yolunu biz 
yaptık. 200 kilometrelik kanalizasyonu 
iki yılda 400 kilometreye çıkardık. 30 bin 
kişilik stadyum, 10 bin kişilik bir kongre 
merkezi yapıyoruz. Bu hizmetleri görebil-
mek için Antalyalı vatandaşlarımız da bizi 
bekledi. Bizim dönemimizde Antalya’ya 
yapılan toplam yatırım miktarı tam 326 
milyar 650 milyon YTL’dir.

Karadeniz bölgemizde yine dev projeleri 
uygulamaya koyduk. Karadeniz sahil yo-
lunda, 8 kilometre uzunluğundaki 3 viya-
dük ve tünel hariç, 536 kilometrelik yol, 
31 Aralık 2006 itibariyle hizmete açılmış 
olacak. Ordu ili Perşembe-Bolaman tüne-
linin inşaatını tamamladık. İnşallah Cuma 
günü hizmete açılıyor. Trabzon sahil geçiş 
yolunu tamamladık. Tanjant yolunu daha 
önce bitirmiştik. Trabzon’un 50 yıllık rü-
yası olan Zağnos Kentsel Dönüşüm Projesi 
hızla devam ediyor. TOKİ tarafından 2.284 
konut ve 400 yataklı bir eğitim hastanesi-
ni Trabzon’a kazandıracağız. Samsun’da 
TOK’inin yaptığı 2 bin 158 konutun inşaa-
tı devam ediyor. Bunlardan 900’ü tamam-
lanarak teslim edildi. Şehriçi doğalgaz 
dağıtım şebekesi tamamlanarak hizmete 
girdi. Çarşamba – Terme arası 30 km’lik 
duble yol bitirildi. 57 km.’lik Samsun-Bafra 
duble yolunun da 40 km’si tamamlandı. 
Samsun’un toplu taşıma sorununu çöze-
cek raylı sistemi ihale aşamasına getirdik. 
İl çevresinde 11 kilometrelik çevre yolunu 
bitirdik.

Erzurum’da katı atık projesini bitirmek 
üzereyiz. Sivil havaalanını tamamlayarak 
hizmete açtık. Bizden önce sadece 2 köp-
rülü kavşak vardı, bizim dönemimizde 4 
tane daha hizmete açıldı. Bugüne kadar 
suyunu kuyulardan sağlayan Erzurum’a 
Çat barajından içme suyu getirmek için 
başlatılan projenin yarısı tamamlandı, 
içme suyu projesi 2007 yılında bitirilmiş 
olacak. TOKİ, Erzurum genelinde deprem 
mağdurlarını da kapsayan toplam 2.814 
konut inşaatını sürdürüyor. Bunlardan 
1.860’ı tamamlanmış durumda.
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Konya’ya bakıyoruz… Konya büyük bir di-
namizm içinde dönüşüyor. Bakınız, 1992 
yılında başlanan Mevlana Kültür Merkezi 
biz devraldığımızda hala temel aşamasın-
daydı. Hükümet belediye işbirliğiyle kısa 
sürede tamamlayarak hizmete açtık. Tuz 
gölünün kurtarılması kapsamında atıksu 
arıtma projesini başlattık. Göksu nehrinin 
17 km.lik tünelle Konya ovasına akıtacak 
olan mavi tünel projesinin ihalesi yapıl-
dı. Konya belediyesi şehriçi raylı sistemi 
uzatmak için uzatma çalışmalarını sürdü-
rüyor. TOKİ ile belediye işbirliği sonucu 2 
bin 16 konut inşa ettik. 

İzmir’e bakıyoruz, orada da çok büyük 
projeler gerçekleştirdik, birçok projemiz 
de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi 
TOKİ işbirliğiyle yürütülen kentsel dö-
nüşüm programı çeröevesinde yaklaşık 
10 bin konut inşa ediyoruz. Yol yapım 
çalışmaları ile Beydağı barajı projesi hızla 
devam ediyor. Adnan Menderes Havaalanı 
yeni dış hatlar terminali tamamlandı ve 
hizmete sunuldu. İzmir’in trafik sorununu 
kökten çözecek olan raylı sistem projesi, 
Büyükşehir belediyesi ile müşterek olarak 
devam ediyor. Aliağa’dan Cumaovası’na 80 
kilometrelik çift hatlı bir banliyö sistemi 
yapılıyor. Dünya Üniversitelerarası Spor 
Oyunları’nın İzmir’de başarıyla gerçek-
leştirilmesi için altyapı çalışmalarını biz 
tamamladık. Türkiye’nin yerel yönetimleri 
arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Hükümetimizin, KÖYDES projesiyle 
ne yaptığını anlatmak için bir örnek 

veriyorum . Lütfen dikkat buyurun . 
Diyarbakır’da 2003 öncesi sadece 65 köy, 
90 mezrada şebekeli içme suyu vardı. 
Toplamı 155 eder. Hükümetimizin ilk dört 
yılında bu sayıyı 155’ten tam 1070’e çıkar-
dık. Şimdi, Diyarbakır’da 480 köyün, 590 
mezranın şebekeli içme suyu var. 2007 
ilkbaharında da Diyarbakır’da susuz kö-
yümüz kalmayacaktır. Diyarbakır’da 3500 
kilometrelik yolun stabilizesi tamamlandı. 
Bugün Diyarbakır’da yolu olmayan köy 
kalmamıştır. 57 sağlık ocağı, 6 hastane, 
13 acil servis yaptık. Dikkat ediniz, 4700 
derslik sayısına 1500 derslik daha ilave et-
tik. 2007 sonuna kadar 1000 derslik daha 
ilave edeceğiz. Kral Kızı sulama projesinin 
yapımına devam ediyoruz. Bu projenin Di-
yarbakır için önemini biliyoruz. 

Evet, gönlüm bütün şehirlerimizi say-
mak istiyor. Zira, biz bütün şehirlerimize 
aynı yakınlıktayız. Malatya’yı, Giresun’u, 
Bursa’yı,  Tokat’ı ,  Siirt ’i ,  Hakkari’yi, 
Tunceli’yi, Elazığ’ı, Şanlıurfa’yı, Van’ı, 
Edirne’yi, Muğla’yı, Çorum’u, Denizli’yi, 
Manisa’yı, Rize’yi yani 81 vilayetimizde-
ki hareketliliği anlatmak isterdim ama 
vaktimiz sınırlı. Bu yükseliş, bu kalkınma 
seferberliği sizin de göğsünüzü kabart-
mıyor mu? O meydanlarda konuşurken, 
o bulvarlarda yürürken siz de eminim bu 
mutluluğa ortak oluyorsunuz. Türkiye’nin 
fotoğrafına bir bütün olarak bakıyoruz 
derken bunu kastediyoruz. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Biz hiçbir zaman halkımıza fildişi kule-
lerden bakmadık. Merkez-Taşra ayrımı 



Recep Tayyip ERDOĞAN

144

yapan, vatandaşları arasında parti ayrımı 
yapan bir hükümet olmadık, olmayacağız. 
Halkımız ne hissettiyse aynı şeyleri hisset-
tik. Bütün şehirlerimizin sevincine ortak 
oluşumuz, bütün toplumsal kesimlerin 
kazanımlarına ortak oluşumuz bu yüzden-
dir. 

E ğ i t i m  a l a n ı n d a k i  y e n i l i k l e r i m i z 
Türkiye’nin geleceğine yaptığımız en 
önemli yatırımlardır. Dört yılda sayısız 
okulumuzun toplu açılışlarına katıldım. 
2003-2006 yılları arasında 100 bin 280 
yeni derslik inşa ettik. Son dört yıl için-
de 537 bin 451 bilgisayarı öğretmen ve 
öğrencilerimizin hizmetine sunduk. 3 
bin kapalı köy okulunu yeniden hizmete 
soktuk. “Haydi Kızlar Okula” kampanya-
sıyla 222 bin 800 kız çocuğumuzu okula 
kazandırdık. Üniversitelerin araştırma 
fonları 2002’de 70 milyon YTL iken, biz 
bu fonları 2007’de 300 milyon YTL’ye 
çıkardık. Üniversite önündeki yığılmayı 
azaltmak için 15 yeni üniversite kurduk. 
Üniversite öğrencilerinin kredi ve bursla-
rını 45 YTL’den aldık, 130 YTL’ye çıkardık. 
Yılbaşından itibaren de 150 YTL’ye yüksel-
tiyoruz.

Hükümet olarak üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz konulardan biri, korunmaya 
muhtaç çocuklarımıza devletin hakkıyla 
sahip çıkmasıdır. Bunu çocuklarımızı 
devlet kurumlarına alarak değil, onları 
imkânlarımız elverdiğince ailelerinden 
ayırmadan başaracağız. Çünkü bize göre 
bir çocuğun ait olduğu kurum, devlet ku-
rumu değil, ailedir. Bakın ne yapıyoruz? 
Bakıma muhtaç, kimsesiz çocuklarımızı 

ya kendi ailelerine, ya da koruyucu ailelere 
teslim ediyoruz. Bu evlatlarımızın bakımı 
karşılığı ailelere 700 YTL’ye kadar destek 
sağlıyoruz. Bu sorunu Türkiye’nin günde-
minden tamamen çıkarmakta kararlıyız. 
Devlet toplum işbirliğiyle gerçekleştir-
meye başladığımız Sevgi Evleri bütün 
yurdumuzu saracaktır. Özürlülerimizin 
durumlarını dikkate alarak yeni okullar 
inşa ettik. SHÇEK bünyesinde 184 yeni 
kuruluş, 24 ek bina hizmete açtık. Yine 
özürlü insanlarımızın devlet imkânlarıyla 
okullarına taşınmasını temin ettik. Taşı-
namayanlara evlerinde eğitim imkânı sağ-
ladık ve ailelerine ayda 388 YTL yardım 
yapmaya başladık.

Yine Sağlık alanında radikal reformlar ger-
çekleştirdik. Hastaneleri gerek personel 
gerekse araç-gereç bakımından iyileştir-
dik. Sağlıkta tek taban, tek çatı dönemini 
başlattık. 4 yılda 160’ı hastane ve ek binası 
olmak üzere 416 sağlık yatırımını hizmete 
açtık. Sosyal Güvenlik Sistemi kapsamın-
da Genel Sağlık Sistemini kuruyoruz. Aile 
hekimliğini tüm Türkiye’ye yaygınlaştı-
racağız. Ankara, İzmir, Antalya, İstanbul 
gibi şehirlerde büyük sağlık kampusları 
kuruyoruz. 

Bu başarılara sevinmemek mümkün mü? 
Bunun için 4 yılda 100 bin derslik yapmış 
olmak göğsümüzü kabartıyor. Bakınız, 79 
yılda toplam 4 bin 326 kilometre duble 
yol yapılmış, biz dört yıllık iktidarımızda 
6 bin kilometreyi aşmışız. Eminim, bu 
tablo Anadolu yollarında sizleri de he-
yecanlandırıyor. Hava Taşımacılığında 
yolcu sayısını 32 milyondan 60 milyona 
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çıkarmışız. Uluslararası Hava Yolu Taşı-
macılar Birliği’nin 2015 yılında Türkiye 
için öngördüğü yolcu sayısı 55 milyon 
iken, biz bu hedefi 2005’te yani 10 yıl önce 
aştık. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, 
İstanbul-Ankara-Sivas ve Ankara-Afyon-
İzmir illerini yeni demiryolu hatlarıyla 
birbirine bağlıyoruz. 2013 yılına kadar 
1.500 kilometre demiryolu inşa etmeyi 
hedefliyoruz. Eskişehir-İstanbul arasında 
hızlı tren projemiz devam ediyor. Ankara-
Eskişehir hattında deneme seferleri 2007 
yılında başlıyor. Bu hat tamamlandığında, 
Ankara’dan İstanbul’a 3 saatte gitmek 
mümkün olacak. Bugün trenle Ankara’dan 
Konya’ya gitmek isteseniz 10 buçuk saatte 
varabilirsiniz. Biz, yeni inşa edeceğimiz 
hatla, Ankara Konya arasını 1 saat 15 da-
kikaya indiriyoruz. İstanbul-Konya arası 
bugün trenle 12 saat 25 dakika. Biz bu sü-
reyi de 3 saat 30 dakikaya indireceğiz. Yine 
2009’da Marmaray’ı hizmete açıyoruz. 
Yılların meselesi Bolu Tüneli’nin İstanbul 
Ankara istikametini bir ay sonra 23 Ocak 
2007 tarihinde İtalya Başbakanı Sayın 
Romano Prodi ile birlikte açacağız. Bu 
tünelin yüzde 45’i 10 yılda yapılabilmişti. 
Biz, dört yılda yüzde 55’ini tamamlıyoruz. 
Tıpkı Samsun’da Mavi Akım’ı sayın Berlus-
coni ile sayın Putin ile açtığımız gibi. 

Evet, Türkiye 21.yüzyıla yaraşır bir bü-
yüme gösteriyor. Bakınız, sadece altyapı 
sorunlarını ele almıyoruz. Bilim ve tek-
nolojide büyük atılımlar içindeyiz. Uydu 
ve iletişim sistemlerinde çağı yakalayan, 
dünyayla rekabet içinde olan bir Türkiye 
için çabalıyoruz. TÜRKSAT 5A uydusunu 
2014’te uzaya gönderiyoruz. Bu uyduyu, 

tamamen Türk mühendisleri ve kendi kay-
naklarımızla yapacak ve uzaya fırlatacağız. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

Biz, 73 milyon insanımızın huzur ve re-
fahını düşünürken, bütün adımlarımızı 
milletimiz için atarken, milletimizin sevin-
cine ortak olamayanların bazı engelleriyle 
de karşılaşmıyor değiliz. Şimdi sorarım; 
bazı vatandaşların imtiyazlı olduğu, bazı-
larının hastanelerde rehin tutulduğu dö-
nemleri özlemek mümkün mü? O günlere 
geri dönmek isteyen tek bir vatandaşımız 
var mıdır? Türkiye Cumhuriyetini “ Sos-
yal bir hukuk devleti” olarak tanımlayan 
anayasanın bu temel ilkesi sadece kâğıt 
üzerinde mi kalmalıydı? Eşitlik adı altın-
da imtiyaz isteyenlerden başka kim bizim 
uygulamalarımızdan rahatsız olmuştur. 
Yeşil kartlıya ayrı bir vatandaşlık huku-
ku, SSK’lıya ayrı bir vatandaşlık hukuku, 
BAĞKUR’luya ayrı bir vatandaşlık huku-
ku, Memura ayrı bir vatandaşlık hukuku 
uygulamak bu millete reva mıdır? 

Biz ne yaptık? Köklü bir reformla SSK ve 
Devlet hastanelerini birleştirdik, ayrımcılı-
ğa, imtiyaza son verdik. Şimdi, 30 milyonu 
aşkın SSK’lı, yeşil kartlı vatandaşlarımız 
devlet hastanelerinden hizmet alabiliyor. 
Sorarım, bütün vatandaşlarımızı Sosyal 
Güvenlik Şemsiyesi altına almaktan kim 
rahatsız olabilir? 2002’de 1 milyar YTL 
olan sosyal yardımları 6 milyar YTL’ye 
çıkarmış, sosyal riski azaltmışız. 65 yaşı-
nı dolduran vatandaşlarımızın, malul ve 
özürlülerimizin aylıklarını 3 katına çıkar-
mışız. 4 yılda 6 milyon 311 aileye 4 milyon 
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326 bin ton ücretsiz kömür dağıtmışız. 
İlk ve orta öğretim çağındaki bütün öğ-
rencilerin ders kitaplarını ücretsiz olarak 
vermişiz. 

Şimdi merak ediyorum ve tekrar soru-
yorum; 4 yılda elektriğe zam yapmamış 
olmamız mı yanlış? Şehirlerimizin doğal-
gaza kavuşması mı yanlış? Hastanelerin 
birleşmesi mi yanlış? Bütün vatandaşla-
rımızın ilaçlarını serbest eczanelerden 
alabilmesi mi yanlış? İlaçların ucuzlaması 
mı yanlış? Kitapların, yakacak kömürün 
fakir fukaraya, garip gurebaya ücretsiz 
dağıtılması mı yanlış? Ne diyorsunuz? 
Buralarda söyleyecek sözünüz kalmadığı 
için mi kriz pazarlayanlardan medet umu-
yorsunuz? Sosyal risklerin azalması acaba 
sizin siyaset yapma zemininizi ortadan mı 
kaldırıyor? 

Siyasetin kirlendiği, yönetme iradesinin 
zaafa uğradığı yıllarda bu tür siyasetçileri 
çok gördük. Onların siyasetinde gelecek ta-
savvuru, gelecek tasarımı yoktur. Onlara, o 
günlere kimse özenmesin. 

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 

Bölgesel ve küresel barış adına, insanlığın 
bekası adına medeniyetlerin, devletlerin 
buluşmasına büyük önem veriyoruz. Bu 
yöndeki çabalarımız bütün dünyanın gün-
demindedir. Öncülüğünü yaptığımız giri-
şimlerle hem Türkiye’nin tezlerini dünya-
ya anlatıyoruz, hem de barışın imkânlarını 
sonuna kadar zorluyoruz. Türkiye olarak, 
Medeniyetler İttifakı Sonuç Bildirgesinde 
yer alan ilkelerin hayata geçirilmesi için 

çalışmaya devam edeceğiz. Avrupa Bir-
liğine tam üyelik hedefiyle yürüyeceğiz. 
Kıbrıs sorununa BM platformunda çözüm 
arayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu 
milli davada siyasi irademiz hiçbir zaafa 
mahal bırakmayacak kadar nettir. 

Ortadoğu ne yazık ki, hâlâ bir kriz ve istik-
rarsızlık bölgesi olmaya devam ediyor. İç 
ihtilaflarını çok daha dramatik boyutlara 
vardırmadan kardeş Irak’ın normalleşme-
sine katkı vermeye devam edeceğiz. İran’la 
ilgili sorunların mutlaka diplomatik yol-
larla aşılabilmesini mümkün görüyoruz ve 
bu imkânları muhataplarına anlatıyoruz. 
Filistin ile İsrail arasındaki son liderler gö-
rüşmesini kalıcı barış yolunda olumlu bir 
adım olarak değerlendiriyor, bu adımların 
devamını diliyoruz. Zira bu sorun bölge-
deki diğer bütün güvenlik sorunlarıyla 
ilgili, hatta küresel barış ile de doğrudan 
ilgilidir. 

Türkiye olarak Lübnan’da sağlanan barı-
şın devamı için ne gerekiyorsa yapmaya 
devam edeceğiz. Aynı şekilde Kafkaslarda 
da demokrasi ve barışın hakim olması ve 
sürekli istikrarın sağlanması için aktif 
çaba sarf ediyoruz. Kırgızistan, Gürcistan 
ve Türkmenistan’daki hassas ve kırılgan 
durumu dikkatle takip ediyoruz. Kardeş 
Azerbaycan ile ilişkilerimiz en üst düzey-
dedir. Bakü Tiflis Ceyhan projesi tamam-
landı. Şahdeniz projesini Kazakistan’ı da 
dahil ederek hayata geçiriyoruz. İslam 
Konferansı Örgütü genel sekreterliğini 
üstlendikten sonra Türkiye, 2009 yılında 
da BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliğine 
seçilme çalışmalarına devam etmektedir.
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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türk ordusu, bugün dünyanın en büyük, 
en güçlü, en caydırıcı orduları arasında 
yer alıyor. Yıllardır ordumuzun moderni-
zasyon ihtiyaçları ne yazık ki çok büyük 
oranda yurtdışından sağlandı. Her yıl 
milli kaynaklarımızdan 3-4 milyar dolar, 
ordumuzun modernizasyonu için yurt-
dışına aktı. Şimdi şuraya dikkatlerinizi 
çekiyorum. 2003 yılına kadar, ordumuzun 
ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 25’i kendi 
imkânlarımızla karşılanmaktaydı. Bugün, 
ordumuz ihtiyaçlarının, altını çizerek 
söylüyorum, yüzde 40’ı yerli kaynakla-
rımızdan karşılanmaktadır. Bu oranı en 
kısa zamanda yüzde 50 seviyesine çı-
karmayı hedefliyoruz. Artık Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçları, 
yerli sanayi tarafından karşılanmaktadır 
ki, bunu çok önemsiyoruz. 

Bu konuda millet olarak onur duymamız 
gereken başarılarımız var. Bakınız, Tür-
kiye, tamamen milli tasarım ve üretimle, 
ilk savaş gemisini 2007 yılında kızağa ko-
yuyor ve 2010 yılında da inşallah denize 
indiriyor. Yine 2007 yılı içinde, özel sektör 
şirketlerimiz eliyle geliştirilen, ilk insansız 
hava aracımızı kullanıma alıyoruz. 2008 
yılında, TAI’de tasarımına başlanan, 24 
saat havada kalabilen büyük bir hava ara-
cı da ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Yine 
TAI’de ön tasarımı tamamlanan jet uça-
ğına yakın bir eğitim uçağımız da 2009 
yılında ilk uçuşunu yapmaya başlayacak.

Dikkat ediniz... Bu gelişmeler, Cumhuri-
yetimizin ilk yıllarında başlatılan, 1940’lı 

yıllarda kesintiye uğrayan havacılık sana-
yimizin yeniden doğuş işaretleridir. Bun-
lar, değişen Türkiye’nin ayak sesleridir. 
Bununla da kalmıyoruz... 2007 yılında 
GENESİS Projemizin denemelerine başlı-
yoruz. ROKETSAN, orta ve uzun menzil 
modern tanksavar füzelerinin imalatına 
2011 yılında başlıyor. ASELSAN, TAI ve 
TÜBİTAK ortak çalışarak tamamen kendi 
ürünümüz olan savunma araçlarımızın 
bilgisayar yazılımını 2007 yılından itiba-
ren denemeye alıyorlar.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Enerji kaynaklarına bu kadar yakın ol-
masına, enerji yollarının üzerinde bu-
lunmasına rağmen, Türkiye’nin geçmişte 
ne tür tartışmaların odağında olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Gaz sıkıntısı, elektrik 
kesintisi, akaryakıt kuyrukları henüz ha-
fızalarımızdan silinmiş değil. Bugünse 
Türkiye büyüyor, Türkiye ekonomisi bü-
yüyor, çarklar dönüyor, fabrikalarımız çok 
şükür üretiyor. Buna karşılık ucuz enerji, 
alternatif enerji, güvenilir enerji talebi de 
artıyor. Bakınız, 4 yıllık süreçte Türkiye, 
enerji konusunda dünyanın en dikkat çe-
ken ülkeleri arasında yerini almıştır. Bükü 
Tiflis Ceyhan projesinin inşaatı sıfırdan 
devralınmış ve 3 yılda tamamlanmıştır. Bu 
yıl, Kazak ve Azeri Devlet Başkanlarıyla 
bir anlaşma imzaladık ve Kazak petrolü de 
BTC üzerinden Ceyhan’a taşınacak.

Enerjide dev hamlelerimize, tarihi nitelik-
teki projelerimize önümüzdeki dönemde 
de devam ediyoruz. Türkiye-Yunanistan 
doğalgaz boru hattını 2007’nin Temmuz 
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ayında açıyoruz. Bu hattı daha sonra 
İtalya’ya kadar uzatıyoruz. Hazar bölge-
si doğalgazının Avrupa’ya taşınmasını 
sağlayacak NABUCCO projesine ilişkin 
çalışmalarımız devam ediyor. Mısır-Türki-
ye ve Irak-Türkiye doğal gaz projelerimiz 
devam ediyor. Bakınız, geçen 4 yıl içinde, 
Türkiye’nin elektrik talebi tam yüzde 35 
oranında artmıştır. Türkiye, bu 4 yıl için-
de hem bu artışla baş etmiş, hem de 1,5 
milyar kilovat saat elektrik ihraç etmiştir. 
Bunlara ilaveten, elektrikte yüzde 25 olan 
kayıp-kaçak oranını yüzde 17,5’e kadar in-
dirdik. 4 yıl boyunca elektriğe zam yapma-
dık. Türkiye’nin artan enerji, içme suyu ve 
sulama ihtiyacını geleceğe yönelik olarak 
karşılamak üzere bu 4 yıllık dönemde 101 
adet baraj ve göleti bitirerek hizmete açtık. 

Değerli milletvekilleri…

Bildiğiniz gibi, temel sektörlerimizden 
biri tarımdır. Yılların ihmalini en çok his-
sedenler tarımda çalışanlardır. Biz, çiftçi-
mizin, köylümüzün gelişmesi için bütün 
imkânlarımızı seferber ettik. Türkiye’nin 
imkânları ve kaynakları ölçüsünde önem-
li adımlar attık. İyileşmenin göstergesi 
olarak bir rakam vermek istiyorum. 2002 
yılında yalnızca 8 bin 100 traktör satılmış-
ken, 2005 yılında bu rakam 39 bin 571’e 
yükselmiştir. Bu arada tarımsal kredi 
faizlerini düşürerek tarım sektörümüzü 
destekledik. Çiftçilerimize kesilmiş olan 
mazot desteğini yeniden biz vermeye baş-
ladık. Tarım Sigortaları Kanunu çıkardık 
ve bu kanunu 90 pilot ilçede uygulamaya 
başladık. Tarımda 4 milyar dolar olan ih-
racatı 10 milyar dolara çıkardık, hedefimiz 

2013 yılında bu rakamı 20 milyar dolara 
çıkarmaktır. 2023 yılında ise 50 milyar 
dolara çıkarmayı hedefliyoruz. GAP’ı ta-
mamlayarak bu bereketli coğrafyayı tarı-
ma dayalı ihracat üssü haline getireceğiz. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Konuşmamın sonuna doğru gelirken ya-
rınki Türkiye için önümüzdeki sorular 
şunlardır: Cumhuriyetimizin yüzüncü yı-
lına nasıl bir Türkiye olarak gireceğiz? De-
mokratik reformlarını ekonomik kalkın-
masıyla birlikte başarmış bir Türkiye mi? 
Yoksa geçmişini tartışmaktan geleceğini 
planlamaya zaman ayıramamış, yıllarını 
boş çekişmelerle heba etmiş bir Türkiye 
mi? Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mü-
cadelesini başarmış bir Türkiye mi? Yoksa 
kronik meselelerini halledememiş yerinde 
sayan bir Türkiye mi? Bütün mesele, bu 
sorulara doğru cevaplar üretmemizdir. 
Siyasetin bütün meselesi budur, bu olmalı-
dır. Biz, hükümet olarak temel tercihimizi 
en başından yapmış bulunuyoruz. Bu, aynı 
zamanda bizi iktidara taşıyan Türkiye’nin 
tercihidir. 

Onun için kendimize şu soruyu sorarak 
yola çıktık. Bizim dönemimizde toplum-
sal huzur ve refahımız ne kadar artacak? 
İnsanımızın hayat standartları her alanda 
ne kadar yükselecek? Türkiye’nin medeni 
milletler arasındaki konumu ne kadar güç-
lenecek? Yüzüncü yılında Cumhuriyetimi-
zin gelecek ideallerini, Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaşlaşma 
hedeflerini ne kadar yakalamış olacağız? 
Türkiye’yi, Türk siyasetini bugünkü düze-
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ye getiren hükümetimizin yegâne hedefi 
toplumsal mutluluğu, toplumsal huzuru 
artırmaktır. Bugün, bu Yüce Meclis’te 
pekala, yaptıklarımızı anlatmakla yetine-
bilirdik. Pekala, kendimizi siyasi rakiple-
rimizle, geçmiş dönemlerle kıyaslamakla 
yetinebilirdik. Ama böyle yapmadık. Tür-
kiye için nasıl bir gelecek tasarladığımızı 
da ortaya koyduk, somut hedef lerimizi 
gösterdik. Çünkü biz kendi rekorlarımızla 
yarışıyoruz. 

Buradan açıkça söylüyorum; bir sonraki 
dönemin sonunda da AK Parti hükümeti, 
başarılarını bu hükümet dönemiyle kar-
şılaştıracaktır. Bizim anlayışımızda iki 
günü bir olan ziyandadır. Her günümüz 
bir öncekinden daha ileride bitsin diye 
gayret ediyoruz. Toplumun tamamına 
hizmet ederek yaptığımız işlerin bizi ta-
nımlayacağını biliyoruz. Herhangi bir işe 
alınırken yeteneklerinize, birikiminize, iş 
tecrübenize, nerelerde ne iş ürettiğinize 
bakılıyor. Bizim yaptığımız işler ortadadır. 
73 milyon insanımızın mutluluğundan, 
huzurundan başka bir meselemiz olmadı-
ğını milletimiz iyi biliyor. 

Evet, biz siyasi iktidar olarak Türkiye’mizi, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıyo-
ruz. Onun için bu bütçeye de yansıyan 
gelecek vizyonumuzu üç ayak üzerine kur-
duk. İlki, üç yıllık kısa vadeli hedeflerimizi 
yansıtan bu bütçedir. Ayrıntılarını arka-
daşlarım verdiği için burada ayrıca bütçe 
rakamlarına girmiyorum. İkincisi, 9. kal-
kınma planı ile şekillendirdiğimiz 2007-
2013 dönemine ait orta vadeli hedefleri-
mizdir. Üçüncüsü ise, Cumhuriyetimizin 

100. kuruluş yıldönümünü gösteren 2023 
yılına kadarki döneme ait hedeflerimizdir.

Bu hedef lerimizin ana hatlarını konuş-
mamda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tür-
kiye, geçen 4 yıllık sürede gerçekleştirdiği-
miz icraatlarla ekonomik, sosyal ve siyasi 
olarak artık sağlam bir zemine kavuşmuş-
tur. Bakınız, elinizde bir ölçü daha olsun 
diye kişi başına düşen borç-gelir oranların-
dan karşılaştırmalı bazı rakamlar vermek 
istiyorum. 2002 yılında kişi başına toplam 
borç, kişi başına düşen gelirin yüzde 130’u 
iken, 2006’da yüzde bu oran yüzde 95’e 
gerilemiştir. Yine kişi başına toplam kamu 
borcunda bu oran yüzde 94’ten yüzde 
65’e gerilemiştir. Nihayet, kamu ve özel 
yatırımların kişi başına düşen gelire oranı 
yüzde 17.3 iken bu oran şimdi yüzde 21.5’e 
yükselmiştir. Yani, kişi başına düşen gelir 
artarken borç oranı düşmüş, aynı dönem-
de yatırım miktarı da yükselmiştir.

Bu, rakamlar ne kadar sağlıklı bir yapıya 
kavuştuğumuzu açıkça ortaya koymak-
tadır. Son olarak, TÜİK’in yeni açıkladığı 
gelir dağılımı rakamlarına da birlikte 
bakalım. Buna göre, 4 yıllık iktidarımız dö-
neminde en fakir yüzde 20’lik kesimin top-
lam gelirden aldığı pay 2002’de yüzde 5.3 
iken, 2005’te 6.1’e yükselmiştir. En zengin 
yüzde 20’lik kesimin payı da aynı dönem-
de yüzde 50.1’den 44.4’e düşmüştür. Orta 
sınıfın alt ve üst kesimleriyle milli gelirden 
aldığı pay da ortalama 2 puan yükselmiş-
tir. Zengin fakir arasındaki makasın artık 
digerek daralmaya başladığını gösteren bu 
rakamlar bana göre son derece anlamlı ve 
sevindiricidir.



Recep Tayyip ERDOĞAN

150

Doğru istikamette ilerlediğimizi bu tab-
lolarda da açık net olarak görüyoruz. 
Ekonomik ve siyasi istikrar, artık sosyal 
barışımızın zeminini de güçlendirmeye 
başlamıştır. Onun için ben bir ‘sosyal 
restorasyon’ sürecinde olduğumuzu her 
vesileyle söylüyorum. Onun için açış ko-
nuşmamda bu bütçemizi bir ‘sosyal istik-
rar’ bütçesi olarak sizlere takdim ettim. Bu 
gerçekler ortada dururken biz, Türkiye’nin 
normalleşmesini anormal gören, istikrarla 
büyümeye şaşıran bir Türkiye’de hiçbir 
tartışmanın tarafı değiliz. Demode, aşın-
mış tartışmalarla ülkemize güç ve zaman 
kaybettirmeyeceğiz. Bu yolla Türkiye ku-
tuplaşır, toplumsal kesimler arasına husu-
met tohumları ekilir ama bu yolla Türkiye 
mesafe alamaz.

Biz ülkemizi güçsüz bırakan tartışma-
ların tarafı değiliz, özgür ve müreffeh 
Türkiye’den yana tarafız. Biz, Cumhu-
riyetimizin, Demokrasimizin, Hukuk 
devletimizin, ülke bütünlüğümüzün 
tarafıyız. Bu yüzden Türkiye bir baştan 
bir başa bir şantiye halindedir. Normal 
demokratik süreçleri, anayasal takvimleri 
ısrarla tartışma konusu yapmak isteyenler 
demokratik muhalefetlerini Türkiye’ye 
zarar vermeden yapmak zorundadırlar. 
Bize gelince; biz, bu makamların hepsinin 
üzerindeki fanilik mührünü unutmadık, 
bundan sonra da unutmayacağız. Siyasi 
irademiz Türkiye’nin büyüme iradesine, 
kalkınmasına, refah ve huzuruna hizmet 
ettikçe kendimizi bahtiyar sayacağız. Bu 
düşüncelerle, bu duygularla Türkiye Bü-
yük Millet Meclisimizi bir kere daha say-
gıyla selamlıyorum. Kurban bayramıyla 

birlikte karşıladığımız yeni yılın ülkemize, 
milletimize yeni başarılar getirmesini dili-
yorum. Mübarek bayramlarınızı şimdiden 
kutluyor, bu vesileyle aziz milletimiz başta 
olmak üzere İslam dünyası ve bütün in-
sanlığa huzur ve refah temenni ediyorum. 
Bütçemiz hayırlı olsun. 
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Sevgili vatandaşlarım… aylık buluşmamı-
zın başında sizleri, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Türkiye’nin her alanda yaşadığı büyük de-
ğişimin neticelerini görmeye başladığımız, 
ülke olarak son derece önemli gelişmeler 
kaydettiğimiz 2006 yılını artık geride bı-
rakıyoruz. Mübarek Kurban bayramıyla 
karşılamaya hazırlandığımız yeni bir yıla 
giriyoruz. Önümüzde, Türkiye’nin elde 
ettiği kazanımlarla birlikte istikrarını, de-
ğişim istikametini koruması bakımından 
son derece önemli yeni bir dönem var. 

Şunu en baştan açık ve net olarak ifade 
etmek istiyorum. 2007’de de Türkiye’nin 
menfaatleri ve milletimizin değişim irade-
si doğrultusunda kararlı adımlar atmaya 
devam edeceğiz. Bu anlamda 2007’nin, 
çok daha büyük atılımları gerçekleştirece-
ğimiz, çok daha önemli mesafeler kat ede-
ceğimiz bir yıl olmasını umut ediyorum. 
İnanıyorum ki 2007 yılı sonunda, çok 
daha güçlü, çok daha müreffeh, yaşadığı 
büyük değişimin meyvelerinden çok daha 
fazla yararlanmaya başlamış bir Türkiye 
tablosuyla 2008’i karşılamaya hazırlana-
cağız. Yeter ki son dört yıl boyunca bir an 
dahi kaybetmediğimiz değişim ruhunu, is-
tikrar ortamını, gelecek ideallerimizi canlı 

tutabilelim, şartlar ne olursa olsun duygu 
birliğimizi, millet olarak huzurumuzu ko-
ruyabilelim.

Değerli vatandaşlarım…

Size, geride bıraktığımız bütün bir yıl 
boyunca millet olarak hangi tarihi başa-
rıları elde ettik, ekonomik kalkınmadan 
demokratik reformlara kadar kazanımla-
rımıza neler ekledik, bunları bir kez daha 
burada anlatmayacağım. Bunları zaten her 
vesileyle konuştuk, sizler bizzat yaşadınız, 
yaşıyorsunuz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki, 
2006, Türkiye’nin her alanda yeni mesafe-
ler aldığı bereketli bir yıl oldu. Türkiye, ar-
tık her yılbaşı zamanı takvimlerde o ‘kayıp 
yıllar’ bölümüne yeni bir çentik attığı dö-
nemleri unuttu. Bu bile tek başına büyük 
bir kazanım değil midir? Hepimiz ama az 
ama çok her alanda yeni yıla bir eskisine 
göre daha ileride girmiyor muyuz? Hayat 
kalitemiz, standartlarımız bir önceki yıla 
göre daha iyi değil midir?

İşte 2006’da geriye dönüp muhasebesini 
yaptığımızda vicdan sahibi herkesin kabul 
edeceği gibi “başarılı yıllar” hanesine yaza-
cağımız bir yıl olmuştur. Türkiye, geçen 4 
yıllık sürede gerçekleştirdiğimiz icraatlar-
la ekonomik, sosyal ve siyasi olarak artık 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Aralık 2006
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sağlam bir zemine kavuşmuştur. Bakınız, 
elinizde bir ölçü daha olsun diye kişi başı-
na düşen borç-gelir oranlarından karşılaş-
tırmalı bazı rakamlar vermek istiyorum. 
2002 yılında, yani göreve gelmeden önce, 
kişi başına toplam borç, kişi başına düşen 
gelirin yüzde 130’u iken, 2006’da bu oran 
yüzde 95’e gerilemiştir. Yine kişi başına 
toplam kamu borcunda bu oran yüzde 
94’ten yüzde 65’e gerilemiştir. Bunlar bu 
dönemin en çarpıcı örnekleridir. Çünkü 
altını çizerek söylüyorum, şimdiye kadar 
Türkiye’de her yeni doğan çocuğumuz, 
borçlu olarak doğuyordu. Artık bu durum 
değişmeye başlamıştır. Yeni doğan çocuk-
larımızın milli gelirden aldığı pay, toplam 
borçtan aldığı payı ilk kez geçmiştir. Bu-
nunla birlikte, kamu ve özel yatırımların 
kişi başına düşen gelire oranı yüzde 17.3 
iken bu oran şimdi yüzde 21.5’e yüksel-
miştir. Yani, kişi başına düşen gelir artar-
ken borç oranı düşmüş, aynı dönemde 
yatırım miktarı da yükselmiştir.

Bu rakamlar, gelecekle ilgili umutlarımızı 
artırırken ne kadar sağlıklı bir yapıya ka-
vuştuğumuzu açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu akşam sizlerle paylaşmak istediğim 
sevindirici bir tablo daha var. Kısa adı 
TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
yeni açıkladığı gelir dağılımı rakamlarına 
da birlikte bakalım, istiyorum. Buna göre, 
4 yıllık iktidarımız döneminde en fakir 
yüzde 20’lik kesimin toplam gelirden al-
dığı pay 2002’de yüzde 5.3 iken, 2005’te 
6.1’e yükselmiştir. En zengin yüzde 20’lik 
kesimin payı da aynı dönemde yüzde 
50.1’den 44.4’e düşmüştür. Orta sınıfın alt 
ve üst kesimleriyle birlikte milli gelirden 

aldığı pay da ortalama 2 puan yükselmiş-
tir. Zengin fakir arasındaki makasın artık 
giderek daralmaya başladığını gösteren bu 
rakamlar da, bana göre son derece anlamlı 
ve sevindiricidir.

Doğru istikamette ilerlediğimizi bu tab-
lolarda da açık net olarak görüyoruz. 
Ekonomik ve siyasi istikrar, artık sosyal 
barışımızın zeminini de güçlendirmeye 
başlamıştır. Onun için ben, bir “sosyal res-
torasyon” sürecinde olduğumuzu her vesi-
leyle söylüyorum. Türkiye, bütün kesim-
leriyle ayağa kalkmaya başlıyor. Artık boş 
tartışmalarla kolayca manipüle edilebilen, 
hayal tacirlerinin, ideoloji bezirgânlarının 
istismarına açık bir toplum olmaktan çı-
kıyoruz. Toplumsal zaaf alanlarımız kay-
bolurken, sosyal istikrarımız güçleniyor. 
Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı 
verdiğimiz mücadelenin neticeleri hayat-
larımıza yansımaya başlıyor. Benim, de-
mokrasinin direği olarak gördüğüm ‘orta 
sınıf ’, uzun yıllardan sonra yeniden hayata 
dönüyor, tekrar ortaya çıkmaya başlıyor. 

Özgür ve müreffeh Türkiye’nin ayak sesle-
ridir bunlar. Özlemini çektiğimiz günlerin 
işaretleridir, bunlar. Bütün bu gelişmelere 
bakınca görüyor ve inanıyorum ki, 2007 
yılı ülkemiz için, milletimiz için çok daha 
parlak bir yıl olacaktır.

Sevgili vatandaşlarım…

Bildiğiniz gibi, bu hafta içinde 2007 yılı 
bütçesi Meclis Genel Kurulumuzdan geçti. 
Bu bizim hükümet olarak hazırladığımız 
beşinci bütçe... Ama aynı zamanda Cumhu-
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riyet tarihimiz için de bir ilk olma özelliği 
taşıyor. İlk kez bir iktidar ara vermeksizin 
beşinci yılına görevinin başında giriyor 
ve ilk kez 5. yıl için bir bütçe hazırlıyor. 
Türkiye’nin o uzun kriz yıllarının ardından 
nasıl önemli bir istikrar çizgisi yakaladığı-
nın, ekonomimizin ne kadar dayanıklı hale 
geldiğinin, siyasetimizin ne kadar güven ka-
zandığının bundan daha açık bir göstergesi 
olabilir mi? Bu istikrar tablosu, Türkiye’nin 
en değerli kazanımlarından biridir.

Sevgili Vatandaşlarım;

Burada bir şeyi özellikle hatırlatmak isti-
yorum. Özellikle son 60 yılı bir değerlen-
dirmek istiyorum. Son 60 yılda kurulan 
hükümetlere baktığımız zaman bir hükü-
mete düşen süre ne kadar biliyor musunuz? 
16 ay. Ortalama olarak bir hükümet 16 ay 
bu ülkede iktidarda kalabilmiş… Böyle bir 
ülkede istikrardan bahsedilebilir mi? Böyle 
bir ülkeye güvenden bahsedilebilir mi? İşte 
59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yani 
hükümetimiz evet 4 yılı geride bıraktı ve bir 
ilke şimdi imza atıyoruz, 5. yılın içindeyiz. 
Bunu milletimizle, sizle başardık. 

Türkiye geçen dört yılda acil sorunları-
nın pek çoğunu çözmüş, nihayet daha 
ileri hedeflere yürüyebilecek bir güce ve 
dinamizme kavuşmuştur. Böylece, makro 
ekonomik gelişmenin, sosyal hayata daha 
fazla yansıtılması için de yeni bir zemin 
oluşmuş, yeni imkânlar doğmuştur. İşte 
2007 yılı bütçesini bu gelecek perspektifiy-
le ve sosyal istikrarı tesis etme önceliğiyle 
hazırladık. Bu yeni dönemde ekonomimi-
zin mali disiplinini ve dinamizmini ko-

rumanın yanı sıra, yoksullaşmanın, gelir 
adaletsizliklerinin, bölgesel ekonomik 
farklılıkların, fırsat eşitsizliğinin asgari 
seviyelere indirilmesi için özel bir gayret 
gösterdik, gösteriyoruz, göstereceğiz.

Şunu çok iyi biliyoruz ki, ekonomik ve si-
yasi istikrarı ayakta tutacak, uzun ömürlü 
kılacak olan asıl güç sosyal istikrarın sağ-
lam bir zemine oturmasıdır. Bunu başar-
madan yarının hedeflerine ilerlememiz, 
hatta bugünün kazanımlarını korumamız 
mümkün olmayacaktır. İşte bu sebeple be-
şinci yıl bütçemizi geçen dört yılı sağlama 
alacak, kazanımlarımızı kalıcı hale getire-
cek ve insanımıza uzun sıkıntı yıllarının 
ardından gerçek manada rahatlama getire-
cek bir bütçe olarak planladık. 

Evet, biz siyasi iktidar olarak Türkiye’mizi, 
Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlıyo-
ruz. Onun için, bu bütçeye de yansıyan 
gelecek vizyonumuzu üç ayak üzerine kur-
duk. Bunlardan ilki, üç yıllık kısa vadeli 
hedeflerimizi yansıtan bu bütçedir. İkinci-
si, 9. kalkınma planı ile şekillendirdiğimiz 
2007-2013 dönemine ait orta vadeli hedef-
lerimizdir. Üçüncüsü ise, Cumhuriyetimi-
zin 100. kuruluş yıldönümünü gösteren 
2023 yılına kadarki döneme ait hedefleri-
mizdir. Geçen 4 yılda olmaz denilen işleri 
nasıl başardıysak inşallah somut olarak 
ortaya koyduğumuz gelecek hedeflerimizi 
de aynı şekilde başaracağız.

Değerli vatandaşlarım…

Bakınız Türkiye, son dört yıl içinde yaka-
ladığı sinerji, ortaya koyduğu mücadele 
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gücü ve büyüme azmiyle 3 yılda 5 basa-
mak yükselerek bugün dünyanın 19. bü-
yük ekonomisi haline gelmiştir. Doğrudan 
uluslararası sermaye girişi sıralamasında, 
bunun altını özellikle çizmem lazım, 217 
ülke içinde 53. sıradan, 2005 yılı itibariyle 
22. sıraya çıkmıştır. Yine bu kategoride ge-
lişmekte olan 161 ülke içinde 2002’de 23. 
sırada iken, 2005 yılında 13 sıra atlayarak 
10’culuğa yükselmiştir. OECD ülkeleri ara-
sında Türkiye, ihracatı en çok artan ülke 
olmuş ve 22. en büyük ihracatçı ülke ko-
numuna yükselmiştir. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin son açıkladığı verilere göre, 
Kasım sonu itibariyle son bir yıllık ihraca-
tımız, yüzde 15,8’lik artışla 84 milyar 403 
milyon 241 bin dolar oldu.

Bütün bu ekonomik göstergelerin ortaya 
koyduğu gerçek şudur; Türk ekonomisi 
şu anda dünyanın en dinamik, en atılımcı, 
en hızlı ilerleyen birkaç ekonomisinden 
biridir. Artık ulaştığımız hedeflerin yerine 
çok daha büyük, çok daha ileri hedefler 
koymanın vakti gelmiştir. Artık yaraları-
nı sarmaya, söküklerini dikmeye çalışan 
bir ekonomi planlamasından, geleceğini 
şekillendiren, zirveleri hedefleyen, hızla 
ilerleyen bir ülkenin, gelecek Türkiye’sinin 
planlamasına geçmenin vakti gelmiştir. 
Her bir insanımız bu coşkuyu, bu heyeca-
nı, bu ideali kalbinde taşımalıdır.

Bizim bu ülkeye, bu millete bugüne kadar 
hiçbir yararı olmamış tartışmalarla vakit 
kaybetmeye değil, her günü bir öncekin-
den daha ileride tamamlayacak atılımlara 
ihtiyacımız var. Birbirimize kenetlenerek, 
potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendi-

rerek, kendimizi sürekli geliştirerek, bu 
ülke için üreterek, kazandığımızı en adil 
biçimde paylaşarak mutlu ve müreffeh ya-
rınlara doğru hızla ilerleyeceğiz. İşte 2007 
bütçesinin ruhu budur, anlamı budur, he-
defi budur.

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak 2007 yılı bütçesinin 
ömrünü çok aşan orta ve uzun vadeli he-
defler koyduk. 4 yıldır kesintisiz büyüyen, 
bugün de büyümesini aynı hızla sürdüren 
bir ekonomiye sahibiz. Milli gelirimiz bu 
dönemde 181 milyar dolardan 390 milyar 
dolara yükseldi, şimdi hedefimiz 2013’te 
milli gelirimizi inşallah 790 milyar dolara 
yükseltmek... Biz görevi devraldığımızda 
kişi başına düşen milli gelir 2 bin 500 
dolar seviyesindeydi, şimdi 5 bin 300 do-
ları aştık, 2013 hedefimiz inşallah 10 bin 
doları yakalamaktır... Yaptığımız hesaplara 
göre ekonomik rotamızdan şaşmayıp istik-
rarımızı korumayı başarırsak Türkiye borç 
kamburundan da tamamen kurtulacaktır. 
Hem de öyle uzun yıllar sonra değil, 2011 
yılında bu hedefi yakalamamak için hiçbir 
sebebimiz yok. 

Yine hükümetimiz göreve geldiğinde 36 
milyar dolar olan toplam ihracatımız, 
bugün 85 milyar dolara ulaşmıştır... 2013 
hedefimiz ihracatımızı 210 milyar dolara 
hedef leyerek bu yolda yürüyeceğiz. İn-
şallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına 
1 trilyon dolarlık bir dış ticaret hacmiyle 
dünyanın en öndeki ülkelerinden biri 
olarak gireceğiz. Biz göreve geldiğimizde 
sadece 9 şehrimiz doğalgaz imkânından 
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yararlanabiliyordu, 4 yılda bu sayıyı 43’e 
çıkardık. Önümüzdeki 5 yılda inşallah 
81 ilimizin tamamı doğalgaza kavuşacak. 
Dört yılda 218 bin konut yaptık, gelecek 5 
yıl için hedefimiz sosyal donatıları, çevre 
düzenlemeleri ile birlikte bu rakamı 500 
bin konuta tamamlamaktır. Dört yılda 
çocuklarımız eğitimden mahrum kalma-
sınlar diye evet, 100 bin 290 adet derslik 
yaptık. Son üç yılın bütçelerinde en büyük 
payı eğitime ayırdık. Çocuklarımıza ders 
kitaplarını ücretsiz dağıttık. Hızlı internet 
erişimini Türkiye’nin en ücra okullarına 
kadar ulaştırdık. 

Sağlıkta büyük bir dönüşüm gerçekleştir-
dik, hastane ve hekim sayısını arttırdık, 
sağlık hizmetlerinde standartları yükselt-
tik. SSK ve Devlet hastanelerini birleşti-
rerek, 30 milyonu aşkın SSK’lımızın da 
Devlet hastanelerinden yararlanmasını 
sağladık. İnsanlarımızın hastane kapıla-
rından geri çevrilmemesini, hastanelerde 
rehin kalmamasını temin ettik. Doğan 
her çocuğumuzun sosyal güvencesi devlet 
olacaktır, dedik. İhtiyaç sahiplerine dört 
yıl içinde 6 milyar YTL yani 6 katrilyon 
TL sosyal yardım yaptık, 6 milyon 311 
ailemize 4 milyon 326 bin ton ücretsiz kö-
mür dağıttık. Çünkü fakir fukarayı, garip 
gurabayı o kışın soğuğunda kendi başına 
bırakamazdık.

Dört yıl boyunca eski dönemde neredeyse 
her gün zam gören elektriğe hiç zam yap-
madık. BTC boru hattı projesini hayata 
geçirdik, Türkiye-Yunanistan doğalgaz 
boru hattı gibi dev projeleri, evet hızla dev-
reye soktuk ve şu anda işi tamamlamanın 

gayreti içerisindeyiz. NABUCCO’yu plan-
layarak Türkiye’yi Avrupa’ya özellikle bu 
doğal gaz hattıyla bağlıyoruz. Dünyanın en 
önemli enerji koridorlarından böylece biri 
haline geldik. 

Yine dört yılda 6 bin kilometreyi aşan dub-
le yol yaptık. Marmaray gibi, Hızlı Tren 
gibi bu ülkenin yüzünü ağartacak çağdaş 
projeler başlattık. Hava taşımacılığında 
“Her insanımız uçağa binecek” dedik ve 
yolcu sayısını uluslararası sivil hava taşı-
macılık örgütünün 2015 yılı için bizlere 
öngördüğü, planladığı sayıyı 2005 sonun-
da aştık ve yolcu sayısını 30 milyondan 
60 milyona çıkardık. Şimdi diyoruz ki çok 
daha fazlasını yapacağız, çok daha ileri 
adımlar atacağız. 

KÖYDES projesiyle 2007 yılı sonuna ka-
dar bu ülkede inşallah yolu olmayan, suyu 
olmayan bir köy kalmasın. Bu idealle çalış-
mamızı başlattık ve 2007’de KÖYDES’e bir 
de beldeleri ilave ederek BELDES projesini 
ilave ettik. İnşallah beldelerimizde de su ve 
yol sıkıntısı olmasın istiyoruz. Bunları hep 
buraları dolaşarak, koşturarak, takip ede-
rek yapıyoruz. Yoksa Ankara’ya mahkûm 
bir hükümet bunları başaramaz.

Değerli vatandaşlarım…

2006’nın son ayını da içeride açılıştan 
açılışa koşarak, dışarıda milletimizin 
menfaatlerini takip etmek, bölgemizde ve 
dünyamızda barışı korumak için çalışarak 
geçirdik. Aralık ayı boyunca Ortadoğu’da-
ki çatışmaların sona ermesi ve barışın 
tesisi konusunda yine önemli temaslarda 
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bulunduk. 3 Aralık’ta İran’a gittik. Bu zi-
yaretimizde, dini lider Sayın Hamaney ve 
Cumhurbaşkanı Sayın Ahmedinejad başta 
olmak üzere İran’lı yetkililerle görüşmeler-
de bulunduk. Hemen ardından 6 Aralık’ta 
bu defa Suriye’ye giderek Cumhurbaşkanı 
Sayın Beşar Esad ve Başbakan Sayın Naci 
Otri ile son derece yararlı görüşmeler ger-
çekleştirdik. Ülkemizi ziyaret eden İngilte-
re Başbakanı Blair’le 16 Aralık’taki görüş-
memizin önemli gündem maddelerinden 
biri de yine Ortadoğu barışıydı.

Türkiye olarak Ortadoğu barışını küresel 
barışın anahtarı olarak gördüğümüzü her 
vesileyle vurguluyoruz. Bu arada telefon 
diplomasimiz çok yoğun çalıştı. Gerek Rus-
ya Federasyonu Başkanı Sayın Putin, gerek 
Suudi Arabistan Kralı Sayın Abdullah ile 
telefon görüşmelerimizi yaptık. Sayın Sin-
yora ile telefon görüşmelerimizi yaptık. 
Bütün temaslarımızda, İran’ın nükleer 
enerji programıyla ilgili sıkıntının mutla-
ka müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini 
ifade ettik. Muhataplarımıza görüşlerimizi 
açıkça ilettik. BM Güvenlik Konseyi’nin 
almış olduğu ambargo kararından son-
ra da bu kanaatimizi koruyoruz. Güven 
bunalımının aşılması için hala İran’ın ve 
uluslararası toplumun atabileceği adımlar 
olduğuna inanıyoruz.

Lübnan ve Irak’ta son dönemde yaşanan 
kaygı verici gelişmeleri bütün temasları-
mızda gündeme getirdik. Her iki ülkede de 
toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin korun-
masının bölge ve dünya barışı için ne ka-
dar önemli olduğunu anlattık. Filistin’de 
yaşanan trajik gelişmelere dikkat çektik, 

çözüme yönelik önerilerimizi gündeme ge-
tirdik. Yerel, bölgesel ve küresel bütün ak-
törleri Ortadoğu barışı için yapıcı katkıda 
bulunmaya çağırdık, önümüzdeki somut 
imkânları değerlendirdik. Bu istikamette 
çaba göstermeye devam edeceğiz.

İspanya ile birlikte başlattığımız Mede-
niyetler İttifakı girişimi, artık eylem aşa-
masına gelmiş bulunuyor. Bu konudaki 
son adımı 18 Aralık’ta New York’ta özel 
oturumla toplanan BM Genel Kurulunda 
attık. BM Genel Sekreteri Sayın Annan 
ve İspanya Başbakanı Sayın Zapatero ile 
birlikte genel kurula hitap ettik, eylem pla-
nımızı dünya kamuoyuna açıkladık. Me-
deniyetler İttifakı Zirvesinin, 17 Aralık’ta 
Konya’da gerçekleştirdiğimiz Şeb-i Arus 
törenlerinin hemen ardından yapılmış 
olması da, bizim açımızdan ayrıca son 
derece anlamlı olmuştur. Allah ve insan 
dostu Mevlana’nın barış, sevgi ve hoşgörü 
öğretisi, Medeniyetler İttifakı girişiminin 
de en büyük ilham kaynaklarından biridir. 
Onun için dedim ki, Medeniyetler İttifakı 
aynı zamanda bir Mevlana İttifakı’dır. 
UNESCO’nun 2007’yi 800. doğum yıldö-
nümü nedeniyle Mevlana Yılı ilan etmesi 
de medeniyetler ittifakı çabalarımızı güç-
lendirecektir. Zira içinden geçtiğimiz bu 
zor dönemde; şiddet ve nefretin giderek 
yaygınlaştığı bir dünyada, Mevlana’nın 
barış ve sevgi çağrısına her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız var.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin kalkınma atılımı şehir şehir, 
bölge bölge büyüyerek devam ediyor. 2 
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Aralık’ta Kastamonu’da gerçekleştirdiği-
miz Toplu Açılış Töreni’yle DSİ tarafından 
yurdumuzun dört bir tarafında inşa edilen 
8 baraj ve gölet, 2 adet içme suyu ve 5 adet 
de sulama tesisi olmak üzere toplam 15 
tesisi hizmete açtık. Böylece Siirt ile Sivas 
illerimizde tam 950 bin kişiye yılda 72 
milyon metreküp sağlıklı, kaliteli içme ve 
kullanma suyu temin etmiş olduk. Ayrıca, 
35 bin hektardan fazla araziyi de sulu ta-
rım imkânına kavuşturduk. Bu tesislerden 
bir kısmının temeli 10-15 yıl önce atılmış, 
daha sonra kaderine terk edilmişti. Bunları 
da yeniden ele alıp yapımını hızla bitirdik 
ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Bu dönemde tamamlayarak açılışını yap-
tığımız baraj sayısı dile kolay 100’ü geçti. 
Üstelik bu yatırımlar yüzde 50 daha az bir 
bütçeyle gerçekleştirilmiştir. Yani daha az 
parayla daha çok iş yaptık. Milletimizin alın 
teriyle kazandığını çarçur etmedik, bundan 
sonra da etmeyeceğiz. Yine Afyonkarahisar, 
Karaman ve Konya’da da birçok tesisin 
toplu açılışını yaptık, bazı yatırımların da 
startını verdik, temelini attık.9 Aralık’ta 
Afyonkarahisar’da, aralarında sosyal dona-
tılarıyla toplu konutların, 13 okul, 2 adalet 
sarayı, 2 spor tesisi, 2 sağlık tesisi, 1 baraj, 
3 gölet, 3 bulvar, bunun yanında da köp-
rünün bulunduğu 33 ayrı tesisin açılışını 
gerçekleştirdik. Tamamlanan 204 konutu 
sahiplerine teslim ederken, yeni yapılacak 
531 konutun da temelini attık. Ayrıca yöre 
turizmine önemli katkılar sağlayacak bir 
termal otelin de açılışını yaptık.

B e n z e r  b i r  t ö r e n i  1 6  A ra l ı k  g ü n ü 
Karaman’da gerçekleştirdik. TOKİ tarafın-

dan inşa edilen 735 konutun anahtarlarını 
hak sahiplerine teslim ettik. Bu konutların 
sosyal donatıları olan, Ticaret Merkezi, 
Spor Salonu, Kütüphane ve 24 derslikli 
Anadolu Lisesi’nin de açılışını yaptık. Ayrı-
ca 5 ayrı fabrika ve bir işletmeyi, Karaman-
Konya ve Karaman-Mut duble yollarını, 
2 ilköğretim okulunu, çeşitli okulların 41 
ek dersliğini, bu arada Ermenek Devlet 
Hastanesi’ni ve Morcalı köyümüzün yol, 
su ve kanalizasyon tesislerini de hizmete 
açtık. Ardından Konya’ya geçerek tam 111 
fabrika ve işyerini Konya ekonomisine ka-
zandırdık. Tüm emeği geçenleri özellikle 
kutluyorum. Bu, 6 bin 800 insanımıza yeni 
iş, 6 bin 800 eve sıcak aş, 25-30 bin civa-
rında insanımıza geçim imkanı demek. 
Konya’da ayrıca Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından inşa edilen yol ve kavşakların, 
özellikle diyebilirim ki Türkiye’nin en 
önde gelen hastanelerinden bir tanesini 
Kızılay, Konya’mıza kazandırdı ve Kızılay 
Hastanesi’nin, hayırsever insanlarımızın 
katkılarıyla inşa edilen 3 lise, 10 ilköğre-
tim okulu ve Konya’ya yakışacak kapasite-
de bir büyük otelin de açılışlarını yaptık.

21 Aralık’ta bu defa İstanbul’da Marmaray 
Projesi’nin önemli bir etabını, tünel açma 
çalışmalarını başlattık. Türkiye’nin mutlu 
ve müreffeh geleceğinin sembol projele-
rinden biri olan Marmaray, planlandığı şe-
kilde hızla ilerliyor. İnşallah 2009 yılında 
evet Marmaray Projesi artık sadece İstan-
bulluların değil tüm insanlığın hizmetine 
girecek. Sadece İstanbul trafiğini rahatlat-
mayacak, aynı zamanda iki kıtayı birbiri-
ne bağlayan bir köprü eser olarak bütün 
dünyada da yankı bulacaktır. Bu proje 
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İstanbul’un 100 yıllık hayalidir, nihayet o 
hayali adım adım gerçeğe dönüştürmek 
bizlere nasip oluyor ve bunun heyecanını 
yaşıyoruz.

Şimdi milletçe geleceğe çok daha büyük 
bir güvenle bakıyor, çok daha ileri hedef-
leri yakalayabileceğimizi artık biliyoruz. 
Sözlerime son verirken, Kurban bayramıy-
la birlikte karşıladığımız yeni yılın ülkemi-
ze, milletimize yeni başarılar getirmesini 
diliyorum. Mübarek bayramlarınızı şimdi-
den kutluyor, bu vesileyle aziz milletimiz 
başta olmak üzere İslam dünyası ve bütün 
insanlığa huzur, refah temenni ediyorum. 
Kalın sağlıcakla...
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Değerli katılımcılar… Konuşmamın ba-
şında sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Öncelikle, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin bu toplantısında aranızda ol-
maktan büyük mutluluk duyduğumu ifa-
de etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, 2006 yılını da rekor bir 
ihracat seviyesiyle kapattık. Onun için bu 
vesileyle bütün ihracatçılarımıza ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 2007 yılının ülkemiz 
için, milletimiz için hayırlı olmasını, çok 

daha büyük başarılarla geçmesini diliyo-
rum. 

Bakınız, 2001 yılında ihracatımız sadece 
31 milyar dolar, 2002’de de 36 milyar 
dolar seviyesindeydi. 2003 yılından itiba-
ren, siyasetten dış politikaya, eğitimden 
ekonomiye kadar bütün alanlarda gerçek-
leştirdiğimiz büyük atılımlar, ihracatta da 
hızlı bir artışı beraberinde getirdi. Yatırım 
ve üretim öncelikli politikalarımızın en 
önemli semereleri ihracatımızda kendini 

TIM Genişletilmiş Başkanlar 
Toplantısı

Ankara | 08 Ocak 2007
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gösterdi. Demokratik reformlara, büyüme-
ye, kalkınmaya paralel olarak göğsümüzü 
en çok kabartan gelişmelerden biri de ihra-
catımızdaki yükseliştir. İhracatımız 2005 
yılında 73 milyar doları aştı. 2006’da da 
yine kendi rekorumuzu kırdık; TİM veri-
lerine göre, 85 milyar 761 milyon dolarlık 
bir ihracat hacmine ulaştık. Ayrıca sadece 
yıllık bazda değil, aylık bazda da yeni bir 
rekor kırıldı. Aralık ayında ihracatımız, 8 
milyar 716 milyon dolar olarak gerçekleşti 
ve Kasım ayındaki rekorumuzun biraz 
daha üzerine çıktık. Bunlar, hepimizi se-
vindiren, özellikle de uluslararası ticarette 
dünyanın Türkiye’ye bakışını kökten de-
ğiştiren seviyeler… 

İşte bu rakamlar, bu seviyeler, ihracatçımı-
zın başarısını açıkça ortaya koymaktadır. 
Bana göre, Türkiye’nin dünyada yükselen 
itibarı; Türk işçisinin, Türk mühendisinin, 
Türk imalatçısının ürettiği malları dünya 
piyasalarına ulaştırabilmesiyle ölçülmeli-
dir. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade 
edebilirim ki; bu açıdan Türkiye, büyük 
bir dönüşümü gerçekleştiriyor. Türkiye 
bugün, OECD ülkeleri arasında ihracatı 
en hızlı artan ülke konumuna yükselmiş, 
dünyada da 22. büyük ihracatçı ülke ol-
muştur. Bunlar asla küçümsenemeyecek 
önemli gelişmelerdir. Artık ürünlerimiz, 
dünya pazarlarında kendilerine rahatlıkla 
yer bulabiliyor. 200’den fazla ülkeye, 20 
bin çeşitten fazla ürün ihraç ediyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Bakınız bugün, ihracat yapmayan tek bir 
ilimiz dahi kalmamıştır. Muş ilimiz, ki 

1991 yılından beri ihracat yapmıyordu, 
2005 Ekim ayı itibariyle ihracata başlamış 
ve bugün 40 milyon dolar ihracat yapan 
bir il haline gelmiştir. Elbette, bütün bun-
lar kendiliğinden olmuyor. Çok şükür, son 
derece zengin kaynaklarımız var. Konum 
olarak, dünya pazarlarının merkezinde bu-
lunuyoruz. Kalifiye ve dinamik bir iş gücü-
müz var, girişimcimiz var, eline çantasını 
alıp ülke ülke dolaşan işadamlarımız var… 
Ancak biz hükümet olarak bu alandaki po-
tansiyelimizin büyüklüğünü görmezsek, 
bunu harekete geçirecek insanların önünü 
açmazsak, bu zenginlik heba olur gider. 
Nitekim geçmişte öyle de olmuştur. 

20 milyar dolar, 30 milyar dolar, hatta açık 
söylüyorum, 85 milyar dolar, Türkiye’nin 
potansiyelinin altında seviyelerdir. Onun 
için, gittiğimiz her ülkeye öncelikle dış 
ticaretimiz, ihracatımız açısından bakıyo-
ruz. Onun için, buralara iş adamlarımız-
la, yatırımcılarımızla, ihracatçılarımızla 
birlikte gitmeye büyük özen gösteriyoruz. 
Zira günümüz dünyasında ekonomik ve 
ticari ilişkiler; diplomasiyle, siyasi ilişki-
lerle beraber yürümektedir. Biz başından 
beri bu dikkatle, bu hassasiyetle hareket 
ettik ve ihracatta, dış ticarette tarihi bir 
rekor elde ettik. Ancak, bunu asla yeterli 
görmüyor, çok daha ileri seviyeleri yaka-
layabileceğimizi biliyoruz. Bu yıl ihracat 
hedefimiz 95 milyar dolar. İnanıyorum ki, 
ihracatımız bu seviyeyi de aşacak ve inşal-
lah 100 milyar dolara ulaşacak. 

2013 yılı için hedefimiz 210 milyar dolar-
lık ihracat, 500 milyar dolarlık dış ticaret 
hacmi… Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 
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2023’e ise, 500 milyon dolarlık ihracat, 
500 milyar dolarlık ithalat olmak üzere 
1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle gir-
meyi hedefliyoruz. Bunlara inanmayanlar, 
bunları ulaşılamaz hayaller olarak gören-
ler, 4 yıl öncesinin seviyeleriyle bugünü 
kıyaslasınlar. Enflasyona baksınlar. Faizle-
re baksınlar. Yeni Türk Lirası’na baksınlar. 
Zorunlu Tasarrufun tasfiyesine baksınlar. 
Uluslararası doğrudan yatırımlara baksın-
lar. En önemlisi de ihracata baksınlar. 4 
yıl önce hayal gibi görünen seviyeleri biz 
bugün yeterli bile görmüyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Bugün gerek ihracatta, gerekse ekonomi-
nin diğer alanlarında şahit olduğumuz 
sevindirici gelişmeler, hem tek tek sizle-
rin gayretleriyle, hem de hükümetimizin 
yoğun çalışmalarıyla elde edilmiş başa-
rılardır. Bakınız; 2002-2006 arasında, 70 
Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı; 41 
Ticaret Heyeti; 176 Alım Heyeti düzenle-
dik. Yine bu dönemde Türkiye olarak tam 
846 uluslararası fuara katıldık. 25 tane 
ticari, ekonomik ve teknik işbirliği anlaş-
ması imzaladık. DOHA Müzakereleri’nde, 
İKÖ’de, D-8’de, EİT’de, Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı’nda, İSEDAK’ta 
ve benzeri birçok oluşumda, sözü geçen, 
ağırlığı olan, aktif bir ülke konumuna yük-
seldik. 

Gelecek hedefimiz de dostluk halkamızı 
genişletmek, barışçı siyasetimizi derinleş-
tirmektir. 2002 yılında dost ve komşu ül-
kelere ihracatımız sadece 9 milyar dolardı. 
4 yılda bunu 3 kat artırdık. Sadece İslam 

Konferansı Örgütü ülkeleri ile olan ticareti-
miz yüzde 150’nin üzerinde artmıştır. İşte 
aktif dış politika budur. İşte vatanını, mil-
letini, toprağını, bayrağını sevmek budur. 
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki öyle sadece 
lafla vatanseverlik olmuyor. Bu ülkeye ne 
kazandırdınız, ne kadar ihracat yaptınız, 
ticaretinizi ne kadar artırdınız, yurtdışı pa-
zarlarında, fuarlarında hangi ürünleriniz 
ne kadar biliniyor, aranıyor? Önemli olan 
budur… Yoksa kendi kendine propaganda 
yapmanın, dünyadan izole edilmiş bir ülke 
olmanın, içe kapalı bir strateji izlemenin 
hiç kimseye faydası yoktur. 

Bakınız biz hükümet olarak, üretimin, 
istihdamın, ihracatın önündeki engelleri, 
üzerindeki yükleri kaldırmaya, bu alanda-
ki bütün sıkıntıları gidermeye kararlıyız. 
İşbaşına geldiğimiz günden itibaren, bu 
doğrultuda önemli adımlar attık. KOBİ’le-
rimize verdiğimiz destek ortada… TUR-
QUALITY projesini başlattık. Hedefimiz 
10 yılda en az 10 tane dünya markası oluş-
turmak… Eximbank’ı, ihracatçıyı finansal 
bakımdan destekleyen bir bankaya dönüş-
türdük. Diplomatik ataklarımız, uluslara-
rası ticarete yönelik girişimlerimiz devam 
ediyor. Aynı şekilde, gözetim uygulama-
larını, koruma önlemlerini genişleterek 
sürdürüyoruz. İmkan ve kaynaklarımızı 
en verimli şekilde kullanarak Türkiye’yi 
dünyaya açmak için başından beri yoğun 
bir gayret içerisindeyiz. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye bugün istikrarıyla, huzur ve gü-
ven ortamıyla, hızlı ve sürdürülebilir bi-
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çimde büyüyen ekonomisiyle gerek bölge-
sinde, gerekse dünyada her bakımdan bir 
cazibe merkezi haline gelmiştir. Bu istikrar 
ve güven ortamını korumaya kararlıyız. 
Bu konuda son derece hassas olduğumuzu 
burada bir kez daha tekrarlamak istiyo-
rum. İstikrar ve güvenin korunmasının 
ne anlama geldiğini en iyi siz ihracatçılar 
biliyorsunuz. Türkiye 4 yıl içinde belli bir 
seviyeye geldi, önemli atılımlar gerçekleş-
tirdi. Bu gelişmeyi, bu ilerlemeyi bundan 
sonra da devam ettirmek zorundayız. 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da mali disiplin ve para politikalarındaki 
kararlılığımızı sürdüreceğiz. 

Bakınız enflasyonda tarihi seviyeleri yaka-
ladık. 2006 yılı enflasyon oranları açıklan-
dı. Bu yıl da enflasyonu tek hanede tutmayı 
başardık ve yılı TÜFE’de 9.65 ile kapattık. 
Yıl içinde küresel ölçekteki dalgalanmalar 
nedeniyle hedeften bir miktar sapma oldu. 
Ancak 2007 için belirlediğimiz yüzde 4 
hedefine bağlıyız ve bu hedefe ulaşmakta 
da son derece kararlıyız. Biliyorsunuz, 
bütçe görüşmeleri sırasında da bir seçim 
ekonomisi uygulamayacağımızı açıkladık. 
Bana göre, bu ülkenin kazanımlarını, bu 
milletin başarılarını, sevinçlerini, umutla-
rını siyasi çıkar uğruna heba etmeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur, olamaz. Bu hakkı 
kendilerinde görenler, seçim ekonomisi 
uygulayanlar, bu millete nasıl bir kötülük 
yapmışlardır, bunları sizler gayet iyi bili-
yorsunuz. Biz, gerek bütçe hedeflerimize, 
gerekse makro hedeflerimize sıkı sıkıya 
bağlı kalacağız. Onun için hiç kimse, yok 
Cumhurbaşkanlığı seçimi var, yok genel 
seçim var diyerek, istikrara yönelik şüp-

heler oluşturmaya heveslenmesin, bunun 
için boşuna gayret etmesin. 

Bakın, 2004 yılında da bir seçim yaşadık. 
Çok şükür hiçbir hedefimizden sapma ol-
madı. Bu kararlılığımız, bu samimiyetimiz 
aynı şekilde devam edecektir. İnanıyorum 
ki 2007 de, her alanda yeni rekorlara imza 
atacağımız bir yıl olacaktır. Hep birlikte 
gayret ederek ihracatta da 100 milyar 
dolar seviyesini yakalayacağız. Biz hükü-
met olarak üzerimize düşeni yapmaya, 
her zaman yanınızda olmaya devam ede-
ceğiz. Zira Türkiye’nin ürettiği değerleri 
dünyaya ulaştıran sizlersiniz. Sözlerime 
son verirken, bütün ihracatçılarımızı ayrı 
ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli konuklar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Sözlerimin başında 
bu son derece anlamlı tören vesilesiyle 
aranızda olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ön-
celikle, ülkemizin güzide kuruluşlarından 
İstanbul Ticaret Odası’nın 125. kuruluş 
yıldönümünü kutluyorum. Bu vesileyle 
bugüne kadar ülkemizin kalkınmasına 
emeği geçmiş, katkısı olmuş bütün işa-
damlarımızı saygı ve şükranla anıyorum. 

İstanbul Ticaret Odası, 125 yıl boyunca 
hem İstanbul’umuza, hem de ülkemize 
çok değerli kazanımlar sağladı. Özellikle 
Cumhuriyetimizin kuruluş aşamasında 
ve sonrasındaki ekonomik mücadelede 
çok önemli görevler üstlendi. Bugün 
Türkiye’nin ve İstanbul’un sahip olduğu 
ekonomik zenginliklerde hiç kuşkusuz 
İstanbul Ticaret Odası’nın ve onun değerli 
üyelerinin harcı bulunuyor. Devlet kurum-
larımızın köklü tarihleriyle olduğu gibi, el-

Istanbul Ticaret Odası’nın  
125. Kuruluş Yıldönümü Galası

İstanbul | 14 Ocak 2007
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bette, özel sektör kuruluşlarımızın yüzyılı 
aşan geçmişleriyle de büyük gurur duyu-
yoruz. Zira, ülkemizin kalkınmasında özel 
sektörümüzün hayati derecede önemli bir 
payı vardır. İstanbul Ticaret Odası, 125 
yıllık geçmişiyle, bu toprakların tarihine 
şahitlik etmiştir. 

Cumhuriyet dönemindeki bütün eko-
nomik gelişmelerin içerisinde etkin bir 
biçimde yer almış, hatta ekonominin en 
önemli aktörlerinden biri olmuştur. Hem 
savaş döneminin zor şartlarını, hem kriz-
leri, sarsıntıları, dalgalanmaları görmüş; 
hem de ekonomik büyüme dönemlerini 
yaşamıştır. Hiç şüphesiz, İstanbul Ticaret 
Odası’nın kurumsal hafızası ve birikimi, 
geçmişi değerlendirmemize yardımcı ol-
duğu kadar, geleceği şekillendirmemizde 
de yol gösterici olacaktır. Zira İstanbul 
Ticaret Odası ve onun değerli mensupları, 
ekonomik hayatın bizzat içerisinde olan, 
her türlü ekonomik gelişmeyi, değişimi ilk 
elden hisseden bir toplum kesimimizdir. 
Bugün İstanbul’un, ticaret hacmiyle hem 
Türkiye içinde, hem bölgesinde, hem de 
dünya genelinde çok özel bir yeri vardır. 
Dolayısıyla ekonomi politikalarımızın 
oluşmasında, İstanbul Ticaret Odası gibi 
kuruluşların görüş, öneri ve eleştirilerini 
son derece önemsiyoruz. 

Değerli konuklar… 

Biz, iktidara geldiğimiz ilk günden itiba-
ren, insan merkezli bir ekonomik politika 
uygulayacağımızı, reel sektörle sürekli 
iletişim içinde olacağımızı, çarşının, pa-
zarın nabzını tutacağımızı ifade ettik. 

Çok şükür geride bıraktığımız 4 yıl içinde 
de bu anlayışla hareket ettiğimizi herkes 
gördü. Şunu altını çizerek ifade etmek 
istiyorum: Ekonomiyi doğru değerlendire-
bilmek için, üretimin, ticaretin içerisinde 
fiilen yer almış olmak, bana göre, önemli 
bir avantajdır. Hayatında hiç bir riske 
girmemiş, İstanbul’da Mahmutpaşa’nın, 
Tahtakale’nin, Merter ’in;  Ankara’da 
Ulus’un, İskitler’in, Siteler’in, Ostim’in; 
ticaret merkezlerinin, organize sanayi 
bölgelerinin havasını teneffüs etmemiş 
olanların, ekonomi politikalarına tek baş-
larına yön vermeleri son derece yanlıştır. 
İşte, geçmişte sık sık yaşadığımız krizlerin, 
dalgalanmaların, ekonomik sorunların al-
tında yatan temel neden de budur. 

Steril bir ortamda büyüyen, sıcak paralarla 
tatlı kârlar elde eden, sırça köşklerinden 
ülke yönetimine talip olanların, bu ülkeye 
ne kazandırdıklarını, ne kaybettirdikleri-
ni bugün herkes biliyor. O talihsiz yılları, 
gereğinden fazla konuşarak gelecek hedef-
lerimizi gölgelemek istemiyorum. Ancak, 
üzerinde durduğumuz zemini doğru de-
ğerlendirmek bakımından nereden nereye 
geldiğimizi iyi bilmek zorundayız. Nere-
den nereye geldik derken, tabii ki biz elde 
ettiğimiz hiçbir seviyeyi son nokta olarak 
görmüyor, aldığımız hiçbir mesafeyle 
yetinmeyi düşünmüyoruz. Elbette bugün-
lere kolay gelmedik. Unutmamalıyız ki, 
bu noktaya öncelikle demokratik bir an-
layışıyla, katılımcı uygulamalarla geldik. 
Dedik ki, demokrasi ne kadar güçlenirse 
toplum da o kadar güçlenir. Zira toplumun 
iradesini ortaya koyabilmesini, taleplerini 
gerçekleştirebilmesini sağlayacak olan me-
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kanizma demokrasidir. Onun için ısrarla 
demokrasinin, hukuk devletinin, ülkenin 
geleceği için en büyük yatırım olduğunu 
söyledik, söylüyoruz. 

Bakınız biz, Ankara’ya kilitlenen, rakam-
ların, grafiklerin, göstergelerin içinde 
kaybolup giden bir yönetim olmadık, asla 
da olmayacağız. Her an, her dakika, reel 
sektörün, sanayinin, ticaretin, sokağın, 
çarşının, pazarın taleplerine kulak verdik; 
politikalarımızı buna göre belirlemenin 
gayreti içerisinde olduk. Sizlerle, milleti-
mizle birlikte hareket ettik, bu sayede pek 
çok zorluğu aştık. Güç birliği yaparak son 
4 yılda, tarihi başarılar elde ettik. Yüzde 
30’lar seviyesinden aldığımız enflasyonu, 
35 yıl sonra ilk kez geçen sene ve bu sene 
tek haneli oranlara kadar çektik. Bu gös-
tergenin Türkiye ekonomisine ne şekilde 
yansıdığını da dikkatli bir şekilde izledik. 

Değerli konuklar… 

Maalesef bugün hala enf lasyonda elde 
ettiğimiz başarıyı görmezden gelenler, 
bunu gölgelemek isteyenler var. Sizlerle, 
toplumumuzun bütün kesimleriyle birlik-
te elde ettiğimiz bu başarıyı karalamaya 
çalışmanın kimseye bir faydası olamaz. 
Bakın sadece bir örnek vermek istiyorum: 
Hepimizin evinde kullandığı ekmek… 
2000 yılında 1 kilogram ekmeğin fiyatı, 
413 bin TL’ye, 2001 yılında 670 bin TL’ye 
yükselmiş; artış oranı yüzde 62. 2002 yı-
lına geliyoruz, 1 kilogram ekmek 932 bin 
lira; yüzde 39 artmış. 2003 yılında ekmek 
1 milyon 111 bin lira; artış yüzde 19. 2004 
yılında fiyat 1 milyon 172 bin TL; artış ora-

nı yüzde 5. Ve 2005 yılında fiyat 1milyon 
200 bin TL, artış yüzde 2. 

Bunlar, TÜİK’in ülke genelinden derlediği 
rakamlar; manzara açıkça ortada: Ekmek 
fiyatında yüzde 39’lardan yüzde 62’lere va-
ran oranlardaki artış, bizim dönemimizde 
yüzde 19, yüzde 5, yüzde 2 gibi çok küçük 
oranlara inmiştir. Başka ürünlere bakın, 
aynı manzarayı göreceksiniz. Geçmişte 
yıldan yıla çok yüksek oranlarda artan 
ürün fiyatları, bugün artık küçük oran-
larda artıyor. Bazı ürünlerde artış daha 
fazla olabilir, ama bazı ürünlerde de artış 
değil, azalma bile olduğunu göreceksiniz. 
Enflasyonu daha aşağılara çekmekte de 
son derece kararlıyız. 2006 yılında, küresel 
bazı etkiler yüzünden hedefin bir miktar 
üzerine çıktık. Ama 2007 hedefimiz açık 
ve net: yüzde 4. Biz hedefimizi net olarak 
ortaya koyduk, bunu milletimize açıkladık 
ve bu hedefi tutturmanın gayreti içinde 
olacağız. 2007’nin seçim yılı olması da 
bu durumu değiştirmeyecektir. Bana göre 
seçim, normal bir demokratik takvimdir; o 
gün gelince millet iradesi tecelli eder. Her-
kes bilsin ki, Türkiye artık o eski anormal 
şartların Türkiye’si değil, normal istikrar 
ve güven çizgisinde büyümesine, gelişme-
sine devam eden bir ülkedir. 

Değerli konuklar… 

Bu konuda sizlere de büyük sorumluluk 
düştüğüne inanıyorum. Bu hedefin tuttu-
rulmasında özel ihtimamınızı bekliyorum. 
4 yıllık süre içinde, ticaret erbabımız ger-
çekten iyi bir sınav verdi. Hedeflerimizi 
tutturmakta bizlere yardımcı oldular. 
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Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Hepimiz biliyoruz ki, enflasyonu yüzde 
30’lardan yüzde 9’lara indirmek zor bir 
iştir. Ancak yüzde 9’lardan yüzde 4’ler se-
viyesine indirmek, çok daha zordur. Ben, 
el ele vererek bunu da başaracağımıza 
inanıyorum. Özellikle tüccarımızın, enf-
lasyonsuz ortamda iş yapma kabiliyetini 
de geliştirmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Artık hepimizin kendimizi düşük enflas-
yon ortamına göre hazırlamamız gereki-
yor. Gerek enflasyonun düşük seviyelerde 
kalması, gerekse tüccarımızın mağdur 
olmaması için bu şarttır. Sizlerin hızlı bir 
şekilde bu yeni ortama uyum sağlayacağı-
nıza inanıyorum. 

Burada üzeride durmak istediğim bir 
başka konu da, kayıtdışılık. Bu konuda da 
sizlere önemli görevler düşüyor. Bir kere 
İstanbul ve İstanbul esnafı, ekonomimizin 
adeta lokomotifidir. İstanbul esnafının 
kayıtdışılık konusunda göstereceği hassa-
siyet, dalga dalga tüm Anadolu’yu saracak 
ve sorunun çözümünü de beraberinde 
getirecektir. Biz, üzerimize düşeni kade-
me kademe yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Vergi oranlarında, yeri zamanı geldikçe 
indirimler yaptık, yapıyoruz. Vergi siste-
minde köklü değişiklikler gerçekleştirdik. 
Bundan sonra da yeni taleplere, yeni ih-
tiyaçlara göre gerekeni yapmaktan geri 
durmayacağız. 

Bakınız, reel sektörün finanse edilmesi ko-
nusunda Türkiye daha önce hiç tecrübe et-
mediği bir döneme girdi. Bankaların 2002 
yılında kullandırdığı toplam kredi miktarı 
sadece 32.2 milyar YTL. 2006 sonu itiba-

riyle bu miktar, tam 170.6 milyar YTL’ye 
ulaştı. 2002’de 21.7 milyar YTL olan ticari 
krediler 2006’da 91.4 milyar YTL’ye yük-
seldi. Yani 4 katın üzerinde bir artış söz ko-
nusu. Halk Bankası’nın esnaf kredilerine 
batığımızda yine kat kat artış görüyoruz. 
2002’de esnafa 154 milyon YTL kredi kul-
landırılmış, 2006’da ise bu rakam 2 milyar 
122 milyon YTL seviyesine çıkmıştır. Bu 
alanlardaki çabalarımızı sürdürecek, esna-
fımızın, tüccarımızın, sanayicimizin, ihra-
catçımızın önünü açmaya devam edeceğiz. 
Sizler de bize destek verdikçe, inanıyorum 
ki, bugün var olan sorunları da bir bir çö-
zeceğiz. 

Türkiye’nin, İstanbul’un ticaret hayatını 
bugünkünden çok daha iyi seviyelere 
birlikte çıkaracağız. Sözlerimin sonunda, 
İstanbul Ticaret Odası’nın 125. kuruluş 
yıldönümünü bir kez daha kutluyor, de-
ğerli mensuplarına başarılar diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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TÜSİAD’ın değerli başkanı ve üyeleri, de-
ğerli konuklar… Konuşmamın başında, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. AB Komis-
yonu Başkan Yardımcısı Sayın Verheugen’e 
“TÜSİAD Dış Politika Ödülü”nün verilmesi 
vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Sayın 
Verheugen ile eşini burada selamlamak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. 

TÜSİAD’a, bizleri bir araya getirerek böyle 
anlamlı bir geceyi düzenlendiği için teşek-
kür ediyorum. 

Bugün burada ikinci defa TÜSİAD “Dış Po-
litika Ödülü”nü vermek üzere huzurunuz-
da bulunuyorum. Ne tesadüftür ki, 2003 
yılında da Türkiye-AB ilişkilerine önemli 

TÜSIAD “Dış Politika Ödülü” 
Takdim Töreni

Ankara | 19 Ocak 2007
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katkılarda bulunan değerli bir Alman bü-
rokrata, Almanya’nın AB nezdindeki eski 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dr. Dietrich von 
Kyaw’a bu ödülü takdim etmiştim. Bu da as-
lında çok yönlü ve tarihi ilişkilere sahip bu-
lunduğumuz Almanya’nın, ülkemizin AB 
sürecinde oynadığı ayrıcalıklı rolü ortaya 
koymaktadır. Biz bunun Almanya’nın şim-
di üstlenmiş olduğu AB Dönem Başkanlığı 
sırasında da devam etmesini istiyoruz. 

Değerli konuklar… 

Biliyoruz ki, çoğulcu demokrasilerde sivil 
toplum örgütleri çok önemli bir rol oyna-
maktadır. Hatta bir ülkenin gelişmişlik 
düzeyi o ülkede bulunan sivil toplum ör-
gütleriyle doğrudan ilgilidir. Ülkemizdeki 
demokratik standartlar yükseldikçe sivil 
toplum örgütü sayısı da hızla artmaktadır. 
Biz bunu istiyor ve teşvik ediyoruz. Hiç şüp-
hesiz TÜSİAD, Türkiye’nin en güçlü sivil 
toplum örgütleri arasında yer almaktadır. 
Her şeyden önce Türkiye’de demokrasi 
kültürünün gelişmesine önemli katkılarda 
bulunmuştur. Çalışmaları ve gerçekleştirdi-
ği projeler birçok açıdan diğer sivil toplum 
örgütlerine örnek olmaktadır. Sadece 4 
yıllık bir mazisi olmasına rağmen bu akşam 
Sayın Verheugen’e verilecek olan TÜSİAD 
Dış Politika Ödülü’nün de prestij kazan-
dığını görüyoruz. Bu da TÜSİAD’ın kalıcı 
başarıları ve ülkemize kazandırdıkları 
arasında sayılmalıdır. TÜSİAD’ın AB üyelik 
sürecimiz sırasında, sürekli olarak “bu süre-
ce nasıl yardımcı olabiliriz” anlayışı içinde 
olduğunu bu vesileyle özellikle belirtmek 
istiyorum. Bunu takdirle karşılıyorum. 

Değerli konuklar… 

Sayın Verheugen, 20 yıla yakın bir süre 
Almanya’da siyaset sahnesinde ön planda 
yer almayı başarabilmiş nadir siyasetçi-
lerden biridir. Bu süre zarfında kesintisiz 
önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye’nin 
Alman siyasetindeki yeri nedeniyle ve dış 
politika alanındaki uzmanlığının da etki-
siyle, 1999’da Genişlemeden Sorumlu AB 
Komiserliğine getirildiğinde, ülkemiz hak-
kında geniş bir bilgi birikimine sahip olarak 
bu göreve başlamıştır. Sayın Verheugen’ın, 
Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri gö-
revinde bulunduğu 1999-2004 yıllarında, 
Türkiye’ye ilk önce Aday Ülke statüsü 
tanınmıştır. Daha sonra da müzakerelerin 
başlamasına ilişkin 17 Aralık 2004 tarihin-
de verilen karara giden süreçte önemli rol 
oynamıştır. Kendisi, bu süreçte en önemli 
dönüm noktalarında AB içindeki tartışma-
lara entelektüel birikiminin de etkisiyle yön 
verebilmiş, objektif kararlar alınmasına 
önemli katkılarda bulunmuştur. Bu sayede, 
ülkemiz hakkındaki mevcut bilgi biriki-
mini de önemli ölçüde geliştirebilmiştir. 
Onun için, ülkemiz hakkındaki görüşlerine, 
tavsiyelerine büyük önem atfediyorum. Sa-
yın Verheugen’ın Türkiye’ye yaklaşımında 
bir siyasetçiden ziyade, samimi bir devlet 
adamı ve vizyon sahibi bir Avrupalı olma-
sı önemli rol oynamıştır. Bu özellikleri de 
bizim için gerçek bir dost olmasına yeterli 
olmuştur. 

Değerli konuklar… 

Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen nokta 
hakkında da birkaç söz söylemeyi gerekli 
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görüyorum. Türkiye-AB ilişkileri, 1963 
Ankara Ortaklık Anlaşmasına dayanan 
uzun bir geçmişe sahiptir. Çok yönlü iliş-
kilerimizin bugün ulaştığı nokta itibarıyla 
11 Aralık’ta AB Genel İşler ve Dış İlişkiler 
Konseyi tarafından alınan karar, her şeyden 
önce bu ilişkilerimizin derinliği ve ruhuyla 
bağdaşmamaktadır. Sayın Verheugen’in 
de son birkaç ayda çeşitli vesilelerle ifade 
ettiği gibi, “Bazı AB hükümetleri iç politika 
saikleriyle Türkiye’nin cesaretini kırmakta 
ve Türkiye’ye sürekli olarak olumsuz sin-
yaller göndermektedir.” Bölgesinde istik-
rarlı, demokratik, laik bir ülke olan ve her 
bakımdan dünya için bir çekim merkezi 
haline gelen Türkiye’nin AB üyesi olması, 
Birliğe sadece güç kazandıracaktır. Avrupa 
Birliği’nin kendi geleceği ile ilgili vizyonu-
nun bu gerçeği gözardı etmemesi gerektiği-
ni düşünüyorum. 

Türkiye tam üyelik hedefine bağlıdır. Bu 
doğrultuda çalışmalarımız kararlılıkla de-
vam etmektedir. Bunda hiçbir tereddüde 
gerek yoktur. Bu aşamaya gelinceye kadar 
müktesebata uyum açısından yerine geti-
rilmesi gereken yükümlülüklerinin bilin-
cindeyiz ve tüm adaylarla aynı kriterlere 
tabi olmayı bekliyoruz. Bu vesileyle bir kere 
daha vurgulamak istiyorum: Hükümeti-
miz AB katılım sürecine ve Türk halkının 
yaşam standartlarının yükseltilmesine yö-
nelik reform çalışmalarına devam etmeye 
kararlıdır. Konuşmama son verirken, Sayın 
Verheugen’ı aldığı ödülden dolayı kutluyo-
rum. Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine 
yaptığı katkılar için de kendisine ülkem 
adına teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Öncelikle bu toplantı 
vesilesiyle aranızda olmaktan büyük mem-
nuniyet duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum. Biliyoruz ki, Türkiye’nin son 4 yıldır 
özellikle ekonomide elde ettiği başarılar-
da, sanayicilerimizin çok büyük katkıları 
oldu. Her noktada doğrudan ya da dolaylı 
olarak sanayicilerimiz ekonomiye önemli 
destek verdiler. Şüphesiz İstanbullu sana-
yicilerimiz, bu mücadelede en başta yer al-

dılar ve Anadolu’ya da örnek oldular. Başta 
İstanbullu sanayicilerimiz olmak üzere 
bütün sanayicilerimize bu gayretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. 

Bakınız Hükümet olarak biz 4 yıldır istik-
rar ve güven unsurlarına sık sık dikkat 
çektik. Bazıları bunun çok sık vurgulan-
dığını, çok üzerinde durulduğunu düşü-
nebilir. Ancak istikrar ve güven, bugünün 
ekonomilerinde, başarının, ilerlemenin, 

ISO Meclis Toplantısı

İstanbul | 24 Ocak 2007
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kalkınmanın, büyümenin vazgeçilmez un-
surları… Zira istikrar ve güven, toplumun 
bütün kesimlerinin aynı heyecanı paylaşa-
rak aynı hedefe yürümesi açısından hayati 
derecede önemlidir. Biz, istikrar ve güven 
derken büyük ölçüde demokrasiden, ku-
rumların karşılıklı güveninden, toplum 
ile devletin birlikte yürüyüşünden söz 
ediyoruz. Bu birliktelik, sosyal barışın ko-
runmasından çalışma hayatının tarafları 
arasındaki anlayışa, uluslararası ilişkiler-
den yatırıma, üretime, kaliteye, rekabete 
kadar bütün alanlar için büyük önem ta-
şıyor. Türkiye’nin zayıf düştüğü zamanlar, 
siyasi iradenin, toplumun temsilinin zayıf 
olduğu zamanlardır. 

Bugün istikrar ve güven artık özellikle 
öne çıkıyor. Hepiniz çok iyi hatırlıyorsu-
nuz. Türkiye çok uzun bir süre istikrar ve 
güvenin olmadığı dönemler yaşadı. Zayıf 
koalisyon hükümetleri, gereksiz tartışma-
lar, kısa vadeli hedefler derken Türkiye 
ekonomik krizlerden krizlere sürüklendi. 
Ekonomi çevrelerinin yıllarca en çok duy-
duğu kavram, üretim değil, rekabet değil, 
ihracat değil, büyüme değil, kalkınma 
değil, kriz oldu. Ta ki, bu döneme, iktidarı-
mıza kadar. 

Değerli katılımcılar… 

Sanayicinin, yatırım yapması, üretim yap-
ması, istihdam alanı oluşturması, ihracat 
yapabilmesi için, geleceği mümkün oldu-
ğunca net, berrak şekilde kestirebilmesi 
gerekiyor. Bunu sizler benden çok daha 
iyi biliyor, iyi hissediyorsunuz. Ekonomi 
öngörülebilir bir çizgide değilse, hiç kimse 

yatırıma teşebbüs etmez. Eğer sanayici, 
yatırımcı, geleceği göremiyorsa, üç ay, beş 
ay, üç yıl, beş yıl sonra neler olabileceğini 
tahmin edemiyorsa, işini büyütmez, riske 
girmez. O zaman da, geçmişte olduğu gibi 
yerimizde sayarız. Bir gün de kriz kapıyı 
çalar ve işte 2001 yıllarında olduğu gibi 
ne var, ne yok, alır götürür. Onun için biz, 
sürekli istikrar ve güvene vurgu yaptık, 
yapıyoruz. Bu anlayıştan hareketle, illa ne-
gatif olmaya kendilerini zorlayan yorum-
lara, karamsar analizlere karşı çıktık. Kriz 
çığırtkanlarına, felaket tellallarına kulak 
asmadık. 

Açın, geçmişte yapılmış bazı yorumları bir 
kez daha okuyun. Her yıl Eylül ayında kriz 
olacak, ekim ayında kriz gelecek, olmadı 
Şubat ayı olumsuz geçecek, olmadı 2004 
felaket yılı olacak, 2005 kriz yılı olacak 
diyenler vardı. Çok şükür, söylediklerinin 
hiç biri çıkmadı. Peki bu olumsuzluk ha-
vası neden pompalanmaya çalışıldı? Bu 
karamsar tablolar neden çizildi? Bunun 
analizini de artık size bırakıyorum. Şimdi 
2007 yılında benzer bir senaryo yeniden 
sahneye konulmak isteniyor. Yok Cumhur-
başkanlığı seçimi var, yok genel seçim var, 
yok Ortadoğu, yok cari açık… 

Çok net söylüyorum, demokratik süreçle-
rin hukuka uygun olarak işleyişi Türkiye 
için bir zaaf nedeni olmayacaktır. Aksine, 
hukukun da bir saat gibi işlemesi, vakit-
siz tartışmalarla zaman kaybetmememiz 
Türkiye’nin gücüne güç katacaktır. Hükü-
metimin stratejisi tamamen Türkiye’nin 
kazanımlarını korumaya, geliştirmeye 
yöneliktir. İstikrarın, güvenin, demokrasi-
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nin anlamını, önemini en iyi siz iş adam-
ları bilirsiniz. İstikrarı muhafaza etmek, 
Türkiye’nin büyüme yolundaki istikame-
tini korumak için spekülatif tartışmalara 
girmiyoruz, girmeyeceğiz. Türkiye’nin 
kaybedecek zamanı, gücü, enerjisi yok-
tur. Dünyaya açık her ekonomide belli 
riskler vardır, bunu kabul ediyoruz. Ama 
Türkiye’de dikkat çekilen risklerin tama-
mı, kusura bakmasınlar, tamamen yapay 
risklerdir. Bakın Türkiye dünün Türkiye’si 
değil. Türkiye, 4 yıl öncenin Türkiye’si de-
ğil. Köprünün altından çok sular aktı. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye’de siyaset yapma metodu değişti, 
Türkiye’nin ekonomik yapısı daha da sağ-
lamlaştı, Türkiye’nin demokrasi standart-
ları daha da yukarıya çekildi. Artık Avrupa 
Birliği ile müzakere yürüten bir ülkeden 
bahsediyoruz. Hükümetimiz döneminde 
19 çeyrektir üst üste büyüyen bir Türkiye 
var bugün. Enflasyonunu tek haneli oran-
lara çekmiş, ihracatını üç haneli oranlarda 
hedeflemiş bir Türkiye var. Uluslararası 
sermaye konusunda bölgesinin yıldızı 
haline gelmiş bir Türkiye var. Bunları gör-
meden Türkiye üzerine analiz yaparsanız, 
Türkiye’yi 4 yıl önceki Türkiye gibi değer-
lendirirseniz, orada yanlış yaparsınız. 

Bakınız, cari açık konusu, özellikle son bir-
kaç yıldır sık sık bir risk alanı olarak dile 
getiriliyor. Evet, cari işlemler açığı yüksek 
seyretmektedir. Ancak cari işlemler açığını 
değerlendirirken bazı önemli noktalara da 
dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle açık, ih-
racat düşüşünden kaynaklanmıyor, burası 

önemlidir. Cari açığın yüksek seyretmesin-
de ithalat artışı önemli rol oynuyor. 2002 
yılından beri ithalat artışında da, uluslara-
rası piyasalardaki petrol fiyatlarının artışı-
nın etkili olduğunu görüyoruz. 

Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Eğer 
enerji fiyatları, 2002 yılı düzeyinde kalmış 
olsaydı, 2004 yılında cari işlemler açığının 
Gayri Safi Yurt içi hasılaya oranı yüzde 4, 
2005 yılında da yüzde 3.9 olacaktı. Yine 
büyüyen bir ekonomiyiz. Büyüdükçe, ma-
kine-teçhizat talebimiz de artıyor. Bu da 
cari açıkta geçici bir artışa neden oluyor. 
Diğer yandan cari açığın nasıl finanse edil-
diğini de gözden kaçırmamak gerekiyor. 
Bugün cari açığın finansman kalitesi artık 
eskiye göre çok iyi bir durumdadır. Küre-
sel sermayede 19 milyar dolar seviyesini 
yakaladık. Yine Merkez Bankası rezervleri-
miz, 2002’de 26.8 milyar dolar iken, bugün 
61 milyar dolara yükselmiştir. Özetle cari 
işlemler açığını dikkatle, özenle izliyoruz. 
Eğer riskli bir durum görürsek de, gereke-
ni yapmaktan hiç kaçınmayız. 

Değerli katılımcılar… 

Yine 2007’ye ilişkin sık sık gündeme ge-
tirilen bir konu da seçimler. Öncelikle, 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda 
Türkiye, tamamen Anayasa çerçevesinde, 
tamamen demokratik kurallar çerçeve-
sinde seçimini yapacaktır. Bu konu Nisan 
ayının, Mayıs ayının konusudur ve bizim 
gündemimizde şimdilik bulunmuyor. Bu 
konuyu sürekli gündemde tutarak bir ya-
pay risk oluşturmaya çalışanlar da artık 
bundan vazgeçmelidir. Çünkü bu tartışma-
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ları Türkiye’deki yatırımcılar izliyor, ulus-
lararası yatırımcılar izliyor. Hiç kimseyi 
bu gereksiz tartışmalarla tedirgin etmeye 
hakkımız yok. 

Genel seçimler konusunda da net tav-
rımızı ortaya koyduk. Bunu da sık sık 
vurguluyorum. Türkiye, seçim ekonomisi 
kavramını artık siyasi literatürden tama-
men çıkarmıştır. Böyle bir şeye tenezzül 
etmeyeceğiz. Seçim ekonomisi kavramıyla 
Türkiye’ye haksızlık, milletin bize verdiği 
emanete haksızlık etmeyeceğiz. Bu konu-
da da son derece kararlıyız ve bu kararlılı-
ğımızı da sürdüreceğiz. Yapısal reformlar 
konusunda da kararlılığımız devam edi-
yor. Seçim yılı da olsa, yapısal reformla-
rımızı belirlenen takvim çerçevesinde 
gerçekleştireceğiz. Özellikle Avrupa Birliği 
katılım sürecinde zaten bu reformları yap-
mak durumundayız. Türkiye, tarihinde hiç 
karşılaşmadığı, hiç tecrübe etmediği bir 
iyileşme sürecine girmiştir. Taş üstüne taş 
koyarak, bu iyileşme sürecini devam ettir-
mek zorundayız. Önümüze kim ne engel 
çıkarırsa çıkarsın, kim ne tür bahanelere 
sığınırsa sığınsın, biz kararlılıkla yolumu-
za devam edeceğiz. 

Bu iyileşmeden rahatsız olanlar elbette 
çıkacak. Türkiye’nin güçlü bir ekonomi-
ye sahip olmasından, bölgesinde güçlü 
bir devlet olmasından rahatsız olanlar 
çıkacak. Bunlar da her türlü yöntemi de-
neyerek Türkiye’yi yolundan saptırmaya 
çalışacaklardır. Ama biz, bunlara asla prim 
vermeyeceğiz. Türkiye’nin huzuruna, gü-
ven ve istikrar ortamına, barış ortamına 
darbe vurmak isteyenler kim olursa olsun, 

karşısında milletin sarsılmaz iradesini bu-
lacaktır. 

Değerli katılımcılar… 

Vatanseverlik, taş üstüne taş koymaktır. 
Milleti sevmek, millete hizmet etmekle 
olur. Bakın daha dün Bolu Tüneli’nin İs-
tanbul-Ankara yönünü hizmete açtık. Tam 
14 yıldır süren bir inşaat. Biz çalışmalara 
hız kazandırdık ve nihayet bitirip hizmete 
sunduk. Vatanseverlik budur. Vatanse-
verlik, Türkiye’nin ekonomik başarılarını 
daha da ileriye götürmektir. 2007 yılı, hiç 
kuşkunuz olmasın, Türkiye’nin atılımları-
nın devam ettiği bir yıl olacaktır. 4 yılda 
sorunların üzerine nasıl gittiysek, bu yıl da 
aynı kararlılıkla, aynı cesaretle gideceğiz. 

Bizim için önemli olan, kesintisiz, sağlıklı 
bir şekilde büyümek. Geçmişin bu konu-
daki kayıplarını mümkün olan en kısa 
zamanda telafi etmek. Ve bunu da siz sa-
nayicilerimizle başaracağız. Bugüne kadar 
sizinle başardık, bundan sonra da sizinle 
başaracağız. Mevcut sorunlarınızı da iyi 
biliyoruz. Sayın Başkan da biraz önce ifade 
etti. Ben hepsine tek tek girmek istemi-
yorum. Ancak şu kadarını söylemeliyim, 
bugünün Türkiye’si, 2002 yılının, 1990’lı 
yılların Türkiye’sinden çok farklıdır. Yarı-
nın Türkiye’si bundan da farklı olacak. Ya-
rının müreffeh ve aydınlık Türkiye’sini de 
hep birlikte inşa edeceğiz. Bu duygularla 
sözlerime son verirken, bütün sanayicileri-
mize başarılar diliyor, bir kere daha sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, muhterem hanıme-
fendi, değerli konuklar… Sizleri, sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Sizleri bu iki kıta’yı 
birleştiren, dünyanın en eski ve güzel şe-
hirlerinden İstanbul’da ağırlamak eşim ve 
benim için büyük bir zevk. 

Ülkelerimizin kaderlerinde kesişme nok-
taları var. Ortak anılarımız çoktur, tarihte 

bazen savaştık, bazen barış içinde yaşadık, 
ama savaşırken centilmen, barış içinde 
iken de hep dost olduk. İşgalcilere karşı 
savaşan bir çok Polonyalı kahramana Os-
manlı Devleti ikinci birer vatan olmuş; 
hatta topraklarımızda ilk kez bir başka 
ülkeden gelenlere bir köy (Polonezköy) ku-
rulup hediye edilmiştir. Uzun yıllar sonra 
Polonya ile Avrupanın çeşitli kurumların-

TIKAD “Yılın Başarı Ödülleri” 
Takdim Töreni

İstanbul | 24 Ocak 2007
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da ve NATO’da yan yana çalışma imkanına 
sahip olduk. NATO ve Avrupa birliği’nin 6. 
büyük üyesi olan Polonya’nın kısa bir süre 
zarfında gerçekleştirdiği başarılar ve şim-
di sizin önderliğinizde başlatılan atılımlar 
halkınız için daha da güvenli, müreffeh 
bir gelecek vaad etmektir. Komşuları ile 
iyi ilişkiler içinde bulunan, ABD ile stra-
tejik ortaklık sürdüren bir ülke olarak 
Polonya ile dış politika konularında görüş-
melerimizin önemli ölçüde örtüştüğünü 
görmek bizim için memnuniyet vericidir. 
Bu sebeplerle, yılın yabancı devlet adamı 
ödülünün size tevcih edilmiş olması bana 
göre çok anlamlı olmuştur. Zatı alinizi bu 
vesileyle tebrik ediyorum. 

Değerli konuklar…

Ben böyle anlamlı bir toplantıyı organize 
ettikleri için Türk İş Kadınları Derneği ve 
Avrupa Gazeteciler Cemiyeti yöneticileriy-
le dernek mensuplarına teşekkür ediyo-
rum. Düzenlemiş olduğunuz ‘Yılın Başarı 
Ödülleri’ töreni vesilesiyle Sayın konuk 
Cumhurbaşkanı ile birlikte aranızda ol-
maktan büyük memnuniyet duyduğumu 
da özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün 
ödül almayı hak eden, bütün değerli arka-
daşlarımı ve kuruluşları ayrı ayrı tebrik 
ediyorum. 

Elbette bu başarılar, bu ödüller, hem ülke-
mizin kalkınma yolunda kat ettiği mesa-
feyi, hem de buna iş dünyamızın değerli 
temsilcilerinin yaptığı katkıyı göstermesi 
bakımından da önemlidir. Ülkemizin de-
mokratikleşme, çağdaşlaşma ve modern 
dünyayla bütünleşme sürecinde hepinize, 

hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. 
Kadınların ekonomik, toplumsal ve siyasi 
hayatta hak ettikleri yeri almaları, ülke-
mizin kalkınmasına, gelişmesine öncülük 
etmeleri onur vericidir. Türk İş Kadınları 
Derneği’nin, İş dünyasında kadının varlı-
ğını güçlendirmek ve hayatın merkezinde 
daha fazla varolmasını sağlamak maksa-
dıyla yaptığını çalışmaları takdirle izliyo-
ruz. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda 
bu tür profesyonel örgütlenmelerin, ülke 
ekonomisine ve yönetimine büyük katkı-
lar sağladığı muhakkaktır. Zira modern 
Türkiye’yi kadın erkek ayrımı yapmadan, 
bütün üretim süreçlerine dahil olarak bir-
likte gerçekleştiriyoruz. Hızla kalkınmakta 
olan Türk ekonomisinin bütün süreçle-
rinde iş kadınlarımızın daha aktif roller 
almalarının gereği açıktır. Bu bağlamda siz 
öncü iş kadınlarımızın gayretlerini yürek-
ten tebrik ediyorum. 

Kamuda ve özel sektörde dikkat çekici 
bir performansla profesyonel kadın yö-
neticilerin yükselmeye başlamış olması 
ülkemizin müreffeh geleceği açısından son 
derece önemlidir. Aslında sadece ülkemiz 
açısından değil, bütün insanlığın gelişimi 
açısından da cinsiyet ayrımcılığının kalk-
ması, adaletin sağlanması; toplumların 
refaha ermesi açısından büyük önem taşı-
maktadır. Hükümet olarak kadınlarımızın 
toplumsal hayatta, iş hayatında, eğitimde, 
yönetimde, hak ettikleri yeri almaları için 
birçok yenilik yaptık, yapmaya devam 
edeceğiz. Kız çocuklarımızın eğitimi başta 
olmak üzere, kadınların toplumsal statü-
lerini güçlendirmek için bir çok alanda 
paralel yürüyen projeler üzerinde ısrarla 
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duruyoruz. Kadınların gücünün toplumun 
gücüyle doğru orantılı olduğunu düşünü-
yoruz. Dolayısıyla artık “bilim adamı”, “iş 
adamı”, “din adamı” gibi kalıplar değişmiş-
tir. Zira erkekler kadar kadınlar da hayatın 
her alanında aktif roller alıyorlar. 

Değerli konuklar… 

Merkezi idare ve yerel yönetimler eliyle 
Türkiye’nin bütün şehirlerinde kadınların 
toplumsal ekonomik üretim süreçlerine 
daha aktif katılımını sağlayacak bir çok 
proje yürütüyoruz. Türk İş Kurumu’nca 
gerçekleştirilen Aktif İşgücü Programı 
Projesi kapsamında girişimciliğin teşviki 
ve mesleki yeterlilik kazandırılması için 
yürütülen faaliyetlerde kadınlara da yer 
veriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve AB Komisyonu işbirliği ile 
Avrupa İstihdam Stratejisi ile Uyumlu 
Ortak İstihdam Değerlendirme Belgesi 
(JAP) üzerinde çalışmalarımız devam 
etmektedir. Sürecin devamında hazırla-
nacak Ulusal Eylem Planında kadınların 
istihdam piyasasındaki pozisyonlarının 
iyileştirilmesi için gereken bütün önlemle-
re yer vereceğiz. Yine Kadının Statüsü Ge-
nel Müdürlüğümüzce, kadın istihdamının 
artırılması için kadınlara yönelik mikro 
kredi uygulaması ile kadın girişimcilerin 
ihtiyaç duydukları eğitim, danışma, reh-
berlik, fon-finansman sağlama konularını 
içeren çalışmaları başlattığımızı sevinerek 
ifade ediyorum. 

Şunu çok biliyoruz ki en önemli yatırım, 
insana yapılan yatırımdır. Eğitimin kali-
tesini artırmak, eğitimde herkese fırsat 

eşitliği sunmak, mutlaka haksız rekabeti 
önlemek gelişmemiz ve kalkınmamız için 
büyük önem taşıyor. Bu nedenle hükümet 
olarak eğitime büyük önem veriyor, bütçe-
mizden en büyük payı dört yıldır eğitime 
ayırıyoruz. 2002 yılında 16 milyar 568 
milyon YTL olan MEB bütçesini, 2007’de 
21 milyar 355 milyon YTL rakamına yük-
selttik. İktidarımız döneminde 100 bin-
den fazla derslik açtık. Son dört yıl içinde 
537 bin adet bilgisayarı eğitim hizmetine 
kazandırdık. Milli Eğitim Bakanlığınca 
2003-2004 öğretim yılında ilk defa ilk ve 
orta öğretimdeki öğrencilere ücretsiz kitap 
dağıttık. 

Bakınız Türkiye’de, okul öncesi eğitim da-
hil olmak üzere ilköğretim ve lise çağında 
okuyan tam 14 milyon 874 bin 496 öğren-
cimiz var. Bu öğrencilerimizin yarısına ya-
kınının kız çocuklarımız olduğunu burada 
özelikle hatırlatmak istiyorum. 6 milyon 
938 bin 446 kız çocuğumuz, 7 milyon 936 
bin 50 erkek çocuğumuz okullarımızda 
öğrencidir. Bütün çocuklarımıza aydınlık 
bir gelecek hazırlamak için gecemizi gün-
düzümüze katıyoruz. Sosyal Riski Azaltma 
Projesi kapsamında yürüttüğümüz Şartlı 
Nakit Transferi programı ile, maddi im-
kansızlık nedeniyle çocuklarını okula gön-
deremeyen ailelerimize çocuklarını okula 
göndermeleri koşuluyla “eğitim yardımı” 
veriyoruz. Bu çerçevede, şimdiye kadar 
1 milyon 563 bin öğrencimizin ailesine 
500 milyon YTL’ye yakın kaynak aktardık. 
Medyamızın, sivil toplum kuruluşları-
mızın, tüm vatandaşlarımızın desteğiyle 
başlatıp yürüttüğümüz haydi kızlar okula 
kampanyasıyla 222 bin 800 kızımızı daha 
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okula kazandırdık. İnanıyorum ki bu kızla-
rımız, gelecekte önemli işlere imza atacak-
lar, ülkemize ve milletimize daha faydalı 
hizmetler sunabileceklerdir. 

Değerli konuklar… 

2003-2005 yılları arasındaki ortalama 
büyüme oranı tam yüzde 7.8 olmuştur. 
Hükümetimiz döneminde, Türkiye ekono-
misi 17 çeyrek üst üste büyüme başarısı 
göstermiştir. Bu bir rekordur. Gayri Safi 
Milli Hasıla’yı 181 milyar dolardan almı-
şız, bugün neredeyse 400 milyar dolara 
rakamına getirmiş durumdayız. Yani 4 yıl-
da, Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nı 
ikiye katlamışız. Daha sevindirici olan 
husus şudur: Geçtiğimiz 4 yıl boyunca bü-
yümenin itici gücü, özel sektör yatırımları 
olmuştur. Bu boyutuyla da büyüme, son 
derece sağlıklı, son derece sürdürülebilir 
bir yapıya sahiptir. Bu ülkenin kalkınma-
sının lokomotifi olacak sektör sanayi sek-
törüdür. Bu gerçekten hareketle Türk sa-
nayinin gelişmesi, üretimin ve istihdamın 
artması, yatırım imkanlarının zenginleş-
tirilmesi ve bölgesel kalkınmanın temini 
için önemli uygulamalar gerçekleştirdik. 

KOSGEB’in kurulduğu 1990 yılından 
2002 yılı sonuna kadar 20.5 milyon dolar 
destek sağlanmışken, 2003-2006 (Ekim) 
döneminde 233. 6 milyon dolar destek sağ-
ladık. 22 adet organize sanayi bölgesi ve 
44 adet küçük sanayi sitesini tamamladık. 
8 yeni organize sanayi bölgesi 15 küçük 
sanayi sitesi de tamamlanmak üzeredir. 49 
ilimiz için yürürlüğe koyduğumuz Teşvik 
Yasası, endüstri bölgelerinin ve teknoloji 

geliştirme bölgelerinin yaygınlaştırılması 
gibi projeler neticesinde, sanayi atılımı 
sadece belli bölgelere mahsus olmaktan 
çıkmaya başlamıştır. 

Bugün Türkiye ekonomisi güven ve istik-
rar zeminine oturmuştur. Bugün buradaki 
tablo da bu güvenin ve istikrarın eseridir. 
“Marifet iltifata tabidir” diye çok veciz bir 
sözümüz var. Marifet iltifat dengesini ku-
ran, Türkiye İş kadınları Derneği ile Avru-
pa Gazeteciler cemiyetine bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Burada ödül alan başta 
Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bütün 
değerli arkadaşlarımı bir kere daha yü-
rekten kutluyorum. Şahsıma verilen ödül 
için de teşekkür ediyorum. Sözlerime son 
verirken, başarılarınızın devamını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın 
mensupları olarak, Türkiye için, Türkiye 
ekonomisi için önemli görevler üstlenmiş 
bulunuyorsunuz. İnanıyorum ki, her biri-

niz bu görevi hakkıyla yerine getireceksi-
niz. Türkiye’nin tanıtımında ve ülkemizde 
yatırımların artmasında önemli sorum-
luluklar yükleneceksiniz. Ben, ülkemizde 
yatırımların artması yönünde, Ajansın 
rolünü son derece önemsediğimi özellikle 
ifade etmek istiyorum. Bu nedenle Ajansın 

Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı  

Mensuplarını Kabul

İstanbul | 24 Ocak 2007
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yasasına, Danışma Kuruluna Başbakan’ın 
başkanlık etmesi maddesini koyduk. 
Ajansla ilgili tüm gelişmeleri yakından 
takip ediyorum ve Ajansla çok yakın çalı-
şıyorum. 

Bakınız, bizim petrolümüz yok, bizim öyle 
bitmez tükenmez altın madenlerimiz yok. 
Biz, büyümek için, kalkınmak için sürekli 
yatırım yapmak, sürekli üretmek zorunda-
yız. Başta yoksulluk, gelir dağılımındaki 
eşitsizlik ve işsizlik olmak üzere ekonomik 
sorunlarımızın çözümünde yatırımlar kilit 
rol oynamaktadır. Bu amaçla yatırım orta-
mının iyileştirilmesine özel önem verdik, 
veriyoruz. Yatırımın önündeki engelleri 
kaldırmak konusunda tam bir kararlılık 
sergiliyoruz. 

Biliyorsunuz, özel sektörün ekonomideki 
rolünü güçlendirmeye yönelik çalışma-
larımızın önemli bir ayağı olan Yatırım 
Ortamını İyileştirme Koordinasyon 
Kurulu’nu işlevsel hale getirdik. Bu kurul, 
Türkiye’de iş ortamına ilişkin politikaların 
belirlenmesinde ve uygulanmasında, iş 
alemini temsil eden sivil toplum kuruluş-
larının da katılımını sağlayan çok önemli 
bir platform olmaya devam ediyor. Diğer 
yandan yatırım ortamının iyileştirilme-
sine ilişkin bir başka önemli gelişme ise 
2006 yılı Mayıs ayında kullanıma açılan 
“Türkiye Yatırım Portalı”dır. Yine kurum-
sal yönetim konusunda yatırım ortamının 
değerlendirilmesi ihtiyacından hareketle 
24 Kasım 2005 tarihinde SPK başkanlı-
ğında “Kurumsal Yönetim” konusunda 
çalışmalar yapacak yeni bir Teknik Komite 
kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlar… 

Bu konuda önemli bir adımımız da, Ya-
tırım Danışma Konseyi olmuştur. Ülke-
mizde yatırım ortamını iyileştirmek ve 
uluslararası yatırımları çekmek amacıyla 
üç kez de Yatırım Danışma Konseyi’ni top-
ladık. Yatırım Danışma Konseyi’nin bu üç 
toplantısına da bizzat ben başkanlık ettim. 
19 uluslararası şirketin üst düzey yöneti-
cilerinin ve Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu üyesi sivil toplum 
örgütlerinin başkanlarının katılımıyla bu 
üç toplantıyı İstanbul’da gerçekleştirdik. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 
yaptığımız tüm bu çalışmaların Ülkemize 
sağladığı katkılar artık net bir şekilde her-
kes tarafından görülmektedir. 

Gerek ulusal, gerekse uluslararası yatı-
rımlarda kayda değer artışlar sağlandığını 
tüm ilgili kesimler biliyor. Bakınız, Hazi-
ran 2003 öncesindeki on yılda, uluslarara-
sı doğrudan yatırım girişleri bazı istisnalar 
dışında 1 milyar dolar seviyesini aşama-
mıştır. 2003 yılı sonunda 1 milyar 752 
milyon dolarla bu aşılmış, 2004 sonunda 2 
milyar 883 milyon dolar ve 2005 sonunda 
ise 9 milyar 786 milyon dolara ulaşmıştır. 
2006 yılında ise doğrudan uluslararası ya-
tırımlar 19 milyar dolar seviyesine kadar 
yükselmiştir. 

Son yıllarda yatırım ortamının iyileştiril-
mesi konusunda atılan adımların olumlu 
sonuçlarının uluslararası kuruluşlarca 
yapılan çalışmalara da yansıdığını görü-
yoruz. Bunlardan birkaçını sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Dünya ekonomik Forumu 
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2006-2007 “Küresel Rekabet Endeksi”ne 
göre ülkemiz, 125 ülke içerisinde 59’uncu 
sırada yer almıştır. Aynı endekste Türkiye 
geçen yıl 117 ülke arasında 71. sırada yer 
almıştır. Yine, The Economist Dergisi ve 
ona bağlı ekonomik araştırmalar yapan 
The Economist Inteligence Unit tarafından 
yayımlanan çalışmada da önemli değerlen-
dirmeler yer almaktadır. Buna göre Tür-
kiye 2006 yılında, AB üyesi olan Polonya, 
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’dan daha 
fazla küresel sermaye çekmiştir. 

Yükselen piyasalar arasında en çok doğru-
dan uluslararası sermaye çeken “yedinci 
ülke” olmuştur. Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Konferansı’nın açıkladığı 
2006 Yılı Dünya Yatırım Raporu’na göre 
ise Türkiye, 35’inci sıradan 22. sıraya 
yükselerek bu anlamda gelecek vaat eden 
ülkeler arasında yer almıştır. Gerek yurtiçi 
yatırımlarda gerekse uluslararası doğru-
dan yatırım girişindeki bu gelişmeler ve 
değerlendirmeler, Türkiye’nin artık yatı-
rımlar için cazip bir ülke haline geldiğini 
açıkça göstermektedir. Aynı zaman da bu 
hedefte çok hızlı ilerleme kaydettiğine 
ve Dünya ekonomisinin güçlü bir aktörü 
olma yolundaki iddiasını açıkça sergileme-
ye başladığına işaret etmektedir. 

Değerli arkadaşlar… 

Burada önemli bir nokta, Türkiye’nin kısa 
süre içinde kaydettiği bu başarının korun-
ması ve daha ileriye götürülmesidir. Her 
zaman belirttiğimiz gibi, yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi, uzun soluklu bir süreç-
tir. Bu süreç içinde ve sonunda kazançlı 

çıkacak olan ise tartışmasız Türkiye’dir, 
vatandaşlarımızdır. Uluslararası yatırımla-
rın artması, hem bizim kendi yatırımcıları-
mızı destekleyecek, hem işsizlerimize iş sa-
hası oluşturacak, hem de çalışanlarımızın 
yaşam kalitelerini daha da yükseltecektir. 
İşte bu noktada, Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı’na önemli sorumluluk düşüyor. 
Türkiye’nin doğru bir şekilde tanıtılması, 
Türkiye’nin imkanlarının uluslararası yatı-
rımcılara anlatılması, küresel sermayenin 
Türkiye’ye çekilmesi konusunda, Ajans 
önemli rol oynayacaktır. 

Bakınız, biraz önce de belirttim, uluslara-
rası doğrudan yatırımlar uzun yıllar bo-
yunca 1 milyar dolar seviyesini aşmamış. 
Biz bunu 19 milyar dolar seviyesine kadar 
yükselttik. Asla yeterli değil. Türkiye, 
imkanlarıyla, potansiyelleriyle örtüşen 
miktarda sermayeyi çekmek zorundadır. 
Bu da sizin eseriniz olacaktır. Bu zorlu, 
fakat önemli görevde hepinize başarılar 
diliyorum. Yurt içinde ve yurtdışındaki 
arkadaşlarımız, inanıyorum ki en iyisini 
yapacaklar, Türkiye’yle birlikte başarının 
haklı gururunu yaşayacaklardır. Bu inanç-
la sözlerime son verirken, her birinizi yeni 
görevlerinizden dolayı tebrik ediyor, sizle-
ri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, bu an-
lamlı toplantıda aranızda olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
25’inci Kuruluş Yıldönümünü kutluyor, 
bu çok değerli kurumumuza emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, sermaye piyasası, başta 
özel sektör yatırımları olmak üzere altyapı 

yatırımlarımızın, kalkınmamızın uzun 
vadede sağlıklı finansmanı demektir. Bu-
gün tüm gelişmiş ülkelerde sermaye piya-
salarının da gelişmiş olduğunu, modern 
altyapılarıyla geniş bir kesime hizmet ver-
diğini görüyoruz. Ülkemizin ilk bağımsız 
üst kurulu olan Sermaye Piyasası Kurulu 
da 25 yılda önemli atılımlar yapmıştır. Bu 
süre içinde reel sektöre doğrudan 50 mil-
yar doların üzerinde kaynak aktarılmıştır. 
Ayrıca, sermaye piyasalarımızdaki fiyatlar 

SPK’nın 25. Kuruluş Yıldönümü 
Programı

Ankara | 25 Ocak 2007
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referans alınarak özelleştirme gelirlerinin 
daha etkin belirlenmesinde de ana kaynak 
olmuştur. 

Memnuniyetle görüyoruz ki, ekonomimi-
zin hızlı ve istikrarlı büyümesine paralel 
olarak kurumlarımız da artık büyümeye, 
fonksiyonlarını artırmaya, Türkiye eko-
nomisine çok daha fazla katkı sağlamaya 
başlamıştır. Bugün bunun haklı gururunu 
yaşıyoruz. Bakınız, 4 yılda Türkiye eko-
nomisinin katettiği mesafeyi görmek iste-
meyenler oldu. Milletin sevincini milletle 
paylaşmayanlar oldu. Ekonomide elde 
edilen tarihi başarılar karşısında, “iyileş-
me zaten başlamıştı, bu hükümet devam 
ettirdi” diyenler oldu. Şimdi ben önceki 
dönemin manzarasını burada bir kez daha 
sizlere hatırlatacak değilim. Aslında o gün-
leri hiç birimiz de hatırlamak istemiyoruz. 

Değerli katılımcılar… 

Gelin, sadece şu kurumlarımızın perfor-
mansına bir bakın. Hükümetimizin iş başı-
na geldiği ilk günden itibaren motivasyon 
artmış, ortak bir hedef belirlenmiş, ortak 
bir mücadele ruhu yakalanmıştır. Ardın-
dan da tam bir koordinasyon sağlanmıştır. 
Bugün ekonomimizin bütün kurumları, 
Hazine, Maliye, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğerleri tam 
bir uyum ve koordinasyon içinde çalışı-
yorlar. En önemlisi de özel sektör ile kamu 
yönetimi artık aynı istikamette yürüyor 
ve güç birliği yapıyor. Bağımsız kurullar, 
icazetli bir bağımsızlıkla değil, gerçekten 
bağımsız olarak fonksiyonlarını rahatça 
yerine getiriyorlar. Gerektiğinde, bir yanlış 

gördüklerinde cesaretle kalkıp bunu eleş-
tirebiliyorlar. Kamu Bankaları’na bakıyor-
sunuz, hiçbir müdahale olmadan, hiçbir 
baskı olmadan rahatça faaliyetlerini sür-
dürüyorlar ve artık kâr ediyorlar. Merkez 
Bankası’nın bağımsızlığı konusunu bu ülke 
yıllarca tartıştı. Ancak, Merkez Bankası’nın 
tam bağımsızlığı, fiilen hükümetimiz döne-
minde gerçekleşti. Yine KİT’lere bakıyor-
sunuz, asli görevlerini yerine getiriyorlar, 
Hazinemize yük olmadan çarklarını dön-
dürüyorlar. Geçmişte sürekli zarar eden 
KİT’ler bugün büyük kârlar elde ediyor. 

Geçmişte buraların da nasıl arpalıklar 
haline getirildiğini hepimiz biliyoruz. “Ha-
mili kart yakinimdir” yazılı kartviziti alan, 
gidip oralarda işe başlıyordu. Ardından 
hantallık, şişmiş kadrolar, zarar üstüne za-
rar. İşte “hamili kart yakinimdir” dönemi 
bizimle birlikte bitti. Çünkü popülizm bitti. 
Şimdi ekonomide elde ettiğimiz başarıyı, 
kendinden menkul, ya da başka sebepler-
den menkul görürseniz, en başta bu ülke-
nin kurumlarına, bu ülkenin çalışanlarına, 
işte SPK’ya, burada emek sarf eden arka-
daşlarımıza haksızlık etmiş olursunuz. 

Değerli katılımcılar… 

Bir ülke geleceğini net olarak göremiyorsa, 
yarın, öbür gün ne olacağı, hangi krizin 
patlak vereceği bilinmiyorsa, her an tedir-
ginlikle, her an şüpheyle yaşanıyorsa, ora-
da yatırım olmaz, üretim olmaz, istihdam 
olmaz. Ama siz ülkeye bir ufuk çizerseniz, 
hedeflerinizi net olarak ortaya koyarsanız, 
bu hedefleri tutturmak için azami gayret 
sarf ederseniz, işte orada ülkenin önü açı-
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lır, üretim de, yatırım da, istihdam da ar-
tar. Yine aynı şekilde, belirsizliğin olduğu 
ortamda, kurumlarda da belirsizlik oluşur. 
Her şeyden önce motivasyon bozukluğu, 
gönülsüzlük oluşur. 

Çok şükür bugün her alanda büyük atı-
lımların gerçekleştirildiği, ekonominin 
istikrar içerisinde büyüdüğü bir ortam var. 
Bütün kurumlarımız bundan heyecan du-
yuyor ve kararlılıkları, cesaretleri artıyor. 
Şunu açıkça söylemek istiyorum: Bizim, 
son 4 yılda elde ettiğimiz başarı, A şahsı-
nın, B şahsının, şu bakanlığın, bu kuru-
mun başarısı değildir. Bu hepimizin, mille-
timizin başarısıdır. Bu başarı, işte burada 
bulunan SPK mensubu arkadaşlarımızın 
başarısıdır. Her birimizin bu çorbada tuzu 
var. İşte bu birlik ruhuyla ülkemize istikrar 
ve güven getirilmiştir. Kurumlarımızın, 
kurullarımızın, sanayicimizin, yatırımcı-
mızın sağlam bir zeminde, öngörülebilir 
bir ortamda iş yapabilmesi sağlanmıştır. 
İstikrar ve güven temin edilince, bu ülke-
nin bürokratı da, kurumu da, kurulları 
da, gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma 
fırsatını bulmuştur. 

Şunun altını çizerek söylüyorum: Demok-
rasiyi, hukuku, güveni, istikrarı, toplumsal 
huzuru bütün tartışma temalarının üzerin-
de tutmalıyız. Zira durağanlığa, tereddüde, 
zaman kaybına artık hiç tahammülümüz 
yoktur. Her zaman söylüyorum, biz henüz 
işin başındayız. Yaptıklarımız, sadece baş-
langıç kabul edilmelidir. Bu ülkenin zamanı 
on yıllar boyunca hep boşa geçti. Şimdi biz, 
canla başla çalışarak bu kaybı telafi etme-
nin peşindeyiz. Önümüzdeki dönemde, 

hızımızdan hiçbir şey eksilmeyecek. Hem 
doğrudan yatırımlar, hem portföy yatırım-
ları artmaya devam edecek. Büyüme devam 
edecek. Enflasyonla mücadelemiz hız kes-
meden devam edecek. İhracatı üç haneli 
rakamlara çıkarmak için çabamız devam 
edecek. Yatırımı, üretimi istihdamı artırma 
gayretimiz katlanarak devam edecek. 

Bu ülke artık eskisinden daha sağlam, 
daha sağlıklı bir ekonomik yapıya sahiptir. 
Bizim bu kararlılığımızdan vazgeçmemiz 
asla mümkün değildir. Seçim ya da başka 
gelişmeler… Taviz vermemiz, gevşememiz 
asla söz konusu olmayacaktır. Türkiye’de 
demokrasinin işleyişi, artık istikrarsızlı-
ğa değil, istikrara, güvene, büyümeye ve 
kalkınmaya hizmet edecektir. Çünkü eşsiz 
bir rüzgar yakaladık. Tarihi bir atmosfer 
yakaladık. Bakın, Türkiye bizim dönemi-
mizde 17 çeyrek üst üste büyümüş. Tam 
19 çeyrektir üst üste büyüyebilme rekoru-
nu kırmış. Kişi başına milli geliri 4 yılda 
tam iki katına çıkarmış. Enflasyonu tek 
haneli oranlara kadar çekmiş. İhracatta, 
tarihinde ilk kez 85 milyar dolar seviyesini 
görmüş. Turizm gelirlerinde, özelleştirme 
gelirlerinde rekorlar kırmış. Doğrudan 
uluslararası yatırımlarda 19 milyar dolar 
seviyesini yakalamış. Bunlar başarılarımı-
zın sadece bir kısmı. 

Türkiye’ye dört yıl kazandırdık. Ama biz, 
geçmişe takılmadığımız gibi kendi başarı-
larımıza da takılıp kalmıyoruz. Bizim daha 
büyük hedeflerimiz var. Sadece rakamla-
rın büyümesiyle toplumun geliştiği iddia-
sında değiliz. Rakamların toplumun huzur 
ve refahıyla birlikte büyümesini önemsiyo-
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ruz. Bana göre, toplumsal sorumluluk alan 
herkes, önce toplumun ihtiyaçlarına odak-
lanmak zorundadır. İşte biz, 4 yılı aşkın bir 
zamandır bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu 
anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. 2013 
yılına kadar; kişi başına milli geliri 10 bin 
dolara çıkarmayı, ihracatta 210 bin dolar 
seviyesini yakalamayı, enflasyonu yüzde 
3’lere kadar düşürmeyi, Türkiye’yi dünya-
nın en büyük ekonomilerinden biri haline 
getirmeyi, hedefliyoruz. Daha da önemlisi, 
her zaman vurguladığım gibi ekonomiyle 
birlikte adaleti, paylaşımı, barışı, huzuru 
artırmamızdır. 

Eğer ekonomi sosyal politikalara paralel 
bir büyüme ve gelişme göstermezse, bu ül-
kenin belli kesimleri kendilerini güvende 
görür, belli kesimleri çaresizlikle baş başa 
kalırsa orada bir başarıdan söz edilemez. 
Bizim bütün gayretimiz toplumun güçlen-
mesi içindir. Unutmayalım ki devlet de, 
kurumlar da gücünü vatandaşından alır. 
Onun için, hepimizin önümüzdeki dönem-
de toplumun güçlenmesine odaklanması 
gerekir. Biz, kişi başına milli geliri 10 bin 
dolara yükseltmeyi hedeflerken, işçimizin, 
memurumuzun, esnafımızın, çiftçimizin 
de bu büyümeden hak ettiği payı alması-
nı istiyoruz. Ben inanıyorum ki, bu güzel 
hedeflere ulaşmak için şimdiye kadar ol-
duğu gibi, bundan sonra da birlikte gayret 
edeceğiz. İnsanımızın refahı için daha çok 
çalışacak, yine sizlerle birlikte başaracağız. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, 
ekonomimizin önemli kurumlarından biri 
olan Sermaye Piyasası Kurulunun 25’inci 
yılını tekrar kutluyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

185

Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Türkiye için son derece verimli geçeceğine 
inandığım 2007 yılının ilk ayını tamamla-
mak üzereyiz. Türkiye’mizde artık her ay 
güzel gelişmeler oluyor, eskiden yılda bir 
kez bile yaşandığında büyük heyecanlara 
sebep olan, gündem değiştiren iyi haberler 
artık günlük rutin haline geliyor. Bundan 
da ayrı bir memnuniyet duyuyorum. 

Türkiye’nin ve Türk milletinin gündemin-
de artık krizler değil fırsatlar var. Gerek 
tek tek bireyler gerekse millet olarak 
karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gereken bir dönemden 
geçiyoruz. Unutmayalım ki, yarın bizi 
nasıl bir hayatın, Türkiyeyi nasıl bir gele-
ceğin beklemesini istiyorsak bugün tercih-
lerimizi ona göre yapmak durumundayız. 
Siyasette de, işte de, okulda da, evde de bu 
bakışı hepimizin kazanması geleceğimiz 
bakımından büyük önem taşıyor. İster öğ-
renci olalım, ister ev kadını, ister memur 
ister bürokrat olalım, ister işveren ister 
işçi, ister seçmen ister siyasetçi olalım, he-
pimizin kaderi birbirine bağlıdır. 

Hangimiz görev ve sorumluluklarımızı 
ihmal edersek bilelim ki, fatura toplum 

olarak hepimize çıkacaktır, çıkmaktadır. 
Hatalarımızı yalnız işlesek de bedellerini 
hep birlikte ödüyoruz. Bu bilinci mutlaka 
yükseltmek durumundayız. Sadece bu-
günkü huzur ve refahımız bakımından 
değil belki ondan da çok yarınlarımız 
bakımından mesuliyetimizin ne kadar 
büyük olduğunu hepimiz idrak etmek 
durumundayız. Zira kritik bir aşamada bu-
lunuyoruz. Millet olarak büyük bir sıçra-
manın eşiğinde bulunuyoruz. Ya krizlerin 
hep fırsata döndürüldüğü bir geleceği inşa 
edeceğiz, ya da eski günlerde olduğu gibi 
fırsatlarımızı bile krize çevirdiğimiz kısır 
döngülere geri döneceğiz. Lütfen o siyasi 
felç dönemlerini iyi hatırlayın. Türkiye’nin 
içe kapandığı, bir fasit daire içinde bütün 
zamanını ve enerjisini kendi kendisiyle 
uğraşarak zayi ettiği o fetret günlerini iyi 
hatırlayın. Kaybettiğimiz yılları şimdi geri 
getirmek mümkün mü? O yıllar, milleti-
mizin memleketimizin ömründen gitti. O 
yıllar, Türkiye’nin ömründen gitti. O yıllar 
hepimizin sizin benim ömürlerimizden 
gitti. 

Şimdi soruyorum, çocuklarımızın ömrün-
den de yıllar eksilsin mi? Onlar da sonra 
geriye bakıp yıllarını ne için, ne uğruna 
heba ettiklerini mi sorsunlar? Türkiyenin 
neden geri kaldığını biz yeterince tartıştık, 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Ocak 2007
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konuştuk. Onlarda mı hayatlarını bu tar-
tışmayla geçirsin? İşte bütün bu sorulara 
eğer hayır diyorsanız, o zaman tercihinizi 
istikrardan yana yapıyorsunuz, demektir. 
O zaman siz de benim gibi kendi içinde 
ihtilaflı bir toplum olarak kalmak istemi-
yorsunuz demektir. O zaman siz de, içeride 
birbirimizle uğraşırken dışarıda neleri 
kaçırdığımızı merak ediyorsunuz demek-
tir. İşte biz bunun için dünyaya açık bir 
Türkiye istiyoruz dedik ve Türkiye’yi dün-
yaya açtık, dünyayı da Türkiye’ye getirdik, 
getiriyoruz. Onun için Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk gibi biz de diyoruz ki, milleti sev-
mek ona hizmet etmekle olur. Eğer vatanı, 
milleti sevme iddiasındaysak o zaman yap-
tıklarımızın vatana, millete ne kaybettirip 
ne kazandırdığına iyi bakmak durumun-
dayız. Milletimizin birlik ve beraberliğine, 
huzur ve istikrarına kastedenlerin oyunla-
rına karşı hepimiz uyanık olmalıyız. 

Türkiye’yi tekrar dünyadan koparmak, 
yalnızlaştırmak, kendi içinde birbirine 
düşürmek isteyenlerin gayretlerine tanık 
oluyoruz. Bunu vatanseverlik kılıfı altında 
yapanlar olduğunu da biliyoruz. Elbette 
başarıya ulaşmaları mümkün değildir. An-
cak sosyal yapımızı tahrip etmelerine de 
izin veremeyiz. Bu sadece güvenlik tedbir-
leriyle halledilecek bir mesele de değildir. 
Mesuliyetimin gereği olarak bu uyarıyı 
yapıyorum; milletimizin iyiliğine, menfa-
atlerine hizmet etmeyen hiç bir söyleme 
iltifat etmeyin. Unutmayın ki, zihinleri 
bulandıran, şiddet ve nefret gibi tehlikeli 
karışımlar içeren hiç bir söylem, ne adına 
olursa olsun millete hizmet etmeyecektir. 

Tarihte ve günümüzde bu tür söylem ve 
çağrıların yükseldiği toplumlara dönüp 
bakın. Yoksulluk, felaket, acı ve gözyaşı 
görürsünüz. Hamaset yaparak yükselen, 
refaha, huzura kavuşan hiç bir millet 
gösteremezsiniz. Hamaset hep yükseldiği 
toplumların hayat kalitesini düşürmüştür. 
Temel nedenini ben size söyleyeyim, çün-
kü hamasetin içinde öfke, nefret ve şiddet 
vardır. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kes-
kin sirke de sadece küpüne zarar verir. Biz 
öfkeyle değil aklı selim ile anılan bir mille-
tiz. Tarihte de hep öyle olduk. Mutlulukla 
görüyoruz ki bugün de milletimiz, öfke ve 
nefretin tuzağına düşmeyecek kadar uya-
nıktır, aklı selim sahibidir. Allah milletimi-
ze siyasi felç dönemlerini, fetret dönemle-
rini bir daha yaşatmasın, diyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Artık yargı aşamasında olduğu için ayrın-
tılarına girmeyeceğim. Ancak önemli bul-
duğum bir hususu tekrar vurgulamakta 
yarar görüyorum. Hrant Dink cinayetinin 
bütün yönleriyle aydınlatılması, adaletin 
yerini bulması bakımından elbette kutsal 
bir görevdir. Bunun yanında, huzur ve 
istikrarımıza, birlik ve beraberliğimize, 
düşünce özgürlüğüne ve demokrasimize 
kastedenlerin benzer alçakça girişimlere 
bir daha cesaret edememeleri bakımından 
da sonuca ulaşmamız büyük önem taşı-
yor. Biz yürütme olarak bu sorumlulukla 
hareket ettik ve ediyoruz. Bu mücadelede 
Polisiye tedbirler elbette önemlidir, bu 
konuda emniyet güçlerimiz varsa hatala-
rından da dersler çıkartarak üzerlerine 
düşeni yapma gayreti içindedirler. Nite-
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kim çabuk, dikkatli ve kapsamlı hareket 
edilerek Hrant Dink cinayetinin zanlısı, 
olayın üstünden sadece 32 saat geçmişken 
yakalanmıştır. Bununla yetinilmeyerek 
olayla ilgili bağlantıları olabilecek herkes 
incelemeye alınmış, cinayeti hazırlayan 
ilişkiler ağını çözmek için çalışmalar de-
rinlemesine sürdürülmüştür, halen de 
sürdürülmektedir. 

Bu ülkenin birliğini, huzurunu, güvenli-
ğini ve istikrarını korumak konusunda 
hepimiz hassas olmak, dikkatli olmak, 
uyanık olmak zorundayız. Bakınız bu ha-
dise, Türkiye’de huzur ve istikrarın, ne ka-
dar önemli kazanımlar olduğunu bir kere 
daha ortaya koymuştur. Türkiye’nin bu-
günlerine sahip çıkmak, yarınlarını kazan-
mak anlamına gelmektedir, bunu da hepi-
miz iyi bilmeliyiz, iyi anlamalıyız. Popüler 
kültürün oluşmasında payı olan herkes, 
bu ülkenin geleceği adına, toplumumuzun 
huzuru ve selameti adına üzerine düşen 
sorumluluğu hakkıyla yerine getirmelidir. 
Birlik ve beraberliğimiz her şeyin üstünde 
tutulmalı, günlük polemiklere malzeme 
edilmemelidir. 

Gelin hep birlikte interneti silaha dönüş-
türen, uyuşturucuya, cinsel sapkınlığa 
dönüştüren sanal çetelere hep birlikte 
savaş açalım. Temiz internet kapmpanyası 
başlatalım. Biz bunun hukuki altyapısını 
oluşturmak için hükümet olarak çalışma-
larımızı yoğunlaştırdık. Sizler de, en başta 
internet servis sağlayıcıları, hazırlayıcı ve 
kullanıcıları, kafecileri olmak üzere anne 
babalar, öğretmenler, gazeteciler, televiz-
yoncular, sivil toplum örgütleri olarak bu 

kampanyaya katılın. Interneti, her türlü 
kirlilikten arındıralım. yavrularımız için 
güvenli bir alana, temiz bir bilgi ve iletişim 
kaynağına dönüştürelim. 

Değerli vatandaşlarım… 

İnsana önem veren, hayat kalitesini yük-
seltmeyi hedefleyen bir anlayışla, dünyaya 
açık, değişime açık, yeni fikirlere, yeni pro-
jelere, yeni atılımlara açık ve değerlerine 
de bağlı bir ülke olmak bizim için aydın-
lığa giden tek çıkar yoldur. Bu vizyonla, 
bu perspektifle, bu rotayla geçen dört yıl 
içinde Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen, 
en hızlı gelişen ülkelerinden biri olmuştur. 
Hedefimiz Türkiye’yi sayılı zenginleri olan 
değil, millet olarak topyekün kalkınan, 
topyekün kazanan, topyekün ilerleyen bir 
ülke haline getirmektir. Çok şükür, dört yıl 
gibi kısa bir zaman içinde önemli kazanım-
lar elde ettik. Artık zaman, bu ülkenin aley-
hine değil, lehine işliyor. Bütün ekonomik 
göstergeler her geçen gün milletimizin re-
fah yolunda ilerlemekte olduğunu açıkça 
ortaya koyuyor. 

Her vesileyle ifade ediyorum; bu ülkenin 
en önemli sorunlarından biri öteden beri 
daima gelir dağılımındaki eşitsizlik olmuş-
tur. Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk 
günden beri gelir dağılımındaki bu adalet-
sizliği gidermek, gelir grupları arasındaki 
uçurumları kapatmak için gayret göster-
dik, önemli tedbirler aldık. Açık yürekli-
likle ifade edeyim ki, bugün Türkiye’de 
henüz gelir adaletsizlikleri tümüyle or-
tadan kaldırılmış değildir. Ancak hemen 
şunu da ilave etmekte yarar görüyorum: 
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gelir dağılımını hakkaniyetli bir düzene 
kavuşturmak için attığımız adımların 
önemli neticeler vermeye başladığını hep 
birlikte görüyoruz. Bugün alt gelir grupla-
rı, yoksulluk çeken, geçim zorluğu çeken 
insanlarımız kaderlerine terk edilmedik-
lerini görüyorlar, biliyorlar. Elbette, bu 
toplumsal yarayı tamamen iyileştirmek, 
bu ülkede yaşayan her vatandaşımızı in-
sanca yaşayabileceği bir hayat standardı-
na kavuşturmak için yeni adımlar atmaya 
devam edeceğiz. 

Aziz vatandaşlarım… 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son 
açıklanan rakamları, ülkemizin gelir 
dağılımıyla ilgili olarak doğru bir yol-
da ilerlemekte olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. Biz göreve geldiğimizde 
nüfusumuzun gıda ve gıda dışı yoksul-
luk oranı yüzde 27 seviyesine yükselmiş 
durumdaydı. Uyguladığımız insan odaklı 
sosyal politikalar ve ekonomik tedbirlerle 
2005 yılı sonu itibariyle bu oranı genel-
de yüzde 20’ye, kentlerde yüzde 12’lere 
kadar gerilettik. Bugün bu rakamlar çok 
daha pozitif noktalara gelmiştir, ancak 
2006 rakamları bu yılın sonunda ortaya 
çıkacağı için 2005 rakamlarını vermek-
le yetiniyorum. Bunlar da son derece 
önemli rakamlardır, Türkiye’nin gelişme 
hızını inkar edilemeyecek biçimde orta-
ya koyan, “kalkınma sokağa yansımıyor” 
diyenlere cevap olacak nitelikte iyileşme-
lerdir. 

Bu rakamlar, 2002’den 2005 sonuna 
kadar geçen dönemde tam 4 milyon in-

sanımızın yoksulluk sınırının altında 
yaşamaktan kurtulduğunu gösteriyor. 
Bu gelişme önemli bir gelişmedir, bu tab-
lo insanımızın kalkınması bakımından 
son derece değerli bir tablodur. Bakınız, 
2002’de günlük geliri 1 doların altında 
olan tam 136 bin insanımız varken, bu 
rakam bugün 10 bine kadar düşmüştür. 
2002 yılında, toplumun en yoksul yüzde 
20’lik kesiminin toplam gelirden aldığı 
pay ancak yüzde 5 oranını biraz aşabili-
yorken, en zengin yüzde 20’lik kesimin 
aldığı pay yüzde 50’yi buluyordu. Yani en 
yoksullarla en zenginlerin toplam gelir-
den aldıkları paylar arasında 10 katlık bir 
fark oluşmuştu. 2005 yılı sonu itibariyle 
bu makas daralmış, en yoksulların toplam 
gelirden aldığı pay yüzde 6’ya yükselmiş, 
en zenginlerin aldığı pay yüzde 44’e geri-
lemiştir. 

Gelişme en yoksul olanların lehinedir, 
gelir adaletinin, toplumsal refahın sağ-
lanması lehinedir. Bu gelinen seviye 
elbette yeterli değildir. Gelir dağılımımız-
da yılların ihmaliyle açılan adaletsizlik 
makasının bir anda kapanması, arızaların 
hemen bütünüyle ortadan kaldırılması 
zaten beklenmemelidir. Ekonomik ger-
çekler, maalesef geçmişte iddia edildiği 
gibi sihirli değneklerle değiştirilememek-
tedir. Başarılar ancak doğru yolda sabırla 
ilerlemekle, kararlılıkla, disiplinle ve ni-
hayet samimiyetle elde edilebilmektedir. 
Önemli olan rotanın doğru tutulmasıdır, 
istikrarın korunmasıdır, insana hizmetin 
öncelikli amaç olmasıdır, bu gayretlerin 
ardından çok daha güzel günler, çok daha 
aydınlık yarınlar mutlaka gelecektir. 
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Değerli vatandaşlarım… 

Sevindirici olan gelir dağılımımızda en 
fakir ve en zengin arasındaki mesafenin 
hızla kapanması, orta gelir gruplarının, 
yaygın deyişle orta sınıfın ya da orta dire-
ğin genişlemesidir, merkezin güçlenme-
sidir. Orta sınıfın güçlenip genişlemesi, 
refah ve zenginliğin topluma yayılmaya 
başladığını göstermektedir. Bu tablo bu 
bakımdan da önemlidir. Bu tablo siyasi 
ve ekonomik istikrarın ardından, sosyal 
istikrarın da yakalanmakta olduğunu 
göstermektedir. Sosyal istikrar, toplumsal 
barış demektir. Bu dönemde hükümet 
olarak üzerinde en çok durduğumuz, 
büyük hassasiyet gösterdiğimiz kavram 
“sosyal restorasyon” kavramıdır. Bu kav-
ram, toplumsal dengelerimizin yeniden 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını, sos-
yal istikrarımızın güçlendirilmesini ifade 
etmektedir. Geçmiş dönemlerde ne yazık 
ki, yanlış politikaların sonucu olarak ha-
yat stardartlarımız düşmüş, orta sınıfımız 
erirken yoksulluk sınırının altında bir 
gelirle yaşayan insanlarımızın sayısında 
patlama yaşanmıştır. İşte bu gidiş, 4 yıllık 
icraatlarımızla artık tersine dönmüştür. 
Gelinen nokta hem sevindiricidir, hem de 
umut vericidir. Düne kadar evinin kirasını 
ödemekte zorlanan insanlarımız, bugün 
kira öder gibi taksitlerle başını sokacak bir 
ev sahibi olma, ayağını yerden kesecek bir 
araba sahibi olma imkanına kavuşmuştur. 

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite ar-
tıyor, daha çok insanımız, çok daha iyi 
şartlarda bu hizmetlerden yararlanıyor. 
Yoksulluk sınırının altındaki 4 milyon in-

sanımıza daha böylesi bir orta sınıf hayat 
standardı temin ettik. Etrafınıza dönüp 
bakın, mutlaka bu 4 milyon insanımız 
arasında tanıdıklar bulacak, hayatlarının 
nasıl değiştiğini göreceksiniz. Açık söylü-
yorum, bu 4 milyon insanımız arasında 
benim tanıdığım, bildiğim aileler var. 
İnşaallah kalan milyonlara da böyle bir 
hayatın kapılarını açacağız. Bunun hazır-
lıklarını azimle ve kararlılıkla yapıyoruz. 
İnanıyorum ki, bu yolda aynı ciddiyetle, 
aynı gayretle ilerleyen bir ülke olarak kişi 
başına 10 bin dolar gelire kavuşacağımız o 
aydınlık günlere hiç de uzak değiliz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye’nin nerelerden nerelere geldiğini 
daha iyi anlatabilmek, kalkınma yolunda 
aldığımız mesafeleri vurgulamak için her 
ay sizlere o ay içinde yaptığımız açılış-
lardan, hizmete açtığımız tesislerden de 
sözediyorum. Bu ay Türkiye’nin ulaşım 
haritası için son derece önemli bir yatırı-
mın ilk etabını hizmete açmanın, yıllardır 
gerçekleşmesini beklediğimiz bir rüyayı 
gerçeğe dönüştürmenin heyecan ve mut-
luluğunu yaşadık. Bundan tam 20 yıl önce 
projelendirilen ve ne yazık ki biz göreve 
geldiğimizde adeta kaderine terkedilmiş 
durumda bulunan Bolu Dağı Tüneli’ni, 
İtalya Başbakanı Romano Prodi’nin de ka-
tıldığı bir törenle hizmete açtık. 14 yıldır 
çeşitli nedenlerle aksayan bu süreç hükü-
metimizin ısrarlı çalışmalarıyla nihayet 
hayırlı bir sona bağlanmış ve milletimiz 
dev bir eser daha kazanmıştır. İki kez sel, 
iki kez deprem felaketi yaşayan ve bir dö-
nem vazgeçilme aşamasına gelinen, meyve 
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sebze deposu olarak kullanılması düşünü-
len bu tünel, inanıyorum ki Türkiye’nin 
son dört yıl içinde yaşadığı büyük atılımın 
sembollerinden biri olacaktır. 

Maalesef aradan geçen 14 yılın milleti-
mize zaman açısından, kaynak açısından, 
bölgedeki trafiğin getirdiği sıkıntılar açı-
sından ağır faturaları olmuştur. Ancak biz 
hükümet olarak hiç yılgınlığa kapılmadan, 
geçen 14 yıldan da önemli dersler çıka-
rarak, yanlışları tespit ederek yolumuza 
devam ettik, bugünlere geldik. Bildiğiniz 
gibi İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağ-
layan karayolu, Türkiye’nin kara yolu 
haritasının ana arteri konumundadır. 
Bolu Tüneli’nin bulunduğu bölge, trafik 
yoğunluğunun en üst seviyede yaşandığı 
bir bölgedir ve maalesef Edirne’den başla-
yıp İstanbul üzerinden Ankara’ya ulaşan 
en büyük otoyol projemizin de bugünlere 
kadar tamamlanamayan eksik parçasıdır. 
Bu tüneli hizmete açmak suretiyle, hem 
bölgede yaşanan trafik tıkanıklığını büyük 
ölçüde aşmak, hem de ulusal ve uluslarara-
sı taşıma imkânlarını geliştirmek bakımın-
dan çok önemli bir adım atmış oluyoruz. 
Bu sayede şehirlerimiz arasındaki ticari 
ilişkiler hız kazanacak, yılda 40 milyon 
dolar civarında bir tasarruf sağlanacak, 
bu da ekonomimiz için önemli bir kaynak 
olacaktır. 

Türkiye gerçekleştirdiği her projeyle, hiz-
mete açtığı her yatırımla büyüyor, kalkını-
yor, güçleniyor. İşte Bolu Tüneli’ni hizmete 
açtık, Marmaray’da tünel kazıları başladı, 
Hızlı Tren Projesi adı gibi hızlı ilerliyor. 
Açılan havaalanlarını, limanları, duble 

yolları, Türkiye’nin her yerinde yükselen 
konut projelerini, kentsel dönüşüm proje-
lerini, organize sanayi bölgelerini, hasta-
neleri, okulları, adliye binalarını, barajları, 
göletleri, diğer altyapı çalışmalarını bu tab-
loya ekleyiniz. Karşınızda her geçen gün 
kalkınan, her geçen gün ilerleyen, mutlu 
ve müreffeh bir ülke olma yolunda adım-
larını sıklaştıran heyecan verici bir ülke 
göreceksiniz. İşte o Türkiye, bize yakışan, 
milletimize yakışan, geçmişimize yakışan, 
büyüklüğümüze yakışan Türkiye’dir, inşal-
lah o güzellikleri yakalamak üzereyiz. 

Türkiye büyük bir ülkedir, tarih okumayı 
bilen herkes de bu gerçeğin farkındadır. 
Ülkemize inanmaktan, güvenmekten, 
yarınlara umutla bakmaktan, aydınlık bir 
gelecek için geceli gündüzlü çalışmaktan 
asla vazgeçmeyeceğiz. Allah ülkemizin, 
devletimizin, milletimizin yolunu açık et-
sin. Bu duygularla sözlerime son veriyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla. 
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Değerli valiler, değerli konuklar… Sizleri, 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 
Türkiye’nin yeniden imarı bakımından 
son derece önemli olan bir proje vesile-
siyle aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Memnuniyetle söyleyebilirim ki Türkiye 
artık büyüyor, kalkınıyor. Daha da önem-
lisi Türkiye, adaletli bir şekilde, bütün 
bölgeleriyle, bütün şehirleriyle, bütün ilçe 
ve köyleriyle birlikte büyüyor, birlikte kal-
kınıyor. Son 4 yılda Hükümet olarak çok 
önemli, icraatlar gerçekleştirdik, fikirler, 
değerler, projeler ürettik. Toplumsal bo-
yutu ağır basan projelerimizden biri de 
KÖYDES’tir. Hükümet olarak bu projeye 
büyük önem veriyoruz. Zira bu projenin 
muhatabı bütün milletimizdir. Cumhuri-
yet tarihimizin en önemli kırsal kalkınma 
hamlesi olarak gördüğümüz bu projenin 
hayata geçmesinde değerli valilerimizin ve 
kaymakamlarımızın gayretlerini takdirle 
izliyoruz. 

KÖYDES, ülkemizde üretilen değerin kır-
sal bölgelerimize ulaştırılması değil, kırsal 
alanlarımızın da değer üreten bir yapıya 
kavuşmasının önemli bir merhalesidir. 
Zira, şehirlerimizi, köylerimizi mamur 

hale getirmeden Cumhuriyetimizin “mua-
sır medeniyet” hedefini gerçekleştirmemiz 
mümkün değildir. Şimdi ne mutlu bize ki, 
kentlerimizle birlikte artık köylerimiz de 
büyük bir kalkınma seferberliği içerisinde-
dir. Takdir edersiniz ki, 21. yüzyılda, hala 
yolu olmayan, suyu olmayan köylerimizin 
varlığı, bizim için kabul edilebilir bir du-
rum değildi. Ülkemizin bütün şehirlerinde 
ve köylerinde, insanca yaşamanın asgari 
şartlarını sağlamadan, bu hedef için çalış-
madan geçecek her anın büyük bir vebali 
olduğunu, omuzlarımıza ağır sorumluluk-
lar yüklediğini çok iyi biliyoruz. 

Anayasamız, devletimizi “sosyal bir hu-
kuk devleti” olarak tanımlıyor ama, ne 
yazık ki, devletin bu temel özelliği yıllarca 
ihmale uğramıştır. Bu ihmaller merkez 
ile çevre arasında, köy ile kent arasında 
büyük bir ayrıma yol açmıştır. Köylerimiz 
ihmal edilirken büyük göçe maruz kalan 
kentlerimiz de adeta birer büyük köy ha-
line gelmiştir. Oysa köyün ihmali tarımın, 
hayvancılığın, üretimin, ürünün ihmali ile 
eş anlamlıdır. Biz şimdi yılların ihmalini 
gidermeye, köylerimizi ve köylülerimizi 
layık oldukları yaşam şartlarına kavuştur-
maya çalışıyoruz. 

KÖYDES Projesi Valiler 
Toplantısı

Ankara | 01 Şubat 2007
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Değerli konuklar… 

Biliyorsunuz, Türkiye’de uzunca bir za-
man her iş Ankara’dan yürütüldü. Mer-
kezi idare bütün faaliyet alanlarından 
sorumluydu. Devletin bu son derece 
dikey örgütlenme şekli, birçok sorunu da 
beraberinde getiriyordu. Hiç şüphesiz bu 
durum, devlet hizmetlerinin hantallaş-
masına hatta durmasına neden oluyordu. 
Demokrasi, katılımcılık, vatandaş odaklı 
hizmet anlayışı gibi çağdaş eğilimler, hep 
geri planda kalıyordu. Hükümetimiz önce-
likle bu yanlış anlayışı, bu yanlış geleneği 
değiştirmekle işe başladı. İnsan ve hizmet 
kavramlarını yönetim felsefemizin merke-
zine yerleştirdik. Hantal, merkeziyetçi ve 
formalitelere boğulan bir yönetim anlayışı 
yerine, hizmetin kalitesini, hızını ve kapsa-
mını ön planda tutan bir anlayışı önemse-
dik. Yerel yönetimlerin hareket alanlarını 
genişlettik, daha çok inisiyatif kullanma-
larını mümkün hale getirdik. Artık yerel 
yönetimlerimiz, merkezi idareye rağmen 
değil, merkezi idarenin desteğiyle iş yapı-
yorlar, proje üretiyorlar. Böylece sorunlar 
yerinde tespit ediliyor, yerinde çözülüyor. 

Bakınız, iktidara geldiğimizde ilk attığımız 
adımlardan biri, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nü kaldırıp, bu misyonu ye-
rel yönetimlere devretmek oldu. Zira bir 
şehrin ihtiyaçlarını en iyi o şehrin valisi 
bilir, belediye başkanı bilir, kaymakamı 
bilir, bilmelidir. KÖYDES kapsamında 
doğrudan kaymakamlarımızın, il genel 
meclisi üyelerimizin ve muhtarlarımızın 
yönetiminde olduğu Köye Hizmet Götür-
me Birlikleri çalışmayı üstlendi. Böylece 

hizmetler, merkezden beklenmek yerine, 
yerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Mo-
dern dünyada kamu yönetimi, sadece iş-
lerin mevzuata uygunluğunu takip etmek 
değil, ülkenin bir bütün olarak kalkınma-
sına katkıda bulunmak, değer üretmek, 
tıkanan yolları açmaktır. Devletin anayasal 
tarifine uygunluğunu sağlamak için vatan-
daşın yönetime katılmasını, taleplerinin 
karşılanmasını gerçekleştirmek zorun-
dayız. Onun için, asayiş kadar, güvenlik 
kadar toplumun güçlenmesini, üretim ve 
istihdam kapılarının açılmasını da önem-
semek zorundayız. 

Bizler, yerel yönetimlerimizin güçlenmesi-
ni devletin zayıflaması olarak değil, toplu-
mun ve demokrasinin güçlenmesi olarak 
görüyoruz. Devletler güçlerini toplumlar-
dan alır. Türkiye Cumhuriyeti devleti de 
gücünü aziz milletimizden almaktadır. 
Bize düşen bu güç birliğini kuvvetlendir-
mek, toplum ile devletin aynı büyüme, 
ilerleme, kalkınma hedeflerine emin adım-
larla yürümesini sağlamaktır. 

Değerli konuklar… 

KÖYDES projesinin en önemli hedefi, 
köylerimizi şehirlerimize eklemleyerek 
vatandaşımızı ve ülkemizi güçlendirmek-
tir. Bu projeyle susuz veya suyu yetersiz 
köylerimize sağlıklı ve şebekeli içme suyu 
götürüyoruz. Toplam yol ağı içinde asfalt 
oranını artırıyor, birinci derece öncelikli 
yol ağını stabilize ve asfalt, ham ve tesviye 
yolları ise stabilize kaplıyoruz. Bu proje, 
sadece köylere su ve yol götürmek olarak 
değerlendirilmemelidir. Şu ana kadar elde 
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ettiğimiz sonuçlar göstermiştir ki, proje, 
köylerimizin tarıma, ticarete, üretime olan 
katkılarını da ciddi oranda artırmaktadır. 

Değerli konuklar… 

KÖYDES projesi bölgesel adaleti sağlamak 
adına bu güne kadar atılan adımların en bü-
yüğüdür. Sadece bu projeyle Türkiye’nin iki 
yılda nereden nereye geldiğini özetlemek is-
tiyorum. Bakınız 2005 yılında neler yaptık? 
Proje kapsamında 2005 yılında, içme suyu-
na 100 milyon YTL, yol çalışmalarına 100 
milyon YTL olmak üzere toplam 200 milyon 
YTL ödenek tahsis ettik. İçme suları alanın-
daki çalışmalar neticesinde 2005 yılında 
susuz 239 köyümüz ile 557 köy bağlısı içme 
suyuna kavuşmuştur. Yeterli ve şebekeli 
içme suyuna kavuşan yerleşim birimlerinde 
yaşayan toplam nüfus 812 bin 329’dur. 2005 
yılında KÖYDES Projesi kapsamında yol 
sektöründe gerçekleştirilen çalışmalar so-
nucunda, 6 bin 13 km stabilize yol, 744 km 
birinci kat asfalt yol, 537 km ikinci kat asfalt 
yol, 42 adet köprü, bin 451 adet menfez, 77 
km ham yol, 42 km beton yol, 264 km tesviye 
yol yapımı tamamlanmıştır. 2006 yılında ise 
KÖYDES’e 2 milyar YTL ödenek tahsis ettik. 

KÖYDES kapsamındaki çalışmalar netice-
sinde 2006 yılında susuz 650 köyümüz ile 
799 köy bağlısı içme suyuna kavuşurken, 
suyu yetersiz 4 bin 304 köyümüz ile 2 bin 
825 köy bağlısı yeterli içme suyuna kavuş-
muştur. Yeterli ve şebekeli içme suyuna ka-
vuşan toplam 8 bin 578 yerleşim biriminde 
yaşayan nüfus ise 2 milyon 168 bin 883’tür. 
Yol sektöründe gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda, 22 bin 342 km stabilize yol, 11 

bin 664 km birinci kat asfalt yol, 10 bin 899 
km ikinci kat asfalt yol, 322 adet köprü, 5 bin 
81 adet menfez, 694 km ham yol, 377 km 
beton yol, 2 bin 633 km tesviye yol yapımı 
tamamlanmıştır. 

Bütün bu işler, bu projenin 73 milyon in-
sanımız için ne kadar önemli olduğunu, 
ürettiği sosyal faydanın ne kadar yüksek 
olduğunu ve projenin ne kadar başarıyla 
yürütüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır. 
Bu başarı da, ülkemize hakim olan güvenin, 
istikranın semeresidir. Bu çalışmalar ülke-
mizin güvenliğinden ekonomisine, sosyal 
barışından adaletine kadar yapılmış en an-
lamlı yatırımlardır. Vatandaşımızın ülkesine 
aidiyet duygusunu güçlendiren bu hizmet-
ler devlet-millet kaynaşması açısından da 
çok önemlidir. Buna katkı sağlayan herkesi 
ülkem adına, biz yöneticilerden adalet ve 
hizmet talep eden milletim adına yürekten 
tebrik ediyorum. 

2007 yılında KÖYDES’e yine 2 milyar YTL 
ödenek tahsis etmiş durumdayız. Sayın Va-
lilerimizden ricam sorumlulukları altındaki 
ilçelerde KÖYDES çalışmalarını yakından iz-
lemeleri ve gerekli katkıyı vermeleridir. Kay-
makamlarımız bölgelerin hava şartlarına 
göre Mart-Nisan aylarında işleri başlatıp en 
kısa sürede projelerin tamamlanmasını sağ-
lamalıdır. Yaz sezonu proje yapmakla değil, 
projeleri ve işleri tamamlamakla geçmelidir. 

Değerli konuklar… 

Sürekli vurguladığım bir hususu tekrar-
lamak istiyorum. Hepimiz, ama hepimiz 
Türkiye fotoğrafına bir bütün olarak 
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bakmak zorundayız. 2005 ve 2006 yılla-
rında gerçekleştirilen yatırım çalışmaları 
neticesinde ülkemizin köy yolu ağı ve 
içme suyu durumuna ilişkin son verilerin 
elde edilmesi amacıyla Türkiye geneli en-
vanter çalışması yapılmıştır. Bu çalışma 
neticesinde elde edilen verilere göre ülke 
genelinde toplam 281 bin 325 km köy yolu 
ağı mevcuttur. Bu yolların, 130 kilometresi 
stabilize, 100 kilometresi asfalt, 40 kilo-
metresi tesviye, 2 kilometresi beton ve 8 
kilometresi mutasavver yoldur. Ülke gene-
linde mevcut köy yolu ağı içinde asfalt ve 
beton yolun toplam köy yolu ağına oranı 
yüzde 36’dır. Köy yolları ağından yarar-
lanan nüfus dağılımına bakarsak şunları 
görüyoruz. Köylerimizde yaşayan 16 mil-
yon vatandaşımızdan 10 milyonu asfalt, 5 
milyonu stabilize, 660 bini tesviye ve 236 
bini mutasavver köy yolundan yararlan-
maktadır. İçme suyu envanter verilerine 
göre köylerde dağılım şöyledir. 12 milyon 
vatandaşımız su bulunan ünitede, 1 mil-
yon vatandaşımız suyu yetersiz ünitede 
ve 225 bin vatandaşımız susuz ünitelerde 
yaşamaktadır. 11 milyon 300 bin vatanda-
şımız şebekeli ve 2 milyon vatandaşımız 
şebekesiz içme suyu hattına sahip köyler-
de yaşamaktadır. 

Değerli konuklar… 

Bu rakamlar, yapılan hizmetin ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koyuyor. Aynı 
zamanda hala yapmamız gereken işlerin 
varlığını da gösteriyor. Yolsuz ve susuz kö-
yümüz kalmayıncaya kadar bu çalışmalara 
devam etmek durumundayız. Bu yıl başlat-
tığımız, BELDES projemizle birlikte, kırsal 

alanda adalet ve kalkınma hamlesi daha 
büyük bir mecraya akacaktır. Nüfusu 10 
binin altındaki 2555 belediyeye yine yol ve 
su gibi altyapı hizmetleri için 300 milyon 
YTL tahsis ettik. Buralarda yaklaşık 10 
milyon insanımızın yaşadığı düşünüldü-
ğünde önemli bir yatırım hamlesi başlattı-
ğımız daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizin bu 
kalkınma sürecini hep birlikte gerçekleşti-
riyoruz. Burada siz valilerimiz başta olmak 
üzere, belediye başkanlarımıza, özel idare-
lere, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza 
büyük sorumluluklar düşüyor. 

Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım 
yapmadan, tam bir güç birliğiyle köyleri-
mizi, beldelerimizi, ilçelerimizi, şehirle-
rimizi mamur hale getiriyoruz. Doğudan 
Batıya, Kuzeyden Güneye, Türkiye’yi 
bir uçtan diğer uca, el ele, gönül gönüle 
yeniden imar ediyoruz. Güzel ülkemizin 
hizmet götürülmemiş en ücra bir köşesi 
dahi kalmayıncaya kadar durmadan, din-
lenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
duygularla sözlerime son verirken, KÖY-
DES projesinin, ülkemize, milletimize ha-
yırlı olmasını diliyor, emek veren herkese 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Tataristan’ın Sayın Cumhurbaşkanı, İslam 
Konferansı Örgütü’nün Değerli Genel Sek-
reteri, değerli konuklar… Sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Öncelikle bu tören vesile-
siyle aranızda olmaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
son derece anlamlı ödüle layık görüldü-
ğüm için başta İslam Tarih, Sanat ve Kül-
tür Araştırma Merkezi’nin Değerli Genel 
Direktörü olmak üzere herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, insanlığın tarih boyunca 
kaydettiği gelişmeler son dönemde büyük 

hız kazanmıştır. Öyle ki, günlük yaşantımı-
zın normal unsurları olarak gördüğümüz 
ileri teknoloji ürünlerinde, gelişmelerin 
büyük çoğunluğu, tarihin çok küçük bir 
dilimi olan son döneme sığmıştır. Ne ya-
zık ki, küreselleşen dünyada teknolojik 
gelişmenin bu kadar hız kazanmış olması, 
insanlığın karşı karşıya bulunduğu sorun-
ların çözüme kavuşturulması bakımından 
yeterli olamamıştır. Günümüzde, açlık, 
yoksulluk, salgın hastalıklar ve şiddet gibi 
sorunlar, insanlığın ileriye umutla bakma-
sına engel olmaktadır. Ayrıca, devletler 
arasında süre giden anlaşmazlıklar, yer yer 

IRCICA Ödül Töreni

İstanbul | 02 Şubat 2007
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bunların sıcak çatışmalara dönüşmesi, kit-
le imha silahlarının hala bir tehdit unsuru 
olarak varlığını sürdürmesi, terörün örgüt-
lü bir suç olarak sınırları aşan bir nitelik 
kazanması, maalesef bu tabloyu biraz daha 
karanlık hale getirmektedir. 

İşte insanlığın tüm bu sorunlarla, birlikte 
mücadele etmeye her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçi-
yoruz. Zira kültürler ve dinler arasındaki 
farklılıkları istismar etmekten fayda bek-
leyen aşırılık yanlıları, uluslararası toplu-
mu yeni bir bölünmenin eşiğine getirmiş 
bulunmaktadırlar. Böyle bir ortamda, 
İspanya Başbakanı Sayın Zapatero’yla 
birlikte başlattığımız, Medeniyetler İtti-
fakı Girişimi büyük önem taşımaktadır. 
BM Genel Sekreteri’nin himayesi altında 
yürütülen bu girişimle, farklı kültürler ve 
dinler arasındaki ortak noktaları ön plana 
çıkartarak Medeniyetler İttifakına katkıda 
bulunmayı hedefliyoruz. 21. yüzyılın kü-
resel barış projesi dediğimiz bu Girişim, 
insanlığın suni çizgilerle bölünmesi yö-
nündeki çabalara bugüne kadar verilmiş 
en anlamlı cevaptır. 

Aslında, farklı kültürler, farklı toplumlar 
tarih boyunca aynı medeniyete kendi kat-
kılarını yapmışlar, ortak medeniyet değer-
lerini zenginleştirmişlerdir. Dolayısıyla ne 
kimsenin medeniyet değerlerine tek başı-
na sahip çıkmaya hakkı vardır, ne de kim-
senin kendisini egemen bir kültürün karşı-
sında bastırılmış, sindirilmiş hissetmesine 
gerek vardır. Bu anlayışla, Devlet Bakanı-
mız Prof. Dr. Mehmet Aydın ve İspanyol 
karşıtı Prof. Federico Mayor’un başkanlık-

larında, uluslararası planda tanınmış 20 
değerli şahsiyet tarafından yürütülen titiz 
bir çalışma sonunda, ortaya kapsamlı bir 
rapor çıkmıştır. Bu rapor sadece akademik 
bir çalışma olmayıp, uygulamaya yönelik 
somut öneriler içermektedir. 

Şimdi BM Genel Sekreteri adına çalış-
maları yürüten bir Sekretarya, bu somut 
önerilerin ne şekilde hayata geçirileceğine 
ilişkin bir uygulama planı hazırlamakta-
dır. Türkiye sürecin bundan sonraki bö-
lümlerinde de üstlendiği sorumluluğa sıkı 
sıkıya bağlı kalacak ve aktif biçimde katkı-
da bulunmaya devam edecektir. Bu süreç 
doğal olarak sadece devletleri ilgilendir-
memektedir. Gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakmayı hedefleyen çabalar, 
uluslararası toplumun tüm kesimlerinin 
ilgisini hak etmektedir. Uluslararası kuru-
luşlar, iş dünyası temsilcileri, basın-yayın 
kuruluşları, fikir önderleri, sanatçılar ve 
sivil toplum kuruluşlarının bu çabalarımı-
za katkılarını bekliyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar… 

Bu vesileyle, İslam medeniyeti ve kültürü-
nün daha iyi anlaşılmasına ve tanınmasına 
önemli katkılarda bulunan İslam Tarih, Sa-
nat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin faali-
yetlerine de değinmekte fayda görüyorum. 
İslam Konferansı Örgütü’nün kültürel 
alanda aktif bir kuruluşu olan bu merkez, 
üye ülkelerin tarih, kültür ve sanat miras-
ları hakkında önemli araştırmalar yapmış, 
kitaplar yayımlamış, kongre, konferans ve 
sergiler düzenlemiştir. Zamanında Değerli 
Prof. Dr. İhsanoğlu’nun önemli katkılarıyla 
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yürütülen bu çalışmaların bugün başka 
ehil ellerde yine başarıyla devam ettiril-
diğini memnuniyetle gözlemliyorum.  
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi’nin kültürler ve medeniyetler ara-
sında diyalog ve anlayışın güçlenmesine 
katkıda bulunacağından şüphe duymadı-
ğım bu çalışmalarını bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da desteklemeye devam 
edeceğiz. Bu vesileyle, İslam Tarih, Sanat 
ve Kültür Araştırma Merkezi’nin, Değerli 
Genel Direktörü Dr. Halit Eren başta ol-
mak üzere bütün mensuplarını kutluyor, 
başarılarının devamını diliyor, sizleri bir 
kez daha saygıyla selamlıyorum.
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Değerli sanayici ve işadamları, değerli ka-
tılımcılar… Sizleri, sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum. Öncelikle bu anlamlı toplantıda 
aranızda olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası’nın Kuruluş Yıl-

dönümünü kutluyor, kuruluşta ve sonraki 
süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. 

Biliyoruz ki, değişen şartlara ve ihtiyaçlara 
cevap verebilen kurumsal yapıların oluş-
turulması, yatırım araçlarının çeşitlendi-

Vadeli Işlem ve Opsiyon Borsası 
2. Kuruluş Yıldönümü

İzmir | 03 Şubat 2007
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rilmesi ve özel sektörün güçlendirilmesi 
ekonomide öncelikle atılması gereken 
adımlardır. Bu, bizim ekonomik progra-
mımızın da önemli hedef leri arasında 
yer almaktadır. Sağlıklı bir makro eko-
nomik yapı ancak sağlıklı bir mali sektör 
ile mümkündür. Hatırlarsanız, 2000 ve 
2001 yıllarında yaşanan krizler, en çok 
mali sektörümüzü sarsmıştı. Mali sektörü 
güçlendirilmek ve daha sağlıklı bir yapıya 
kavuşturmak amacıyla, geçtiğimiz 4 yıl 
içinde çok önemli reformlar gerçekleştir-
dik. Bankacılık sektöründe tarihi adımlar 
attık. Yine sermaye piyasalarının güçlen-
dirilmesi, derinleştirilmesi için önemli 
düzenlemeler yaptık. 

Dikkat ediniz, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, bugün, işlem hacmi ve elde ettiği 
piyasa değeri açısından pek çok gelişmek-
te olan ülke borsasından ileri bir düzeye 
gelmiştir. Endeks açısından baktığınızda, 
2002 yılından bugüne kadar sürekli bir ar-
tış gözlemliyoruz, bugünlerde ulaştığımız 
seviyeler de yine Türkiye’de ilk kez ulaşı-
lan seviyeler. 2002 yılında ortalama İMKB 
100 endeksi, 10 bin 987 idi. 2006 yılında 
ise ortalama endeks 39 bin 779 olmuştur. 
Dün itibariyle endeksin 41, 35 olduğunu 
görüyoruz. Yine 2002 yılında ortalama iş-
lem hacmi 422 milyon YTL iken, bugün iş-
lem hacminin 1 milyar 380 milyon YTL’yi 
aştığını görüyoruz… Bu göstergeler, serma-
ye piyasalarımızın nasıl bir atılım içinde, 
canlanma içinde, hareket içinde olduğunu 
somut olarak ortaya koyuyor. 

İki yıl önce, şirketlerimizin alternatif fi-
nansman arayışlarına cevap verebilmesi 

amacıyla, İzmir’de Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsamızı açtık. Bugün gelişmiş ülke-
lerin tamamında, kullanımındaki kolaylık 
ve sağladığı ekonomik yararlar nedeniyle 
vadeli işlem piyasaları vazgeçilmez ku-
rumlardır. Vadeli işlem piyasalarının etkin 
işlemesiyle piyasada işlem yapan kuruluş-
lar geleceğe yönelik fiyatları daha iyi sap-
tama avantajını kullanarak risklerini daha 
iyi yönetebiliyorlar. Öte yandan daha ger-
çekçi üretim planlaması ile reel sektörde 
kaynakların etkin kullanımı da mümkün 
olmaktadır. Daha etkin bir mali piyasa işle-
yişi, milli gelirimize de daha yüksek katkı 
sağlayacaktır. Güçlü ve derinliği olan bir 
sermaye piyasasının mevcudiyeti fonların 
sektörler arasında en az maliyetle akışını 
sağlarken, özel kesimin ekonomideki ro-
lünün artmasına da katkıda bulunacaktır. 
Bu ve benzeri görev ve sorumluluklarıyla, 
İzmir’deki bu borsamız, ekonomimize çok 
değerli katkılar sağlamıştır, sağlamaya de-
vam edecektir. 

Değerli katılımcılar… 

Türkiye ekonomisinin kronik sorunlarını 
çözmek amacıyla topyekün bir mücadele 
başlattık. Geriye dönüp 4 yıla baktığımız 
zaman, bu mücadelede önemli başarı sağ-
ladığımızı görüyoruz. Hiç kuşkusuz henüz 
çözemediğimiz, ya da tam olarak çözüm 
sağlayamadığımız alanlar var. Ama bu so-
run alanlarında da çözüm kararlılığımız 
ilk günkü gibi devam ediyor. Ülkemizin 
her köşesine ulaşmak, her kesimden va-
tandaşımızla bire bir temas sağlayarak 
sorunları dinlemek hükümet oluşumuzun 
adeta varlık sebebidir. Bu ülkede ekonomi-
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yi yalnızca gazete sayfalarından, yalnızca 
önlerindeki ekranlardan, ya da yalnızca 
bir kesimle temas kurarak yönetenler 
oldu. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Bu tür 
bir yönetim anlayışının sonuçlarını da he-
piniz biliyorsunuz. Biz böyle bir yönetim 
anlayışını, yaklaşımını asla benimseyeme-
yiz. 

Aldığımız kararların, uyguladığımız 
politikaların, elde ettiğimiz başarıların, 
toplumun değişik kesimlerine ne yönde 
yansıdığını, hedefimizin ne kadarını tut-
turduğumuzu, nerede aksama olduğunu, 
dikkatle izliyoruz. Bu anlayışla, ülkemi-
zin her köşesindeki sanayicilerimizle sık 
sık görüşüyor, sorunlarını dinliyor ve bu 
sorunlara ortak çözüm yolları arıyoruz. 
Bakın, biraz önce de belirttiğim gibi, “bü-
tün sorunları çözdük, sorun kalmadı” 
diyemeyiz. Ancak 4 yıllık süreçte özellikle 
sanayicilerimizin sorunlarına hassasiyetle 
eğildik ve eğilmeye de devam ediyoruz. 
İşte ihracat rakamları ortada… Kapasite 
kullanım oranları ortada… Büyümeye özel 
sektörün katkısı ortada… İstihdamdaki 
iyileşme, özellikle, kısmi de olsa işsizlik 
oranındaki gelişme ortada… 

Bakın sadece kullanılan kredilere ilişkin 
verileri aktarıyorum: 2002 yılında mev-
duat bankalarının kullandırdığı toplam 
kredi miktarı, sadece 32.2 milyar YTL iken 
2006 yılında bu miktar tam 170.6 milyar 
YTL’ye ulaştı. 2002 yılında kullandırılan 
ticari kredi miktarı 21.7 milyar YTL. iken, 
2006 yılında 90.1 milyar YTL. oldu. Ban-
kacılık sektörümüz iyileşiyor, güçleniyor, 
sanayimiz güçleniyor, önünü görebiliyor, 

bankalarımız reel sektörü fonluyor; reel 
sektör ise üretiyor, ihraç ediyor, istihdam 
sağlıyor. Türkiye bu tabi dengeyi bugün ar-
tık oluşturmuş durumda. Halkbank’ın es-
nafa, KOBİ’lere verdiği kredi desteği, 2002 
yılındaki 154 milyon YTL seviyesinden, 
2006 yılında, dikkat ediniz, 2 milyar 362 
milyon YTL’ye ulaşmıştır. Bu iyileşmeler, 
gelişmeler inşallah hız kesmeden devam 
edecektir. 

Bakın sürekli karamsarlık içinde olanlar 
var. Karamsarlığı bir hayat tarzı haline 
getirmiş olanlar var. Bununla da kalmayıp 
bu karamsarlığı Türkiye geneline sirayet 
ettirmeye çalışanlar var. Cari açıkla yatıp 
kalkanlar, Cumhurbaşkanlığı seçimini, ge-
nel seçimleri bir risk unsuru olarak pişirip 
pişirip gündeme servis edenler var. Bunu 
ne amaçla yapıyorlar, bundan ne umuyor-
lar, ne kazanmaya çalışıyorlar anlamak 
mümkün değildir. Ancak Türkiye artık bu 
tür yapay risklere prim vermeyecek kadar 
güçlü bir ekonomiye sahiptir. Hem bizim 
kendi ekonomik aktörlerimiz, hem de 
uluslararası gözlemciler bunu her fırsatta 
teyit ediyorlar. 

Seçimler konusunda görüşlerimizi net ola-
rak ifade ediyoruz. Bu konuda özetle söyle-
yeceğim, ne cumhurbaşkanlığı seçimi, ne 
de genel seçimler, ekonomimiz üzerinde 
asla bir risk unsuru değildir, olmayacak-
tır. Bu artık net olarak bilinmelidir. Öte 
yandan cari açık… Bunu herkesten çok 
biz izliyoruz. Kaynağı nedir, nedeni nedir, 
nereden geliyor, nereye gidiyor… Bunu 
çok yakından takip ediyoruz. Risk olarak 
gördüğümüz bir nokta varsa, orada da 
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müdahale ederiz, bunda da hiç tereddüt 
etmeyiz. 

Türkiye uzun yılların ardından istikrar 
ortamına kavuşmuştur, güven ortamına 
kavuşmuştur. İnşallah bu istikrar kalıcı 
olacak, Türkiye sürdürülebilir büyüme 
trendini koruyacaktır. Özellikle sanayici-
lerimiz, yatırımcılarımız, girişimcilerimiz 
bundan emin olmalı, emin adımlarla 
geleceğe odaklanmalıdır. Türkiye’yi an-
cak bu şekilde yatırımda, üretimde, istih-
damda, genel makro ekonomik durumda 
bugünkünden daha ileriye taşıyabiliriz. 
Bakın uluslararası yatırımcı bunu görüyor. 
Türkiye’nin kaydettiği başarıyı, potansiyeli 
görüyor. 

Dikkat ediniz, uluslararası bir yatırımcı, 
bir ülkede yatırım yapmak için ülkenin 
gelecek 5 yılına, 10 yılına bakar. Ama 
bankacılık sektörüne yatırım yapacak yatı-
rımcı, o ülkenin 20 yılına, 30 yılına bakar, 
gelecek görüyorsa eğer yatırımını yapar. 
Bugün Türkiye’de uluslararası yatırımla-
rın da, bankacılık sektörüne yatırımların 
da hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. 
Neden? Çünkü uluslararası yatırımcı 
Türkiye’nin en 30 yıl boyunca istikrar ve 
güven içinde olacağına inanıyor. Bizim 
yerli yatırımcımız da bunu görmelidir, bu 
rahatlık içinde olmalıdır. 

Karamsarlık ekonomiyi de karamsarlığa 
sürükler, ama iyimserlik, ekonomiyi de 
iyimser yönde etkiler. Biz sadece iyimser 
değiliz. Biz, iyimser olacak somut neden-
lere, somut gelişmelere, somut politikalara 
sahibiz. Bu sayede de inşallah Türkiye, her 

geçen gün daha da iyiye gidecek, bugün-
künden çok daha iyi bir noktada olacaktır. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, 
bir kere taha Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Borsası’nın Kuruluş Yıldönümünü kut-
luyor, İzmir’imizin değerli işadamlarına, 
sanayicilerine, ticaret erbabına başarılar 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Değerli basın mensupları…

2006 bütçe uygulama sonuçları ve son 3 
yıllık bütçe performansını değerlendir-
mek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Bildiğiniz gibi Türkiye’nin imkanlarını 
ve kaynaklarını milletimize kazandırmak 
yolunda ulaştığımız sonuçları kamuoyu-

muzla paylaşmaya özen gösteriyoruz. Çok 
şükür, bugüne kadar bütün göstergeler 
yüzümüzü ağartan sonuçlar vermiştir. 

Memnuniyetle söylüyorum, bugün açık-
layacağımız bütçe sonuçları da ülkemiz 
adına, hükümetim adına yüz ağartıcıdır. 
İktidara geldiğimizde Hükümet olarak fi-

2006 Bütçe Sonuçları Basın 
Açıklaması

Ankara | 07 Şubat 2007
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yat istikrarının sağlanması, ekonomimizin 
sürdürülebilir büyüme ortamına kavuştu-
rulması ve rekabet gücünün artırılmasını 
en öncelikli hedeflerimiz olarak belirledik. 
Bu hedeflere ulaşma yolunda mali disipli-
nin sağlanmasına büyük önem verdik. Mali 
disiplin, sadece giderlerin kısılması ya da 
gelirlerin artırılması değil, gelir ve gider 
politikaları arasındaki uyumun sağlanma-
sıdır; yani hesabını bilmektir. Bizden önce-
ki hükümetlerin aslında yapamadıkları şey 
budur. 

1994, 2000 ve 2001 yıllarında patlak veren 
ve milletimize ağır bedeller ödeten ekono-
mik ve mali krizlerin en büyük nedenle-
rinden biri mali disipline riayet edilmeme-
sidir. İktidara geldiğimizde, 2002 yılında, 
Gayrı Safi Milli Hasıla’ya oranı açısından 
bütçe açığının payı yüzde 14.6, faiz harca-
malarının payı yüzde 18.8, kamu net borç 
stokunun payı yüzde 78.4, kamu kesimi 
borçlanma gereğinin payı ise yüzde 12.6 idi. 
Devraldığımız bu trajik tablonun açık an-
lamı şuydu: Devlet, 2001 yılında toplanan 
her 100 YTL vergiye karşılık 104 YTL faiz 
ödüyordu; yani toplanan vergiler faizlere 
bile yetmiyordu. 100 YTL vergiye karşılık 
104 YTL faiz ödüyorduk. Nereden nereye 
geldiğimizi görmek isteyen her insaf sahibi 
sadece bu gerçeği lütfen bir yere kaydetsin. 
Bugün ise bu tablo tamamen tersine dön-
müş durumdadır. 

Değerli basın mensupları…

2006 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleş-
melerine baktığımızda; Bütçe Giderlerinin 
175.3 milyar YTL, Faiz Hariç Giderlerin 

129.4 milyar YTL, Faiz Giderlerinin 45.9 
milyar YTL, Bütçe Gelirlerinin 171.3 milyar 
YTL, Vergi Gelirlerinin 137.5 milyar YTL, 
Bütçe Açığının 3.9 milyar YTL, Faiz Dışı Faz-
lanın 41.9 milyar YTL olduğu görülmektedir. 

Bu noktada bir hususu dikkatlerinize sun-
mak istiyorum. Evet, bütçe açığı sadece 3.9 
milyar YTL olarak gerçekleşti. Dikkat edi-
niz, 2006 yıl başında bütçe açığı hedefimiz 
13.9 milyar YTL’dir. Gerçekleşme ise bu-
nun çok altında, 3.9 milyar YTL olmuştur. 
2006 yılı bütçesi, halkımızın refahına ve 
ülkemizin kalkınmasına önemli katkıların 
sağlandığı bir bütçe olmuştur. 

Göreve geldiğimizden beri, ülkemizin im-
kanları ve kaynakları ölçüsünde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ‘sosyal devlet’ ilkesini ek-
siksiz olarak hayata geçirmek için büyük 
reformlara imza attık. Makro ekonomik 
dengeleri tutturmak, makro hedefleri ger-
çekleştirmek adına sosyal politikalardan 
vazgeçmedik. Aksine halkın mutluluğunu 
ve refahını, politikalarımızın merkezine 
aldık. Bakınız, 2006’da çiftçimize yaklaşık 
5 milyar YTL destek sağladık. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük desteğidir bu. Ülkemi-
zin istihdamında çok saygın bir yere sahip 
olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize 
daha fazla imkanlar sağladık. İşçi, memur 
ve emeklilerimizin alım güçlerini enflasyo-
na karşı koruduk. Sağlıkta Dönüşüm Proje-
si çerçevesinde başta yeşil kartlılar olmak 
üzere tüm vatandaşlarımıza verilen tedavi 
hizmetlerinde, ilaç temininde büyük ko-
laylıklar getirdik. Yatırım harcamalarımız 
2005 yılına göre yüzde 27.3 oranında bir 
artışla 14.6 milyar YTL olarak gerçekleşti. 
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Değerli basın mensupları… 

2003 yılına kadar otoyollar dahil toplam 
6.101 kilometre duble yolumuz vardı. 
Dört yılda yaptığımız duble yollarla bu 
rakamı 13 bin kilometreye kadar çıkar-
dık. Evet, yolu ve içme suyu olmayan köy 
bırakmıyoruz. 2005 yılında başlattığımız 
KÖYDES projesi kapsamında 2005 ve 
2006 yıllarında toplam 11. 706 köy ve 
bağlısına içme suyu götürüldü; 28 bin 
kilometre stabilize… 12 bin kilometre 1. 
kat asfalt… 11 bin kilometre 2. kat asfalt… 
419 kilometre beton… 2.898 kilometre 
tesviye… 771 kilometre ham yol hizmeti 
gerçekleştirdik. 

Bu sonuçları iftiharla arz ediyorum, zira 
bize göre sosyal adalet budur, sosyal dev-
let budur, bölgesel adaletsizlikle müca-
dele budur. Köylerimizin boşaldığı değil, 
köylerimizin imar edildiği bir dönem 
yaşıyoruz. Zira biz, milletimizden topla-
dığımız vergileri yine milletimize hizmet 
olarak sunuyoruz. Burada bütçe hedefle-
rimizin üzerinde gelir tahsilatı elde etti-
ğimizi de memnuniyetle ifade ediyorum. 
Bir yandan vergilerde indirim politikası 
yürüttük, bir yandan gelir idaremizin 
kapasitesini artırarak, etkin denetimlerle 
gelirlerimizi artırdık. Bildiğiniz gibi 2007 
bütçesi İktidarımızın beşinci bütçesidir. 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir hü-
kümet beşinci bütçesini yapmıştır. Bu 
ülkemizin elde etmiş olduğu istikrarın en 
önemli göstergesidir. 

Geçmişte ortalama ömrü 16 ay olan zayıf 
ve zoraki koalisyon hükümetlerinin bu 

istikrarı yakalaması mümkün değildi. 
Bundan önce uyguladığımız ve sonuçla-
rını aldığımız dört bütçemiz vardır. Bu 
dönemde uyguladığımız mali disiplin 
ve kararlılıkla sürdürdüğümüz ekonomi 
politikaları sayesinde bütçe açığı hızla 
düşerken, faiz dışı fazla hedef leri hep 
tutturulmuştur. Bütçe açığının GSMH’ye 
oranı 2002 yılında yüzde 14.6 idi. Dikka-
tinizi çekerim, 2006 yılı sonu itibariyle 
bütçe açığının GSMH’ye oranı yüzde 0.7, 
başka bir deyişle binde 7’ye düşmüştür. 
Bunu rakama dökersek, 40.1 milyar YTL 
ile devraldığımız bütçe açığını 2006 yılı 
sonunda 3.9 milyar YTL’ye düşürmeyi 
başardık. Bu seviyede bir bütçe açığı, geç-
mişte en son 1976 yılında gerçekleşmişti. 
Yani, 2006 yılı bütçe açığı son 30 yılın en 
düşük bütçe açığıdır. 

Bilindiği gibi, Avrupa Birliği Maastricht 
Kriterlerine göre, bütçe açığının milli 
gelire oranı en fazla yüzde 3 olabilmek-
tedir. 2005 ve 2006 yılı bütçelerinde 
biz bu kriterleri yakalamak suretiyle, 
bu açıdan da tarihi bir başarıya ayrıca 
ulaşmış durumdayız. Merkezi yönetim 
bütçe açığının Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’ya 
oranı açısından Avrupa Birliği üyeleri 
ile karşılaştırıldığında Türkiye 2002 
yılında en kötü durumda iken, 2006 yı-
lında İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa 
ve Yunanistan başta olmak üzere birçok 
ülkeden daha iyi bir konuma yüksel-
miştir. Ülkemizde 2006 yılında merkezi 
yönetim bütçe açığının Gayrı Safi Yurtiçi 
Hasıla’ya oranı binde 7 iken 2005 yılı ve-
rileriyle bu oran Macaristan’da yüzde 7.1, 
Yunanistan’da yüzde 6.2, Portekiz’de yüz-
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de 6.0, İngiltere’de yüzde 3, İtalya’da yüz-
de 3.9, Fransa’da yüzde 2.5, Almanya’da 
ise 2.1’dir. 

Bütçe açığının düşmesi sayesinde bakın 
ülkemiz ne gibi kazanımlar elde etti: 
En büyük öncelik olarak belirlediğimiz 
eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla 
kaynak ayırabildik. İktidarımız dönemin-
de 102.272 yeni dersliği çocuklarımızın 
hizmetine sunduk. Yatırımlara ayrılan 
kaynağı artırabildik. 2002 yılında bütçe-
den tarımsal desteklemelere ayrılan pay 
sadece yüzde 1.7 iken, 2006 yılında bu 
oranı yüzde 2.7’ye çıkardık. Bu dönemde, 
tarımsal desteklemelerdeki artış oranı 
yüzde 155’e ulaştı. Ülkeyi maaşların bile 
ödenemediği bir durumdan kurtararak, 
kamu personeline enflasyonun üzerinde 
maaş artışı sağlayabildik. 2002 yılında 
45 YTL olan üniversite öğrencilerimize 
verdiğimiz kredi tutarını 2006 yılında 
130, 2007 yılında ise 150 YTL’ye yükselt-
tik. Ülkeyi yüksek enf lasyon ateşinden 
kurtararak, tek haneli enflasyon dönemi-
ni başlattık. Diğer taraftan, iktidarımız 
döneminde istikrarlı bir faiz dışı fazla 
elde edildi ve hedeflerimizi sürekli olarak 
tutturduk. Mali disiplin sayesinde faiz 
giderlerinin Gayrı Safi Milli Hasıla’ya 
oranını hızlı bir şekilde düşürdük. 2002 
yılında yüzde 18.8 olan bu oranı, 2006 
yılında yüzde 8.2’ye indirdik. Yine, 2002 
yılında vergi gelirlerinin yüzde 92.1’i 
faiz ödemelerini karşılayabilirken, faiz 
giderlerinde kaydedilen düşüş ve vergi 
tahsilatında gösterilen olumlu gelişme sa-
yesinde, 2006 yılında bu oranı yüzde 37.5 
seviyelerine çektik. 

Değerli basın mensupları…

Bütçe performansında kaydedilen başarı, 
borç dinamiklerimizin de hızla iyileş-
mesini sağladı. 2002 yılında yüzde 78.4 
olan kamu net borç stokunun Gayrı Safi 
Milli Hasıla’ya oranının 2006 yılında 
yüzde 50’nin altında gerçekleşmesi bek-
lenmektedir. 2002 yılında kamu kesimi 
borçlanma gereğinin Gayrı Safi Yurtiçi 
Hasıla’ya oranı yüzde 12.6 iken, bu oran 
2006 yılında eksi yüzde 3.1’e düşürüldü. 
Bu, ülkemizde borçların ilk defa nominal 
olarak düşmeye başladığını göstermek-
tedir. Dövize bağlı borçlarımızın toplam 
borç içindeki payını istikrarlı bir şekilde 
düşürdük. Toplam borcumuzun 2002 
yılında yarısı dövize bağlı iken, bunu 
2006 yılında yüzde 20’lere düşürdük. 
Borç dinamiklerimizdeki bu iyileşmele-
re paralel olarak, ülkemiz uluslararası 
alanda daha saygın bir konuma yükseldi. 
Genel yönetim borç stokunun Gayrı Safi 
Yurtiçi Hasıla’ya oranı açısından, ülkemiz 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden İtalya, 
Almanya, Portekiz ve Fransa’dan daha iyi 
duruma gelmiştir. Bana göre, kamu mali 
yapısı güçlü olmayan ülkelerin ulusla-
rarası alanda saygın bir konuma yüksel-
meleri mümkün değildir. 2003 yılından 
bu yana bütçe performansımızı dünyada 
eşine az rastlanır bir başarıyla olumlu bir 
düzeye getirdik. 

Kuşkusuz ülkemize aldırdığımız bu mesa-
felerle onur duyuyoruz ama hemen ifade 
edeyim ki, çok daha büyük hedeflerimiz 
var. Ülkemiz, milletimiz çok daha iyi yer-
lere layıktır. Milletçe daha ileri hedefleri 
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elbirliğiyle, güç birliğiyle gerçekleştirecek 
kudrete ve imkana sahip olduğumuzdan 
kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah siyasi 
ve ekonomik güven ve istikrarı özenle ko-
ruyarak milletimizin bütün özlemlerini ve 
taleplerini gerçekleştireceğiz. İnsanımızın 
hayat standardını daha da yükseltmek 
için hep beraber var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, 
kaydettiğimiz bütçe ve makroekonomik 
performansta önemli katkıları olan Ma-
liye Bakanımıza ve bütün Bakan arka-
daşlarıma, kamu kurumlarımızın değerli 
çalışanlarına, vergisini tam ve zamanında 
ödeyerek vatandaşlık görevini hakkıyla 
yerine getiren bütün mükellef lerimize, 
Hükümetimize güven duyarak ülkemizde 
yatırım yapan bütün yerli ve uluslararası 
yatırımcılara huzurlarınızda teşekkür edi-
yorum. 
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Değerli vatandaşlarım, odalarımızın, 
dernek ve sivil toplum kuruluşlarımızın 
saygıdeğer temsilcileri, değerli Trabzonlu 
hemşerilerim… Hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi Cuma akşamı Trabzon’a ge-
lerek sizlerle hasret gidermiş ve ardından 
açılış törenlerine katılmak üzere Rize’ye 
geçmiştik. Cumartesi günü Rize’de Kül-
tür Merkezi’nin ve Tevfik İleri Anadolu 
Lisesi’nin açılışını, Tıp Fakültesi Morfoloji 
Bölümü’nün ise temel atma törenini yap-
tık, bu sabah ise Ardeşen’de toplu açılışları 

gerçekleştirip Trabzon’a geldik. Şimdi 
sizlerle bir aradayız, buradan ise kurtu-
luş törenlerine katılmak ve bazı açılışları 
gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a 
geçeceğiz. 

Değerli hemşerilerim…

Her hafta ülkemizin bir iki şehrinde ince-
lemelerde bulunup, toplu açılışlar gerçek-
leştiriyor, ülkemizi eğitimden sağlığa, em-
niyetten adalete, toplu konuttan ulaşıma 
kadar her alanda kalkındıracak adımları 
bir bir atıyoruz. Ülkemizin her köşesine 

Sivil Toplum Örgütleri ile Toplantı

Trabzon | 11 Şubat 2007
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ulaşmak, her kesimden vatandaşlarımızla 
birebir temas kurarak sorunlarını din-
lemek hükümet olarak önceliğimizdir. 
Ticaret ve sanayi odalarımızla, dernek ve 
vakıflarımızla, sendika ve gönüllü teşek-
küllerimizle her alanda yoğun bir işbirliği 
yürütmeye çalışıyoruz. Ülkemizin kal-
kınması ve gelişmesi için söyleyecek 
sözü olan herkesle görüşüyor, diyalog ve 
katılıma açık bir yönetim anlayışıyla ha-
reket ediyoruz. Bu ülkeyi yalnızca gazete 
sayfalarından ve televizyon ekranlarından 
izleyenlerin aksine, halkımızın, sanayici-
mizin, girişimcimizin, çiftçimizin bire bir 
içinde yaşayarak, şehirleri tek tek gezip 
görerek, çalışmaları yerinde takip ederek 
politikalarımızı oluşturuyoruz. 

Bugün sizlere son dört yılda hükümeti-
mizin imza attığı başarıları, kaydettiği 
gelişmeleri ayrıntısıyla anlatmayacağım. 
Eğitimde, sağlıkta, toplu konutta, duble 
yollarda, ihracatta, KÖYDES’te gelinen 
noktayı çok iyi biliyorsunuz. Sadece son 
üç yıl içinde köylerimizin su ve yolları 
için ayırdığımız bütçe 4.2 katrilyondur. 
İnşallah bu yılsonuna kadar suyu ve yolu 
olmayan köyümüz kalmayacak. Eğitimde 
yaptığımız derslik sayısı 100 bini geçti. 
Duble yollarda 6800 kilometreye ulaştık. 
Toplu konutta 225 bin gibi tarihi bir ba-
şarıya imza attık. Ziraat Bankası’nın çift-
çilere 2002 yılında verdiği toplam kredi 
miktarı 228 trilyon iken, 2006 sonu itiba-
riyle bu rakamı 3.5 katrilyona çıkarttık. 
Halk Bankası’nın esnafımıza verdiği kredi 
2002’de sadece 153 trilyon lira idi. Geçen 
yıl sonu itibariyle kullandırılan kredi mik-
tarı 2.3 katrilyondur. 

Değerli Trabzonlu hemşerilerim…

Bakınız Trabzon’da geçen dört yılda neler 
yaptık, ne tür gelişmeler sağlandı. 1130 
derslik yaptık, 287 bilişim teknolojisi sı-
nıfı kurduk. Okul öncesi eğitimde yüzde 
8.4 olan oranı yüzde 38’e çıkardık. 1000 
kişilik yeni bir üniversite öğrenci yurdu 
için çalışmalara başladık, ihalesi yapıldı, 
en kısa sürede bu yurdu da Trabzon’umu-
za kazandıracağız. Çamlık Kardiyoloji 
Kalp-Damar Hastanesi bu yıl tamamla-
nacak, Kaşüstünde yapılacak 400 yataklı 
Eğitim Hastanesi binasının ise ihalesi 
yapıldı. Köprübaşı, Çaykara ve Şalpazarı 
Devlet Hastaneleri ile Ataköy Psikiyatri 
Hastanesi hizmete açıldı. Tanjant Yolunu 
bildiğiniz gibi 2005 yılında tamamlayarak 
hizmete açtık. Sahil geçişi ve ikinci tünel 
çalışması tamamlandı, Kalekapı-Atapark 
Altgeçidi ise ihale edildi, yapımı sürüyor. 
Trabzon’un Teşvik kapsamına alınmasıyla 
193 işyeri Teşvikten yararlandı ve 6063 
kişi iş imkanı buldu. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 
16 dönümlük arazi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi ilan edildi. TEDAŞ’a ait 70 dönüm 
arazi Eğitim ve TEKNOKENT amaçlı ol-
mak üzere KTÜ’ne bedelsiz devredildi. Ye-
niçam Tersanesi 41.5 milyon YTL’ye ihale 
edildi. Mendireklerinin yapımı devam 
ediyor. Burada yaklaşık 5000 kişi istihdam 
edilecek. 2005 yılında Özürlüler Rehabili-
tasyon Merkezi’ni açmıştık. Şimdi ise Sev-
gi Evleri Projesi kapsamında 39 adet trip-
leks ev yapacağız, bunun ihalesini de en 
kısa sürece tamamlayacağız. 2011 Avrupa 
Gençlik Olimpiyatları Trabzon’a alındı. Bu 
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etkinlikle Trabzonumuz adını spor alanın-
da da dünyaya gösterecektir. Toplu Konutta 
da önemli projeler uyguluyoruz. Zağnospa-
şa Deresi Kentsel Dönüşüm Projesi TOKİ 
tarafından uygulamaya konuldu. 292’si afet 
konutu olmak üzere toplam 2284 konut 
yapımı ise devam ediyor. EPDK tarafından 
ihale edilen doğalgaz çalışmasına da inşal-
lah bu yıl içinde başlanacak. 

Değerli dostlar… 

Ekonomik ve sosyal alandaki kalkınma 
hamlelerimizin yanında demokratikleşme 
yolunda da önemli reformlar gerçekleştir-
dik. Temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi 
için önemli adımlar attık. Türkiye’yi çağ-
daş hukuk devleti normlarına kavuştur-
mak için yoğun bir gayret gösterdik. Bili-
yoruz ki, Cumhuriyeti de, demokrasiyi de 
yaşatmanın, korumanın yolu hukuk dev-
leti anlayışını koruyabilmekten geçmekte-
dir. Hukuk devleti anlayışını koruyamaz-
sak, ne hukuku ve adaleti, ne de toplumsal 
birlik ve bütünlüğümüzü koruyabiliriz. 

Geçen haftaki grup toplantısında da söyle-
dim: Eğer kendilerini kanunlardan azade, 
hukuktan bağımsız görenler, hukuk kural-
larına karşı imtiyaz ve kayırma bekleyen-
ler varsa, bunlar büyük bir yanılgı içeri-
sindedirler. Hukukun üstünlüğü ilkesinin 
zedelenmesine kesinlikle göz yummadık, 
yummayacağız. Hiçbir gerekçe hukuku 
çiğnemeyi masum gösteremez. Kimse yan-
lış yapan birkaç kişi üzerinden devletimi-
zi, devletimizin kurumlarını yıpratmaya 
tevessül etmesin. Bilsinler ki, buna da asla 
müsaade etmeyiz. 

Biz, işbaşına gelirken dedik ki, dünyaya 
açık bir ekonomi, dünyaya açık bir top-
lum, şeffaf ve demokratik bir yönetim 
anlayışı istiyoruz. Bunu da çok büyük 
ölçüde başardık. Türkiye’yi dünyaya, dün-
yayı da Türkiye’ye açtık. Yine karşımıza 
Türkiye’nin büyümesini, kalkınmasını, 
gelişmesini istemeyenler çıktı, Türkiye’nin 
önünü kesmek için türlü türlü oyunlar çe-
virmeye başladılar. Bunlara karşı özellikle 
uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Hiçbir 
illegal oluşumun kamu düzenimizi, millet 
olarak birlik ve bütünlüğümüzü bozması-
na, hukuk devleti anlayışımızı zedelemesi-
ne izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz. 

Değerli hemşerilerim…

Her zaman söylüyorum, bardağın dolu ta-
rafına da bakmak lazım diyorum. Çünkü, 
sürekli olarak boş tarafı dikkate getirmek 
umutsuzluğa yol açar, heyecanımızı, şev-
kimizi öldürür. Ben bunu çalışmanın, ge-
lişmenin, kalkınmanın en büyük düşmanı 
olarak görüyorum. Elbette bardağın boş 
tarafını da göreceğiz, bileceğiz ki ona göre 
eksikliklerimizi giderebilelim. Ama heye-
canımızı, umudumuzu hep taze tutmak 
durumundayız. Bize bugün sahip olduk-
larımızın tehdit altında olduğunu, tehli-
kede olduğunu söyleyenler, bardağın dolu 
tarafını bile boşmuş ya da boşalacakmış 
gibi gösterme gayretindeler. Milletimize 
diyorlar ki, gerçekten boş olan tarafını da 
doldurmak için çalışmak yerine enerjimizi 
dolu tarafı tüketmek için harcayalım. Yani 
ne diyorlar? Yıllarımızı en iyi ihtimalle ye-
rimizde sayarak geçirelim diyorlar. Bunu 
yapmazsak bizi daha da geri gitmekle kor-
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kutuyorlar. Milletimize yaptıkları en iyi 
teklif işte budur. 

Biz diyoruz ki, biz korkulara esir düşme-
yeceğiz. Asıl, yarın bugünden daha ileride 
olmazsak geri gitmiş oluruz. İki günümüz 
eşit olursa, zararda ziyanda oluruz. Bizim 
yeniden yıllarımızı kaybetme lüksümüz 
yok. Sahip olduklarımızın değerini elbet-
te çok iyi bileceğiz, ama hedefimiz onları 
korumak, onlarla yetinmek asla olmaya-
cak. Biz, her gün daha iyi bir gelecek inşa 
etmek için çalışacağız. Bunun için ihtiya-
cımız olan şey, ne ümitsizliktir, ne de ge-
reksiz korkulardır. Bunun için ihtiyacımız 
olan şey, kendimize güvenmek ve şartlar 
ne olursa olsun her zaman daha iyi bir ge-
lecek umudumuzu korumaktır. Özellikle 
bugün, daha çok umutlu olmak için çok 
fazla sebebimiz var. 

Değerli Trabzonlular…

Bakınız, Türkiye’mizde artık her ay güzel 
gelişmeler oluyor, eskiden yılda bir kez 
bile yaşandığında büyük heyecanlara se-
bep olan, gündem değiştiren iyi haberler 
artık günlük rutin gelişmeler haline geli-
yor. Türkiye’nin ve Türk milletinin gün-
deminde artık krizler değil fırsatlar var. 
Karşımıza çıkan fırsatları en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gereken bir dönemden 
geçiyoruz. Unutmayalım ki, yarın bizi 
nasıl bir hayatın, Türkiye’yi nasıl bir gele-
ceğin beklemesini istiyorsak bugün tercih-
lerimizi ona göre yapmak durumundayız. 
Bu bakışı hepimizin kazanması gerekiyor. 
Evde de, işte, okulda, çarşıda pazarda da 
buna ihtiyacımız var. 

Sadece bugünkü huzur ve refahımız 
bakımından değil belki ondan da çok ya-
rınlarımız için mesuliyetimizin ne kadar 
büyük olduğunu hepimiz daha iyi idrak 
etmek durumundayız. Zira kritik bir aşa-
mada bulunuyoruz. Millet olarak büyük 
bir sıçramanın eşiğindeyiz. Lütfen o siyasi 
felç dönemlerini iyi hatırlayın. Türkiye’nin 
içe kapandığı, bir fasit daire içinde bütün 
zamanını ve enerjisini kendi kendisiyle 
uğraşarak zayi ettiği o fetret günlerini iyi 
hatırlayın. Kaybettiğimiz yılları şimdi geri 
getirmek mümkün mü? O yıllar, hepimizin 
ömründen gitti. O yıllar, Türkiye’nin öm-
ründen gitti. 

Biz diyoruz ki, hayır, çocuklarımızın 
ömründen de yıllar eksilmesin. Onlar da 
bir gün geriye bakıp yıllarını ne için, ne 
uğruna heba ettiklerini sormasınlar. Tür-
kiyenin neden geri kaldığını biz yeterince 
tartıştık, konuştuk. Onlar da hayatlarını 
bu tartışmayla geçirmesin, istiyoruz. Eğer 
siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman 
tercihinizi istikrardan yana yapıyorsunuz, 
demektir. O zaman siz de benim gibi boş 
tartışmalarla oyalanmanın bize içeride ve 
dışarıda neleri kaybettirdiğini biliyorsu-
nuz, demektir. 

Milletimizin birlik ve beraberliğine, huzur 
ve istikrarına kastedenlerin oyunlarına 
karşı hep birlite dikkatli ve uyanık olmak 
durumundayız. Türkiye’yi tekrar dünya-
dan koparmak, yalnızlaştırmak, kendi 
içinde birbirine düşürmek isteyenlerin 
gayretlerine tanık oluyoruz. Elbette başa-
rıya ulaşmaları mümkün değildir. Ancak 
sosyal yapımızı tahrip etmelerine, çocukla-
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rımızın soluduğu havayı zehirlemelerine, 
umutlarımızı yok etmelerine de izin vere-
meyiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak gençlerimize daha iyi bir 
gelecek sağlamak için elimizden gelen gay-
reti gösteriyoruz. Biz elinde silah, şehir eş-
kiyalığına özenen gençler değil, eli kalem 
tutan ülkesi için, insanlık için yararlı bu-
luşlara imza atan, Türkiye’nin kalkınması-
na hizmet eden, temel değerlerimize bağlı, 
gönlünde insan sevgisi olan bir gençlik is-
tiyoruz. Bir anne, bir baba yüreği, çocuğu-
nu nasıl görmek istiyorsa aynı şekilde biz 
de çocuklarımızın, gençlerimizin erdemli, 
kültürlü, başarılı, ahlaklı nesiller olarak 
yetişmelerini istiyoruz. Hiçbir genç karde-
şimiz, hiçbir evladımız, provokasyonlara, 
tahriklere alet olmasın istiyoruz. Yavrula-
rımızın temiz ruhlarını, temiz dimağlarını 
kirletmek isteyen, çocuklarımızı istismar 
ederek karanlık emellerini gerçekleştirme-
ye çalışanlar bilmelidir ki, yavrularımızı 
onlara istismar ettirmeyeceğiz, çocukla-
rımızı onların habis emellerine kurban 
vermeyeceğiz. Ne zehir tacirlerinin uyuş-
turucu ile gençlerimizin kanına girmesine 
izin vereceğiz, ne de çete ve mafyaların 
kin ve nefret tohumları ekerek gençleri-
mizin temiz ruhlarını kirletmelerine izin 
vereceğiz. Çocuklarımızın masumiyetine 
kastedenlere, gençlerimizi hukuksuzluğa 
bulaştırmaya çalışanlara asla tahammül 
göstermeyeceğiz. 

Türk gençliğinin tarihi köklerimizden, 
inancımızdan ve milli değerlerimizden 

gelen asil ve vakur duruşunu kimse boza-
mayacaktır. İstanbul’daki gencimiz hangi 
imkanlara sahipse Trabzon’daki gencimiz 
de aynı imkana sahip olacak; İzmir’deki 
gencimiz hangi fırsatlara sahipse Hakka-
ri’deki gencimiz de aynı fırsatlara sahip 
olacak. Bu noktada toplumumuzun temeli 
olan aile yapımızın daha özenle korunma-
sına dikkat çekmek istiyorum. Çocukları-
mızın ilk eğitimi, terbiyeyi alacağı yer aile-
dir. Babalar, anneler sizlere sesleniyorum: 
Çocuklarınız sizin en kutsal varlığınızdır, 
onları iyi yetiştirin, iyi kollayın, ilgisizliğe 
mahkum etmeyin, çocuklarınızın aklını 
çelmeye çalışanlara karşı uyanık olun. 
Türkiye’nin geleceğine zarar vermeye kal-
kışan her odak karşısında bu hükümeti ve 
bu aziz milleti bulacaktır. Bunun için okul 
önlerinde, internet kafelerde ekilen şiddet 
ve hukuksuzluk tohumlarının suyunu 
kesmek hükümetimizin en önemli mese-
lelerinden biridir. Çünkü gençliğimiz gele-
ceğimizdir. Ülkemizi müreffeh ve aydınlık 
geleceğine onlar taşıyacaklardır. 

Değerli kardeşlerim…

Millet olarak hamasetin, içi boş ve çatış-
macı sloganların bedelini geçmişte çok 
ağır ödedik. Artık bu millet hamaset ve boş 
sloganlar değil, üretim istiyor, istihdam 
istiyor, adalet istiyor, kalkınma istiyor. 
Hamaset yaparak yükselen, refaha, huzura 
kavuşan hiç bir millet gösteremezsiniz. 
Hamaset hep yükseldiği toplumların hayat 
kalitesini düşürmüştür. Temel nedenini 
ben size söyleyeyim, çünkü hamasetin 
içinde öfke, nefret ve şiddet vardır. Biz öf-
keyle değil aklı selim ile anılan bir milletiz. 
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Tarihte de hep öyle olduk. Memnuniyetle 
görüyoruz ki bugün de milletimiz, öfke ve 
nefretin tuzağına düşmeyecek kadar uya-
nıktır, aklı selim sahibidir. 

Siz Trabzonlu kardeşlerime özellikle 
teşekkür ediyorum. Çünkü üzerinizde 
hesap yapanlara sağduyu ve sükunetinizi 
koruyarak en iyi cevabı vermiş oldunuz. 
Başka oyunlar peşinde koşanlar umdukla-
rını bulamadı, beklentileri boşa çıktı. İşte 
Trabzonlular’ın sağduyusu, basireti budur. 
Bunu herkese gösterdiniz. Ben bundan 
sonra da hemşerilerimin sağduyusuna so-
nuna kadar güveniyorum. Trabzon bugü-
ne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağ-
duyunun, sevginin, kardeşliğin, birlik ve 
beraberliğimizin örnek şehirlerinden biri 
olacaktır. Birlik ve beraberliğimiz, huzur 
ve istikrarımız üzerinde oyun oynayanlar 
hiç bir zaman amaçlarına ulaşamayacak-
tır. Allah milletimize siyasi felç dönemleri-
ni, fetret dönemlerini bir daha yaşatmasın, 
diyorum. Bu duygularla tüm Trabzonlu 
hemşerilerime sağlık ve esenlikler diliyor, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

213

Değerli işadamlarımız, hanımefendiler, 
beyefendiler, değerli konuklar… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, 
aranızda olmaktan, burada sizlerle birlikte 
denizciliğimizin geleceğini konuşmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, iktidarı devraldığımız gün-
den itibaren, tek tek bütün sektörlerimizin 

temsilcileri ile bir araya geliyor, sorunları-
na birlikte çözüm üretiyoruz. Gerek kamu, 
gerekse özel sektörümüzün her geçen gün 
kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye’mizin 
geleceğinde nasıl bir yol haritası izlemesi 
gerektiğini birlikte değerlendiriyoruz. 
Amacımız, özellikle yurt içinde iddialı 
olan sektörlerimizin küresel ölçekte de 
bunu sürdürebilmesini sağlamaktır. Daha 
önce İlaçtan Tekstile kadar çeşitli sektörle-
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rimizin temsilcileriyle bir araya geldik, bu 
sektörlerimizin atılım yapması için gereken 
imkânları, fırsatları nasıl oluşturabilece-
ğimizi konuştuk. Bu temaslar neticesinde, 
bu sektörlerimizin dünya pazarlarında hak 
ettiği şekilde rekabet edebilmeleri için bize 
düşen neyse yaptık. KDV indirimlerinden, 
kurumlar vergisindeki indirimlere kadar 
pek çok kolaylık sağladık. Bugün de deniz-
cilik sektörümüzün durumunu, geleceğini 
konuşmak üzere bir arada bulunuyoruz. 

Tabii, burada hemen şunu ifade etmeliyim 
ki, hem İstanbullu hem Karadenizli ol-
mam hasebiyle deniz ve denizcilik benim 
duygu ve düşünce dünyamda çok özel bir 
yere sahip. Pek çok Karadenizli gibi ben 
de, hayatımın bir bölümünde denizcilikle 
iç içe yaşadım, bire bir ilgilendim. Denizci-
liğin insanın ufkuyla doğrudan ilgili oldu-
ğunu düşünüyorum. Merhum babam, nur 
içinde yatsın, bir denizciydi, bir kaptandı. 
Bu yüzden denizciliğin benim hayatımda 
maddi boyutların yanı sıra manevi bir ha-
tırası, çok derin bir karşılığı var. 

Biliyorsunuz, Ulaştırma Bakanlığı’mıza 
denizci olan, denizcilik sektörünü çok 
iyi bilen bir arkadaşımızı getirdik. Binali 
Yıldırım Bey’in döneminin denizciliğimiz 
açısından bir dönüm noktası olduğunu 
herkes kabul ediyor. Bu dönüşüm ve ge-
lişimi ancak denizci bir ulaştırma bakanı 
sağlayabilirdi. Öyle de oldu. 

Değerli konuklar… 

Bakınız, Türkiye birkaç yıl öncesine ka-
dar tıpkı rotasını şaşırmış kaptanlar gibi 

elinde yol haritası, pusulası bulunmayan 
hükümetler elinde çok zaman kaybetti. 
Ekonomik olarak, siyasi olarak, sosyal 
olarak çok büyük kayba uğradı. Biz, ikti-
darı devraldığımızda Türkiye fırtınada 
sürüklenmiş, girdaba yakalanmış bir gemi 
gibiydi. Biz geldik, Türkiye’yi, milletimizi 
bu çaresiz mürettebatın elinden kurtar-
dık, geminin rotasını doğru yola koyup, 
sağ salim karaya çıkardık. Türkiye, bizim 
iktidarımızla birlikte yeniden “yelkenler 
fora” dedi. Şimdi, millet olarak 7’den 70’e 
yeniden huzurlu günlere doğru yelken aç-
manın heyecanı, mutluluğu içindeyiz. 

Türkiye sağlıkta, ekonomide, eğitimde, 
adalette, emniyette, ulaştırmada son yıl-
ların en verimli, en bereketli dönemini 
yaşıyor. Bu dönemde kara, hava, deniz ve 
demiryollarının her birinin kendi içinde 
sorunlarını çözmesi; daha dinamik, etkin 
ve çağdaş bir düzeye ulaşması için gereken 
adımları attık, atmaya devam ediyoruz. 
Ancak bunların hepsi bir plan dahilinde 
oluyor. Nasıl ki ülke genelinde tek boyutlu 
değil, çok boyutlu bir kalkınmanın peşin-
de isek, ulaştırmada da aynı anlayış doğ-
rultusunda hareket ediyoruz. Onun için 
bu son dönemde ulaştırma sektörümüzün 
dengeli, sağlıklı büyümesi için sadece kara 
yollarına değil, deniz, hava ve demiryolla-
rına da gereken önemi veriyoruz. Karayol-
larında, havayollarında, demiryollarında, 
raylı sistemde ulaştığımız seviyeleri, elde 
ettiğimiz olumlu sonuçları, deniz taşıma-
cılığımızda, yat turizminde, gemi yapım 
sanayinde de görüyoruz, görmeye devam 
edeceğiz. Son 4 yılda kat ettiğimiz mesafe-
nin, attığımız her adımın pozitif sonuçları-
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nı önümüzdeki dönemde çok daha yoğun 
hissedeceğiz. Biz, 5 yıllık, 10 yıllık planlar-
la değil; 50 yıllık, 100 yıllık bir perspektifle 
hareket ediyoruz. Günü kurtarma değil, 
geleceği inşa etmek hedefiyle yola çıktık. 
Aynı kararlılık içinde yürüyüşümüzü sür-
dürüyoruz. 

Değerli konuklar… 

Sektörlerimizin sorunlarına çözüm arar-
ken, bu çözümlerin kalıcı, uzun vadeli 
çözümler olabilmesi için bilimsel bir an-
layışla hareket etmeye özen gösteriyoruz. 
Bu anlayışla bilim adamlarımızın, üniver-
sitelerimizin desteğini almaya gayret edi-
yoruz. Bu amaç doğrultusunda Ulaştırma 
Bakanlığımız ile İTÜ arasında imzalanan 
protokol hükümleri çerçevesinde 18 Ara-
lık 2003 tarihinde Ulaştırma Ana Plan 
Stratejisi çalışması başlattık. Bu projenin 
hedefleri şunlardır: Birincisi, ulaştırma 
sektörünü bir bütün olarak ele almak. 
İkincisi, ulaştırma alt sistemlerinin bir-
birlerini tamamlayıcı bir yapı içerisinde 
gelişebilmesini sağlamak. Üçüncüsü de, 
ekonomik ve sosyal yaşamın ihtiyaçlarının 
yerinde, zamanında, güvenli bir şekilde 
karşılanabilmesi için gerekli politikaların 
oluşturulmasına zemin hazırlamak. Bun-
lar önemli hedefler… 

Öyle bir ulaşım modeli oluşturmalıyız ki, 
bir noktaya gelindiğinde bulduğunuz çö-
zümlerde tıkanma yaşanmasın. O nedenle, 
ulaştırma sektörümüzü denizyollarıyla, 
havayollarıyla, demiryollarıyla ve karayol-
larıyla bir bütün olarak görmemiz, bunlar 
arasında bir denge kurmamız, bu alt sis-

temlerin birbirlerini tamamlayıcı bir yapı 
içinde gelişmesini sağlamamız lazım. Biz 
çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. 

Değerli konuklar… 

Bakınız; 1950’den sonra demiryolları ih-
mal edilmiş, ağırlık karayoluna verilmiş. 
Ondan önce de, karayolları ihmal edilmiş, 
ağırlık demiryollarına verilmiş. Havayolla-
rı ve denizyollarının ise baştan beri ihmal 
edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Kabotaj 
hakkını ele geçirmemizden sonra denizci-
liğimizde bir iki ciddi teşebbüs olmuş ama 
arkası gelmemiş. Hükümet olarak göreve 
geldiğimizde, ulaştırmanın yüzde 93 nis-
petinde karayoluyla yapıldığı bir tabloyla 
yüzleşmek zorunda kaldık. Bu, ‘yüzde 93’ 
oranına özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum. Karayoluna yüzde 93, geriye kalan 
hava, deniz ve demiryollarına ise yüzde 
7’lik bir pay düşüyor. Ondan sonra da, 
ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili 
olduğunu söyleyip övünüyorduk. Gereğini 
yapmadıktan, denizden yararlanmadıktan 
sonra, üç tarafı, dört tarafı denizlerle çev-
rili olsa neye yarar. Bizim farkımız burada, 
biz laf değil iş üretiyoruz. Bizim konuşarak 
geçirecek bir saniyemiz bile yok. 

Denizyoluyla taşımacılık, havayoluna göre 
14, karayoluna göre 7, demiryoluna göre 
ise 3.5 kat daha ucuza gerçekleşiyor. Bu 
önemli hususu göz ardı ederek bir ulaş-
tırma politikası belirlemek gibi bir lük-
sümüz olamaz. Dünya ticaretinin yüzde 
90’lık bölümü denizyolu taşımacılığı ile 
gerçekleştiriliyor. 2001 yılında dünyada, 
denizyoluyla taşınan mal miktarı 5.4 mil-
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yar tona ulaşmış bulunuyordu. Dünyada, 
deniz yoluyla gerçekleştirilen uluslararası 
ticaret hacmi, her geçen gün artmaktadır. 

Ulaşımın, iletişimin, haberleşmenin etkin 
bir şekilde, verimli bir şekilde gerçekleş-
tirilmediği bir ülke kalkınamaz. Bize göre 
kalkınmanın olmazsa olmaz üç temeli var-
dır: Birincisi, insanlar ve mallar kolayca 
taşınacak, yer değiştirebilecek ve etkin bir 
haberleşme-iletişim hizmeti bulunacak. 
İkincisi, ülkede güvenlik olacak; anarşi, te-
rör ve kaos olmayacak, istikrar olacak, in-
sanlar hem güven içinde olacaklar, hem de 
geleceğe güven içinde bakacaklar. Üçün-
cüsü, millet ağır vergilerle ezilmeyecek, 
özel sektör çalışma azmi ve heyecanını yi-
tirmeyecek. Ulaştırma Bakanlığımızın ve 
Denizcilik Müsteşarlığımızın bu konsept 
çerçevesindeki çalışmalarının bir yansı-
ması olarak bugün memnuniyetle görüyo-
ruz ki, denizcilikte, geçmişe nazaran çok 
olumlu adımlar attık, daha iyi bir noktaya 
geldik. Uluslararası alandaki itibarımızda 
da düzelme oldu; bu düzelmeyi sağlayacak 
köklü tedbirler alındı, projeler hayata ge-
çirildi. 

Değerli konuklar… 

B i l d i ğ i n i z  g i b i ,  Ku z ey  At l a n t i k  ve 
Avrupa’da kıyısı olan 25 ülkenin deniz-
cilik idareleri, kendi limanlarına gelen 
yabancı gemileri, ‘liman devleti’ sıfatıyla 
denetlemek için uluslararası standartlar 
oluşturmuş bulunuyorlar. Bu standartları 
taşımayan gemileri seferden alıkoymak 
için oluşturulan bir “Paris Mutabakatı 
Organizasyonu” var. Buna Paris Memoran-

dumu da deniliyor. Bu mutabakata göre 
oluşturulmuş bir ‘kara, gri ve beyaz liste’ 
tasnifi var. Biz iktidara geldiğimizde Türki-
ye, kara listede bulunuyordu. 1995’ten bu 
yana denetimde en kötüyüz. 1999’da kara 
liste oluşturulduğunda da doğal olarak 
kara listeye girmişiz maalesef. Bu kara liste 
de, bildiğiniz gibi, kendi içinde üç aşamalı: 
“Çok yüksek risk, yüksek risk ve orta dere-
celi yüksek risk” kategorileri var. Türkiye, 
maalesef ‘çok yüksek risk’ kategorisinde 
yer alıyordu. Onun için, iktidara geldiği-
mizde gördük ki, denizcilik alanında bu-
gün en temel meselelerimizden biri, Türk 
bayraklı gemilerin dış dünyada saygın bir 
yer edinebilmesi, Türk bayrağının olumlu 
bir referans haline getirilmesidir. 

Ülkemizin dört bir tarafını bayraklarla 
donatmak yetmiyor; asıl önemli olan, 
yabancı sularda ve yabancı topraklarda 
bayrağımızın şeref ve itibarını korumaktır. 
Biz iktidara gelince, Denizcilik Müsteşar-
lığımız, Türk bayraklı gemilerin yabancı 
limanlarda yapılan ‘liman devleti’ dene-
timlerinde “öncelikli denetim” listesinden 
çıkarılması amacıyla bir “Denetim ve Eği-
tim Seferberliği” başlattı. Gemilerimizin 
durumunun iyileştirilmesi için önemli 
çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların hedefi, 
gemilerimizin dünya deniz taşımacılı-
ğından en iyi şekilde yararlanmalarını 
sağlamaktır. Liman Devleti denetimlerini 
de yapacak 200 uzman personel, bizim 
dönemimizde işe alındı ve bu iş gerçekten 
profesyonelce yapılmaya başlandı. Şimdi 
bize ikide bir, “Bunlar kadrolaşıyorlar” 
diyorlar. Biraz insaf, daha önce, ilgisiz 
alakasız, denizciliğin ‘d’sini bile bilmeyen, 
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yani neredeyse hayatında deniz görmemiş 
adamlar Denizcilik Müsteşarlığı’na doldu-
rulmuşken, biz tam aksini yaptık. 

Denizcilik Müsteşarlığımızı denizcilerle 
buluşturduk. Yani işinin ehli, bu alanı bilen, 
bu alanda eğitim almış, tecrübe kazan-
mış insanlarımızı istihdam ettik. Kaptan, 
başmühendis, gemi mühendisi, makine 
mühendisi gibi denizcilikle ilgili geçmişi 
olan uzmanlar kuruma alındı, onların bil-
gileri eğitim seminerleri ile tazelendi ve 
limanlarımızda görevlendirildiler. Paris 
Mutabakatı Organizasyonu’nun listesinde, 
2004 yılında ‘yüksek risk’, 2005 yılında 
da ‘orta dereceli yüksek risk’ düzeylerine 
inildi. Nasıl oldu bu? 2002 yılında 160 ge-
mimiz yabancı limanlarda tutulmuşken, 
2006 yılında bu rakam 43 olarak gerçek-
leşmiştir. Aradaki sayı farkı 117. “Böyle 
gelmiş, böyle gider” denilseydi, belki 160 
rakamı 200’leri aşardı. Paris Mutabakatı 
Organizasyonu’nun 2006 yılı raporu henüz 
yayınlanmış değil, bu yılın Mayıs’ında ya-
yınlanacak, bu rapor yayınlandığında kara 
listeden çıkmış ve gri listeye girmiş olaca-
ğız. Bu, ülkemizin hem itibarı, hem de de-
nizcilik faaliyetleri ve ekonomisi açısından 
önemli bir gelişme. Evet, bu ciddi bir başarı 
fakat yeterli değil. Hedefimiz, beyaz listeye 
girmektir. İnşallah bu yönde daha büyük 
bir azim ve heyecanla çalışacağız. 

Değerli konuklar… 

Avrupa dışındaki,  Paris Mutabakatı 
Organizasyonu’nun muadili olan orga-
nizasyonlar nezdinde de itibarımızda 
yükselme olduğunu memnuniyetle görü-

yoruz. Mesela, Amerika Sahil Güvenlik 
birimi nezdinde Türk Bayraklı gemiler, 
‘hedef gemi listesi’nden çıkmış bulunuyor. 
Bunlar çalışmakla oluyor, fakat beyaz lis-
teye girmek sadece Denizcilik İdaresi’nin 
çalışmalarıyla olacak bir şey değildir. 
Herşeyden önce denizcilik sektörünün bu 
heyecanı duyması, bu ideale inanması ve 
İdare’ye destek olması gerekiyor. 

Denizcilik alanında yurtdışındaki itibarı-
mızın arttığını gösteren bir başka emare, 
Avrupa Birliği 2006 İlerleme Raporu’nda 
dile getirilen ifadelerdir. Bu raporda aynen 
şu ifadeler yer alıyor. “Deniz taşımacılığı 
alanında, mevzuatın uyumunda ve özel-
likle güvenlikle ilgili idarî kapasitenin 
güçlendirilmesinde iyi düzeyde gelişme 
kaydedilmiştir. Balıkçı gemilerinin gü-
venliği, deniz kazalarının tahkiki, deniz-
cilerin eğitim kalitesi ve denetlenmesi, 
yük gemilerinin güvenli yükleme ve bo-
şaltımı, denizcilik ekipmanları ve liman 
kontrolleri konularında yönetmelikler 
yayınlanmıştır. 49 personeli olan bir Deniz 
Kaza Tahkik Kurulu oluşturulmuş, 200 
uzman ‘bayrak devleti’ ve ‘liman devleti’ 
denetleyicileri işe alınmıştır. 2005 yılında 
alıkonulan Türk gemisi oranı yüzde 7. 5’e 
düşmüştür,”. Bunları ben söylemiyorum, 
AB 2006 İlerleme Raporu söylüyor. 

Avrupalıların bu konularda nasıl ince 
eleyip sık dokuduğunu, zor beğenir 
olduklarını biliyorsunuz. Denizcilik 
Müsteşarlığı’nın Deniz Güvenliğini Güç-
lendirme Projesi, Avrupa Komisyonu’nun 
bağımsız denetleme kuruluşu Integration 
tarafından 2004 yılı sonunda yapılan 
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değerlendirmede, tüm projeler arasında 
“yüksek derecede memnuniyet verici” 
bulunan tek proje oldu. Bu da, ulusla-
rarası camia nezdindeki itibarımız açı-
sından önemli bir gelişmedir. Birleşmiş 
Milletler’in denizcilikle ilgili organı olan 
Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 
en önemli komitesi olan Deniz Emniyeti 
Komitesi (MSC), 82’nci dönem toplan-
tısını, 29 Kasım-8 Aralık 2006 günleri 
arasında, tarihinde ilk kez olarak Londra 
dışında, İstanbul’da yapmış bulunuyor. 
170 ülkeden bine yakın kişinin katıldığı 
İstanbul toplantısı, bugüne kadar yapı-
lanlar içinde en yüksek katılımı sağlayan 
toplantı oldu. Böylece hem Türk denizcili-
ğinin hem de İstanbul’umuzun en yüksek 
düzeyde tanıtımı gerçekleştirildi. 

Uluslararası Denizcilik Örgütü nezdin-
de saygınlığımızın arttığını gösteren bir 
başka emare, Konsey üyeliğine seçilirken 
aldığımız oy oranındaki artıştır. İlk kez 
Konsey üyesi olduğumuz 1999 yılında 
76 oy almışken, 2005 yılında 103 oy al-
mış bulunuyoruz. Demek ki, denizcilik 
alanında dış ülkeler nezdindeki saygınlı-
ğımızda, prestijimizde bir gelişme var. İyi 
yoldayız, doğru rotadayız. Bunlar yeterli 
değil, yapılacak daha çok iş var. Durmak, 
yorulmak, gevşemek, yılmak yok. He-
yecan, aşk, şevk ve inançla hep birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. Denizcilik 
hepimizin ortak ideali ve heyecanı olmalı-
dır; başarı hepimizindir. Başarı denizcilik 
camiasınındır, milletimizindir. Çünkü 
bizi iktidar yapan, bize çalışma izni veren 
yine milletimizdir. 

Elbette, denizcilikte elde ettiğimiz kaza-
nımlar sadece itibarımızın yükselmesin-
den ibaret değil. 2002 yılında gemi inşa 
eden ülkeler arasında dünyanın 23. sıra-
sında iken, 2006’da dünyanın sekizinci 
gemi inşa eden ülkesi haline geldik. De-
vam eden tersane yatırımları tamamlan-
dığında dünyanın dördüncüsü olacağız. 
Mega yat üretiminde de dünya üçüncüsü-
yüz. Bütün bunlar sektörün dinamizmini 
gösteren işaretlerdir. Denizciler hep söy-
ler: Denizcilik bir ülkenin lokomotifi ise 
o ülke kalkınır. Buna biz de inanıyoruz. 
Bu duygu ve inançla, herkesi el ele, gönül 
gönüle daha büyük bir şevk ve heyecanla 
çalışmaya davet ediyorum. Bugün dün-
den daha aydınlık, hiç şüpheniz olmasın 
yarın da bugünden daha aydınlık ola-
caktır. Çünkü doğru şeyler yapıyoruz ve 
doğru rotada ilerliyoruz. Sözlerime son 
verirken, bu toplantı vesilesiyle hem de-
nizcilik sektörümüzün, hem de ülkemizin 
geleceği adına çok umutlu, çok iyimser 
olduğumu bir kere daha ifade etmek isti-
yorum. Denizcilik sektörümüzün bütün 
çalışanlarına başarılar diliyor, sizleri bir 
kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Fransa ile Türkiye arasındaki ticaret hac-
minin, 2006 yılı sonu itibarıyla 11 milyar 
dolar seviyesine ulaşmış olması memnu-
niyet vericidir. Ancak ülkelerimiz arasında 
ticaret hacminin artmasına karşın, ticaret 
dengesi Türkiye aleyhine açık vermekte-
dir. İki ülke arasında ticarete konu ürünle-
rin çeşitlendirilmesi ve Türkiye’deki Fran-
sız yatırımlarının artmasının bu durumun 
düzeltilebilmesine yardımcı olacağını 
düşünüyoruz. 2006 yılında Türkiye’nin dış 
ticaret hacmi 220 milyar dolara ulaşmıştır. 
İhracat artışında OECD ülkeleri arasında 
birinci sırada bulunuyoruz. Türkiye, dün-
yanın en fazla ticaret yapan ilk 20 ülkesi 
içindedir. 

Hükümet olarak, yapısal reform çalışmala-
rına büyük önem veriyoruz. Özelleştirme 
sürecini hızlandırarak, mali piyasalardan 
başlamak üzere, tarım, enerji ve telekomü-
nikasyon alanlarında önemli reformları 
başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye’deki 
yatırım ortamının en üst standartlara 
ulaşması için gerekli olan adımları atmaya 
devam ediyoruz. Uluslararası yatırımların 
teşvik ve desteklenmesi için kurumsal 
düzenlemeler de yapıyoruz. Bu çerçevede, 

doğrudan bana bağlı olarak kurulan Tür-
kiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Türkiye, dünyanın 19. büyük ekonomisi 
konumundadır. Son 5 yıl içinde yıllık 
ortalama yüzde 7 oranında büyüme ger-
çekleştirdik. Bunu yaparken, enflasyonu 
da yüzde 10’un altına çektik. 2007 yılı 
için de yüzde 5’lik büyüme hedefliyoruz. 
Küresel Rekabet Endeksi’ne göre, Türkiye 
2006 yılında rekabet gücünü en fazla ar-
tıran ülkelerden biri olmuştur. Bu olumlu 
gelişmeler uluslararası yatırımcıların 
Türkiye’ye olan ilgisini arttırmıştır. 2006 
yılında Türkiye’ye yaklaşık 20 milyar ABD 
doları değerinde küresel sermaye girişi 
gerçekleşmiştir. 

Fransız şirketlerinin ülkemizde bazı önem-
li projelere ilgi gösterdiğini biliyoruz. Bu 
ilginin özellikle nükleer enerji, hidroelekt-
rik üretimi ve barajlar, savunma sanayi, 
havacılık, telekomünikasyon, çevre, ulaş-
tırma alanlarında olduğunu görüyoruz. 
1987’de kurulmuş olan Türk-Fransız İş 
Konseyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
geliştirilmesinde önemli rol oynamakta-

TÜSIAD ve MEDEF  
Heyetlerini Kabul

Ankara | 22 Şubat 2007
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dır. Türk-Fransız dostluğunu pekiştirme-
nin en güçlü yollarından birinin Türk ve 
Fransız işadamlarının gerçekleştirdiği 
işbirliği olduğuna inanıyoruz. Türkiye son 
yıllarda turizm sektöründe çok önemli 
adımlar atmıştır. Türkiye’ye gelen Fransız 
turistler AB ülkelerinden gelen turistler 
içinde 4’üncü sıradır. Fransız turizm ku-
ruluşlarının ülkemizdeki yatırımlarının 
arttırılmasına yönelik tüm ilave çabalar 
iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iliş-
kilere olumlu katkıda bulunacaktır. Gerek 
Türkiye, gerekse Fransa’nın her alanda 
işbirliğinin sürdürülmesinde stratejik çı-
karı olduğuna inanıyorum. Onun için, ikili 
ilişkilerimize zarar verebilecek unsurları 
engellemek için çaba göstermeliyiz. 

Fransa Ulusal Meclisince kabul edilmiş 
olan sözde Ermeni soykırımının inkarının 
cezalandırılmasını amaçlayan yasa teklifi 
ile ilgili gelişmeleri endişe ile izliyoruz. 
2001 yılında asılsız Ermeni soykırımı id-
dialarına dair Fransız Meclisi’nde kabul 
edilen yasanın milletimizde oluşturduğu 
derin rahatsızlık hala hafızalarda canlılı-
ğını korumaktadır. Hal böyle iken, bir de 
bu iddiaların inkarını ağır cezai yaptırıma 
bağlayan yasa tasarısının Fransız Ulusal 
Meclisi’nce 12 Ekim 2006 günü kabul edil-
mesi, uzun bir geçmişe dayalı Türk-Fransız 
ilişkilerinde esef verici bir gelişme olmuş-
tur. Tasarının yasalaşması için, bundan 
sonra Senato’da ele alınması ve buna bağlı 
olarak Meclis’e geri gelmesi, ardından 
da onaylanmak üzere Cumhurbaşkanına 
sunulması gibi bir sürecin olduğunu bili-
yoruz. 

Bununla birlikte, Ulusal Meclis tarafından 
anılan yasal süreçte atılan bu ilk adımla 
tasarının kabulü milletimizin büyük tep-
kisine neden olmuştur. Türkiye’nin AB 
üyeliği ile asılsız Ermeni iddiaları arasında 
bağlantı kuran bir yaklaşımı benimseme-
miz mümkün değildir. Ülkemizin AB’ye 
katılım koşulları ile Ermeni iddiaları ara-
sında hiçbir bağ bulunmamaktadır. Geçen 
Mayıs ayında Fransız Parlamentosu’nun 
gündemine taşınan söz konusu tasarı ile 
ilgili sürecin en başından bu yana, Fransa 
nezdinde girişimlerde bulunduğumuzu bi-
liyorsunuzdur. Bu girişimlerimize rağmen, 
Fransa Ulusal Meclisi’nin tarihi gerçekleri 
çarpıtan ve ifade özgürlüğü başta olmak 
üzere, en temel insan haklarının çiğnen-
mesi anlamına gelen bu yasa tasarısını 
kabul etmesi üzüntü vericidir. Türkiye’ye 
ifade özgürlüğü bahanesiyle çeşitli çev-
relerce sık sık eleştiri yöneltilmekteyken, 
Fransa’nın asılsız Ermeni iddialarını sor-
gulamayı dahi suç haline getirmeye çalış-
masını, milletimize mantıklı ve makul ge-
rekçelerle izah etmemiz mümkün değildir. 

Siyasetçilerden beklenen, halklar arasında 
gerginliğe yol açacak girişimlerden uzak 
durmaları, insanlığın barış ve refahı için 
çalışmaları ve yapıcı yaklaşımları destek-
lemeleridir. Ulusal Meclis’in kabul ettiği 
yasa tasarısı gibi girişimler, bu açıdan ge-
lecek için endişe vericidir. Bundan sonraki 
yasama sürecinde sağduyu ve aklıselim 
üstün gelmeli, anılan tasarının yasalaş-
ması önlenmelidir. Bu, Türkiye ile Fransa 
arasındaki ilişkilerin daha fazla yara alma-
masını sağlamak açısından önemlidir. 
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Tasarının yasalaşmasının, ortak çıkarlara 
dayalı köklü ilişkilerimizde daha büyük 
sıkıntılara neden olacağını bütün sami-
miyetimle vurgulamak istiyorum. Bizler 
ülkelerimizin dostluğunun pekişmesi ve 
işbirliğimizin derinleşmesi için iyi niyetli 
her tür adımı atmayı sürdürürken, bu 
yönde kat ettiğimiz mesafenin, bu tür tek 
yanlı girişimlere kurban edilmesi büyük 
bir hatadır. Fransa’da seçim dönemine 
yaklaşılmış olmasının, Ulusal Meclis ve 
belki de Senatoya önceden kestirilemeyen 
yansımalarının olması tabiidir. Ancak yine 
de, ilişkilerimizin kısa vadeli hesaplarla 
zedelenmemesi en büyük temennimizdir. 
Bizim isteğimiz, gelecekte Fransa ile yakın 
bir müttefik ve ortak olarak, birlikte neler 
yapabileceğimizi konuşmaktır. Oysa son 
yıllarda, her düzeyde gerçekleştirdiğimiz 
görüşmelerde, aslında ikili ilişkilerimizin 
doğrudan bir unsuru olmayan sorunları 
konuşmak durumunda kaldığımızı üzüle-
rek görüyoruz. 

Türkiye’de iş yapan Fransız firmaları, 
Türkiye’nin Fransa açısından taşıdığı 
değeri Fransız halkına anlatabilecek 
konumdadır. Fransız özel sektöründen 
Türkiye’nin ekonomik gücünü ve potansi-
yelini, Fransa’da tanıtan, Türkiye hakkın-
da sürdürülen olumsuz kampanyaları den-
geleyecek çalışmalar gerçekleştirilmesini 
bekliyoruz.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Türkiye ekonomisinde 4 yıl önce başlattı-
ğımız yeniden yapılanma ve atılım süreci 
hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Bi-
liyorsunuz ben, bardağın boş tarafı ile dolu 
tarafını karşılaştırmayı seviyorum. Bunun 
bizi daha doğru, daha hakkaniyetli bir neti-
ceye götüreceğine inanıyorum. Sürekli ola-
rak bardağın boş tarafına bakmak, sadece 
onu nazara almak, herşeyden önce kendi 
kendimize büyük bir haksızlık olur. Millet 
olarak Kendi başarılarımızı küçümsemiş, 
aldığımız mesafeleri yok saymış oluruz. Bu-
nun sonucunda da ümitsizlik ve karamsar-
lık gibi tehlikeli bir hastalığa düçar oluruz. 

Dönüp bakın, göreceksiniz ki, gelişme-
nin, kalkınmanın, ilerlemenin en büyük 
düşmanı karamsarlık hastalığıdır. Hangi 
millet bu hastalığa yakalandıysa kaybet-
miştir. Kendine olan saygısını yitirmiştir, 
inancını, daha iyi bir gelecek umudunu 
kaybetmiştir. Biz, yokluklar, imkansızlık-
lar içinde bile ye’se kapılmamış, umudu-
nu yitirmemiş, özgüvenini kaybetmemiş 
bir milletiz. İstiklal mücadelemizi zafere 
ulaştıran şey işte bu yüksek ruh olmuş-
tur. İstikbal mücadelemizi de aynı ruhla 

umutlarımızı canlı tutarak sürdürmek 
durumundayız. 

Bugün, düne göre umutlu olmak için çok 
daha fazla sebebimiz var. Bardağın artık 
daha fazlası dolu olan bir Türkiye var. 
Bunu görmek için Türkiye’nin son 20 yı-
lına şöyle bir bakmanız yeterli olacaktır. 
Bakın, bardağın tamamını görmeniz için 
ben size kısa bir değerlendirme yapmak 
istiyorum. Türkiye ekonomisi, 1980’li yıl-
larda, bir dünya ekonomisi olma yolunda 
tarihi adımlar attı. Ekonomik serbestleşme 
demokratik açılımlarla desteklenince çok 
kısa zamanda etkisini göstermeye başla-
dı, Türkiye’ye büyük bir sıçrama fırsatını 
verdi. Ne yazık ki bu demokratikleşme 
süreci, özellikle de ekonomideki açılımlar 
90’lı yıllar boyunca yapısal reformlarla 
desteklenemedi. Enflasyon patladı, işsizlik 
ve yoksulluk arttı, güven kaybı piyasaları 
vurdu. Siyasi istikrarsızlık ve belirsizlik-
ler, hem ekonominin ağır kayıplar verdiği 
krizlere, hem de serbestleşme sürecinin 
aksamasına yol açtı. Onun için biz iktidara 
gelirken dedik ki, ekonomik kalkınma ile 
demokratik reformları birlikte gerçekleş-
tireceğiz. Dedik ki, özgürlük ve refah ikiz 
kardeş gibidir. Son 4 yıllık icraatlarımız 
ve aldığımız neticeler de bu gerçeği açıkça 
ortaya koydu. 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 28 Şubat 2007
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Değerli vatandaşlarım…

Biz son 20 yılda bunları yaşarken dünya-
da neler oldu diye baktığınızda kayıpla-
rımızın ne kadar acı olduğunu çok daha 
iyi görürsünüz. Bakınız, Avrupa kıtası 
İkinci Dünya Savaşı’ndan yorgun ve yı-
kılmış olarak çıktığı halde kısa zamanda 
toparlanmayı başardı. 80’li yıllara kadar 
dünyaya kapalı olan rejimler, açıklık poli-
tikası izlemeye başladılar ve bunda belirli 
ölçülerde başarılı da oldular. Ne yazık ki 
Türkiye, bütün o 90’lı yıllarını heba etti. 
Biz onun için dünyaya açık bir ekonomi, 
dünyaya açık bir Türkiye diye yola çıktık. 
Çünkü açıkça görüyorduk ki, geciktirilen 
demokratik reformların, siyasi istikrar-
sızlığın halkımız üzerindeki etkisi çok 
ağır olmuştu. Çöken Avrupa toplumları 
ayağa kalkarken biz ikinci cihan harbini 
yaşamadığımız halde Sosyal çöküntü teh-
likesi yaşıyorduk. 

İşsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımında-
ki eşitsizliğe paralel olarak göç ve terör 
olayları Türkiye’nin uzunca bir süre vakit 
kaybetmesine, ağır bedeller ödemesine 
yol açtı. Oysa Türkiye’nin potansiyeli, zen-
ginlikleri, imkanları ve sunduğu fırsatlar 
tüm bu belirsizlikleri aşmak, hayalleri 
gerçek kılmak, Türkiye’yi kalkındırmak 
için yeterliydi. Önce milletimizin kendine 
güvenini yeniden tesis etmemiz gereki-
yordu. Hamdolsun bunu başardık. Ekono-
mi ve siyasette istikrarı yeniden sağladık. 
Dikkat ederseniz onun için artık her vesi-
leyle diyorum ki, şimdi büyük bir sosyal 
restorasyon sürecinden geçiyoruz. 

Toplumsal barışımızı güçlendiren adımlar 
atıyor, sosyal istikrar bütçeleri yapıyoruz. 
80’li yıllarda başlayan açılım sürecini tek-
rar hızlandırdık. kaybettiğimiz yılları te-
lafi ettik, Türkiye’yi yeniden dünya ligine 
taşıdık. Demokrasi olmadan kalkınma da 
olmaz. Refah olmadan özgürlük de olmaz. 
Bu ikisi birbirinin hem sebebi hem de 
sonucudur. Dünyada büyük yankı bulan, 
‘sessiz devrim’ olarak nitelendirilen tarihi 
adımları bunun için attık. İnsanımızın ha-
yat kalitesini yükseltmek için bunu yaptık. 
Aktif bir dış politikayla desteklediğimiz 
AB üyeliğinde en kritik aşamaları bu ka-
rarlılıkla geçtik. Bu adımların arkasında, 
Cumhuriyetimizin kuruluş idealleri ve 
milletimizin değişim iradesi vardır. Tür-
kiye bu adımlarla artık, geri dönülemez 
biçimde bir güven ve istikrar ülkesi olmuş-
tur. Bu yapısıyla da hem bölgesel hem de 
küresel ölçekte barış ve refaha, insanlığın 
ortak geleceğine önemli katkılarda bulun-
maktadır. 

Değerli vatandaşlarım…

Son 4 yılda Türkiye, krizler ülkesi olmak-
tan çıktı, fırsatlar ve imkanlar ülkesi hali-
ne geldi. Türkiye’nin kronik sorunu olan 
yüksek ve belirsiz enflasyonu, son 4 yıl 
içinde kademe kademe düşürerek 30 yılı 
aşkın bir süreden sonra ilk kez tek haneli 
oranlara indirdik. Hatırlarsanız, 1985 
yılında yüzde 44 olan yıllık enf lasyon, 
sonraki yıllarda daha da artmış, yüzde 
125 seviyelerine kadar çıkmıştı. Yüksek 
enflasyon karşısında paramız pul olmuştu. 
80 ve 90’lı yıllar boyunca sürekli sıfır ek-
lenen milli paramızdan bu sıfırları atmak 
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bizden önce gelen her iktidarın hayali oldu. 
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle biz bu hayali 
gerçekleştirdik ve paramızdan 6 sıfırı attık. 
Büyümede de geride bıraktığımız 20 yılda 
inişli-çıkışlı bir dönem yaşadık. Kimi zaman 
yüksek oranlarda büyüyen Türkiye ekono-
misi, hemen ardından daralmalar yaşadı. İlk 
kez bu dönemde Türkiye istikrarlı bir büyü-
me sürecini yakalamayı başardı. 19 çeyrektir 
kesintisiz büyüyoruz. Bu sayede Özellikle 
yatırımcılar için öngörülebilir yepyeni bir 
dönem başlamış oldu. Hedefimiz inşallah 
Türkiye’yi en gelişmiş dünya ülkeleri arasına 
taşımaktır. 

Fert başına düşen milli gelire bakalım. 1985 
yılında sadece 1.330 ABD doları olan fert ba-
şına gelir, 2002 yılına kadar inişli çıkışlı bir 
seyir izlemiş ve 2.500 dolar seviyesini aşa-
mamıştır. Bu alanda da yine son 4 yıl içinde 
rekor bir artış elde ettik, bugün 5 bin dolar 
hedefimizi aşmış bulunuyoruz. Kuşkusuz 
biz gelinen bu seviyeyi yeterli görmüyoruz 
ve bu başarıyla yetinmiyoruz. Türkiye bugün 
dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi arasına 
yükselmiştir. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 
100. yılında ülkemizi dünyanın en gelişmiş 
ilk 10 ülkesinden biri haline getirmektir. 
Türkiye, artık sadece yakın geleceğini değil, 
uzak geleceğini de şekillendirebilme nokta-
sına gelmiştir. Günü kurtarma deyimi siyasi 
literatürümüzden çıktıysa işte bu yüzdendir. 
Burada bir hususu tekrar tekrar vurgula-
makta yarar görüyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Yakaladığımız bu güven ve istikrar ortamı-
nı hepimiz korumalıyız. Zor elde ettiğimizi 

kolay kaybetmemek için azami dikkat gös-
termek durumundayız. Bizler, siyasetin de, 
ekonominin de, sosyal hayatın da çalkan-
tılardan geçtiği bir dönemden bugünlere 
geldik. Türkiye’nin önüne büyük hedefler 
koyduk. İnşaallah hep birlikte bu hedefle-
ri tek tek yakalıyoruz. Bugün, sadece dış 
politika ve ekonomik alanlarda değil, hak 
ve özgürlükler alanında da ülkemiz büyük 
bir itibar kazanmıştır. Bu güven ve istikrar 
zeminin korunması sadece hükümetimi-
zin değil, toplumsal sorumluluk duyan 
herkesin katkılarıyla mümkün olacaktır. 
Biz, enf lasyonun tamamen vatandaşla-
rımızın gündeminden düştüğü, sosyal 
istikrarını pekiştirmiş, aralıksız büyümeye 
devam eden, fert başına milli geliri 10 bin 
doları geçen, işsizlik, yoksulluk sorununu 
çözmüş, özgür dünyanın en ileri ülkeleri 
arasında yerini almış, güçlü ve müref-
feh bir Türkiye hedefliyoruz. Bu hedefi 
ulaşılamaz görenler, sadece 4 yıl içinde 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğine bak-
sınlar yeter. 

Başta da söylediğim gibi bugün hamdolsun 
bardağın çoğu dolu, azı boş hale gelmiştir. 
İnşallah bu hedeflerimizi tutturacak, bu 
vesileyle esnafımızın, köylümüzün, çalı-
şanlarımızın, sanayicinin şartlarını bu-
günkünden çok daha ileri seviyelere taşı-
yacağız. Türkiye’nin durumu, Türkiye’nin 
şartları, Türkiye’nin göstergeleri 4 yıl 
öncesinden kat kat iyi duruma gelmiştir, 
bundan sonrasında da bugünkünden çok 
daha iyi durumda olacaktır. Hiç kuşkusuz 
bu vakit alacaktır, ancak 4 yılda kat ettiği-
miz mesafeye bakınca, geleceğe dair umut-
larımız daha da artıyor. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

225

Sevgili vatandaşlarım… 

Bakınız, geçtiğimiz günlerde bütçe perfor-
mansımızın sonuçlarını sizlerle paylaştık. 
2002 yılında görevi devraldığımızda büt-
çe açığının gayri safi milli hasılaya oranı 
yüzde 14.6 iken, 2006 yılı sonu itibariyle 
bu oran binde 7’ye kadar gerilemiş bulu-
nuyor. Yani 2002 yılında 40.1 milyar YTL 
ile devraldığımız bütçe açığı, 2006 yılı so-
nunda 3.9 milyar YTL’ye kadar düşmüştür. 
Dikkatinizi çekerim, Son 30 yılın en düşük 
bütçe açığıdır bu. Bunun anlamı nedir? 
Bunun anlamı, nihayet ayağımızla yorga-
nımızı birbirine denk getirmeyi başardı-
ğımızdır. Bütçe açığı konusunda Türkiye 
2002 yılında Avrupa ülkeleri içinde en 
kötü durumundayken, bugün bu konuda 
İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve Yuna-
nistan başta olmak üzere birçok ülkeden 
daha iyi bir duruma gelmiştir. 

Ülke olarak ekonomide nereden nereye 
geldiğimizi çok manidar bir şekilde ortaya 
koyacak bir başka gelişmeyi daha dikkati-
nize getirmek istiyorum. Sizlerin de yakın-
dan bildiğiniz gibi, Türkiye’nin IMF üye-
liği daha 1947 yılında başlamıştı. Türkiye 
bugüne kadar IMF ile tam 19 adet stand-by 
anlaşması gerçekleştirmiştir. Bunların sa-
dece bir tanesi bizim dönemimizde olmuş-
tur. Üstelik bizim dönemimizde yapılan 
anlaşma, bir krizin, bir çaresizlik durumu-
nun ardından değil, tamamen bizim kendi 
irademizle, kendi isteğimizle yaptığımız 
anlaşma olmuştur. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: Biz 23.5 milyar dolardan aldığımız 

IMF borcunu, bugün 8.5 milyar dolar 
seviyesine kadar indirmiş bulunuyoruz. 
Bunu yaparken de, 26.8 milyar dolardan 
aldığımız Merkez Bankası rezervlerini, 
tam 65 milyar dolara çıkardık. Demek ki 
yolsuzluğun, usulsüzlüğün, israfın önü 
kesildiğinde, kaynaklar akıllıca kulla-
nıldığında, bütün bunlar olabiliyormuş. 
İnşallah, Türkiye’nin yarınki manzarası, 
bugünkünden daha mutlu, daha müreffeh, 
daha sevindirici olacaktır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Sizlerle her buluşmamızda özellikle 
geçen bir ay içinde Türkiye’nin hangi 
bölgelerinde hangi tesisleri hizmete aç-
tığımızı, nerelerde hangi yatırımları faa-
liyete geçirdiğimizi tek tek anlatıyorum. 
Çünkü bu yatırımlar, mutlu ve müreffeh 
Türkiye’nin ayak sesleridir. Şükürler ol-
sun hem kamuda, hem de özel sektörde 
yatırımlarımız, sadece belli şehirlerimiz-
de, bölgelerimizde değil, Türkiye’nin her 
köşesinde istikrarlı bir şekilde sürüyor. 
Şubat ayı içinde de önemli açılışlar ger-
çekleştirdik, Türkiye’ye önemli tesisler 
kazandırdık. 3 Şubat’ta Manisa’da önce 
dünya standartlarında beyaz eşya ve 
elektronik sanayi ürünleri üretecek 5 
fabrikayı hizmete açtık. Bu fabrikalar 
4000 insanımızın ekmek kapısı olacak. 
Ardından TOKİ’nin Manisa’da yaptırdığı 
559 konutun anahtarlarını sahiplerine 
teslim ettik. Bu konutların sosyal dona-
tıları arasında spor tesisi ve 24 derslikli 
bir ilköğretim okulunu da çocuklarımızın 
hizmetine açtık. Aynı törende Manisa’nın 
doğalgaza kavuşmasının heyecanını ve 
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mutluluğunu da oradaki vatandaşları-
mızla paylaştık. 

Göreve geldiğimizde 9 olan doğalgazlı il-
lerimizin sayısı böylece 43’e ulaşmış oldu, 
bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı-
dır. 8 Şubat’ta Gürcistan’da Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve Gürcistan 
Devlet Başkanı Sayın Saakaşvili ile birlikte 
Kars-Tif lis-Bakü Demiryolu Projesi’nin 
imza törenini gerçekleştirdik. Bildiğiniz 
gibi kısa bir süre önce yine Azerbaycan ve 
Gürcistan ile birlikte, bölgedeki en büyük 
enerji projelerden biri olan Bakü-Tif lis-
Ceyhan Boru Hattı’nı da hizmete açmıştık. 
Bu demiryolu projesinin tamamlanmasıy-
la Türkiye, Asya ve Avrupa kıtaları arasın-
da stratejik bir ulaşım koridoru olma özel-
liğini kazanmış olacak. Bu proje, sadece 
ulaşım açısından değil, sadece jeostratejik 
açıdan değil, Avrupa’dan Asya’nın derin-
liklerine uzanan çok geniş bir coğrafyada 
toplumlar arası ilişkilerin, dostluk ve barış 
ortamının güçlenmesi açısından da son 
derece önemlidir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Şubat ayındaki bir başka ziyaretimizi de, 
Rize’ye gerçekleştirdik. Orada da Tevfik 
İleri Anadolu Meslek Lisesi ve Rize Kültür 
Merkezi’ni hizmete açtık, Rize Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nın da te-
melini attık. Hemen ardından 11 Şubat’ta 
Trabzon’a geçerek, bölgede faaliyet gös-
teren çok sayıda sivil toplum örgütü tem-
silcisiyle ve vatandaşlarımızla bir araya 
gelme fırsatı bulduk. Son zamanlarda ya-
şadığımız acı olaylarla ilgili olarak oradaki 

vatandaşlarımızın hissiyatına ortak olduk, 
Trabzon’un bu ülke için ne kadar önemli 
olduğunu, Trabzon insanının rencide edil-
mesine asla müsamaha göstermeyeceğimi-
zi bir kere daha kendilerine ifade ettik. 13 
Şubat’ta bu defa Kahramanmaraş’a geçerek 
hem şehrin düşman işgalinden kurtuluşu-
nu vatandaşlarımızla birlikte coşku içeri-
sinde kutladık hem de 57 fabrikayı hizmete 
açtık, 47 sanayi tesisinin de temelini attık. 

Temelini attığımız tesislerle birlikte 8 
binin üstünde insanımıza yeni iş kapıları 
açılmış, 8 binin üstünde ailemize geçim 
imkanı sağlanmıştır. Bütün bu yatırım-
lar bugünün sıkıntılarının yarınlara da 
taşınmaması, şehirlerimizin kalkınması, 
insanlarımızın hayat standartlarının 
yükselmesi, nihayetinde Türkiye’nin bü-
yümesi, güçlenmesi için… Türkiye’nin 
her köşesinde bu heyecan, bu faaliyet, bu 
seferberlik sürüyor. Ufukta beliren ay-
dınlık günlere her gün, her adımla biraz 
daha yaklaşıyoruz. İnşallah bu anlayışla, 
bu istek ve arzuyla, bu ruh ve bilinçle, bu 
birlik beraberlikle yolumuza ciddiyetle, 
kararlılıkla, azimle devam edeceğiz. Her 
zaman söylüyorum; Türkiye için hiçbir 
hedef ulaşılamaz değildir, ulaştığımız her 
hedefin daha büyüğüne, daha yükseğine 
ulaşmak için çalışıp çabalayacağız. 

Aziz vatandaşlarım… 

Artık dünün gerçekleriyle, dünün kaide-
leriyle yaşama imkânına sahip değiliz, 
bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını da 
düşünmek, bu ihtiyaçlara uygun kanuni 
altyapıyı da hazırlamak zorundayız. Pet-
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rol Piyasası Kanununda Türkiye’nin çok 
önemli, çok temel bir meselesine çare ola-
cağına inandığımız düzenlemeler Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
Bu yeni yasal düzenlemeyle birlikte yol-
suzlukla mücadele alanında dev bir adım 
atıyor, maalesef yıllardır üstüne gidile-
mediği için çok büyük boyutlara ulaşan 
akaryakıt kaçakçılığının önünü kesiyoruz. 
Bu düzenlemeyle yolsuzluğun en büyük 
kalemini kırmış oluyoruz. 

Ülkemizde 1990 yılından bugüne kadar 
araç sayısı tam 4 kat artmasına rağmen, 
2006 yılında Türkiye’de satılan akaryakıt 
miktarı hala 1990 yılı seviyesinde görünü-
yor. Petrol aldığımız 48 ülkenin 31’inden 
Türkiye’ye sattıkları petrolün kayıtları gel-
di, onların kayıtları ile Türkiye’nin resmi 
kayıtları arasında, rakama özellikle dikka-
tinizi çekiyorum, tam 18.7 milyar dolarlık 
bir fark görünüyor. ÖTV, KDV ve EPDK 
payı da eklenince fark 38 milyar doları bu-
luyor. Nereye gidiyor bu 38 milyar dolar? 
Kaçakçıların, suistimal çetelerinin cebine 
gidiyor. İşte Petrol Piyasası Kanunu’nda 
yaptığımız değişiklikle bu kaçakların, bu 
suistimallerin, bu hırsızlıkların, bu ülke-
nin geleceğini çalan ağır yolsuzlukların 
önüne geçiyoruz. Kimsenin bu ülkenin 
kaynaklarını tüketmesine, bu milletin sır-
tından geçinmesine, çocuklarımızın gele-
ceğini çalmasına müsamaha gösteremeyiz, 
göstermeyeceğiz. 

Aziz vatandaşlarım… 

Türkiye, Ortadoğu’da barışın tesisi için 
üstüne düşen rolü en üst seviyede yerine 

getirmek için gayretlerini bütün hızı ve 
ağırlığıyla sürdürüyor. Her zaman ifade 
ettiğimiz gibi biz Ortadoğu barışının kü-
resel sorunlarını çözümünde anahtar role 
sahip olduğuna inanıyor, bu konuda ulus-
lararası toplumun gayret ve hassasiyetini 
arttırması gerektiği fikrini savunuyoruz. 
6 Şubat günü Ankara’ya gelen Pakistan 
Devlet Başkanı Sayın Pervez Müşerref ’le 
Ortadoğu’da yeni barış imkanlarını değer-
lendirdik. Birlikte neler yapabileceğimiz 
üzerinde durduk. Geçtiğimiz hafta ülke-
mizi ziyaret eden İsrail Başbakanı Ehud 
Olmert ile yaptığımız görüşmelerde de 
görüşlerimizi bir kere daha açıklıkla ifade 
ettik. Sayın Olmert’e, Filistin’de güçlü bir 
yönetimin oluşmasını, Filistin-İsrail ça-
tışmasının barışçı bir zemine kavuşması 
bakımından zaruri gördüğümüzü bir kere 
daha vurgulama imkanı bulduk. Ayrıca 
yine bu ay içinde yine İsrail tarafından 
başlatılan ve bölgede tansiyonu yükselten 
kazı çalışmaları konusundaki hassasiye-
timizi kendilerine ilettik. Sayın Olmert’le 
oluşturacağımız bir teknik heyetin Mes-
cidi Aksa etrafındaki kazı bölgesinde 
incelemelerde bulunması konusunda da 
mutabakata vardık. 

Türkiye olarak amacımız bölgede çatışma-
yı doğuran her türlü gelişmenin karşısında 
barış adına girişimlerde bulunmak, barış 
zeminini güçlendirmektir. Cidde Ekonomi 
Forumu’na katılmak için gittiğimiz Suudi 
Arabistan’da da Sayın Kral Abdullah ile 
bir araya gelerek Ortadoğu’daki son ge-
lişmeleri ele aldık. Gerilim ve çatışmaları 
önlemek için bundan sonra da müşterek 
çaba gösterme konusunda mutabık kaldık. 
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İnşallah önümüzdeki günlerde bu gayret-
lerimizin somut neticeleri ortaya çıkmaya 
başlayacaktır. Türkiye büyük bir ülkedir, 
önemli bir küresel aktördür, bölgemizde 
ve dünyada barışın tesisi için elbette yapa-
bileceği çok şey vardır. Bu önemli gerçeği 
bir kez daha vurgulayarak sözlerime son 
veriyor, hepinize sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Ülkemize ve mil-
letimize hizmet etmek adına çıktığınız 
bu yolda hepinize başarılar diliyor; yeni 
görevlerinizin hem size, hem de Türkiye’ye 
hayırlı neticeler getirmesini temenni edi-
yorum. 

Eminim ki, hepiniz heyecanla dolusunuz. 
Bildiğiniz gibi, hep birlikte insanlık tarihi 
boyunca büyük medeniyetler kurmuş, 
insanlığa zengin bir miras bırakmış olan 

büyük bir milletin geleceğe uzanan yolcu-
luğundayız. Bu yolculuk kalkınma yolcu-
luğudur, çağdaşlaşma yolculuğudur, mille-
te hizmet yolculuğudur. Yine inanıyorum 
ki, sizler bu yolculuktaki her adımınızda 
hayırla anılacak izler bırakmanın azmini 
kalplerinizde taşıyorsunuz. Mutlu ve mü-
reffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için 
çıktığımız bu yolda, sizlerin bu ülkenin do-
ğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 
kadar her köşesinde yaptığınız hizmetle-
rin payı çok büyük olacaktır. 

Yeni Atanan  
Kaymakamları Kabul

Ankara | 07 Mart 2007
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Biliniz ki Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği 
kazanımların kalıcı hale gelmesi, sosyal ve 
ekonomik istikrarın korunması, insanları-
mızın ihtiyaçlarının hakkıyla karşılanması 
için sizlerin ortaya koyacağınız çalışmalara 
çok önem veriyoruz ve sizlere sonuna kadar 
güveniyoruz. Bunun yanında Türkiye’de 
demokrasinin olgunlaşmasında, adaletin 
tesisinde, insanlarımızın onurunun en üst 
seviyede korunmasında sizleri birer temi-
nat olarak görüyoruz. Görev yerlerinizde 
bu ülkenin yüksek ideallerinin meşalesini 
sizler taşıyacaksınız. Hepimiz bu yüce mille-
tin hizmetkarıyız. Milletle aranızda aşılmaz 
duvarlar bulunmasına asla izin vermeyiniz. 
Sabahları herkesten önce uyanıp, milleti-
mizin yardımına herkesten önce koşunuz. 
Devletin şefkat elini her insanımıza aynı 
sıcaklıkla uzatan örnek şahsiyetler olmak 
zorundasınız. 

İstiyoruz ki bu ülkede herkesin yüzü gülsün. 
Gönlü kırık tek insanımız bile kalmasın. 
Kimsesi olmayanın kimsesi biz olalım, 
yalnız olanın arkadaşı biz olalım, muhtaç 
olanın Hızır’ı biz olalım. Mağdurların, muh-
taçların bize gelmesini beklemeyelim, biz 
onları bulalım, biz onların ayağına gidelim. 
Sevinçleri olduğu gibi, dertleri, acıları, zor-
lukları da samimiyetle paylaşalım. İstiyoruz 
ki bu ülkede kimse okulsuz, hastanesiz, 
yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın. Kimse 
umutsuz ve çaresiz olmasın. Kimse devletin 
imdada yetişeceğinden asla şüphe etmesin. 

Değerli arkadaşlarım… 

Hepimizin amacı, bulunduğumuz makam-
larda görevlerimizi içimizde bir ukde kal-

madan, “şunu da yapamadım” demeden, 
“insanlarımızın şu ihtiyacını da gidere-
medim” demeden tamamlamak olmalıdır. 
Milletimizin gönül rızasını kazanmadığı-
mız sürece hiçbirimiz görevlerimizi tam 
olarak yapmış sayılmayız. Sizler de mutla-
ka örneklerini bilirsiniz, bu millet kendisi-
ne hizmet etmiş valisini, kaymakamını, ha-
kimini, doktorunu asla unutmaz. Bir çok 
şehrimizde, ilçemizde, daha evvel o bölge-
ye hizmet eden devlet erkanının isimlerini 
taşıyan meydanlara, caddelere, sokaklara, 
parklara rastlarsınız… İşte benim sizler-
den ricam, bu milletin gönül hafızasında 
kendinize böyle kalıcı yerler edinecek bir 
gayret ortaya koymanızdır. Gittiğiniz yer-
lerde her zaman hayırla yâdedilecek izler, 
hatıralar bırakmanızdır. 

Bu ülkeyi kalkındıracaksak, bunu hep bir-
likte, ortak bir duyguyla, ortak bir Türkiye 
sevdasıyla, ortak bir medeniyet ruhuyla 
geceli gündüzlü çalışarak başaracağız. İn-
sanlarımıza layık oldukları hayat standart-
larını hep birlikte kazandıracağız. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü-
ne çok daha parlak, çok daha aydınlık, çok 
daha mutlu bir ülke olarak ulaşmasında 
hepimizin ortak rolü, sorumluluğu, payı 
olacak. Özellikle KÖYDES çerçevesinde 
sizlere önemli görevler düşüyor. Bizim he-
defimiz bu yıl sonuna kadar yolu ve suyu 
olmayan köy bırakmamaktır. Bu iş için 
kurulan Köye Hizmet Götürme Birlikleri-
nin başında sizler olacaksınız ve ödenekler 
doğrudan size aktarılacak. 

Elinizi çabuk tutarak, yaz sezonunu çok 
iyi değerlendirmelisiniz. Sizleri, kalple-
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rinizdeki umut ve heyecana eş duyguları 
kalbimde taşıyarak uğurluyorum. Milleti-
mizin sizden hayırlı haberler beklediğini, 
bereketli hizmetler beklediğini asla akılla-
rınızdan çıkarmayınız. Yolunuz açık olsun 
diyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor, 
sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.
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Değerli kurul üyeleri, değerli arkadaşlar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sözlerime başlarken Bilim ve Tek-
noloji Yüksek Kurulu’nun 15. toplantısına 
hoş geldiniz diyorum. 

Bu toplantıda ülkemizin bilim ve teknoloji 
alanındaki performansını gözden geçirip, 
millet olarak, devlet olarak ihtiyaç duydu-
ğumuz yeni adımları tartışacağız. Ülke-
mizin gelecek projesi olarak gördüğümüz 
Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejimiz 2005 

yılından bu yana uygulanıyor. Artık ortaya 
koyduğumuz perspektifin, sarf ettiğimiz 
çabaların semerelerini almaya başlıyoruz. 
Bugün, elde ettiğimiz sonuçları siz değerli 
üyelerimizle birlikte gözden geçirerek, 
hem ne kadar mesafe kat ettiğimizi, hem 
de bundan sonra ne gibi adımlar atacağı-
mızı değerlendireceğiz. 

Şu an, hepimizin önünde, son dönemdeki 
gelişmeleri, bugüne kadar yapılan işleri, 
atılan adımları konu edinen bir dosya yer 

Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu 15. Toplantısı Açılış 

Konuşması

Ankara | 07 Mart 2007
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alıyor. Bu dosyadaki tablolarda, grafikler-
de açık söylemek gerekirse çok çarpıcı bir 
performans görülüyor. Dikkat ettiyseniz 
2004 yılından itibaren büyük bir sıçrama 
var. Artışlar öyle küçük yüzdeler ile değil, 
hemen her alanda kat be kat artışlarla 
seyrediyor. Bu kamu ödenekleri için böyle, 
özel sektöre, üniversitelere, bilimsel faali-
yet içindeki insanlarımıza verilen destek-
lerin hepsi için böyle. Türkiye’nin böylesi-
ne esaslı bir gelişim süreci içine girmesi, 
böylesine iyi bir yolda ilerlemesi ülkemiz 
için, milletimiz için fevkalade memnuni-
yet vericidir. 

Bakınız; hükümetimiz döneminde eskiden 
sağlanmayan birçok yeni destek tasarlan-
dı, uygulamaya kondu; şu anda da hâlâ uy-
gulanıyor. Bazı çok önemli programların, 
mesela savunma araştırmaları ve kamu 
araştırma desteklerinin önemli bir ivme 
kazanmasının miladı 2004–2005 yılıdır. 
Bu performansta başta TÜBİTAK olmak 
üzere katkısı olan bütün kurumlarımıza 
ve bütün arkadaşlarımıza takdir ve teşek-
kürlerimi sunuyorum. Bu yüksek perfor-
mans, Türkiye’nin gelecek perspektifi için 
stratejik düşünmenin, azimle, inançla, el-
birliğiyle iş yapmanın ne kadar büyük bir 
sinerji meydana getirdiğini bir kere daha 
ispat ediyor. 

Değerli davetliler…

Bilim ve teknolojiye neden bu kadar 
önem verdiğimizi herkesin iyi anlaması 
gerekiyor. Biz, dünya çapında bilimsel 
faaliyette bulunan, dünya standartlarında 
araştırma-geliştirme yapan, dünyaya söz 

söyleyen bir Türkiye Araştırma Alanı he-
defliyoruz. Zira bu alan ülkenin toplam 
gücünü harekete geçirecek, rekabeti ar-
tıracak, üretimi kamçılayacak en önemli 
alandır. Araştırmayı kapalı bir kutu gibi, 
sadece meraka, sadece laboratuarlara, sa-
dece üniversite kampuslarına ait bir mef-
hum gibi düşünme devri geçmiştir. Aksine, 
Ar-Ge fabrikaya, hizmete, iş dünyasına, 
ihracata, pazar payına, milli gelire, eğiti-
me, yönetime, diplomasiye yansıyan çok 
temel bir alandır. Bunu böyle anlar, böyle 
kabul edersek geleceğimizi, toplumsal kal-
kınmamızı daha sağlam temeller üzerinde 
inşa ederiz. 

Bizim güçlü Türkiye vizyonumuzun vazge-
çilmez boyutlarından biri bilim ve tekno-
loji alanında ülkemizin güç kazanmasıdır. 
Bugün dünyada nasıl ki bir Japon teknolo-
jisinden, bir Amerikan teknolojisinden, bir 
Alman teknolojisinden söz edebiliyorsak, 
aynı şekilde “Türk teknolojisi” diye işaret 
edilebilecek bir teknolojiden söz ettirebil-
memiz için canla başla çalışmalıyız. Bu 
yüzden, bu yetenekleri geliştirmek, bilim-
sel üretime zemin hazırlamak hiç kuşku 
yok ki milli görevlerin en önemlisidir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Hükümetimizin Ar-Ge’ye ve bilime verdiği 
önemi kuşkuyla karşılayanlar, bu alana 
ayırdığımız kaynağı ve özel ilgiyi görünce 
mahcup olmuşlardır. Bu yeniliğe karşı 
çıkma, değişime karşı direnme, ilerleme-
ye karşı kuşkucu ve dogmatik davranma 
tavrını artık bırakmamız gerekiyor. Çünkü 
zaman değişim zamanıdır, kalkınma za-
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manıdır, ilerleme zamanıdır. Zira sürekli 
aynı kapta bekleyen su bulanmaya başlar. 
Değişimin, dönüşümün hızına yetişeme-
yen kendisi de toplumu da geri bırakır. 
Artık beraber çalışmaya, bir vizyona sahip 
olmaya, statükoyu korumak yerine gelişi-
mi esas sayan bir değişimi benimsemeye 
alışmamız gerekiyor. 

Türkiye’nin eksikliği ne bir yetenek ek-
sikliğidir, ne de kaynak eksikliğidir. Asıl 
mücadele etmemiz gereken dünyaya açıl-
maktan ürken, dünyayla yüzleşmeden 
çekinen, çevresine sürekli güvensizlikle 
bakan bu tutucu, içine kapalı dar görüş-
lülüktür. Ülkemizin zengin kaynaklarına, 
yetişmiş insan gücüne rağmen hak ettiği 
düzeye erişmesini engelleyen de bu zihni-
yettir. Şimdi önümüze gelen bu sıçrama, 
ilerleme ve atılım tablosuna bakıyoruz. Bu 
tablonun açıkça söylediği şudur: “Destek-
lerseniz, ülkemizin bilimi de, araştırması 
da, eğitimi de hızla hareket eder, ülkeyi 
hareket ettirir” diyor. 

Değerli davetliler… 

Bugün bütün büyük devletlerin en çok 
önem verdiği konulardan birisi, cazip 
imkanlar, cazip çalışma şartları sunarak 
üstün yetenekleri kendi ülkelerine çek-
mektir. Bizim gibi dinamik, azimli fakat 
şimdi olduğundan daha da fazla kalkın-
mak, gelişmek, yükselmek zorunda olan 
ülkeler bugünün de geleceğin de kabiliyet 
havuzlarıdır. Ancak bizim de artık kabili-
yetli insanlarımıza emek harcayıp, daha 
çok ilgi göstermemiz, onların önlerine bir 
takım engeller çıkarmaktan, bu suretle on-

ların en verimli çağlarında başka ülkelere 
göç etmelerine neden olmaktan vazgeçme-
miz gerekiyor. Bilimsel değer üretebilecek, 
yeni buluşlara imza atabilecek kapasite-
deki araştırmacılarımıza, kabiliyetli genç-
lerimize kendi ülkelerine dönüp hizmet 
edebilecekleri iyi bir ortam hazırlamalıyız. 
Beyin göçünü tersine çevirmeliyiz. Üstelik 
bu yöndeki çabaları daha da ileri götürüp, 
sadece kendi vatandaşlarımızı değil, diğer 
milletlerin nitelikli bilim insanlarını da 
ülkemize davet edip, burada çalışmalarını 
sağlayacak ortamı tesis etmeliyiz. 

Hükümet olarak, göreve geldiğimiz gün-
den itibaren bunun mücadelesini verdik. 
İktidarımızın sağladığı imkan ve fırsatlar 
neticesinde, bilim insanı destekleri ala-
nındaki performansımız da her geçen gün 
büyük bir gelişim göstermeye başladı. 
Bakınız, hükümetimizin bilime verdiği 
önemi, bilime yaptığı yatırımın boyutları-
nın anlaşılması için çok çarpıcı bir rakam 
vermek istiyorum. 2003’te 1000 civarında 
bilim insanımız TÜBİTAK kaynakları ile 
desteklenirken, bu sayı geçen yıl 5500’e 
ulaşmış durumdadır. Bu, beş buçuk kat 
bir artış demektir. Sadece geçen sene des-
teklediğimiz bilim insanı sayısı, şu anda 
mevcut bilim insanı sayımızın neredeyse 
8’de biridir. 

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye, içerideki demokratik istikrarla, 
ekonomideki hamleleriyle, hukuk düzeni-
ni sağlamlaştırmasıyla bölgesinde merkezi 
bir güç, bir cazibe merkezi haline gelmek-
tedir. Bu dış ticarette de böyledir, uluslara-
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rası ilişkilerde de böyledir, askeri alanda 
da böyledir. Bütün gelişmeler Türkiye’nin 
hayrınadır. Yeter ki, gücümüzü birleşti-
relim, potansiyelimizi doğru değerlendi-
relim, enerjimizi kısır tartışmalarla heba 
etmeyelim. Bulunduğumuz coğrafyada 
Türkiye’nin gücünü dünyaya en çok du-
yuracak alanlardan biri bilim ve teknoloji 
alanıdır. Bilim ve teknolojide ulaştığınız 
boyutlar, dünya ile kurulacak siyasi, eko-
nomik ilişkileri doğrudan belirleyen bir 
noktaya gelmiştir. Bilgiye sahip olduğunuz 
ölçüde, onu üretime dönüştürebildiğiniz 
ölçüde dünya üzerinde itibar sahibi ola-
biliyorsunuz. Bugün ABD ve Avrupa’da 
yaşayan binlerce bilim insanımız vardır. 
Türkiye’deki yetişmiş insan gücümüzü 
de düşündüğümüzde Türkiye bu alanda 
bölgesinin en güçlü ülkelerinin başında 
geliyor. 

Ne var ki, bilimin üretimi etkilemesi, 
üretimi yönlendirmesi düşünüldüğünde 
sahip olduğumuz potansiyel ile elde etti-
ğimiz hasıla arasında büyük bir uçurum 
var. İşte bu nedenle Uluslararası Bilim, 
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi’nin Uygula-
ma Planı, TÜBİTAK ve Dışişleri Bakanlığı 
koordinasyonunda ve ilgili kamu, özel ve 
akademik kuruluşlarımızın istişareleriyle 
hazırlanmıştır. Önümüzdeki bu Uygulama 
Planı, bir yandan bilim camiamızın ulus-
lararası bağlantılarını güçlendirirken, bir 
yandan da dış siyaset, ticaret ve kültürel 
bağlantıları olan kuruluşlarımızın faali-
yetlerini bilim ve teknolojiye dayalı olarak 
gerçekleştirmelerini amaçlamaktadır. Bu 
nedenle bu Uygulama Planı’nı hassasiyetle 
hayata geçirmemiz gereklidir. 

Sevgili arkadaşlarım… 

Ülkemizin ihracatını artırması, üretimin 
şahlanması için en önemli hareket noktası 
Ar-Ge çalışmalarının özel sektörümüzce 
daha iyi kavranmasıdır. TÜBİTAK’ın ve 
diğer kurumlarımızın mevcut ve yeni baş-
lattıkları teknoloji geliştirmeyi ve yeniliği 
destekleyen programları önemli buluyo-
ruz. Sanayimizin, KOBİ’lerimizin bu des-
teklerle ilgili bilgi alıp, projelerini hazır-
layarak kendilerine sunulan bu fırsatları 
iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. 
Proje hazırlamayı bir bürokratik süreç ola-
rak görmemeliyiz. Proje hazırlığı, teknoloji 
geliştirme faaliyetlerinin olmazsa olmaz, 
çok önemli bir aşamasıdır. . Bu alanda sa-
nayimizin ve KOBİ’lerimizin geliştirdikleri 
projelerin sayılarının her geçen gün yük-
seldiğini izlemekten büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Değerli davetliler… 

Hükümetimiz, ülkemizin bilim ve tekno-
lojideki durumunu tamamen değiştiren, 
durağanlığı dinamizme çeviren bir döne-
me imza atmıştır. Ülkemizin üretim kapa-
sitesi yükselmiş, rekabet gücü artmıştır. 
Çok daha ileri aşamalara ülkemizi getir-
mek için hepimizin daha çok çalışması 
gerekir. İktidara geldiğimizde Türkiye’nin 
imkanları ve kaynakları Türkiye’ye yeter 
demiştik. Bugün elde ettiğimiz sonuçlar 
bu iddiamızın gerçek olduğunu ortaya 
koymuştur. Yeter ki bu ülkenin, bu milletin 
hukukunu koruyalım, itibarına sahip çıka-
lım. Bu hissiyatla sizlere teşekkür ediyor, 
ülkemize yol ve yön gösteren projeleriniz-
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den dolayı siz bilim insanlarımızı ülkem 
adına yürekten kutluyor, saygılar sunu-
yorum. Bu arada yarınki dünya kadınlar 
günü dolayısıyla kadın bir bilim insanı 
olarak TÜBİTAK’ın çalışmalarını başarıyla 
yöneten Prof. Dr. Nüket Yetiş hanımefendi-
nin şahsında bütün kadınlarımızı saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından dü-
zenlenen bu Ekonomi Şura’sının başarılı 
geçmesini diliyorum. 

Şuranın, Türkiye ekonomisi açısından 
son derece önem arz ettiğine inanıyorum. 
Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya 
gelen çok değerli oda ve borsa temsilcileri, 
burada, gerek bana, gerek ilgili arkadaşla-
rıma ülkenin fotoğrafını yansıtma imkanı 

bulacaklar. Geçtiğimiz yıl yapılan Şura’da 
da güncel ekonomik sorunlar masaya ya-
tırılmış ve hep birlikte çözüm yolları aran-
mıştı. Yine, o günkü Şura’nın ardından bir 
dizi reformu uygulamaya koyduk ve inanı-
yorum ki, hem Türkiye ekonomisi açısın-
dan, hem de ilgili sektörler açısından bu 
reformlar kayda değer iyileşmeler getirdi. 
Bugün ve sonraki günlerde de yine mevcut 
sorunların ele alınacağına ve ortak çözüm 
yolları bulunacağına inanıyorum. 

TOBB IV. Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Şurası

Ankara | 10 Mart 2007
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Meselelerimiz ortak olduğuna göre, çözü-
me de ortak akılla, ortak irade ile birlikte 
varmalıyız. Bugüne kadar bu istikamette 
yol aldık, inşallah bundan sonra da ülke-
mize bu istikamette mesafeler aldıracağız. 
Bize göre başarı milletimizindir, ülkemi-
zindir. Bakınız, Türkiye ekonomisinde son 
4 yılda sağlanan başarılarla ilgili çeşitli 
yorumlar yapılıyor. Bu elde edilen başarı-
nın konjonktürden kaynaklandığı, bütün 
dünyada gidişatın zaten bu yönde olduğu 
gibi zorlama ve afaki yorumlara şahit olu-
yoruz. Oysa dünyada inişe geçen ekonomi-
leri de, her geçen gün kırılganlıkları artan 
ekonomileri de, şoklar karşısında altüst 
olan ekonomileri de sizler gayet iyi biliyor-
sunuz. Bunu söyleyenler, sadece şu plat-
forma bir baksalar, burada ne olup bitiyor, 
neler konuşuluyor, ne kararlar alınıyor, 
bu kararlar nasıl takip ediliyor, başarının 
sırrını görecekler… Sadece buna baksalar, 
Türkiye’nin, Türkiye ekonomisinin nasıl 
başarıya koştuğunu gayet iyi anlayacaklar. 

Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Başarıyı 
dışarıda, uzaklarda aramaya gerek yok. 
İşte şuradaki diyalog, şuradaki ortak akıl, 
şuradaki istişare ruhu, başarının da ne-
reden kaynaklandığını net olarak, somut 
olarak ortaya koyuyor. İnanıyorum ki bu-
rada bulunan bir çok arkadaşımız, bizden 
önceki hükümetler döneminde de yine bu 
görevlerini yapıyorlardı. Ya da en azından 
işadamıydılar, tüccardılar, sanayiciydiler… 
O zamanki diyalog mekanizmalarıyla, bu-
günü lütfen bir karşılaştırın. O günlerde 
sorunlarınızı anlatacak muhatap bulmak 
ne kadar zordu, bugün ne kadar kolay? O 
günlerde zar zor aktarabildiğiniz sorunlar 

ne kadar çözüme kavuşuyordu, bugün ne 
kadar çözüme kavuşuyor? Bu mukayeseyi 
yaptığınızdan eminim. 

Şunu da belirtmek istiyorum: Bunları 
hükümetimizi övmek için asla söylemiyo-
rum. Zira biz, başka bir yol, başka bir çıkış 
kapısı, başka bir iş görme biçimi zaten ta-
nımıyoruz. Fildişi kulelerden, taleplerden 
soyutlanmış imtiyazlı mekanlardan değil 
halkın içinden geldik ve nereden geldiği-
mizi de aklımızdan bir an olsun çıkarma-
dık. İşçiyle konuşacaksın, çiftçinin derdini 
dinleyeceksin, esnafın kapısını çalacaksın, 
işadamına kulak vereceksin ve politikala-
rını, çözüm yollarını ona göre şekillendi-
receksin. Toplumun her kesimine sırtını 
dönenlerin, kendi başına aldığı kararları 
ülkenin tümüne dayatanların, ülkeyi han-
gi akıbete maruz bıraktıklarını, ülkeye ne-
ler kaybettirdiklerini geçmişte çok gördük. 

Değerli katılımcılar… 

Sizler ve temsil ettiğiniz geniş toplumsal 
kesimler, zaten güvenin, istikrarın, demok-
rasinin, adaletin ne anlama geldiğini iyi 
biliyorsunuz. Hangi kulağın sesinizi duy-
duğunu, hangisinin duymadığını da sizler 
iyi biliyorsunuz. Bugün, çok şükür Türkiye 
ekonomisine tam anlamıyla bir istikrar, 
bir güven hakim olmuş durumdadır. Zira 
biz, bu ülkenin, işçisinin, memurunun, iş 
adamının, sanayicinin, çiftçisinin sesini 
aynı anda duyabiliyoruz. 

Bakınız daha birkaç gün öncesine kadar 
dünya piyasalarında yine bir dalgalanma 
yaşandı. Bunun Türkiye üzerinde de etki-
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leri oldu, faizler üzerinde, kur üzerinde, 
borsa üzerinde dalgalanmanın etkilerini 
gördük. Ancak memnuniyetle görüyoruz 
ki, Türkiye ekonomisi artık bu tür dalga-
lanmaları başarıyla aşabilecek potansiye-
le, imkana, kabiliyete ulaşmış durumdadır. 
Son gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki 
Türkiye, hen küresel ekonomiye başarıyla 
entegre olmuştur, hem de küresel dalga-
lanmalardan en az etkilenecek güce ve 
sağlam bir altyapıya kavuşmuştur. Dikkat 
edin, bu başarıyı küçümseyenler yanlış 
yaparlar, haksızlık yaparlar, insafsızlık 
yaparlar. Bize haksızlık yapmaları önemli 
değil ama, dünyanın dikkatlerinin üzerin-
de olduğu Türkiye’ye haksızlık yapmaları 
kabul edilemez. 

Bugün Türkiye, güçlü bir dünya ekonomisi 
olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. 
Bugün Türkiye, her türlü şoka, dalgalan-
maya karşı, eskisinden çok daha dayanıklı, 
dirençli duruma gelmiştir. Dünyayla en-
tegre olmuş, ihracatıyla, ithalatıyla, yurt-
dışına yaptığı yatırımlarla, yurtdışından 
çektiği yatırımlarla bölgenin adeta yıldızı 
konumuna yükselmiştir. Bu yükselişten 
hepimiz onur duymalı, bu sevinci paylaş-
malıyız. 

Bakınız, Türkiye ekonomisi tam 19 çeyrek-
tir üst üste büyüyor. 2 Nisan’da 2006 yılı-
nın son çeyrek büyüme oranı açıklanacak. 
Son çeyrekte de büyümenin devam ettiğini 
tahmin ediyoruz. Tam 20 dönem üst üste 
büyüme… Bu az şey değil… Bakın burada 
birkaç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum: 
2002 yılında Türkiye’de satılan toplam 
otomobil sayısı, sadece 91 bin adet. 2006 

yılında satılan toplam otomobil sayısı, 373 
bin adet. 2002 yılında satılan buzdolabı 
sayısı, 1 milyon 88 bin adet. 2006 yılında, 
2 milyon 110 bin adet. Çamaşır makinesi, 
2002 yılında 824 bin adet satılmış, 2006 
yılında 1 milyon 779 bin adet. 2002 yılında 
mevduat bankalarının kullandırdığı top-
lam kredi miktarı 32,2 milyar dolar iken, 
bugün bu miktar 173 milyar dolar seviye-
sini geçmiş durumdadır. Türkiye, batan, içi 
boşaltılan, hortumlanan, fona devredilen 
bankalardan, bugün reel sektöre önemli 
ölçüde destek sağlayan bankalara gelmiştir. 

Geçtiğimiz hafta içinde yine istihdam ve-
rileri açıklandı. 2006 yıl genelinde işsizlik 
oranının yüzde 9,9 oranına düştüğünü 
görüyoruz. Bu, son derece sevindirici bir 
gelişme. Kuşkusuz arzu ettiğimiz düzeyde 
değil, ancak işsizlik kısır döngüsünün ar-
tık kırıldığını görmemizi sağlayacak, umut 
verici bir gelişme. Şuraya da dikkatinizi 
çekmek istiyorum: 2002 yılında istihdam 
edilenlerin toplam sayısı 21 milyon 354 
bin kişi. 2006 yılında bu sayı 22 milyon 
330 bin kişiye ulaşmış. Yani 976 bin kişi, 
ilk defa iş aramaya başlamış ve bir iş bu-
larak çalışma hayatına girmiş. Buna ek 
olarak da yüzde 10,3 olan işsizlik oranı, 
yüzde 9,9’a kadar çekilmiş. İnanıyorum 
ki, önümüzdeki dönemde bu hareketlilik 
daha da ivme kazanacak, Türkiye’de iş-
sizlik sorunu da artık makul bir seviyeye 
çekilmiş olacaktır. 

Değerli katılımcılar… 

Biliyorsunuz 2007 yılı iki seçimin, cum-
hurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimle-
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rin yapılacağı bir yıl. Türk siyasi tarihine 
baktığımızda, geçmişte, bunu altını çize-
rek söylüyorum geçmişte, bu dönemlerde 
ekonomideki dalgalanmanın ve belirsiz-
liğin arttığını görüyoruz. Şimdi 2007 yı-
lında da böyle bir manzarayı arzu edenler 
oldu. 4 Yıldır Türkiye’nin içinden geçtiği 
değişim sürecini algılayamayanlar, hatır-
layacaksınız, sürekli krize tarih verdiler, 
davetiye çıkardılar, ancak çok şükür bütün 
yorumları, değerlendirmeleri boşa çıktı. 
2007 öncesinde de seçimlere sürekli vurgu 
yaparak bir kaos ortamı oluşturmaya çalı-
şanlar çıktı. 

Bakınız, burada sizlerin huzurunda bir kez 
daha tekrar etmek istiyorum: Ne cumhur-
başkanlığı seçimleri, ne de genel seçimler, 
Türkiye ekonomisini rotasından bir milim 
dahi saptırmayacaktır. Buna asla izin ver-
meyeceğiz. Rotamız ülkemizin çıkarlarını 
esas alan milletin rotasıdır. Buradan sap-
ma, güvenden, istikrardan sapma anla-
mına gelir. Bu konudaki kararlılığımız, 
samimiyetimiz uluslararası yatırımcılar 
tarafından çok iyi anlaşılmış durumda. 

Seçimler, yani normal demokratik işle-
yiş, Türkiye’nin istikrara oturması artık 
Türkiye için bir risk olarak görülmüyor. 
Türkiye, daha düne kadar bir bardak suda 
siyasi fırtınalar koparanların kayıplarını, 
zararlarını kolay ödemedi. O fırtınaların 
maliyeti, bedeli çok ağır oldu. İsrafla, yağ-
mayla, partizanlıkla, yolsuzluklarla Türki-
ye kaç kez karanlık tünellere girdi. Eğer, 
o imkanlar heba edilmeseydi, hukuksuz 
alanlar oluşmasaydı bugün çok daha zen-
gin imkanlara sahip bir Türkiye olacaktı. 

Şimdi, Türkiye’nin normalleşmesini yadır-
gayanlar milletin hafızasına karşı en hafif 
ifadeyle ayıp etmiş oluyorlar. Bu hüküme-
tin, bu iktidarın, seçim uğruna elde edilen 
kazanımları heba etmeyeceğine yönelik 
inanç çok şükür artık geniş çevreler tara-
fından anlaşılmış durumdadır. Zira, biz 
güven ve istikrarlı büyüme çizgimizden 
sapmadık ve bütün dünyaya böyle bir Tür-
kiye fotoğrafı gösterdik. Sözlerimizi eğip 
bükmedik, konjonktüre göre değil millet 
iradesine göre tavrımızı belirledik. 

Bakınız, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ko-
nusunda bizim tavrımız net: Türkiye’nin 
yeni Cumhurbaşkanı, belirlenen zamanda, 
Anayasa’nın ortaya koyduğu kurallar çer-
çevesinde seçilecek ve görevine başlaya-
caktır. Herkes fikrini, hatta eleştirisini dile 
getirebilir, dile getirmeli ama bu konuyu 
hiç kimsenin gerilime vesile kılma hakkı 
yoktur, buna izin vermeyeceğiz. Modası 
geçmiş hayali senaryoları bu ülke artık 
çoktan aştı. Bu ortaçağ zihniyetine, bu kor-
kuluk ve öcü üretme anlayışına artık bir 
son verilmeli ki, bu ülke, bu millet yoluna 
devam etsin. Hiç kimse bu milleti cahil 
yerine koymasın… Millet neyin ne olduğu-
nu gayet iyi biliyor. Söyleyecek sözü olan, 
çıksın konuşsun. 

Türkiye, demokrasiyi, demokratik meka-
nizmaları içselleştirmiş, açık, şeffaf bir 
ülkedir. Bu kadar gelişmiş bir ülkeyi, bu 
kadar gelişmiş bir milleti “öcülerle” kim-
se korkutamaz. Türkiye’yi bir girdaptan 
çıkarıp bu noktaya taşıyan kadroların da, 
Türk milletinin de emeklerini, başarıları-
nı kusura bakmasınlar ama, kimse şansa 
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bağlayamaz. Türkiye’deki güven ve istikrar 
ortamının korunması ve sürdürülmesi yal-
nızca hükümetin görevi değildir, olmama-
lıdır. Muhalefet de, medya da, sivil toplum 
kuruluşları da güven ve istikrarın Türkiye 
için önemini bilerek, bu hassas dönemde 
her zamankinden daha fazla sorumluluk 
bilinciyle hareket etmelidir. 

Değerli katılımcılar…

Bakın hepimiz Türkiye’nin potansiyelle-
rini biliyoruz, zenginliğini biliyoruz, im-
kanlarını, fırsatlarını biliyoruz. Bu ülkede 
nelerin aksadığını, niye ve nasıl aksadığını 
biliyoruz. Bu ülkenin on yıllar boyunca 
önünü kapatan, yolunu tıkayan, ayağına 
pranga olan, bu ülkeyi hiç hak etmediği 
bir geri kalmışlığa sevk eden zihniyet, işte 
bu hayali tehdit üretme zihniyetidir. Her 
reformun, her yeniliğin, her ilerlemenin, 
her sevindirici gelişmenin karşısında bu 
zihniyeti görürsünüz. Bu hiç tartışmasız 
bir paranoya halidir ve Allah’tan onlar için 
derman dilemekten başka bir seçeneğimiz 
de yok. 

Genel seçimler konusunda da tavrımız 
çok net. Orada da mali disiplinden asla 
taviz vermeyeceğiz, halkımızın, ülkemizin 
menfaatlerini esas alan hedeflerimizden 
asla sapma göstermeyeceğiz. Türkiye, on 
yıllar sonra elde ettiği bu atılım hamlesini 
asla seçim ortamına heba etmeyecektir. 
Biz, 2007 yıl sonu hedef lerimizi koyar-
ken, bütçemizi Meclis’ten geçirirken, asla 
2007’de seçim var demedik. Enflasyonda, 
büyümede, dış ticarette ve diğer tüm he-
deflerimizde gerçek, samimi hedeflerimizi 

ortaya koyduk. Bunları da inşallah yılso-
nunda tutturmuş olacağız. Bize düşen, 
milletin iradesini hakkıyla temsil etmek ve 
ülkemizin yollarını açmaktır. Bütün gay-
retimizle buna çalışıyoruz ve ülkemizin 
başarısıyla onur duyuyoruz. Bu ülke için 
bir tek üretim kapısı, istihdam kapısı açan 
herkesi baş tacı ediyoruz. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, Şura’da alınacak 
kararların ülkemiz ve milletimiz için ha-
yırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler… Türkiye’ye ilişkin geniş kap-
samlı bir çerçeve çizme fırsatı sağlayan bu 
toplantıya emeği geçenlere teşekkür edi-
yor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Eski kavramların hükmünü yitirdiği, 
eski parametrelerin değiştiği, sorunların 
çeşitlendiği ve ağırlaştığı bir dünyada 
yaşıyoruz. Ülkemizin bulunduğu bölgeyi 

de, dünyayı da eski kavramsal çerçevelerle 
tanımlamak, analiz etmek mümkün değil. 
Geçtiğimiz on yıllara damgasını vuran 
küreselleşme kavramı bile artık dünyanın 
içinden geçtiği değişim sürecini izah etme-
de yetersiz kalıyor. Zira dünyanın birileri 
için gerçekten küresel bir köye dönüştüğü-
nü, ama diğer bazıları içinse 50 yıl, 100 yıl 
önceki şartların aynen muhafaza edildiği-
ni görüyoruz. Açlık, yoksulluk, eğitimden 

Marmara Grubu Stratejik ve 
Sosyal Araştırmalar Vakfı 

Toplantısı

Ankara | 20 Mart 2007
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yoksunluk, susuzluk, kuraklık, terör gibi 
küresel boyuta varan tehditlerin yaygınlaş-
tığına şahit oluyoruz. Ne var ki, tek başına 
sermayenin küreselleşmesi, enerjinin hep 
belli odaklara akması, güçlünün gücünü 
ötekini baskı altına almak için kullanması, 
savaşın, terörün, istikrarsızlığın da küre-
selleşmesine zemin hazırlıyor. 

Dünyanın bu kadar küçüldüğü, bütün top-
lumların birbirini doğrudan etkilediği bir 
zamanda hiç kimsenin, hiçbir toplumun, 
hiçbir devletin ötekine bigane kalma, sır-
tını dönme lüksü yoktur, olamaz. Bugün 
hiçbir devlet, sınırlarına aşılmaz duvarlar 
örerek, dünyadaki gelişmelere karşı kayıt-
sız kalma imkanına sahip değildir. Bunu 
deneyenlerin, ayakta kalamadıklarını, geç 
kalmış şekilde dünya üzerindeki yarışa bir 
şekilde dahil olduklarını gördük. Burada 
önemli soru şudur: Dünyanın gidişine 
seyirci mi kalınmalı, yoksa dünyanın gi-
dişini etkileyecek adımlar mı atılmalı? 
Gelişmeler uzaktan mı izlenmeli, yoksa 
sahaya mı inilmeli? Edilgen mi olmalı, yok-
sa etken mi olmalı? En önemlisi ülkenin 
çıkarları, ali menfaatleri hangi hamleleri 
gerekli kılıyor, nasıl bir tutum takınmayı 
gerektiriyor? Hiç kuşkusuz bu soruların 
cevabını, bu soruları kendisine soran ülke-
nin şartları belirleyecektir. 

Türkiye olarak yıllar boyu jeostratejik 
önemimize çok vurgu yapmışız ama, bu 
stratejik önemin barındırdığı imkanları 
harekete geçirmeyi, dışa dönük aktif bir 
politika izleyerek ülkemizin gücünü dün-
yaya hissettirmeyi ihmal etmişiz. Üzülerek 
ifade etmek durumundayım ki, Türkiye’yi 

belirleyici rol oynamaktan, dışa dönük 
aktif bir politika izlemekten uzak tutan 
etkenler, Türkiye’nin harici şartlarından 
ziyade dahili şartları olmuştur. Türkiye, 
gerek bölgesinde, gerekse dünya gene-
linde, aktif ve belirleyici bir rol oynama 
mekanizmalarına sahipken, içine kapan-
mayı, dengeler adına sahip olduğumuz 
imkanların üstünü örtmeyi, içe kapanma-
yı seçmiştir. Çoğu durumda da dengelerin 
dışında kalarak, çıkarlarını koruyabilecek 
etkinliği gösterememiş, varlığını hissetti-
rememiştir. Bu içe kapanmacı zihniyetin 
büyük bir özgüven eksikliğinde olduğu 
muhakkaktır. Nitekim bugün bile bir çok 
tartışma konusu üzerinden bu eski yakla-
şım gün yüzüne çıkmaktadır. 

Bugün itibariyle net olarak söylüyorum. 
Türkiye iç ve dış sorunlarını çözmede o 
psikolojik eşiği aşmıştır. Türkiye, artık her 
alanda çıtayı yükseltmiştir. Demokratik 
istikrarımız ile ekonomik kalkınmamız 
paralel bir büyüme içindedir. Devlet-Mil-
let kaynaşması en üst düzeye ulaşmıştır. 
Türkiye, imkanları ve kaynaklarıyla büyük 
bir ülke, büyük bir devlet, büyük bir millet 
olduğunu hissetmiştir. 

Gelinen noktadan geriye gidiş olmaya-
caktır. Şimdi, dünya ile konuşurken eşit 
şartlarda konuşan, özgüven sorunları 
yaşamayan bir Türkiye var. 2003-2007 
döneminde ülkemiz uluslararası sahnede 
grafiğini en yükseğe çıkarmıştır. Türkiye, 
bir yandan 11 Eylül terörist saldırılarının 
akabinde dünyada ortaya çıkan özgürlük-
leri daraltma eğiliminin aksine özgürlük-
leri ve demokrasiyi genişletip derinleşti-
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ren bir ülke olmuştur. Eş zamanlı olarak 
dünya devletleri arasında kalkınma hızını 
en çok artıran ülkelerden biri haline gel-
miştir. Yine Türkiye, AB’yle tam üyelik mü-
zakerelerini başlatan bir ülke olarak dünya 
genelinde ilgi odağına dönüşmüştür. Aktif 
barış diplomasisinin yanısıra, uluslararası 
operasyonlarda oynadığı rol ve insani yar-
dım dahil, küresel barışa çok yönlü katkı-
larının bu dönemde daha da görünür hale 
gelmesi de Türkiye’yi ön plana taşımıştır. 
Ülkemiz, dünya barış ve istikrarı için kar-
maşık ve zorlu bir coğrafyada istikrar ve 
güvenlik üreten bir ülke olmuştur. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” ilkesinin bir neticesi olarak bölgesel 
ve küresel barışa katkıda bulunmak için 
elinden gelen gayreti yapmaya da devam 
etmektedir. İspanya ile eşbaşkanlığını 
yaptığımız “Medeniyetler İttifakı” projesi 
küresel barışa, diyaloğa ve uzlaşıya çok 
önemli bir katkı verecektir. Türkiye’nin 
yıllardır sürüp giden Avrupa Birliği’ne 
üyelik süreci, müzakerelerin 3 Ekim 2005 
tarihinde başlamasıyla, Hükümetimiz dö-
neminde en somut bir noktaya ulaşmıştır. 
Diğer taraftan, Türkiye-ABD ilişkilerinde 
bazı iniş-çıkışlar yaşanmışsa da, son tahlil-
de dost ve müttefiklerimizle ilişkilerimiz 
bizim iktidarımızla gerçekçi ve sağlam 
bir temele kavuşmuş; diyalog ve işbirliği 
alanları daha da stratejik bir mahiyet ka-
zanmıştır. Bugün Afganistan’dan Irak’a, 
çok taraflı güvenlikten enerji konularına 
kadar çok geniş bir yelpazede işbirliği sü-
reci derinleştirilmektedir. 

Türkiye komşularıyla da barış, istikrar 
ve işbirliğine yönelik politikalarını dira-
yetle sürdürmüştür. Bu dönem zarfında 
tüm komşularımızla sorunlarımızın en 
asgari düzeye çekilmesi yönünde önemli 
başarılar sağlanmış, önalıcı yaklaşımlarla 
çevremizdeki buhranların Türkiye’yi en 
asgari düzeylerde etkilemesi sağlanmıştır. 
İzlenen cesaretli ve kendine güvenen poli-
tikaların önemli getirileri olmuştur. Kom-
şularımızla düzelen ilişkiler ekonomide 
de hissedilmiş ve komşularımızın toplam 
ticaretimiz içindeki payı bu dönem içinde 
% 3 gibi son derece düşük bir düzeyden 
% 33’e yükselmiştir. Türkiye AB perspek-
tifi ve komşularıyla iyi ilişkiler yanında 
Afrika Birliği ve Arap Birliği zirvelerine, 
Asya’da gerçekleşen işbirliği konferansla-
rına da şeref konuğu olarak davet edilerek 
görüşlerini aktarmıştır. Türkiye izlediği 
barışçı politikalarla bir çok ihtilafta güven 
duyulan ülke olarak süreçlere katkı sağla-
maktadır. Irak’ta tüm gruplarla iyi ilişkide 
olabilen ve son dönemde gelişen komşu 
ülkeler inisiyatifinde başrol oynayabilen; 
İsrail-Filistin sorunda iki ülkeyle de sami-
mi bir diyalog kurarak katkı verebilen bir 
ülke durumundadır. 

Değerli konuklar…

Kısaca Kıbrıs sorununa da değinmek is-
tiyorum. Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve kapsamlı 
bir çözüme ulaşılması için aktif bir poli-
tika izledik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti ekonomik ve siyasi açıdan düne göre 
bugün daha iyi bir durumdadır. Çok iyi 
biliyoruz ki, Kıbrıs’ta çözümün de, barışın 
da temelinde KKTC’nin ekonomik ve sos-
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yal olarak güçlendirilmesi yatmaktadır. 
24 Nisan referandumunda “Evet” diyen 
Türk tarafı çözümden yana, barıştan yana, 
uzlaşmadan yana taraf pozisyonunu elde 
etmiştir. KKTC, İslam Konferansı Örgütü 
toplantılarında Annan Planında olduğu 
gibi Kıbrıs Türk Devleti adıyla temsil 
edilmeye başlamıştır. Sayın Talat, KKTC 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve resmi davetle 
Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref 
ile görüşmüş, ayrıca birçok ülkeye davet 
edilmiştir. KKTC’deki ekonomik kalkınma 
çarpıcı boyutlardadır. 

Milli Gelir 10 bin doların üzerine çıkmış, 
2002’ye kadar turizmde 6 bin yatak ka-
pasitesi artışı sağlanırken, 2002 yılından 
buyana yapılanlar ve 2009’a kadar yapıla-
caklarla 7 yılda 20 bin yatak kapasitesine 
ulaşılmış olacaktır. 2001 yılına kadar 27 
yılda 325 km köy yolu yapılmışken, son 
üç yılda yapılan yol yaklaşık 300 km. ‘dir. 
Gerçekleştirilen altyapı yatırımları ve sağ-
ladığımız desteklerle amacımız KKTC’nin 
kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü 
bir yapıya kavuşmasıdır. Diplomatik ça-
balarımız da elde edilmiş kazanımlardan 
geri adım atmadan bizim için milli bir 
dava olan bu konuda kardeşlerimizin çı-
karlarını en geniş anlamıyla koruyacak 
şekilde sürecektir. 

Değerli konuklar…

İzlediğimiz siyaset ülkemizin meselelerini 
bütünlük içinde ele alma siyasetidir. Bu bü-
tünlüklü siyasetin sonuçları ekonomiden 
sosyal politikalara kadar her alanda alın-
maktadır. Bakınız; Türkiye’nin 2002 yılında 

ihracatı sadece 36 milyar dolar. Geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirilen ihracat ise tam 85 milyar 
dolar. 2003 yılına kadar Türkiye’nin çektiği 
uluslararası yatırım miktarı 1 milyar do-
lar. 2006 yılında 19,8 milyar dolar. Sadece 
bu yılın Ocak ayında 6,1 milyar dolar. 
Türkiye’yi bu noktalara, bu rekor seviyelere 
taşıyan, işte o on yıllardır devam eden içine 
kapanma politikasının kırılmasıdır. 

Bugün çok şükür Türkiye, komşularının 
tamamıyla iyi ilişkiler kuran, hem kendi 
lehine, hem de komşuları lehine adım-
lar atan, stratejiler belirleyen bir ülke 
olmuştur. Yunanistan’la, Bulgaristan’la, 
Romanya’yla, İran’la, Suriye’yle ilişkileri-
miz yeniden ele alınmıştır. İşte ihracatın 
iki kattan fazla artmış olmasının temel 
nedeni de bu stratejidir. Türkiye etrafında 
öcüler üreterek hiçbir mesafe kaydedeme-
miştir. Türkiye’nin hem komşularıyla, hem 
de Orta Doğu ülkeleriyle yakın temas için-
de olmasından rahatsızlık duyanlar var. 

Şimdi benim Türk Dünyası ile, Orta Doğu 
ülkeleri ile, Balkanlar’la ilişki ve iletişim 
zemini oluşturmamdan daha doğal ne ola-
bilir? Avrupa Birliği’ne tam üyelik için bü-
tün gücümüzle çalışmamız dünyanın geri 
kalan bölgelerine sırtımızı dönmemizi ge-
rektirmez. Başta belirttim, artık yoksulluk, 
terör gibi olgular da hızla küreselleşiyor. 
Avrupa Birliği’nin de içe kapanıp, sahip ol-
duğu medeniyeti, sahip olduğu zenginliği 
ilelebet sürdürme şansı yok. Gelişmeleri 
takip etmek ve bunlara karşı önlem almak 
gibi bir zorunluluğu var. İşte Türkiye, her 
şeyden önce Avrupa Birliği’ne bu açılımı 
getirecektir. 
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Doğu ile Batı’nın diyaloğunu, uzlaşmasını, 
anlaşmasını, birbirini anlamasını Türkiye 
sağlayacaktır. Bunu görmeyenler olabilir, 
nitekim var da. Kendi iç politik kaygılarını 
AB gündemine taşıyan, taşımaya çalışan 
kesimler var. Bunların yönlendirmesi so-
nucunda AB’nin de Türkiye’ye ilişkin yan-
lış kararlar aldığına, zaman zaman çifte 
standarda varan tavırlar takındığına şahit 
oluyoruz. 

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Herkes, aldığı kararın, attığı adımın ne-
relere gideceğini ince ince hesap etmek 
durumundadır. Birilerinin arzularının, he-
veslerinin peşine takılıp, Türkiye’nin önü-
ne set çekmeye çalışmak, döner, kendile-
rine de zarar verir. Biz, AB’nin son zirvede 
aldığı kararlardan dolayı AB politikamızı 
değiştirmiş değiliz. Biz standartlarımızı 
yükseltmek istiyoruz, yaşam şartlarını, de-
mokratik şartları, ekonomik şartları daha 
yükseğe taşımak istiyoruz. Bundan sonra-
ki süreçte de aynı dinamizmle yolumuza 
devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Burada bir kez daha tekrar etmekte fay-
da görüyorum: İstikrar ve güven ortamı, 
Türkiye’nin her alanda atılım gerçekleştir-
mesinin zeminini hazırlamıştır. Güçlü bir 
hükümet, güçlü bir iktidar, uzağı görebi-
len bir politik yaklaşım, Türkiye’nin tüm 
parametrelerinin yeniden şekillenmesini 
sağlamıştır. İnsan haklarında, demokra-
tikleşmede, ekonomik iyileşmede kayde-
dilen sevindirici ilerlemeler, zincirleme 
olarak başta dış politika olmak üzere diğer 

alanları da olumlu yönde etkilemektedir. 
Türkiye’nin son 4-4,5 yıldır elde ettiği 
kazanımlar, on yıllar boyunca yaşadığı 
krizlerin, durağanlığın, geriye gidişlerin 
ardından elde edilmiş kazanımlardır. Bu-
nun her zaman hatırda bulundurulması 
gerektiği inancındayım. 

40 yılın, 50 yılın sorunlarını çözme gayreti 
içindeyiz ve hiç şüphesiz bu, zaman ala-
cak bir süreçtir. Ancak şu da görülmüştür 
ki, Türkiye güçlü bir iktidarla, istikrarla, 
güvenle hareket ettiği zaman, tüm sorun 
alanlarına çözümler üretebilecek, hak etti-
ği konuma ulaşabilecek bir ülkedir. İktidar 
dönemimiz bunu net bir şekilde ortaya 
koymuştur. Bundan sonraki süreçte de 
bu anlayış devam edecektir. Hedef, 2013 
yılında Türkiye’yi bugünkünden çok daha 
ileriye götürmek, çok daha müreffeh ve 
güvenli bir konuma yükseltmektir. Gayri 
safi milli hasılası 1 trilyon olan, kişi başına 
geliri 10 bin doları aşan, dış ticareti 250 
milyar dolara ulaşmış bir Türkiye, bugün-
künden çok daha farklı bir Türkiye olacak-
tır. Türkiye, o zaman, hem bölgesinde, hem 
de dünya üzerinde hak ettiği konumu elde 
etmiş olacaktır. Ve bu da asla hayal değil-
dir. Bunu hayal olarak görenlerin, geride 
kalan 4,5 yılda yaptıklarımıza şöyle bir göz 
atması bile yeter. 

Türk milleti, azim, inanç ve kararlılıkla 
hareket ettiği zaman aşamayacağı hiçbir 
engel yoktur. Yeter ki, el birliği, güç birliği 
yapsın. Yeter ki, enerjisini kısır tartışma-
larla zayi etmesin. Yeter ki, hamaset ve içi 
boş sloganlarla değil, gerçekçi ve akılcı po-
litikalarla hareket etsin. Yüreğinde Türkiye 
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sevdası taşıyan herkesin yapması gereken 
bu ülkeye katma değer üretmektir, proje 
üretmektir, istihdam sağlamaktır, yatırım 
yapmaktır. Bu ülkeye sevgimizi bu ülkeye 
yaptığımız hizmetle göstermeliyiz. Ben, bu 
duygu ve düşüncelerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha bu ortamı hazırlayanlara 
teşekkür ediyor, başarılar diliyor, hepinizi 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşma-
mızın başında sizleri en kalbi duygularla 
selamlıyorum. 

Biliyorsunuz çeşitli açılış törenleri ve 
başka programlar vesilesiyle Türkiye’yi 
devamlı olarak dolaşıyoruz. Her hafta bir 
kaç ilimize, ilçemize, hatta köylerimize 
gidiyoruz. Orada sizlerin heyecanlarına, 
sevinçlerine ortak olmaya gayret ediyoruz. 
Çok samimi bir kanaatimi buradan sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Türkiye gözle gö-
rülür bir büyük değişimi hayatın her ala-
nında yaşıyor. Bunu gittiğimiz her yerde 
görüyoruz. 4 milyonu aşkın insanımız son 
4 yılda yoksulluk sınırının altında yaşa-
maktan kurtuldu. Daha insani orta tabaka 
bir hayat standardına kavuştu. Toplumsal 
yapımız daha sağlıklı bir zemine oturuyor. 
Sosyal istikrar dediğimiz noktaya doğru 
ilerliyoruz. Şehirlerimizin görünümü de-
ğişiyor. Türkiye’nin dünyadaki imajı yeni-
leniyor. Medeniyeti, su, yol ve internet ağı 
olarak en ücra köylerine kadar götürdüğü-
müz bir ülke haline geliyoruz. 

Bunları zaten sizler bizzat yaşıyor, hayat-
larınızda hissediyorsunuz. Ben size asıl 
gelecek günlerden söz etmek istiyorum. 
Zaman zaman sizlere gelecek hedefleri-
mizi anlatıyorum. Türkiye, önümüzdeki 

10-15 yılda nasıl olacak, bu konuda artık 
hepimiz net bir fotoğrafa sahibiz. Önümüzü 
çok rahat görebiliyoruz. Bizi bekleyen par-
lak bir gelecektir. Ev ve araba almanın lüks 
olmaktan çıktığı, eğitim ve sağlık hizmetle-
rinde kalite ve yaygınlaşmanın sağlandığı, 
herkesin kendini adalet ve emniyet içinde, 
vatandaşlık temelinde hür ve eşit hissettiği 
bir Türkiye ortaya çıkıyor. Sizlere uzak de-
ğil yakın bir gelecekten söz ediyorum. 

4 yılda aldığımız mesafelere bakın, o gün-
lere ne kadar yakın olduğumuzu siz de 
görürsünüz diyorum. Büyük bir sıçrama-
nın eşiğinde bulunuyoruz. Burada dikkat 
etmemiz gereken tek bir şey var: O da, 
ortak duygu ve hedefler etrafında buluş-
mayı başarmamızdır. Hepimiz aynı rüyayı 
görmeli, aynı geleceğe doğru yürümeliyiz. 
Elbette hayat tarzlarımızda, görüş ve dü-
şüncelerimizde farklılıklar olabilir. Ancak 
unutmayalım ki bu farklılıkların hiçbiri 
aynı hedefler etrafında kenetlenmemize, 
Cumhuriyetimizin nitelikleri ve milleti-
mizin ortak değerlerinde birleşmemize 
mani değildir. Dün Cumhuriyetimizin 
temellerini, bu ortak rüya, bu ortak duygu 
ve hedeflerle attık. Bugün Cumhuriyetimi-
zin gelecek ideallerini, vatandaşlarımızın 
özlem ve beklentilerini de ancak bu ruhla 
gerçekleştirebiliriz. Çanakkale ruhu, is-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mart 2007
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tiklal ruhu derken kasdettiğimiz işte bu 
duygu birliğidir. 

Değerli vatandaşlarım…

Biliyorsunuz, 18 Mart’ta tarihimizin en 
dokunaklı, en parlak sayfalarından biri 
olarak yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
hatırasını bir kere daha yâdettik. O günleri 
tekrar yaşadık. Bu yıl 92. yıldönümünü ilk 
günkü coşku ve heyecanıyla kutladığımız 
bu zafer, milletimizin varlık ve istiklalini 
korumakta nasıl müstesna bir güce ve 
nasıl büyük bir iradeye sahip olduğunu 
gösteren bir kahramanlık destanıdır. Bü-
yük zorluklar ve yokluklar içinde, sadece 
vatanını savunmak aşkıyla siperlere koşan 
kahramanlar, bize başımız dik yaşayabile-
ceğimiz hür bir ülke bırakan İstiklal Harbi-
nin öncüleriydi. Bugün sahip olduğumuz 
her şeyi Çanakkale’yi geçilmez kılan o şan-
lı orduya, o yiğit askerlere borçluyuz. On-
ların bize bıraktığı bu aziz hatıra, yediden 
yetmişe milletimizin her ferdinin kalbinde 
silinmez bir iz bırakmıştır. Her yeni nesil, 
Çanakkale’nin geçilmez, istiklalimizin 
vazgeçilmez olduğu şuuru ile yetişiyor. 
Milletimizin adım adım ilerlediği aydınlık 
gelecek de bu engin ruhun, bu eskimez 
şuurun eseri olacaktır. Bu vesileyle başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
bütün kahramanlarımızın, bütün şehitleri-
mizin aziz hatırasını bir kere daha rahmet-
le, şükranla yâd ediyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bizi tek bir millet, bu toprakları kutsal bir 
vatan kılan ruh, Çanakkale’de ortaya çık-

mıştır. Çanakkale’de bir millet uyanmıştır. 
Onun için Çanakkale ruhunu, daima diri 
tutmak, ilelebet yaşatmak durumunda-
yız. Hükümet olarak göreve geldiğimiz 
günden bu yana bize Çanakkale ruhunu 
miras bırakan o eşsiz kahramanlara bir 
büyük borcu ödemek için çalışma başlat-
tık. Ben uzun yıllar evvel bir genç olarak 
Çanakkale şehitliğimizi ilk kez ziyarete 
gittiğimde karşılaştığım manzaradan mü-
teessir olmuştum. O ihmal, o bakımsızlık, 
o sahipsizlik manzarası ben de buruk bir 
iz bırakmıştı. Yıllar sonra bu kez İstanbul 
Belediye Başkanı olarak ailemle, çocuk-
larımla beraber gittiğimde de aynı man-
zarayla karşılaştım. Bir ülke, bir milllet, 
şehitlerine böyle kayıtsız kalmamalıydı. 
Bugün milletimizin vefasına, onuruna, 
vakarına yakışır bir şehitliğe kavuşmanın 
mutluluğuyla konuşuyorum. 

Gidin Çanakkale’de o eşsiz kahramanları, 
o aziz şehitleri ziyaret edin. Orada şehit-
liğimizin, Çanakkale ruhunu temsil eden 
bir abide gibi nasıl yükseldiğini, nasıl ba-
kımlı, sahipli, modern bir gül bahçesine 
döndüğünü görün. Bu duyguyu, bu onuru, 
bu heyecanı her bir vatandaşımın mutlaka 
yaşamasını arzu ederim. Gidin orada cam 
levhalara yazılı vatan evlatlarının isimle-
rini okuyun, doğum tarihlerine, çıkıp gel-
dikleri memleketlere bakın. Yanyana aynı 
kabirde yatan babaları, oğulları görün. 
Sonra gidin isimsiz kahramanlarımızın 
önünde selama durun. Onların adlarını 
okuyamazsınız, vatan topraklarının hangi 
köşesinden kalkıp geldiklerini, hangi kör-
pe bedenlerin orada yattığını göremezsi-
niz. Ama bir gülbahçesinde olduğunuzu 
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mutlaka hissedersiniz. Onları selamlayın 
ve bir fatiha okuyun. Çanakkale geçilmedi, 
geçilmeyecek deyin. Biz tek bir milletiz, biz 
tek bir ruhuz, deyin. Orada kalpleriniz mut-
laka ‘Çanakkale ruhu’nu haykıracaktır. Ora-
da farklılıklarımızın nasıl eriyip gittiğini, 
ruhlarımızın nasıl tek bir kaba döküldüğü-
nü hissedeceksiniz. İnanıyorum ki oradan 
ben değil biz olarak geri döneceksiniz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Çanakkale şehitliğinde yaptığımız ça-
lışmaları sizlere anlatmayı bir görev 
biliyorum. Bugüne kadar tarihi Gelibolu 
milli parkımızda gerçekleştirdiğimiz dü-
zenleme çalışmalarına 40 milyon YTL’yi 
bulan bir kaynak aktardık. Ne mutlu ki 
bu çalışmalar neticesinde Gelibolu Milli 
Parkı’nın dört beş yıl önce o bölgeye gi-
den insanlarımızı kahreden o bakımsız 
hali artık ortadan kalkmıştır. 18 Mart 
kutlamaları için bölgeye yaptığımız ziya-
ret sırasında bu mutluluk veren durumu 
bizzat müşahede etme imkanı buldum ve 
çok etkilendim. Tekrar söylüyorum; her 
vatandaşımın da yeni haliyle Çanakkale’yi 
ve eşsiz bir tarih hazinesi olan Gelibolu 
Milli Parkı’nı görmesini arzu ederim. Daha 
önce giden, o bölgeyi ziyaret eden insanla-
rımız da bir daha gitsinler, bir kere daha 
ziyaret etsinler, çocuklarını, torunlarını 
götürsünler, o havayı nesilden nesile te-
neffüs etsinler. Bütün vatandaşlarımızın, 
özellikle de gençlerimizin Gelibolu Milli 
Parkı’nı görmesinde, Türkiye’nin hangi 
mücadelelerle bugünlere geldiğini bir kere 
de Çanakkale’de düşünmesinde büyük ya-
rar görüyorum. 

Şu bir gerçek ki, tarihini bilmeyen, anla-
mayan bir millet, geleceğini de hakkıyla 
inşa edemez. Gelibolu Milli Parkı’nın 
tarihi ve doğal dokusunu korumak ve gü-
zelleştirmek, bölgeye gelen ziyaretçilere 
nezih bir ortam sağlamak, şehitliklerimizi 
bir düzene kavuşturmak için göreve geldi-
ğimiz günden bu yana aşamalı bir çalışma 
yürüttük. Bugün itibariyle çalışmaların 
önemli bir kısmı tamamlanmıştır, henüz 
bitmeyen bazı çalışmalar olmasına karşın 
bölgenin çehresi tamamen değişmiştir. 
Bu çalışmalar tarihçilerimizin, bilim in-
sanlarımızın uzun çalışmalarıyla ortaya 
koydukları bir planın parçaları olarak 
yürütülmekte, bölgenin dokusu özenle 
korunmaktadır. 2004 yılından bu yana 
yoğunluklu olarak sürdürdüğümüz bu 
çalışmalar neticesinde parkın tanıtımında 
önemli rolü bulunan Kilye Koyu Ana Tanı-
tım Merkezi ziyarete açılmıştır. 

Şehitler Coğrafyası Projesi kapsamında 28 
adet Şüheda Kabristanı’ndan çok önemli 
bir kısmı tamamlanarak yine ziyarete açıl-
mıştır, diğer şehitliklerde de çalışmalar 
hızla sürdürülmektedir. Ziyaretçilerin din-
lenme noktalarından Jandarma İskelesi 
ve Morfo Koyu hazır hale getirilerek kulla-
nıma açılmıştır, diğer dinlenme noktaları 
da ardı sıra devreye girecektir. Çeşitli bakı 
noktalarında, Seddülbahir ve Kilitbahir 
kalelerinde, tabyalarda çalışmalar devam 
etmektedir. Son gidişimizde Namazgah 
Tabyası ile içinde 1670 şehidimizin kabri 
bulunan bir şehitliğin açılışlarını gerçek-
leştirdik, şehitliğin içinde oluşturulan 
Türk bahçesine törenle 5 bin gül fidanı 
diktik. Böylece aziz şehitlerimize duydu-
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ğumuz şükran duygusunu bir parça ifade 
etmeye çalıştık. 

Yine biliyorsunuz orada bir Şehitler abide-
miz var, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 
çalışmalarıyla bu abide adeta yeniden ya-
pılmış, yenilenmiştir. Bir kısmı tamamla-
nan yol çalışmalarıyla ulaşımla ilgili sıkın-
tılar da önemli oranda ortadan kalkmıştır, 
kalkmaktadır. Bölgedeki köyler ve diğer 
arazilerle ilgili her türlü imar planlaması 
yapılmıştır, yapılmaktadır. Bunlar 2004 
yılından bu yana yapılan çalışmaların so-
nucudur. Önümüzde başka çalışmalar da 
var, bölgenin tarihi önemini vurgulayan 
pek çok yeni müze açarak bu coğrafyayı 
zenginleştirmeyi amaçlıyoruz, bu proje-
lerin sayısı 37’yi buluyor. Yine Çanakkale 
Zaferi’nin bütün seyri, bütün merhalele-
riyle birlikte anlatılacağı, filmlerle, canlan-
dırma teknikleriyle yansıtılacağı modern 
bir simülasyon merkezi kurmayı hedefli-
yoruz, bunun da çalışmaları devam ediyor. 

“Şehitler Coğrafyası” projesi kapsamında 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 
içinde bulunan gerçek şüheda kabristanla-
rımızın yerlerini tespit ediyoruz. İnşallah 
kabristanlarda yatan şehitlerimizin isimle-
rini belirleyerek kabirlerini gerçek haliyle 
düzenlemek istiyoruz, şu ana kadar 28 
adet gerçek şehitliğin yerlerini tespit ettik, 
bunlardan 7’sinde yatan şehitlerimizin 
isim tespit çalışmalarını sonuçlandırdık. 
Bu tarihi canlı tutmak, bu destanı yeni 
nesillerimize hakkıyla anlatabilmek için 
yürüttüğümüz bu çalışmalarla bölgede bü-
yük bir değişim yaşanmıştır, giden herkes 
de, bunun içinde yabancı misafirlerimiz 

de var, bu değişime şahit oluyor. Bu çalış-
malar ilgili bakanlıklarımızla koordineli 
çalışan dev bir ekiple gerçekleştiriliyor, 
başta sayın bakanlarımız olmak üzere mi-
marından, mühendisine, arkeologundan, 
sanat tarihçilerine, akademisyenlerine 
varıncaya kadar hepsine buradan şükran-
larımı sunuyorum. Gelibolu Milli Parkı 
nihayet milletimizin burada yatmakta 
olan şehitlerimize şükran duygularını ifa-
de eder, milletimize, ülkemize yakışır bir 
duruma gelmiştir, bundan da büyük gurur 
ve mutluluk duyuyoruz. 

Ayrıca her yıl çok sayıda yabancı misafiri-
mizi ağırladığımız Çanakkale’de şehircilik 
açısından, altyapı açısından, geleceğe 
dönük çeşitli alanlardaki yatırımlarımız 
açısından önemli atılımlar yapılıyor, bölge 
topyekün kalkınıyor, güzelleşiyor. 92 yıl 
önce dünyanın bir ucundan hasbelkader 
bu topraklara gelen ve savaşta karşı saf-
larda yer aldığımız Anzak dostlarımızla 
şimdi Çanakkale’de dünyaya örnek olacak 
bir dostluk yaşıyoruz, bunun için de bu 
topraklarda en güzel zemin tesis edildi, 
ediliyor. Çanakkale bu anlamda da dünya-
ya eninde sonunda barışın ve dostluğun 
galip geldiğinin mesajını veriyor, küresel 
barış adına bir sembole, bir meşaleye dö-
nüşüyor. 

Değerli vatandaşlarım… 

22 Mart’ta Antalya’da önemli bir günde, 
Dünya Su Günü’nde, dünya gündeminin 
en önemli konularından biri haline gelen 
küresel ısınma ve kuraklık tehlikesinin 
masaya yatırıldığı önemli bir kongre 



Recep Tayyip ERDOĞAN

252

toplandı. Bir süredir ülkemizin de gün-
deminde yer bulan su kıtlığı problemi, 
geleceğimizi tehdit eden en büyük küresel 
tehlikelerden biri olan küresel ısınmanın 
doğal bir sonucu… Bu yanlış tabloyu de-
ğiştirmek adına suyla ilgili yatırımlar ko-
nusuna özel bir önem gösteren hükümeti-
miz, geçmiş dönemlerle kıyaslanmayacak 
yatırımlara imza atmıştır. Bu yatırımlarla 
4 yıl gibi kısa bir sürede yüze yakın baraj 
ve göleti halkımızın hizmetine sunduk, 
23 milyon insanımızın içme suyu ihti-
yacını karşıladık. Sizlere söz verdiğimiz 
gibi Allah’ın izniyle KÖYDES projesiyle 
Türkiye’de yolu ve suyu olmayan tek bir 
köy bırakmayacağız. 

Ülkemizin atıl hidroelektrik potansiyelini 
harekete geçirmek için çıkardığımız Su 
Kullanım Hakkı Anlaşması Yönetmeliği sa-
yesinde, özel sektörümüze baraj ve hidroe-
lektrik santrali yapma ve su kullanma hak-
kı verdik. Şimdi özel sektörümüzle birlikte 
çok daha hızlı, yaygın ve etkili çalışmalar 
gerçekleştiriyor, hidroelektrik alanındaki 
dinamizmimizi ciddi oranda arttırıyoruz. 
Suyun dünyadaki en değerli doğal kaynak-
lardan biri olduğunu, tek bir damlasının 
bile boş yere zayi edilmemesinin gerek-
tiğini bilecek, buna göre hareket edecek, 
bu bilince ulaşamayanları da mutlaka 
uyaracağız. Bu konuda milletimizin engin 
sağduyusuna sonuna kadar güveniyoruz. 

Aziz vatandaşlarım… 

Mart ayının başında Antalya’da turizm 
sektörümüzün değerli temsilcileriyle Türk 
Turizminde Yeniden Yapılanma ve Yeni 

Açılımlar adıyla düzenlenen zirvede bir 
araya geldik. Bildiğiniz gibi turizm sektörü 
ekonomimizin lokomotif sektörlerinden 
biri ve gelecekte bu rolü çok daha ağır-
lıklı biçimde oynayacağını da şimdiden 
görebiliyoruz. Bu sebeple turizmcileri-
mizin mevcut sıkıntılarını gidermeye ve 
turizmimizin geleceği adına yeni fikirler, 
yeni projelerle uf kumuzu geliştirmeye 
hükümet olarak büyük önem atfediyoruz. 
Bu zirve dolayısıyla son dört sezon içinde 
gerçekten önemli bir atılım gerçekleştir-
miş bulunan turizmcilerimize bu hassasi-
yetimizi bir kere daha ifade etme imkanı 
bulduk. İnanıyorum ki son 4 yıl içinde 
güzel bir gelişme trendi yakalayan Türk 
turizmi, önümüzdeki dönemde küresel 
projeksiyonlarda büyüme eğilimi gösteren 
turizm pastasından kendine yakışan payı 
alacaktır. 

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Ocak 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
7’lik, Şubat ayında ise yüzde 26’lık bir artış 
yakalamış durumdayız. 2007 rezervasyon-
larında 2005 ve 2006 yıllarının üzerinde 
bir gerçekleşme olması umutlarımızı daha 
da arttırıyor. Dünya Turizm Örgütü’nün 
açıklamaları da bu beklentimizi doğru-
luyor, Örgüt’ün yaptığı tahminlere göre 
Türkiye, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 
yıllık yüzde 10. 2’lik büyüme oranıyla en 
çok talep gören turizm merkezi olacak. 
İnşallah yeni turizm kentlerinin devreye 
girmesiyle 2023 yılında ülkemize gelen 
turist sayısının 65 milyona, yıllık turizm 
gelirimizin de 85 milyar dolara kadar yük-
selmesi beklentisi içindeyiz, hedefimiz bu-
dur. Bu, aynı zamanda turizm sektöründe 
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3 milyon kişiye yeni istihdam imkanını da 
beraberinde getirecektir. Bu sebeple turiz-
me yapılan yatırımları aynı zamanda me-
deniyetler arası yakınlaşmaya ve küresel 
barışa yapılmış yatırımlar, katkılar olarak 
görüyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye mutlu ve müreffeh bir geleceğe, 
daha aydınlık yarınlara doğru çıktığı 
yolculuğu emin adımlarla sürdürüyor. 
Yakaladığımız güven ve istikrar ortamı, 
Türkiye’nin zaten sahip olduğu büyük 
potansiyelle birleşince rakamlar bazında 
tarihimizin en önemli atılımını gerçekleş-
tirmemiz mümkün hale gelmiştir. Bakınız, 
2006 yılında ülkemize gelen doğrudan 
uluslararası yatırım miktarı 20 milyar 
dolar seviyesini zorlar bir noktaya gelmiş-
tir. Öyle görünüyor ki bu sınır da kısa za-
manda aşılacaktır ve Türkiye uluslararası 
yatırım açısından çok daha bereketli bir 
döneme adım atacaktır. 

Bakınız sadece bu yılın Ocak ayında ül-
kemize yapılan küresel yatırım miktarı 
6.1 milyar dolar rakamına ulaşmıştır. Bu 
ay itibariyle 10 milyar doları aşmıştır. 
Bunun anlamı şudur; Türkiye ekonomisi, 
sadece kendi yatırımcısı, girişimcisi için 
değil, uluslararası yatırımcılar için de is-
tikrarına, devamlılığına, dayanıklılığına 
güven duyulan, daha da önemlisi en çok 
gelecek vaad eden ekonomi haline gelmiş-
tir. Sadece bu kanaatler bile, Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde uluslararası yatı-
rımlardan aldığı payı çok önemli oranlar-
da arttıracaktır. Bu tabloyu milletimizin 

gelişme iradesine, engin sağduyusuna ve 
özel sektörümüzün her alanda gösterdiği 
üstün gayretlere borçluyuz, milletimin her 
ferdine buradan bir kere daha şükranları-
mı sunmak istiyorum. 

Aziz vatandaşlarım… 

Türk ekonomisinin her geçen gün yükseliş 
içinde olması hem hükümet olarak bizim 
imkanlarımızı, hem de özel girişimcileri-
mizin moralini ve özgüvenini arttırıyor. 
Bunun sonucunda bu programlar vesi-
lesiyle de sizlere anlattığım gibi her ay 
ülkemizin farklı farklı köşelerinde yeni 
yatırımlar yapılıyor, yeni tesisler açılıyor, 
şehirlerimizi geleceğe hazırlayan temeller 
atılıyor. Mart ayında da oldukça yoğun bir 
takvim içinde ülkemizin bir çok köşesinde 
aydınlık yarınlarımızın müjdesini veren, 
işaretlerini taşıyan törenlere katıldık. 1 
Mart’ta Adıyaman’da TOKİ’nin yaptırdığı 
konutların anahtarlarını sahiplerine dağı-
tarak 1331 ailemizi çağdaş standartlarda 
sıcacık yuvalarına kavuşturduk. Bunun 
yanında 7 ayrı sağlık kuruluşumuzun, 12 
eğitim ocağımızın açılışlarını gerçekleş-
tirdik. Ayrıca Samsat Pompaj Sulaması 
Projesi’nin 1. kısmını, Nemrut Dağı Turis-
tik Yolu’nu da hizmete açtık. Buna ilaveten 
Teşvik Yasası’ndan yararlanarak kurulan 
6 işletmemizin açılışlarını da gerçekleştir-
dik. 

Daha önce açtığımız 33 işletme ve inşa-
atları halen devam eden 32 işletmemizle 
birlikte Adıyaman’da Teşvik Yasası’ndan 
yararlanarak kurulan işletme sayısı 71’i 
bulmuş olacak, bunu da bölgenin geliş-
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mesi açısından son derece önemli görü-
yoruz. 8 Mart’ta bu defa Nevşehir’de yine 
TOKİ tarafından yaptırılan 1094 konutu 
sahiplerine teslim ettik. Bunun yanında 
Nevşehir’in önemli ihtiyaçlarını karşıla-
yacak birçok başka tesisimizi de yine aynı 
törenle hizmete açmanın mutluluğunu 
yaşadık. 11 Mart’ta İstanbul’da çok yönlü 
hizmet verebilecek, son derece iyi düşü-
nülmüş iki modern oteli turizmimize ka-
zandırdık. 

Daha önce ifade ettiğim gibi turizmimiz 
her geçen gün büyüyor, gelişiyor, bu ge-
lişmeye paralel olarak bu çağdaş otelle-
rimizin sayısını ve turistlerimize sunabi-
leceğimiz yatak sayımızı da arttırmamız 
gerekiyor. Yoksa kapımıza kadar gelen 
potansiyeli geri çevirmiş oluruz ki, Türki-
ye için, turizmimiz için bu büyük bir kayıp 
olur. 22 Mart’ta turizmimizin kalbi olan 
Antalya’da çevrenin korunması adına son 
derece hayati öneme sahip bulunan Lara 
Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni hizmete 
açmanın coşkusunu, sevincini yaşadık. 
Büyükşehir Belediyemizin çok kısa bir 
zamanda yapıp bitirdiği bu tesisle, çevreye 
zararlı atıklar yüzde 100 arıtılarak fay-
dalanılabilir hale getirilmektedir. Ayrıca 
yine bu tesisimizin havalandırma havuzu 
üzerindeki 11 bin 500 metrekare alan da 
dev bir spor kompleksine dönüştürülerek 
bu alanda bir ilke de imza atılmış, her an-
lamda Antalya’nın çevre güzelliğine, çevre 
sağlığına katkı sağlayacak çok yönlü bir 
proje hayata geçirilmiştir. 

Bunlar Türkiye’nin bütün şehirlerinin 
ihtiyacı olan yatırımlar, örnek projelerdir. 

Bu yatırımlarla bir yandan insanımızın 
ihtiyaçlarını karşılamayı, bir yandan da 
çağdaş şehirciliği yaygınlaştıracak, ilham 
kaynağı olacak, örnek projeler ortaya koy-
muş oluyoruz. Bu eserler geleceğin güçlü 
Türkiye’sinin tesisine katkı sağlayacak, 
çağdaş şehirlerimizin sembolü olacak, 
insanımızın mutluluğuna hizmet edecek 
hayırlı eserlerdir. İnşallah her geçen gün 
büyüyen, güçlenen, hedeflerine koşan bir 
ülke olarak daha nice tesisi, nice yatırımı 
ülkemize, milletimize kazandıracağız. 
Bizi aydınlık geleceğimize yaklaştıran 
her adımı bir öncekinden daha büyük bir 
umutla ve heyecanla atacağız. Bu duygu-
larla sözlerime son veriyor, her adımda 
baharı yaşamaya biraz daha yaklaştığımız 
bu günlerin Türkiye’ye hayırlar, bereketler 
güzellikler getirmesini temenni ediyorum. 
Sizleri bir kez daha en kalbi duygularla 
selamlıyorum. 



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

255

Değerli basın mensupları… 

Uluslararası Halep Stadı’nın açılış töreni 
vesilesiyle Suriye Başbakanı Sayın Naci 
Otri’nin daveti üzerine Suriye’ye gerçekleş-
tirdiğim günübirlik ziyareti tamamlamış 
bulunuyorum. Ziyaretim çerçevesinde 
Cumhurbaşkanı Sayın Esad ve Başbakan 
Sayın Otri ile yararlı görüşmelerde bu-
lunduk. Birçok konuda örtüşen görüşlere 
sahip olduğumuzu bir kez daha müşahede 
ettik. İkili ilişkilerimizi gözden geçirerek, 
işbirliğimizi geliştirmek için atılabilecek 
ilave adımları değerlendirdik. Ayrıca, 
İsrail-Filistin ihtilafı, Irak, Lübnan gibi 
bölgesel konulara dair son durumu de-
ğerlendirdik. Bölgemizdeki sorunların 
çözümüne yapıcı katkı sağlamak amacıyla 
çabalarımızı eşgüdüm içinde sürdürmeyi 
kararlaştırdık. 

Temaslarımda, Filistin’de Ulusal Birlik 
Hükümeti’nin kurulmasının barış yolun-
da atılmış önemli bir adım olduğu ve yeni 
Hükümetin Filistin halkının beklentilerini 
karşılayabilmesi için desteklenmesi gerek-
tiği konusunda mutabık kaldık. Suriye’nin, 
Ulusal Birlik Hükümeti’nin oluşum süre-
cinde izlediği yapıcı tutumu takdir ettiği-

mizi, bunun sürmesini dilediğimizi vur-
guladım. Ayrıca, Irak’ın komşuları olarak, 
Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlü-
ğünün korunmasına atfettiğimiz önemi de 
karşılıklı olarak teyit ettik. Türkiye olarak, 
Kerkük’ün geleceğinin burada yaşayan ke-
simlerin üzerinde uzlaşacakları bir çözüm 
çerçevesinde belirlenmesinin, hem Irak 
hem de bölgemiz açısından elzem olduğu-
nu düşündüğümüzün altını çizdim. 

Görüşmelerimizde bölgemizde acil çözüm 
bekleyen bir diğer konu olan Lübnan’daki 
hükümet krizini de değerlendirdik. Soru-
nun Lübnan’daki taraflar arasında diyalog 
ve uzlaşma yoluyla çözümüne yardımcı 
olmak yolunda bölge ülkeleri olarak ya-
pıcı çaba içinde olmamızın önemini vur-
guladım. Bölgede önemli bir aktör olan 
Suriye’nin bu konuda atacağı adımların 
sonuç getireceğine olan inancımızı yine-
ledim. 

Temaslarımın ardından Halep Stadı’nın 
açılış törenlerine iştirak ettik. Bu çerçe-
vede, Fenerbahçe ile Halep’in El-İttihad 
takımı arasında gerçekleştirilen dostluk 
maçını izledik. Ülkelerimiz ve halklarımız 
arasındaki yakın dostluk bağlarına yakışır 

Suriye Ziyareti Dönüşü  
Basın Açıklaması

Ankara | 03 Nisan 2007
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güzel bir maç oldu. Her iki güzide futbol 
kulübünü de Türk-Suriye dostluğuna sağ-
ladıkları bu anlamlı katkılarından dolayı 
kutluyorum. Son derece verimli geçen zi-
yaretin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişmesine ve bölge barışına 
katkısı olduğuna inanıyorum. Teşekkür 
ediyorum.
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Sayın Meclis Başkanım, değerli davetli-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Türkiye’nin itibarına, kalkınmasına, geliş-
mesine, büyümesine çok önemli katkılar 
sağlamış olan seçkin insanlarımıza tak-
dirlerimizi, şükranlarımızı sunmak için 
toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı töreni 
gerçekleştirmek için de, milli iradenin en 
saygıdeğer kurumu olan bu Millet Meclisi 
çatısı altında bir araya geldik. Milletimizin 

baş tacı ettiği şahsiyetlerin bu çatı altında 
buluşması, bizlere onur veriyor, heyecan 
veriyor, yüreklerimizi kabartıyor. 

Türkiye’nin kısa zamanda büyük işler 
başarmasında, yaşadığı büyük sıkıntıları 
geride bırakmasında burada bir araya 
gelmiş olan dostlarımızın büyük katkısı 
vardır. Toplumsal hayata yaptıkları içten 
katkılardan ötürü ben de kendilerine hu-
zurlarınızda milletim adına teşekkür edi-
yor, şükranlarımı sunuyorum. 

TBMM Üstün Hizmet Ödülü 
Takdim Töreni

Ankara | 05 Nisan 2007
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Bu vesileyle, yaptığı hizmetler karşılığında 
bu ödüle layık görülen ancak geçen ay ha-
yata gözlerini yuman hayırsever işadamı 
merhum Kadir Has’ı da rahmetle, minnet-
le, şükranla anıyorum. Kendileri ülkemi-
zin yetiştirdiği en saygın işadamlarından, 
en hayırsever vatandaşlarından biri olarak 
aramızdan ayrıldı. Ancak, kurduğu üni-
versiteden, verdiği burslardan, yaptığı 
hizmetlerden istifade edenler onun aziz 
hatırasını daima yaşatacaklardır. Ben, bu 
vesileyle ailesine bir kez daha başsağlığı, 
kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. 
Eminim, onun ve burada bulunan diğer 
hayırsever dostlarımızın, kuruluşlarımı-
zın bu zamana kadar yaptıkları hayırlı 
işler dalga dalga yayılacak, fersah fersah 
büyüyecektir. İşledikleri bir hayır, kendi-
lerinden sonra bin hayra vesile olacaktır. 
Zira onlar sadece ülkemizin kalkınmasına 
katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı za-
manda genç kuşaklar için ideal bir örnek 
teşkil ediyor, gelecek nesillerin ilham kay-
nağı oluyorlar. 

Burada, bu büyük ödüle hak kazanan va-
kıflarımızın dünyanın en ücra yerlerine 
kadar Türk insanının merhamet ve şefkat 
elini uzatmaya vesile olmaları çok özel bir 
teşekkürü hak ediyor. Sadece kendi ülke-
mizde değil dünyanın uzak diyarlarında 
nerede bir yoksul, nerede bir muhtaç varsa 
oraya uzanmış olmalarını burada onur-
la ifade etmek durumundayım. Türkiye 
Cumhuriyeti’ni temsilen Afrika’dan Uzak 
Doğu ülkelerine kadar gittiğimiz hemen 
her ülkede bu hayır kurumlarının, bu öncü 
kuruluşların eserlerini, nişanlarını gördük 
ve onların fedakarlığıyla gurur duyduk. 

Keza, burada ödül alan kuruluşlarımızın, 
iş adamlarımızın, bilim adamlarımızın, sa-
natçılarımızın hepsi kendi işlerini, üretim 
faaliyetlerini yürütürken aynı zamanda şe-
hirlerimizin kalkınmasıyla ülkemizi ayak-
ta tutacak sosyal kurumların inşasında 
takdire şayan hizmetlere öncülük etmiş-
lerdir. Milletim, ülkem adına kendilerini 
yürekten kutluyorum. 

Değerli arkadaşlar… 

Örnek şahsiyetler, öncü kişilikler, hayran-
lık uyandıran dehalar kolay yetişmiyor. 
Bu nedenle toplumumuza, gençlerimize 
öncülük edebilecek böyle örnek şahsi-
yetlerin hakkını teslim etmemiz, yücelt-
memiz gerekiyor. Çünkü hünerin ehlinin 
kadrini, kıymetini bilmek de büyük bir 
hünerdir. Eskiler “Marifet iltifata tabiidir; 
müşterisiz meta zayidir” diyerek bunu çok 
iyi dile getirmiş, çok latif bir şekilde ifade 
etmişlerdir. İşte, bu ödüllerin verilmesini 
bu bakımdan önemsiyor, destekliyorum. 
Milletvekillerimizin ve valiliklerimizin 
teklifleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığımızın takdir ettiği bu ödüller 
milletimiz adına verilmiş ödüllerdir. 

Şunu açıkça söyleyebilirim ki, bu mille-
ti, bu ülkeyi ayakta tutan en büyük güç, 
bazıları bugün aramızda bulunan gönlü 
zengin kimselerin, şahsiyetlerin kişisel 
çabalarıdır. Milletine, ülkesine destek ol-
mak, onun varlığını yüceltmeye çalışmak 
ancak milletini, ülkesini ve onun sahip 
olduğu değerleri yürekten paylaşmakla 
olur. Başkalarından beklemeden, kanuni 
bir zorunluluk ve herhangi bir kazanç bek-
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lentisi olmadan bir sosyal yaraya merhem 
olmak, bir toplumsal derde çare üretmek, 
insanların önünde bir ufuk açmak, bir eser 
ortaya koymak… Bütün bunlar bir gönül 
işidir, ancak gönülden toplum yararına 
gayret göstermekle başarılacak işlerdir. 
Türkiye’yi büyük kılan işte bu gönlü zen-
gin, ufku zengin, aklı zengin insanlarının 
çokluğudur. 

Ülke olarak, millet olarak taze baharların 
arifesinde, aydınlık yarınlara uzanan yo-
lun başındayız. Bu yolu adım adım kate-
derek, geleceğin mutlu, güçlü ve müreffeh 
Türkiye’sine ulaşacağız. Bu yolculukta 
dikkat etmemiz gereken en önemli husus 
yapıcı olmaktır, katma değer üretmektir. 
Kavgalarla, çatışmalarla, polemiklerle uğ-
raşmayı bir kenara bırakmalı; yeni fikirler, 
yeni projeler üretmenin, milletimizin ihti-
yaçlarını, taleplerini karşılamanın gayreti 
içinde olmalıyız. Şer kapılarını kapatmalı 
ve yeni hayır kapıları açmalıyız. Bu hayır 
kapılarını açmaya yarayan hikmet yüklü 
bilgiye, medeniyet birikimine, pozitif ener-
jiye ve hepsinden önemlisi burada görül-
düğü gibi hayırda yarışan öncü kadrolara, 
kıymetli insanlara, yüksek ruhlara sahibiz. 

İnsanı ve insana hizmeti esas alan zengin 
birikimimiz bizi bulunduğumuz noktadan 
çok daha ileriye götürecektir. Yeter ki biz 
heyecanımızı yitirmeyelim, yeter ki yönü-
müzü hep ileriye çevirelim; aşkla, sadakat-
le ülkemizin geleceği için çalışalım. Doğru 
adımları attıkça, doğru işlere yöneldikçe, 
bu ülkeye ve bu millete olan güvenimizi 
kaybetmedikçe her alanda büyüyeceğimi-
ze yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle 

bugün burada Türkiye Büyük Millet Mecli-
si Üstün Hizmet Ödülü alacak bütün saygı-
değer isimlere, kuruluşların temsilcilerine 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Bu ülke için gösterdikleri üstün gayretler, 
bıraktıkları eserler milletimiz tarafından 
daima hayırla yad edilecek, hatırlanacak-
tır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli katılımcılar, tarım sektörümüzün 
değerli temsilcileri… Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle 
birlikte olmaktan duyduğum memnuni-
yeti ifade ediyor, sevgilerimi saygılarımı 
sunuyorum.

Bildiğiniz gibi ülke olarak nüfusumuzun 
çok önemli bir kısmı geçimini tarımdan 
kazanmaktadır. Bu tablo, tarımla ilgili her 
konuyu Türkiye için son derece önemli 
hale getirmektedir. Türk tarımının özledi-

ğimiz seviyeye taşınması ve buna paralel 
olarak çiftçimizin, köylümüzün, hayvan-
cılıkla uğraşan vatandaşlarımızın verdiği 
emeğin karşılığını tam olarak alması husu-
su, Cumhuriyet tarihi boyunca görev yap-
mış bütün hükümetlerin en önemli gün-
dem maddelerinden biri olmuştur. Ancak 
şu da bir gerçek ki, geçen bütün bu zaman 
boyunca Türk tarımının kalkınması tam 
olarak sağlanamamış, yaşanan ekonomik 
sıkıntılardan doğan yükün en ağırı daima 

Tarım Kredi Kooperatifleri  
8. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 12 Nisan 2007
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çiftçinin, köylünün sırtına yüklenmiştir. 
Gelen geçen hükümetler sürekli tarım 
kesimimizin problemlerinden söz ettiler, 
ancak ya ülke şartlarından, ya yönetim za-
fiyetlerinden bu problemleri çözecek etkili 
adımları bir türlü atamadılar. 

2001 krizinde ülkemiz önemli bir sarsıntı 
yaşadı, bütün sektörlerimiz ağır bedeller 
ödediler, ama en ağır fatura yine çiftçiye, 
köylüye, hayvancıya çıktı. Bu yüzden za-
man içinde tarım kesimimizde siyasete, 
siyasetçiye, tarım sektörünün problemle-
rinin gün gelip çözüleceğine olan inanç 
günden güne azaldı. Göreve geldiğimizde 
tarım kesimimizde faaliyet gösteren he-
men herkes feryat halindeydi. Çiftçimiz, 
köylümüz, değil geleceğini planlamak, 
gününü kurtaracak imkanlardan bile 
yoksundu. Böyle sıkıntılı bir durumda va-
tandaşının dertleriyle dertlenen bir hükü-
metin yapması gerekeni yaptık ve hiç vakit 
geçirmeden bütün imkanlarımızı zorlaya-
rak çiftçimize, köylümüze, hayvancımıza 
nefes aldıracak acil tedbirleri aldık. 

Elbette bu problemler, bu sıkıntılar ta-
mamen ortadan kalkmış değildir. Ancak 
bugün o perişanlık ortadan kalkmıştır, 
tarım kesimimiz yeniden üretime dön-
müş, geleceğe çok daha umutla, inançla 
bakmaya başlamıştır. Aynı ciddiyetle, aynı 
kararlılıkla, aynı hassasiyetle ve aynı birlik 
beraberlikle bu gayretlerimizi sürdürmek, 
tarımımızı problemlerinden arındırarak 
kalkındırmak boynumuzun borcudur. 
Çünkü tarımsal üretim gelecekte bugün-
künden de daha önemli hale gelecektir, 
bunun işaretlerini bütün dünyada görü-

yoruz. Sadece ekonomik anlamda değil, 
stratejik anlamda da kalkınmış bir tarım 
kesimine ihtiyacımız var. 

Değerli arkadaşlarım… 

Hükümet olarak tarımımızın meselelerine 
ilk günden beri bu bilinçle, bu hassasi-
yetle yaklaşıyoruz, Türk tarımını mevcut 
sıkıntılarından kurtarmak ve geleceğini 
planlamak için gayret gösteriyoruz. Tarım 
sektörümüzün seçkin temsilcileri olarak 
sizler inanıyorum ki bunların kuru sözler 
olmadığını, tarımsal göstergelerin de doğ-
ruladığı sözler olduğunu iyi biliyorsunuz. 
Bakınız hükümetimiz döneminde tarım 
sektörümüz yüzde 73 gibi rekor bir oranda 
büyüme göstermiştir. 2002 yılında 4 mil-
yar dolar olan tarımsal ürün ihracatımız, 
yüzde 111 oranındaki bir artışla 2006 yı-
lında 8.57 milyar dolara yükselmiştir. Yine 
2002 yılında 19.5 milyon ton olan buğday 
üretimi 2005 yılında 21.5 milyon tona 
yükselmiş, Türkiye 2005 yılında dünyada 
un ihraç eden ülkeler arasında ilk sıraya 
yükselmiştir. Benzer gelişme mısır, çeltik, 
ayçiçeği gibi diğer ürünlerin üretimlerin-
de de değişik oranlarda yaşanmıştır. 2002 
yılında 8.4 milyon ton olan süt üretimi, 
2006 yılında yüzde 37 oranında artışla 
11.5 milyon tona yükselmiştir. Yine beyaz 
et üretiminde 700 bin tonluk seviyelerden 
yüzde 35 artışla 2006 yılı itibariyle 985 
bin tona ulaşmıştır. 

Sizler gayet iyi biliyorsunuz, Ziraat Ban-
kası ve Tarım Kredi Kooperatif lerimiz 
tarafından kullandırılan kredi miktarı hü-
kümetimiz döneminde altını çizerek söy-
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lüyorum yüzde bin oranında artmıştır. Bu 
önemlidir, çünkü Türk tarımının çaresiz-
likten, ataletten ne büyük bir hızla kurtul-
duğunu ve nasıl bir dinamizm kazandığını 
en açık şekilde bu rakamlar gösteriyor. 
Bakınız 2002 yılında 550 bin çiftçimiz 
toplam 529 milyon YTL tutarında tarımsal 
kredi kullanmış… Buna karşılık 2006 yı-
lında kredi kullanan çiftçi sayısı 1 milyon 
92 bine, kullandırılan kredi miktarı ise 5 
milyar 172 milyona ulaşmış. Arada 10 kat 
fark var. Aynı dönem itibariyle satılan trak-
tör sayısı da 8 binlerden 42 binlere çıkmış, 
yani 5 kata yakın bir artış yaşanmış. Bu ne 
demek, çiftçimiz umutla, heyecanla, azim-
le kollarını yeniden sıvamış, dört elle işine 
sarılmış demek… Türk tarımının yeniden 
özgüvenini kazanması demek… 

Değerli arkadaşlarım… 

Bugün artık tarımsal kesimimizdeki her-
kes biliyor ve inanıyor ki, Türkiye’de tarı-
mı gerçekten önemseyen, problemlerine 
ciddiyetle yaklaşan ve yıllar yılı kaderine 
terk edilen çiftçiye, köylüye, hayvancıya 
bütün imkanlarıyla destek olan bir hü-
kümet görevdedir. Bu ülkede iyiye giden 
her şeyin kendiliğinden olduğuna inanan 
bazı aklı evveller var, ama rakamlar yalan 
söylemiyor, hesap ortada… 2002 yılında 
çiftçilerimize verilen yem bitkileri desteği 
yaklaşık 36 milyon YTL… Biz bu rakamı 
2006 yılında 163 milyon YTL’ye çıkardık. 
Bunun sonucunda ülkemizde yem bitki-
leri ekilen toplam alan 2002 yılında 216 
bin hektarken, 2006 yılında yüzde 369 
artışla bu alan 800 bin hektara çıkmıştır. 
Yine 600 bin olan suni tohumlama sayısı, 

2006 yılında 2 milyon 100 bin rakamına 
ulaşmıştır. Su ürünleri üretiminde 2002 
yılında 1.275 olan tesis sayısı, 2006 yılında 
1.498’e yükselmiştir. Hayvancılığa yönelik 
desteklemelerde bir rekor kırılarak destek 
miktarı yüzde 718 arttırılmıştır. 

Değerli arkadaşlar… 

Türk tarımının kronik sorunlarından biri 
de yeterli, güncel bir yasal zemine ve çer-
çeveye sahip olamayışı idi. Biz bunu da 
değiştirdik ve tarım sektörümüzün sorun-
larını çözmek için 11 tane temel kanunu 
Meclis’ten çıkardık. Bunların arasında Ta-
rım Kanunu var, Gıda Kanunu var, Islahçı 
Haklarıyla ilgili kanun var, Korunmasına 
İlişkin Kanun, yıllarca konuşulup yapıla-
mayan Tarım Sigortası Kanunu var, daha 
birçok önemli düzenleme var. Bunların 
yanında Türk tarımına çok yönlü katkılar 
sağlayacak, vizyon kazandıracak, açılımlar 
getirecek önemli programları da hayata 
geçirdik. Bunlardan biri Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarını Destekleme Programı’dır. 
Bu program kapsamında tam 1256 proje 
uygulamaya konmuştur. Bu projelerle 13 
bin 660 kişi iş imkânına kavuşacak, ekono-
mimize de 473 milyon YTL tutarında gelir 
kazandırılacaktır. Tarımsal kredilerle ilgili 
detaylara girmiyorum, zaten işin sahipleri 
burada, gerekli bilgileri aktaracaklardır. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türk tarımı ni-
hayet ağırlıklarını üstünden atarak canlan-
mış, büyük bir atılım için gerekli dinamiz-
me kavuşmuştur. Türk tarımının önünde 
altın bir fırsat vardır, eğer hükümetiyle, 
ziraatçisiyle, çiftçisiyle, köylüsüyle, hay-
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vancısıyla, kooperatifçisiyle, diğer bütün 
unsurlarıyla bu davaya inanır, bu hedefe 
kilitlenir, tam yol ileri harekete geçersek 
tarımımızın geleceği de parlak olur. Tür-
kiye her alanda büyük bir değişim yaşıyor, 
tarım sektörümüzdeki atılım bu büyük 
değişimi taçlandırmalıdır, inşallah bunu 
hep birlikte başaracağız. Tarım Kredi Koo-
peratiflerimizin Genel Kurulu’nun hayırlı 
olmasını ve güzel neticeler doğurmasını 
temenni ediyor, sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Değerli katılımcılar… Hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Konuşmamın 
hemen başında, Rekabet Kurumumuzun 
10. kuruluş yıldönümünü kutluyor, bugü-
ne kadar emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Türkiye’de demokrasi ve hukukun, istikrar 
ve huzurun yerleşmesine paralel olarak 
ülkemizin ekonomisi çok hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde büyüyor. Büyümenin, kalkın-
manın, refah artışının kuşkusuz en önemli 

dinamiği toplumun bütün kesimlerinin 
istikrar zemininden duydukları güven 
duygusudur. Zira ekonomi diğer toplum-
sal, siyasal dinamiklerle birlikte büyüme 
ya da küçülme eğilimine girer. Bu yüzden 
Türkiye’nin imkanları ile harekete geçiril-
mesi gereken potansiyellerini daima bir-
likte ele almak durumundayız. 

Biliyorsunuz, geçmişte zaman zaman yük-
sek oranlı büyüme dönemleri olsa da, bun-
lar kalıcı olmamış, uzun yıllar boyunca 

Rekabet Kurumu  
“10. Yıl” Sempozyumu

Ankara | 13 Nisan 2007
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Türk ekonomisi adeta yerinde saymıştır. 
Dikkat ediniz; 1993-2002 yılları arasında 
Türkiye ekonomisinin ortalama büyüme 
hızı, yalnızca yüzde 2,6 seviyesindedir. 
Oysa son dört buçuk yıldır ekonomimiz 
istikrarlı şekilde büyümektedir. 20 dönem 
üst üste büyüme kaydederek bu alanda bir 
ilke imza attık. Yine 2002-2006 arası orta-
lama büyüme hızı da yüzde 7,6 olarak ger-
çekleşti. Bu büyüme devam edecek. Çünkü 
Türkiye bu güçlü iradeyi gerektiği gibi gös-
termiş, hiçbir alanda geri adım atmadan 
hem geçmişin yaralarını sarmış hem de 
gelecek vizyonunu ortaya koymuştur. 

Gelecek vizyonumuz, Cumhuriyetimizin 
100. yılında bu ülkede yaşayan herkesin 
gurur duyacağı müreffeh, kalkınmış ve 
öncü bir Türkiye’dir. Cumhuriyetimizin 
“muasır medeniyet” hedef lerine ulaş-
manın yolu tam bir güven duygusuyla 
ülkemizin sahip olduğu zengin imkanları 
hayata geçirmektir. Ülke olarak, millet 
olarak bugüne kadar büyük badireler aş-
tık, inşallah bundan sonra da kararlılıkla 
ülkemizin bütün yollarını aydınlatmaya 
devam edeceğiz. Bakınız, 181 milyar dolar-
dan devraldığımız gayri safi milli hasılayı, 
4 yıl gibi kısa bir sürede 400 milyar dolara 
yükselttik. 2 bin 598 dolardan aldığımız 
kişi başına milli geliri, 5 bin 477 dolara 
yükselttik. Ve burada önemli olan şudur: 
Türkiye ekonomisi sağlıklı bir şekilde bü-
yümektedir ve büyümeye de devam ede-
cektir. Özel yatırımların gayri safi yurt içi 
hasılaya oranı, 1993-2002 arasında yalnız-
ca binde 2. 2003-2006 arasında ise bu oran 
yüzde 4,4 olmuştur. Yani Türkiye, sanal 
bir büyüme içinde değil, sağlam, sağlıklı, 

istikrarlı ve özel sektör odaklı bir büyüme 
içindedir. 

Türkiye bugün, Almanya, İtalya, İngiltere, 
Fransa ve İspanya’dan sonra, Avrupa’nın 
en büyük ekonomisi olmuştur. Bu nasıl 
oldu? Bakın bu büyümenin en önemli 
unsuru, açık, şeffaf, güven veren, istikrarlı 
politikaların uygulanmasıdır. Türkiye’nin, 
o her zaman tekrarlanan, ancak bir türlü 
kuvveden fiile geçirilemeyen potansiyeli, 
şu dört yıl içinde azami derecede açığa 
çıkarılmış, harekete geçirilmiştir. Türkiye, 
her alanda yasaklarından, korkularından, 
öcülerinden, tabularından, zincirlerinden 
kurtuldukça, ülke ekonomisi de o oranda 
atılım göstermiştir. Türkiye’nin yıllar boyu 
temel ihtiyacı milletin ve devletin aynı isti-
kamete bakmasıydı ama, siyaset kurumu, 
yönetim iradesi bu büyük özlemi bir türlü 
gerçekleştiremiyordu. İşte bu rüya gerçek-
leşmiştir. Türkiye, gereksiz, zararlı, çağdışı 
tartışmalarla gücünü dağıtmak yerine üre-
tici gücünü ortaya çıkarmıştır. 

Geride bıraktığımız 4 buçuk yıl içinde ger-
çekleştirdiğimiz büyük atılım, yapay gün-
demlere değil ülkenin gerçek meselelerine 
eğilmemiz sayesinde mümkün oldu. Ne 
fikir üretmek yerine kaygı üretmek bu mil-
letin dertlerine çare oldu ne de taş üstüne 
taş koymadan slogan atmak bu ülkenin 
hastalıklarına şifa oldu. Burada, kimseyi, 
ama kimseyi ilzam etmek kastıyla söylemi-
yorum ve geleceğe sağlam bir muhasebe 
ile güven içinde, huzur içinde yürümemiz 
için söylüyorum. Bu ülke, bu memleket, 
bu vatan, bu bayrak, bu istiklal bizim, he-
pimizin. Kim bu ülkenin kalkınması için 
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çaba gösteriyor, bu devletin uluslararası 
saygınlığını artırıyor, bu milletin huzur ve 
refahına hizmet ediyorsa asıl vatansever, 
asıl hamiyetperver odur. Milletini en çok 
seven, milletine en çok hizmet edendir. 
Millet olarak, ülke olarak hepimiz bu gü-
ven duygusu içinde olmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugün artık dünya ekonomisi-
nin en önemli aktörleri arasında yerini 
almıştır. İşte ihracatımız bunun en büyük 
göstergesi. 36 milyar dolardan 90 milyar 
dolara vardık. İşte uluslararası doğrudan 
yatırımlar bunun en büyük göstergesi. 
Bakın, 2006 yılında 20, 2 milyar dolar doğ-
rudan yatırım aldık. Bu yılın sadece ilk üç 
ayında aldığımız doğrudan yatırım mik-
tarı 12 milyar dolar oldu. Türkiye bu sevi-
yeleri tarihinde daha önce hiç göremedi. 
Ancak iş bunlarla bitmiyor. Bu hedeflere 
kavuşmuş olmakla yetinemeyiz. Zira, çok 
çetin bir rekabetin içindeyiz. Bu rekabet 
ortamında imkanlarımızı iyi kullanarak, 
potansiyelimizi iyi değerlendirerek, fırsat-
ları iyi görerek öne geçmek zorundayız. 
Durursak, düşeriz, bunu idrak etmek zo-
rundayız. 

Ancak burada önemli bir noktayı da göz 
önünde bulundurmak zorundayız. Biz, ne 
yurt içinde, ne de uluslararası arenada, 
başkasını ezerek, başkasının üzerine basa-
rak, başkasını yok ederek, acımasız, insaf-
sız bir rekabetle kalkınma mücadelesi için-
de olamayız. Biz, başından beri söylüyoruz, 
ekonomi politikalarımızı insan merkezli, 
insan odaklı kurduk, böyle de yürütmeye 

devam edeceğiz. Ne olursa olsun büyüye-
lim, ne olursa olsun kalkınalım, her şeye 
rağmen kazanalım gibi bir anlayış içinde 
asla olmadık, olmayız. Önceliğimiz insan-
dır, toplumdur. Bu yüzden, emeğin, alınte-
rinin, işçinin hakkı önemlidir. Bu yüzden, 
bölgesel adalet önemlidir, Bu yüzden üst 
gelir gruplarıyla alt gelir grupları arasın-
daki makası daraltmak önemlidir. 

Ekonomiyi sadece büyük rakamlarla anla-
mak ve anlatmak yerine toplumsal boyu-
tunu daima önemsemek zorundayız. Aksi 
halde, güçlü olan zayıfa karşı merhametini 
yitirir. Aksi halde, devlet idaresi milletin 
taleplerine cevap vermek yerine güçlüle-
rin imtiyaz taleplerine teslim olur. Türki-
ye, milletimizin her ferdinin katkılarıyla, 
fedakarlıklarıyla bugünlere geldi. İnşallah 
Türkiye bunların çok daha ilerisini de gö-
recektir. Bir yandan dünyayla rekabet ede-
cek, bir yandan bölgesinde istikrar unsuru 
olacak, bir yandan huzur ve refah merkezi 
olacak, bir yandan da vatandaşlarını daha 
fazla refaha kavuşturacaktır. Özgüven için-
de olalım, emin olalım. Büyük ve güçlü bir 
ülkeyiz. Türkiye’yi çok daha ileriye taşıya-
cak her türlü imkana ve kaynağa sahibiz. 
Yeter ki, istikrar ve güven ortamını muha-
faza edelim. Yeter ki, milletimiz ve devleti-
miz ileri ufuklardan gözünü ayırmasın. 

Değerli katılımcılar…

İşte rekabet kurumu, Türkiye’nin bu dışa 
açılırken, büyürken izlediği rotada, insani 
olanı koruma çabasında olan bir kurumu-
muzdur ve 10 yıl boyunca da bu noktada 
önemli işler yapmıştır. Bakın, Avrupa 
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Birliği’ne katılım sürecinde emin ve karar-
lı adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’nin hayat 
standartlarını en yüksek düzeye çıkarma-
nın mücadelesi içindeyiz. Biz istiyoruz 
ki, halkımız her açıdan mümkün olan en 
iyi şartlarda hayatını sürdürsün. Dikkat 
ediniz, biz çevre politikalarını, Avrupa 
Birliği bizi alsın diye değil, bunu halkımız 
hak ettiği için Türkiye’de de uygulama 
kararlılığı içindeyiz. Biz, hijyene ilişkin 
düzenlemeleri, AB’ye üye olalım diye değil, 
çocuklarımızı, gençlerimizi korumak için 
yapıyoruz, yapacağız. Demokratikleşme ve 
insan hakları konusunda attığımız adım-
ları, atacağımız adımları insanımız hak 
ettiği için atıyoruz. Rekabet konusunda 
da öyle. Ben büyük şirketim, ben güçlü 
şirketim, ben ne dersem o olur demeye hiç 
kimsenin hakkı yoktur, olamaz. Bu anlayış, 
hizmet odaklı bir anlayış değildir. Bu anla-
yış, hak ve hukuk dairesi içinde bir anlayış 
da değildir. Bunu düzenleyemezsek, bunu 
denetleyemezsek, bunu kontrol edemez-
sek, birileri, kırarak, dökerek, mağdur 
ederek alabildiğince zenginleşir, birileri de 
fakirleşir. 

Tekellerin, kartellerin bu ülkeye geçmişte 
dayattıklarını hepimiz biliyoruz. Onların 
70 milyon insanımıza ödettiği maliyeti 
iyi biliyoruz. O maliyetler ödenmeseydi, 
o doymak bilmeyen adamların imtiyaz 
talepleri değil de milletimizin adalet talebi 
karşılansaydı bugün çok daha ileri nokta-
larda olurduk. Piyasayı, pazarı susturup, 
rakiplerini sindirip, haksız bir rekabet 
ortamı oluşturanları hatırlıyoruz. Serbest 
piyasa kurallarını kötüye kullanarak, 
Türkiye’nin ekonomik gelişimini sekteye 

uğratanları da hatırlıyoruz. Piyasaya mü-
dahale etmeden, rekabet ortamının den-
gelerini sarsmadan, haksızlığa prim ver-
meden bu arızaları gidermek zorundayız 
ki, biraz önce de belirttiğim gibi, gerçekten 
insan odaklı büyüyebilelim. Bu noktada 
Rekabet Kurumu hayati derecede önemli 
bir sorumluluk yüklenmiş durumda. 

Büyüyen Türkiye’yle birlikte bu sorum-
luluk daha da önem kazanıyor, daha da 
hassasiyet kazanıyor. İnanıyorum ki, bu 
hassasiyet de devam edecek ve Türkiye 
sağlıklı şekilde büyümeye devam edecek-
tir. Bu duygularla sözlerime son verirken, 
bir kez daha Rekabet Kurumu’nun 10. 
kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Eme-
ği geçen herkese bir kez daha teşekkür 
ediyor, sizleri de en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.
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Sayın başkan, değerli milletvekilleri, say-
gıdeğer konuklar… Sizleri saygıyla selam-
lıyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 87. kuru-
luş yıldönümüne ulaşmış olmanın gururu, 
mutluluğu ve coşkusunu paylaşmak üzere 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yokluklar, 
imkansızlıklar içinde verdiğimiz o şanlı İs-
tiklal Mücadelesi’nin karargâhı olan yüce 
Meclisimiz, daha sonra modern, çağdaş 
Cumhuriyetimizin üzerinde yükseldiği te-

mel olmuştur. Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi, Kurtuluş Savaşı’mızı yürüten iradedir, 
Cumhuriyetimizi kuran iradedir, demok-
rasimizi yaşatan iradedir, Çünkü Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Türk milletinin yüce 
iradesidir. Cumhuriyetimizin 100. kuru-
luş yıldönümüne adım adım yaklaşırken, 
ülkemizi her alanda en ileri seviyelere 
taşımak yolundaki çağdaşlaşma mücade-
lemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 

TBMM Genel Kurulu  
23 Nisan oturumu

Ankara | 23 Nisan 2007
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Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır me-
deniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefine 
doğru ilerlerken bugün her zamankinden 
daha inançlı, daha azimli ve daha güçlü-
yüz. Biliyoruz ki huzur ve istikrarımızı 
sürdürdüğümüz, bu ülkenin istikametini 
gelişme ve kalkınma doğrultusunda tut-
tuğumuz her gün bizi hedeflerimize daha 
da yakınlaştırmaktadır. Bu yolda en büyük 
güvencemiz milletimizdir, millet iradesi-
nin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. 

Milli egemenlik kavramı, Cumhuriyeti-
mizin demokratik meşruiyet temelinde 
kurulduğunun en açık ifadesidir. 23 Nisan 
ile birlikte millet, siyasi rejimin temel aktö-
rü haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi de milli iradenin tecelligahı olarak 
ortaya çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk, Milli mücadelenin en zor şartların-
da bile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
demokratik bir zemin olarak işletilme-
sine büyük özen göstermiştir. Onun için 
Atatürk demiştir ki: “Millet ve memleket 
nam ve hesabına yegâne müracaatgâh bu-
rasıdır, yani Meclis-i Âlinizdir. Bu hakk-ı 
meşruu, bu hakk-ı milliyi, bu hakk-ı ta-
biiyi hiçbir sebep ve bahane ile ve hiçbir 
mütalâa ile, hiçbir şahsa ve hiçbir heyete 
terk edemeyiz.” Savaşın en zor günlerinde, 
en kritik kararlar İstiklal mücadelemizin 
de karargahı olan Yüce Meclis’imizde mü-
zakere edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 
anayasamızdaki tanımıyla demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Cumhu-
riyetimiz, birbirini tamamlayan bu temel 
nitelikleriyle artık kurumsallaşmış, kök-
leşmiş ve milletmize mal olmuştur. 

Değerli arkadaşlar… 

Milletin vekilleri olarak bu çatı altında 
yerine getirmemiz gereken pek çok görev 
vardır. Ama bilmeliyiz ki bu görevlerin 
ilki ve en önemlisi “Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir” şiarını yaşatmaktır. 
Çünkü bu şiar Cumhuriyetimizin, demok-
rasinin, adaletin, hak ve özgürlüklerin 
yegane teminatıdır. Dünyanın şartları de-
ğişebilir, zaman zaman ülkemizin önüne 
atlatılması güç badireler de çıkabilir, ama 
biliyoruz ki milletin sesi bu çatının altında 
çınlamaya devam ettiği sürece bu ülkenin 
varolma iradesi asla kaybolmayacaktır. 
Gücünü milletinden alan Cumhuriyetimiz, 
demokrasi ve hukuk devletinin işleyen 
mekanizmalarıyla her zamankinden daha 
güçlüdür. Bu bakımdan her 23 Nisan’ı bir 
öncekinden daha coşkulu, daha gururlu 
bir şekilde kutluyoruz. Ve her 23 Nisan’da 
milletimize yakışan, tarihimize yakışan, İs-
tiklal mücadelemize yakışan geleceği tesis 
etmek konusundaki azim ve kararlılığımız 
artıyor. 

Çocuklarımıza, aidiyetiyle, vatandaşlığıy-
la, sahipliğiyle gurur duyacakları bir ülke 
bırakmak, Türkiye’yi medeniyet idealle-
rinin ötesine taşımak için çıktığımız bu 
yolculukta en büyük gücümüz millet olma 
bilincimizdir. Bu bilinci güçlendirmek için 
bütün samimiyetimizle, bütün gücümüzle 
ülkemize, milletimize hizmet etmeyi her 
zaman en büyük şeref kabul edeceğiz. 
Cumhuriyet ilkelerine bağlı kalarak, mil-
letimizin öz değerlerini, kimliğini koru-
yarak, Türkiye’nin onuruna, haysiyetine 
sadakatle sahip çıkarak, demokrasiyle, 
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adaletle, barış ve kardeşlikle geleceğe iler-
lemeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki millet 
olarak aynı duyguda birleşirsek, aynı hede-
fe odaklanırsak ulaşamayacağımız hiçbir 
başarı yoktur, olmayacaktır. Bu bilinçle 
gözümüzü geleceğe diktik, her 23 Nisan’ı 
bir öncekinden daha ileride kutlayan bir 
Türkiye için milletçe gecemizi gündüzü-
müze katarak çalışıyoruz. Ne mutlu ki, 
Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine, 
çağdaşlaşma hedef lerine bugün her za-
mankinden daha yakın bir noktada bulu-
nuyoruz. Bu başarı herşeyden önce aziz 
milletimizindir. Onun değişim iradesini 
hayata geçiren, büyük reformlara, vizyon 
ve cesaret isteyen kararlara imza atan Yüce 
Meclisimizindir. 

87 yıllık süreçte millet olarak kaydettiği-
miz büyük ilerlemeler ortadadır. Türki-
ye, artık 87 yıl önceki Türkiye değildir. 
Cumhuriyetimizin kazanımları kalıcı hale 
gelmiştir ve bundan geriye dönüş de olma-
yacaktır, olamaz. Bugün medeni milletler 
camiasında saygın bir yere sahip, bölge-
sinde ve dünyada istikrar unsuru olan bir 
Cumhuriyetiz. İstiklal mücadelesinin zor 
şartları, yokluk ve imkansızlıklarıyla asla 
kıyaslanamayacak kadar güçlü ve kendine 
güvenen büyük bir devletiz. Artık geleceğe 
daha umutla, güvenle bakmak için her tür-
lü sebebe sahibiz. 

Büyük bir mutlulukla söylemek isterim 
ki, bugün Cumhuriyetimiz korkuların de-
ğil umutların ülkesi haline gelmiştir. Bu 
hissiyatımızı bir kere daha ifade ediyor, 
bu anlamlı günde bütün istiklalimiz şehit-
lerimizi bir kere daha rahmetle, şükranla 

anıyorum. Bugün, Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk-
larımıza armağan ettiği çok özel bir gün-
dür. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı, 
aynı zamanda dünyada ilk ve tek Çocuk 
Bayramı olarak bütün insanlık için aydın-
lık ve barış dolu bir gelecek çağrısıdır. Bay-
ramlarını kutluyor, yavrularımıza huzur 
ve barış dolu bir dünya temenni ediyorum. 
Milletimizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlu olsun. 
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Değerli basın mensupları… 

Bugün tarihi bir sorumluluğu yerine ge-
tirmek üzere huzurlarınızdayım. Uzun 
konuşmayacağım. Maksadım siyasi anla-
yışımı anlatmak da değildir. Cumhuriyeti-
mizi, demokrasimizi ve yüce meclisimizin 
iradesini yani bir bütün olarak aziz mil-
letimizin hukukunu müdafaa etmek için 
konuşuyorum. O sebeple buradan, Yüce 

Meclis çatısı altından milletime ve onun 
seçilmiş vekillerine seslenmek istiyorum. 

Demokratik hayatımızın önemli günlerin-
den birini yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi 11. 
Cumhurbaşkanımızı seçmek üzere bugün 
saat 15’de Meclis Genel Kurulumuzda 
birinci tur oylama yapılacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik kurum ve kural-
ların yerleştiği, Anayasa’da belirlendiği 

TBMM Basın Toplantısı

Ankara | 27 Nisan 2007
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şekilde işlediği bir ülkedir. Cumhurbaş-
kanının nasıl seçileceğiyle ilgili olarak 
da yerleşik bir tecrübeye sahibiz. Bugüne 
kadar işleyen süreç bugün de işleyecektir. 
Cumhurbaşkanlığı için AK Parti içinden 
iki aday ortaya çıkmıştır. Mecliste grubu 
bulunan ve bulunmayan partilerin de 
bu önemli seçimde aday göstererek, de-
mokratik yarışa katılmalarını arzu ettik. 
Maalesef böyle olmadı. Aday belirleme 
sürecinde nasıl anayasal hukuki çerçeveye 
bağlı kaldık ve demokratik süreçleri en 
ideal şekliyle işlettiysek, bundan sonra da 
milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak 
anayasal süreçlere bağlı kalacağımızı ifade 
etmek istiyorum. 

Milletimiz 87 yıl boyunca egemenlik 
hakkını, bağımsızlığını, özgürlüğünü ön-
celikle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
aldığı kararlarla kullanmıştır. Demokra-
sinin, millet iradesinin, milletin talep ve 
beklentilerinin tecelli ettiği, sorunların 
çözüm bulduğu yer bu yüce meclis çatısı 
olmuştur. Meclisin iradesi milletin iradesi, 
meclisin kararı, milletin kararıdır. Onun 
için diyorum ki, bugün aziz milletimiz ve 
demokrasi tarihimiz bizi göreve çağırıyor. 
Milletvekilleri olarak iktidar-muhalefet 
ayrımı yapmaksızın hepimizin ortak bir 
sorumluluğu, ortak bir görevi var. O da her 
şeyden evvel milletimizin iradesine sahip 
çıkmaktır; bu meclisi yüceltmek ve üstün 
tutmaktır. Demokrasilerde, millet egemen-
liğine dayanan sistemlerde son söz millete 
aittir. 

Bildiğiniz gibi genel seçimlere çok kalma-
dı. O gün geldiğinde hepimiz kendimizi 

yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla sine-i 
millete emanet edeceğiz. Bugün ise ken-
dimizi emanet edeceğimiz yer sine-i mec-
listir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli 
Mücadele’nin en zor şartlarında bile Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin demokratik bir 
zemin olarak işletilmesine büyük özen gös-
termiştir. 23 Nisan günü de vurguladığım 
gibi Atatürk demiştir ki: “Millet ve memle-
ket nam ve hesabına yegâne müracaatgâh 
burasıdır, yani Meclis-i Âlinizdir. Bu hakk-ı 
meşruu, bu hakk-ı milliyi, bu hakk-ı ta-
biiyi hiçbir sebep ve bahane ile ve hiçbir 
mütalâa ile, hiçbir şahsa ve hiçbir heyete 
terk edemeyiz.” Savaşın en zor günlerinde, 
en kritik kararlar İstiklal mücadelemizin 
de karargahı olan Yüce Meclisimizde mü-
zakere edilmiştir. Milletin vekilleri olarak 
bu çatı altında yerine getirmemiz gereken 
pek çok görev vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimiz iktidar 
ve muhalefet milletvekilleriyle son 4.5 
yılda tarihi bir performansla çok önemli 
yasalara imza atmıştır. Milletvekilleri 
olarak bizlerin en kutsal görevi, millet na-
mına meclis çatısı altında irademizi beyan 
etmek, çalışmalara katılarak milletimizin 
görüşlerini temsil etmektir. Bütün siyasi 
partilerimiz her seçimde milletimizin 
katılımını artırmak için bütün vatandaş-
larımızı sandık başına gitmeye, mutlaka 
oy kullanmaya çağırırken milletvekille-
rimizin bu görevi yerine getirmekten ka-
çınmalarını izah etmek mümkün değildir. 
Sandık başına gidip oy kullanmak nasıl bir 
vatandaşlık göreviyse, bu yüce çatı altında 
genel kurul çalışmalarına katılarak lehte 
ya da aleyhte oy kullanmak da öyle bir gö-
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revdir. Hem bir vatandaşlık görevidir hem 
de bir vekalet görevidir. 

Sizlere şunu özellikle hatırlatmak isterim; 
farklı siyasi partilere mensup olabiliriz. 
Ancak demokratik rekabetin doğasından 
kaynaklanan bu farklılığımıza karşın biz-
ler tek bir milletiz, tek bir milletin vekille-
riyiz. Gelin demokratik siyasi rekabetimizi 
bu yüce çatının altında sürdürelim. Gelin 
milletimizin bize yüklediği vekalet göre-
vini yerine getirelim. Böylece ortak varlık 
zeminimiz olan demokrasimize de, milleti-
mizin yüce iradesine de sahip çıkalım. Son 
söz olarak diyorum ki, Türkiye’yi yeniden 
siyasi felç dönemlerine sürüklemek iste-
yenlere karşı bugün demokratik bir duruş 
sergileyen milletvekillerimiz, milletimizin 
hafızasında ebedileşecektir. Aksi halde 
ortaya çıkacak tablonun sorumluları da 
milletimizin hafıza kayıtlarından silinme-
yecektir. Onun için sizleri tekrar milletimi-
ze ve vicdanlarınızın sesine kulak vermeye 
çağırıyorum.
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Aziz vatandaşlarım… Sizlerin en en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Ekranlar 
aracılığı ile dünya çocuklarının yegâne 
bayramı olan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı 
bir kere daha tebrik ediyor, bütün çocukla-
rımızın gözlerinden öpüyorum. Yine milli 
iradenin ve egemenliğimizin sembolü 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 87. 
kuruluş yıldönümünü ve Milli Egemenlik 
Haftası’nı milletimin her ferdi gibi ben de 
büyük bir coşku, gurur ve mutlulukla kut-
luyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş 
yılına adım adım ilerlerken, Türkiye’nin 
güçlü bir ülke, kalkınmış bir devlet olma 
yolundaki büyük atılımının heyecanını da 
kalplerimizde taşıyoruz. Türkiye gerçek-
leştirdiği bu değişim atılımıyla Cumhu-
riyet ideallerine her zaman olduğundan 
daha yakındır, bu yolde her zaman oldu-
ğundan daha büyük bir inançla ilerlemek-
tedir. 1920 yılında İstiklal mücadelemizin 
karargâhı olarak TBMM kurulurken, Tür-
kiye, varını yoğunu savaşlarda yitirmiş, 
her türlü üretimi durma noktasına gelmiş, 
düşman işgaliyle birlikte yokluğun ve yok-
sulluğun da pençesine düşmüş bir manza-
ra arzediyordu. Buna rağmen milletimiz 
kanıyla, canıyla, dişiyle, tırnağıyla verdiği 
destansı İstiklal mücadelesinden alnının 

akıyla çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
mellerini atarak, dünya sahnesindeki yeri-
ni almıştır. 1923 yılında Cumhuriyet’in ila-
nıyla birlikte milletimiz, bu defa ekonomik 
bir Kurtuluş Savaşı başlatmış, yoksulluğa, 
umutsuzluğa ve yılgınlığa karşı topyekün 
bir mücadelenin içine girmiştir. 

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek 
istiyorum: 1923 yılında Cumhuriyetimiz 
kurulduğunda, Türkiye’nin toplam Gayri 
Safi Milli Hasılası sadece 953 milyon Türk 
Lirası’dır. O günün Türkiye’sinde, kişi ba-
şına düşen milli gelir yine sadece 45 dolar 
seviyesindedir. 1923 yılı itibariyle toplam 
ihracatımız 50 milyon 790 bin dolar, top-
lam dış ticaret hacmimiz 137 milyon 662 
bin dolar seviyesindedir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hepimiz için büyük önem ve anlam ta-
şıyan böyle günlerde dönüp Türkiye 
Cumhuriyeti’nin nereden nereye geldiğini 
bakmak, bu tarih seyrini iyi anlamak zorun-
dayız. Zor şartlar altında büyük bir varolma 
mücadelesi vermiş bir millet, pek çok prob-
lemle uğraşmak zorunda kalan genç bir 
devlet… Cumhuriyetin ilk yıllarında mille-
timiz işte böylesine zorlu şartları göğüsle-
mek mecburiyeti içindeydi. Bugün şükürler 

Ulusa Sesleniş

Ankara | 30 Nisan 2007
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olsun, o zorlu varoluş mücadelesinden 
yüz akıyla çıkmış, geçen zaman içinde her 
alanda büyük ilerlemeler kaydetmiş, kendi 
ayakları üstünde durabilen, gelecek için 
büyük hedefleri olan bir ülke haline geldik. 

Cumhuriyet tarihimizi iyi bilmek, iyi anla-
mak, iyi kavramak, bu ülkenin gelecek adı-
na nelere kadir olduğunu da fark etmemizi 
sağlayacaktır. Bu sebeple millet hafızasın-
da yer eden her tarih kavşağında bu mu-
hasebeyi hepimiz yapmak, bu ülkeye canı 
gönülden hizmet eden herkesi minnetle 
anmak zorundayız. Türkiye bugün dünya-
nın en hızlı büyüyen, gelecek adına en çok 
ümit veren birkaç ülkesi arasına girdiyse, 
bu başarıyı herkesten çok bu büyük müca-
deleyi başlatan, bu topraklara istiklalini ve 
istikbalini kazandıran bütün o isimsiz kah-
ramanlara borçludur. Her birini rahmetle 
anıyoruz. O zor zamanlarda toprağa ekilen 
tohum büyümüş, bugün çevresine gölge 
veren mümbit bir ağaca dönüşmüştür. 

Bakınız bugün 576 milyar YTL Gayri Safi 
Milli Hasılası, 85 milyar dolar ihracatı, 
222 milyar dolar dış ticaret hacmi, 5 bin 
477 dolar kişi başına milli geliri olan ve 
gelecekte çok daha iyi seviyelere geleceği-
nin işaretlerini veren bir Türkiye vardır. 
Türkiye Cumhuriyeti ilerleme yolunda, 
kalkınma yolunda, büyüme yolunda çok 
mesafe katetmiştir, bunu rakamlar en 
iyi şekilde ortaya koyuyor. 1928 yılında 
ülkemizdeki hekim sayısı bin 78 kişidir, 
bugün 100 bin hekim sayısına yaklaşmış 
durumdayız. 2003 yılında 97 bin 763 olan 
doktor sayımızı arttırmak için hükümet 
olarak büyük gayretler gösterdik, bugün 

yüz bin rakamı yakalanmak üzeredir. 1940 
yılında Türkiye genelinde insanlarımızın 
tedavi olabilecekleri hastane sayısı sadece 
154 idi. Bugün 1.200 hastanemiz var, özel 
sektörümüzün yatırımlarıyla birlikte bu 
sayı her geçen gün hızla artıyor. Bir başka 
çarpıcı gelişme tablosu da eğitim alanında 
göze çarpıyor. 1923-1924 eğitim öğretim 
döneminde Türkiye genelindeki okul sayı-
sı 5 bin… Bugün 35 bin okulumuz var, bu 
sayıyı daha da arttırmak için çalışmaları-
mızı ısrarla, kararlılıkla sürdürüyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Değişik alanlardan pek çok örnekle 
Türkiye’nin hangi imkânsızlıklardan, han-
gi yokluk zamanlarından bugüne geldiğini 
ortaya koymak mümkün… Mesela 1929 
yılında toplam süt üretimimiz 1 milyon 
843 bin ton iken, bugün 11 milyon tonluk 
bir süt üretimi gerçekleştirir hale gelmişiz. 
1936’da 57 bin ton et üretimimiz varken, 
bugün bu rakam 409 bin ton seviyesine 
ulaşmış durumda… 1933 yılında Türki-
ye’deki toplam otomobil sayısı 4 bin civa-
rındayken, bugün yaklaşık 6 milyon adet 
otomobilimiz var. 1929 yılında telefon 
abonesi sayısı 15 bin iken, bugün abone sa-
yımız 19 milyon adede ulaşmış bulunuyor. 
Elbette her dönemin şartları, imkânları 
birbirinden farklı… Ama inkâr edilemez 
bir gerçek var ki o günlerin genç Türkiye 
Cumhuriyeti, geçen zaman zarfında mua-
sır medeniyet yolunda çok yol almış, çok 
mesafe almıştır. 

84 yıllık süreçte Türkiye büyümüş, geliş-
miş, kalkınmış, zaman zaman kalkınma 
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mücadelesi kesintiye uğrasa, krizler ya-
şansa, duraklama dönemlerine girilse de, 
milletimizin varolma iradesi her defasında 
yeniden ortaya çıkmış ve ülkemiz ayağa 
kalkarak yeniden hedeflerine yürümeye 
başlamıştır. Son dört buçuk yıllık süre için-
de ortaya konan değişim atılımı, bu sarsıl-
maz iradenin ne kadar güçlü olduğunu bir 
kere daha dünyaya göstermiştir. Daha dört 
buçuk yıl önce ciddi sıkıntılara düçâr olan 
bu ülke, bugün şükürler olsun ki sıkıntıla-
rını birer birer aşmış, milletimizin büyük 
mücadele azmiyle kısa zamanda yeniden 
dünyanın en güçlü ekonomileri arasında 
yerini almıştır. 45 dolar kişi başı milli 
gelirle başladığımız yolculuğumuzda, bu-
gün 5 bin 477 dolardayız. 953 milyon TL 
olarak başladığımız Gayri Safi Milli Hasıla 
büyüklüğümüzde, bugün 576 katrilyon 
lira seviyesindeyiz. 50 milyon dolar ola-
rak başladığımız ihracat mücadelemizde, 
bugün 85 milyar dolar gibi rakamlardan 
sözediyoruz. Kanla, irfanla kurduğumuz 
o genç Cumhuriyet, zaman içinde zorluk-
ları aşarak, badireleri atlatarak, emekle, 
mücadeleyle, sabırla, umutla bugünlere 
gelmiştir. 

Ancak şunu da ifade etmeliyiz ki, olmamız 
gereken yer, arzu ettiğimiz nokta, hak et-
tiğimiz gelişme seviyesi asla bu değildir. 
Biz, bu seviyeleri asla yeterli görmüyoruz. 
Son dört buçuk yılda nasıl milletimizle el 
ele, gönül gönüle vererek bütün zorlukları 
aştıysak, hedeflerimize ulaşmayı başardıy-
sak, aynı ruh ve azimle Cumhuriyetimizin 
kuruluş hedefi olan muasır medeniyet 
seviyesini yakalamayı ve aşmayı da başa-
racağız.  

Aziz milletim… 

2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. 
kuruluş yıldönümünde bugün elde ettiği-
miz sonuçları daha hayırlı sonuçlara, bu-
gün yakaladığımız hedefleri daha yüksek 
hedeflere ulaştırmakta kararlıyız. Cumhu-
riyetimizin kurulduğu dönemde 45 dolar 
olan kişi başına milli geliri inşallah 20 
bin dolar seviyesine yükselteceğiz. Dikkat 
ediniz, hayal etmiyoruz, hedefliyoruz. Her 
şeyini kaybetmişken, küllerinden adeta ye-
niden doğan ve bugün bir dünya devi olma 
yolunda ilerleyen Türkiye, milletimizin 
azmi, sabrı, kararlılığı ile bu hedeflere ra-
hatlıkla ulaşacaktır. Ben bundan asla şüp-
he etmiyorum, asla endişe duymuyorum. 

Türkiye’nin son dört buçuk yıl içinde 
insanlarımızın inanç ve gayretleriyle, ül-
kemize hâkim olan huzur ve istikrar orta-
mıyla nereden nereye geldiği ortadadır. En 
büyük güvencemiz, en büyük kazancımız, 
başarabileceğimizi görmüş olmamız, öz-
güvenimizi yeniden kazanmamız, umut-
larımızı tazelemiş olmamızdır. Bu arada 
hemen her gün önümüzün ne kadar açık 
olduğunun, yarınların nasıl güzel umutlar 
vaat ettiğinin işaretleri de gelmeye devam 
ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 
2006 yılına ait büyüme verileri açıklan-
dı. Ortaya çıkan tablo istikrarımız adına, 
hedef lerimiz adına, umutlarımız adına 
bizleri sevindiren bir tabloydu. Hükümet 
olarak 2006 yılında Türkiye ekonomisinin 
yüzde 5 oranında büyümesini öngörüyor-
duk. Ancak önceki üç yılda olduğu gibi, 
2006 yılında da bu hedefimizi aştık ve yüz-
de 6 oranında bir büyüme kaydettik. 1993-
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2002 yılları arasında Türkiye ekonomisi 
ortalama yüzde 2.6 oranında büyümüştü. 
Hükümetimiz döneminde, yani 2003-
2006 yılları arasında ise ortalama büyüme 
hızımız yüzde 7.3 oranını yakalamıştır. 
181 milyar dolardan devraldığımız Gayri 
Safi Milli Hasıla, bugün 400 milyar dolar 
seviyelerine ulaşmıştır. Biz geldiğimizde 
kişi başına milli gelir sadece 2 bin 598 
dolardı. Bugün bu rakam 5 bin 477 dolara 
yükselmiş durumdadır, daha da artacak, 
inşallah 10 bin dolarları, 20 bin dolarları 
da göreceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye, istikrar içinde, güven içinde 
büyüyor, kalkınıyor. Sizler de gayet iyi 
biliyorsunuz ki bizler umut tacirliği 
yapmıyoruz, popülizme meyletmiyoruz, 
bizim söylediğimiz her hedef gerçekçi bir 
planlamanın eseridir. Zaten bu yüzden siz-
lere verdiğimiz sözleri zamanında tutabi-
liyoruz. Elimizde sihirli değnek yok, ciddi 
çalışıyoruz, bilimsel çalışıyoruz, hedefle-
rimizle imkânlarımızı iyi dengeliyoruz ve 
tabii Türkiye’nin kaynaklarını da suistimal 
etmiyoruz, ettirmiyoruz. Türkiye artık 
çalıştığının, ürettiğinin karşılığını almaya 
başlıyor. Türkiye ekonomisinin genel plan-
daki bu büyümesi, artık vatandaşlarımıza 
da tek tek yansıyor. 

Ben burada sizlere bolca rakam vererek 
vaktinizi almak istemiyorum. Sizlerden 
sadece şunu rica ediyorum; her vatandaşı-
mız lütfen 4 buçuk yıl önceki durumuyla, 
bugünkü durumunu bir karşılaştırsın, 
bir karşılaştırma yapsın. Maaşınızla, 

elinize geçen ücretle, gelirle, 4 buçuk yıl 
önce neler alabiliyordunuz, bugün neler 
alabiliyorsunuz, lütfen bunun hesabını 
bir çıkarınız. 4 buçuk yıl önce geleceğe 
ilişkin umutlarınız, planlarınız neydi? 
Bugün nedir? Geçmişte Türkiye’nin gele-
ceğini nasıl görüyordunuz, bugün nasıl 
görüyorsunuz? Elini vicdanına koyup bu 
soruları cevaplandıran herkes, Türkiye’nin 
değiştiğini, değişmekte olduğunu fark 
edecek ve Türkiye’nin son dört buçuk yıl-
dır adım adım gerçekleştirdiği değişimin 
hakkını teslim edecektir. Bu muhasebeyi 
yapmalıyız ki, bugün nasıl kazandığımızı, 
geçmişte neden kaybettiğimizi iyi ayırt 
edebilelim. Bu muhasebeyi iyi yapmazsak, 
gelecekte aynı hatalara tekrar düşer, rota-
mızı doğru istikamette tutmakta zorlanı-
rız. Türkiye’nin geleceği açısından yakın 
geçmişimize damgasını vuran iki olgunun 
tahlilini yapmamız, kriz kavramını ve de-
ğişim kavramını çok iyi değerlendirmemiz 
lazımdır. 

Aziz vatandaşlarım… 

Şunu altını çizerek belirtmek istiyo-
rum: Biz, hiçbir zaman, her şeyi çözdük, 
Türkiye’nin bütün eksiklerini tamamladık 
iddiasında olmadık. Kuşkusuz Türkiye hız-
la gelişiyor, büyüyor, kalkınıyor, bu gerçeği 
dünya ekonomi otoriteleri de sık sık dile 
getiriyor. Gerçekleştirdiğimiz bu atılım, 
daha önce hiç tecrübe etmediğimiz ölçüde 
ileri bir atılımdır, büyük bir sıçramadır. 
Ancak bugün hala çözülmesi gereken kro-
nik sorunlarımız vardır, bunu da görmek 
kabul etmek zorundayız. 10 yıllar öncesin-
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den birike birike gelen bu ağır sorunların 
çözümü, elbette ki vakit alacaktır. 

Dikkat ediniz, 4 yıllık süreç içinde 2 bin 
598 dolar olan kişi başına milli gelir, 5 bin 
477 dolar seviyesine taşınmıştır. Bu yeterli 
mi? Elbette değil, bu millet çok daha fazla-
sını hak ediyor. Şimdi hedefimiz bu raka-
mı 10 bin dolar seviyesine yükseltmektir. 
Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman, insa-
nımız ekonomik anlamda refahı çok daha 
iyi hissedecektir. Yeter ki istikrar ortamını 
koruyalım, yeter ki huzur ortamını muha-
faza edelim. Yeter ki çok zor elde ettiğimiz 
şu güven ortamını zedelemeyelim. Yeter 
ki Cumhuriyetimizin kuruluş hedeflerini 
gerçekleştirmeyi bir görev bilelim. Bunları 
başardığımızda, Türkiye’nin aşamayacağı 
engel, ulaşamayacağı hedef kalmayacaktır. 
Güçlü bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, 
bölgesi için de, dünya için de çok büyük 
bir güvence olacaktır. Ben her insanımı-
zın gözünde bu ışığı görüyor, kalbinde bu 
umut ve heyecanı taşıdığını hissediyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye’nin huzur ve istikrarını, milleti-
mizin birlik ve beraberliğini, insanımızın 
azim ve gayretini koruduğumuz takdirde 
Türkiye gelişme hızını katlayarak arttıra-
cak, belki de bugünden öngöremediğimiz 
kadar kısa zaman içinde dünyanın en 
ileri ülkeleri arasına adını yazdıracaktır. 
Bunu neye dayanarak söylüyorum? Son 
dört-dört buçuk yıl içinde devlet-millet el 
ele vererek neleri başardığımıza bakarak 
söylüyorum. Türkiye sadece ekonomide 
bozulan dişlileri değiştirmiyor, sadece 

yapısal arızalarını onarmıyor, sadece ek-
siğini gediğini gidermiyor, aynı zamanda 
geleceğe damga vuracak dev yatırımları 
da birer birer devreye sokuyor. Yıllardır 
bir köşede unutulan, tamamlanmasından 
umut kesilen, neredeyse adı unutulan bu 
dev projeler şimdi ülkemizin birer gurur 
kaynağı olarak tek tek tamamlanıyor, fa-
aliyete geçiyor, hizmete açılıyor. Yapımı 
devam edenlerin verilen gün ve saatte 
tamamlanacağından da hiç kimse şüphe 
etmiyor, endişe etmiyor, çok şükür millet 
olarak bu güveni, bu inancı yeniden ka-
zanmış durumdayız. Bakü-Ceyhan-Tiflis 
Boru Hattı’nı gururla faaliyete geçirdik, 
patates deposu yapılması gündeme gele-
cek kadar gözden çıkarılan Bolu Tüneli’ni 
de tamamlayıp devreye soktuk. MARMA-
RAY ve Hızlı Tren projeleri hızla ilerliyor, 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Dalaman 
havaalanları Türkiye’nin büyüklüğüne ya-
kışır bir hale getirildi. 

Gerekli görülen her bölgeye, Doğu de-
meden, Batı demeden, Kuzey demeden, 
Güney demeden duble yollar yapıldı. Cum-
huriyet tarihi boyunca sadece 4 bin 326 
kilometre duble yol yapılmıştı, biz dört 
buçuk yıl içinde 6 bin 355 kilometre yeni 
duble yol yaparak bir rekora imza attık. Bi-
liyorsunuz 7 Nisan’da yine çok uzun yıllar 
önce kararı alınan, 60’lı yıllarda güzergâhı 
belirlenen Karadeniz Bölgemiz için hayati 
derecede önemli bir yatırımı, Karadeniz 
Sahil Yolu’nu tamamlayarak hizmete açtık. 
Bakınız projenin ilk konuşulduğu günler-
den bugünlere tam 34 hükümet gelip geç-
miş, ilk ihalenin yapıldığı, ilk kazmanın 
vurulduğu 1987 yılından bu yana yine 12 
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hükümet gelip geçmiş, bu proje bitirile-
memiş, artık neredeyse umut kesilmiş. 
Biz göreve geldiğimizde bu projenin en 
iyimser tahminle 2024 yılında tamamla-
nabileceği rapor ediliyordu, aynı anlayışla, 
aynı tempoyla gitseydi öyle zannediyorum 
ki 2024’te de bitmezdi. Çünkü Karadeniz 
Sahil Yolu kapsamında geçen 16 yıl bo-
yunca sadece 220 kilometrelik bir yol ya-
pılabilmişti. Biz bu hesabı yeniden yaptık, 
Türkiye’nin kaybedecek vakti olmadığının 
bilinciyle planımızı programımızı ortaya 
çıkardık ve bu anlayışla dört yılda tam 316 
kilometre yol tamamladık, bu dev yatırımı 
hayata geçirdik. 

Bugün artık Samsun’dan ta Sarp Sınır 
Kapısı’ na kadar uzanan bu duble yol 
uzunluğu tam 542 kilometreyi bulmuştur. 
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Artvin illerimizde yaşayan insanları-
mız nihayet hak ettikleri Sahil Yolu’na 
kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bu proje 
sadece güzergah üzerindeki 6 vilayetimiz 
açısından değil, Türkiye’nin Avrasya bağ-
lantısının dört dörtlük bir ulaşım imkanı-
na, çağdaş standartlarda bir uluslararası 
karayoluna kavuşması bakımından da son 
derece önemlidir. Sahil Yolu inanıyorum 
ki Karadeniz’e hayat verecektir; ticaret 
gelişecek, ihracat gelişecek, turizm gelişe-
cek, ekonomi canlanacak, ama hepsinden 
önemlisi yollarda çok insanını kaybeden 
Karadeniz insanının can güvenliği azami 
seviyede artacaktır. Türkiye artık bu dev 
projeleri dünya standartlarının da ötesin-
de bir hızla yapıp devreye sokabilecek se-
viyeye ulaşmıştır. İnşallah geleceğin güçlü, 
kalkınmış, müreffeh Türkiye’sinin haber-

cisi olan daha nice büyük hizmeti, nice dev 
projeyi hep birlikte inşa edecek, bu gurur 
tablosunu sürdüreceğiz. 

Aziz vatandaşlarım… 

Hükümet olarak, sadece şehirleri, sadece 
büyük ölçekli projeleri değil, aynı zaman-
da insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vere-
cek, ülkemizi yarınlara hazırlayacak, kal-
kınmamıza hız katacak her türlü hizmeti 
ve yatırımı gerçekleştirmek için aynı ciddi-
yet ve hassasiyetle gayret göstermektedir. 
Bakınız Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
kırsal kalkınma projesi olan KÖYDES pro-
jesiyle, yıllar yılı ihmal edilen köylerimizi 
yeni baştan imar etmek, köylümüzün ih-
tiyaçlarını karşılamak kararlılığındayız. 
Köylerimizi mamur hale getirmeden, köy-
lümüzün yüzünü güldürmeden bu ülkeyi 
tam manasıyla kalkındırmanın mümkün 
olmadığını iyi biliyoruz. Yolu olmayan, 
suyu olmayan, yıllar yılı devletten derdine 
çare beklemiş ama bulamamış köylerimizi, 
oralarda yaşayan insanlarımızı artık daha 
fazla bekletemeyiz, ihmal edemeyiz. KÖY-
DES Projesi’ni ilk gündeme getirdiğimiz 
gün verdiğimiz sözün bugün de arkasında-
yız. Ne dedik o gün? Bu ülkede yolu olma-
yan, suyu olmayan tek bir köy kalmayacak 
dedik. Problemlerin yerinde çözülmesi, 
işlerin daha verimli ve hızlı yürümesi için 
yerel yönetimlerimizi, valilerimizi, kayma-
kamlarımızı da seferber ettik. 

Adım adım ilerleyen bu projeyle susuz 
veya suyu yetersiz köylerimize sağlıklı 
ve şebekeli içme suyu götürüyoruz. Yolu 
olmayan köylerimizin yollarını yapıyoruz, 
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mevcut köy yollarımızın standartlarını 
yükseltiyoruz. Bu yollar sayesinde köyle-
rimizi merkezle doğrudan irtibatlı hale 
getiriyor, en önemli sıkıntılarımızdan biri 
olan köyden kente göçün önüne geçmek 
için de etkili bir tedbir almış oluyoruz. Bu-
güne kadar yürüttüğümüz çalışmalardan 
çok çarpıcı, çok hayırlı sonuçlar alıyoruz; 
KÖYDES’ten sonra köylerimizin tarıma, 
ticarete, üretime olan katkıları ciddi sevi-
yede artıyor. 

Hükümet olarak bu projeyi sonuna kadar 
sürdürmekte ve hedeflerimize ulaşmakta 
kararlıyız. Bugüne kadar köy yolları ve 
içme suları için bütçeden 4.2 milyar YTL 
tutarında kaynak ayrılmış ve kullanılmış-
tır. 2005 yılı bütçesinden 200 milyon YTL 
ayırdığımız bu projeye, 2006 yılında 10 
katlık artışla tam 2 milyar YTL tutarında 
bir kaynağı tahsis ettik. 2007 yılı bütçe-
sinden de yine 2 milyar YTL’lik bir kaynak 
KÖYDES yatırımlarına ayrılmıştır. Ama 
sizler de takdir edersiniz ki marifet para 
harcamakta değil, bu parayla iş üretmekte, 
hizmet üretmekte, yatırımları yerli yerince 
yapıp tamamlamakta… Allah’a şükür bu 
konuda da sizlere mahçup olmadık, sizleri 
hayal kırıklığına uğratmadık. 

KÖYDES projesi kapsamında planlanan 
29 bin 301 projenin yüzde 87’sini tamam-
lamış durumdayız. Aynı proje kapsamında 
suyu olmayan 2 bin 245 köy ve mahalleye 
şebekeli içme suyu tesisi yapılmıştır. 9 bin 
461 köy ve mahallenin mevcut içme suyu 
tesisi hem yenilenmiş, hem geliştirilmiştir. 
Proje kapsamında yaşadığı köy ve mahal-
lelere yeni tesis, tesis geliştirme ve bakım-

onarım şeklindeki içme suyu yatırımları 
yapılan insanlarımızın sayısı 3 milyonu 
bulmuştur. İnsanımızın ihtiyaçları tümüy-
le karşılanmadan bizim de işimiz bitme-
yecek, ilk günkü kararlılığımızla KÖYDES 
çalışmalarını sürdürüyoruz. 

Bu hizmet ve yatırım zincirine belediyele-
rimizin altyapı çalışmalarını desteklemek 
için düzenlediğimiz BELDES projesi de ek-
lenmiştir. Çok yönlü bir şekilde, hızlı ve ve-
rimli çalışmalarla dört koldan Türkiye’nin 
yeniden imarını sağlamak için çalışıyoruz. 
İnşallah bir uçtan bir uca bütün şehirle-
rimizin, bütün ilçe, belde ve köylerimizin 
çehreleri değişmekte, bahtları açılmakta, 
Türkiye’de esen değişim rüzgarı bu toprak-
ların en ücra köşelerine kadar serinliğini 
taşımaktadır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye’nin geleceğini kazanmak yolun-
da gerçekleştirdiği değişim atılımının en 
önemli parçalarından biri yatırımlarımız-
dır. Her ay sizlere bu yatırımların müjdele-
rini veriyor, Türkiye’nin yaşadığı değişimi 
en çarpıcı örnekleriyle dikkatinize sunu-
yorum. 

Nisan ayında da Türkiye’nin dört bir ya-
nında çok önemli açılışlar gerçekleştirdik, 
çok önemli tesis ve yatırımları faaliyete 
geçirdik. 1 Nisan’da Eskişehir’deydik ve 
orada hem II. İnönü Zaferi’nin 86. yıldönü-
münü kutladık, hem de bu anlamlı günde 
aralarında KÖYDES projelerinin, sanayi 
ve tarım yatırımlarının, bilişim projeleri-
nin, alışveriş merkezi ve otelin de içinde 
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bulunduğu 212 adet tesisi hizmete açtık. 
6 Nisan’da Kırıkkale’de yine çok çeşitli 
üretim ve sanayi alanlarında faaliyet gös-
terecek 41 tesisi hizmete açtık, ayrıca yine 
TOKİ tarafından yaptırılan 896 konutun 
anahtarlarını da sahiplerine teslim ettik. 

7-8 Nisan’da, daha önce de ifade ettim, 
Karadeniz Sahil Yolu’nun açılışı için Ka-
radeniz’deydik, burada da boş durmadık, 
bir dizi açılış gerçekleştirdik. 7 Nisan’da 
Ordu’da düzenlenen toplu açılış töreniyle, 
TOKİ tarafından Fatsa’da yaptırılan 330 
konutu, içinde okulların, yurtların, sağlık 
tesislerinin, sanayi kuruluşlarının, ticari 
tesislerin ve KÖYDES projelerinin bulun-
duğu 22 tesisi vatandaşımızın hizmetine 
açtık. Aynı gün Giresun teknik eğitim 
veren bir lisemizin atölye ve laboratuar bi-
nasını hizmete açtık. Ardından 8 Nisan’da 
Çoruh Vadisi Projesi’nin önemli bir halkası 
olan ve Türkiye’de üretilen toplam enerji-
nin yüzde 6’sını, hidroelektrik enerjininse 
yüzde 25’ini karşılayacak olan Borçka 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ni törenle 
faaliyete geçirdik. 9 Nisan’da bu defa baş-
kentte yarısı hayırsever vatandaşlarımızın 
katkılarıyla yaptırılmış olan 84 ayrı eğitim 
tesisimizi toplu olarak hizmete açtık. 

21 Nisan’da yine ülkemizin dev projelerin-
den birini İstanbul-Bursa Hattı’nı faaliyete 
geçirdik. Ülkemizin ulaşım açısından en 
yoğun güzergâhlarından biri olan İstan-
bul-Bursa arasını 75 dakikaya indirecek 
bu önemli feribot hattı, gerek ekonomik 
açıdan, gerek turizm açısından, gerekse 
ulaşım güvenliği ve rahatlığı açısından 
bölgeye çok önemli artı değerler kazandı-

racaktır. Hattın açılışıyla eş zamanlı olarak 
bu hatta çalışacak, 1200 yolcu ve 225 araç 
kapasitesine sahip son derece modern do-
nanıma sahip Osmangazi Hızlı Feribotu’nu 
da devreye soktuk. Aynı gün Bursa’ya ge-
çerek Bursa Feribot Limanı’nı da hizmete 
açarak seriyi tamamlamış olduk. Aynı gün 
yine Bursa’da özel sektörümüzün yatırımı 
olan ve çağdaş donanıma sahip bir has-
tanemizi gururla, sevinçle sektörümüze 
kazandırdık. Bunun yanında yine TOKİ 
tarafından yine Bursa Yıldırım Belediyesi 
sınırları içinde yaptırılan 492 konutu sa-
hiplerine teslim ettik. 

Her günü dolu dolu yaşayarak, her günü 
ülkemize yeni bir hizmet, yeni bir yatırım 
kazandırarak geçirmek için gayretlerimizi 
sürdürüyoruz. Sizlerin büyük desteğiniz 
ve katılımınızla sürdürdüğümüz bütün 
bu gayretler meyvelerini daha şimdiden 
vermeye başlamıştır, inanıyorum ki ya-
rınlar ülkemiz için bugünlerden çok daha 
güzel, çok daha parlak olacaktır. Bu söz-
lerle konuşmama son veriyor, tek tek her 
bir vatandaşıma sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum. 
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Değerli hemşirelerimiz, değerli davet-
liler… Sizleri saygıyla selamlıyorum. 
Sözlerime başlarken, Dünya Hemşireler 
Günü’nü sizinle birlikte kutlama imkanı 
bulmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye’nin meselelerini bir 
bütünlük içinde ele alıyor, insana ilişkin 
hiçbir alanı ihmal etmeksizin politikalar 
üretiyoruz. Ürettiğimiz politikaların bir-
birini tamamlamasına, topluma huzur ve 

mutluluk olarak yansımasına azami özen 
gösteriyoruz. Bu anlamda sağlık sektörü-
nün hayati önemde olduğu hepimizin ma-
lumudur. Bir ülkenin vatandaşı olarak ne 
kadar itibar sahibi olduğunuzun, ne kadar 
iyi ve yaşanabilir şartlara sahip olduğunu-
zun ölçüldüğü en önemli yerler hastane 
kapılarıdır. Türkiye’de yıllarca hastane 
kapılarındaki dram ve trajediler ekranla-
ra taşındı, manşetlerde yürek parçalayıcı 
öyküler okuduk. Ama Allah’a şükür ki, 

Dünya Hemşireler  
Günü Ödül Töreni

Ankara | 15 Mayıs 2007
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bu tablo değişti. Artık hastanelerde rehin 
alınan hasta haberleri okumuyoruz. Artık 
SSK’lı vatandaşım ayrı devletin vatanda-
şıymış gibi farklı bir muamele görmüyor. 
Artık Bağkur’lu vatandaşım hizmetlerden 
mahrum kalan apayrı bir hukuka tabi 
değil. Artık hastaneye giden vatandaşım, 
kapıdan boynu bükük geri çevrilmiyor. 
Zira bize göre “sosyal hukuk devleti”nin en 
bariz vasfı, sağlık hizmetlerinin kusursuz 
olarak vatandaşa sunulmasıdır. 

Bu anlayışla yola çıkan hükümetimiz sağlık 
alanında çok önemli gelişmelere imza attı. 
Sağlık kurumlarının birleştirilmesinden ilaç 
sektörüne kadar önceliğimiz vatandaşımızın 
en seri, en hızlı biçimde tedavi edilmesi oldu. 
Bunun için bürokrasiyi, imza sayısını, bit-
mek tükenmek bilmeyen kuyrukları en aza 
indirdik. Bunun için vatandaşımızın hizmet 
göreceği hastaneleri birleştirdik. “tek adım-
da hizmet” uygulamasını getirdik. 

Biliyorsunuz, halkın vicdanını kanatan o 
ağır yaraların sarılması, o büyük reform-
ların gerçekleşmesi hiç de kolay olmadı. 
İş başına geldiğimiz günden bu yana 
Türkiye’nin 81 vilayetinde sayısız hastane 
açtık. Cumhuriyet tarihimizin bu alandaki 
en büyük değişim programı olarak Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı’nı biz başlattık. 
Haksız rekabete maruz kalan milyonları 
büyük dertlerden, büyük acılardan kur-
tardık. Bu program çerçevesinde hükü-
metimizin görevde olduğu süre zarfında 
sağlık sistemimizi çağın gereklerine, ül-
kemizin gerçeklerine ve insanımızın ihti-
yaçlarına uygun hale getirmek noktasında 
çok önemli adımlar attık. 

İstedik ki bu ülkede hastalarımıza za-
manında ve en etkili sağlık hizmetini 
verelim. Bunu sadece büyük şehirlerde 
ve şehir merkezlerinde değil, bütün şehir-
lerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde de 
yapabilelim. Hiçbir vatandaşımızı, hiçbir 
bölgemizi, ülkemizin hiçbir bucağını, bel-
desini ihmal etmeden, batıda da, doğuda 
da yeterli, yaygın, kaliteli sağlık hizmeti ve-
rebilelim. Vatandaşlarımızın gönül rahat-
lığıyla kapısını çalabileceği şifa kapılarını 
yurdun dört bir yanına yayalım, yaygın-
laştıralım. Hiç kimseyi hastane kapıların-
dan geri döndürmeyelim, kimseyi tedavi 
masrafını ödeyemediği için hastanelerde 
rehin tutmayalım. Sosyal güvencesi olan 
vatandaşlarımız arasında bir ayrım yap-
mayalım, en iyi sağlık hizmetini nereden 
alacaksa vatandaşımız gitsin orada tedavi 
olsun. Sosyal güvencesi olmayanın güven-
cesi de devlet olsun, kimse tedavisinden 
mahrum kalmasın. İstedik ki ilaç fiyatları 
insanlarımızın geçim yüküne daha ağır 
yükler eklemesin, makul bir seviyede ol-
sun. İstedik ki sağlık çalışanlarımız, yap-
tıkları işin önemine uygun çalışma şart-
larına kavuşsunlar, hak ettikleri ücretleri 
alsınlar. İstedik ki hastanelerimizin fiziki 
kalitesi yükselsin, yeni hastaneler, sağlık 
kuruluşları açılsın. Özel sektörümüz de bu 
alana girsin, dev sağlık merkezleri kurul-
sun, Türkiye dünya sağlık devlerinden biri 
haline gelsin, sağlık turizminin ilk adresle-
rinden biri olsun. Evet, bütün bunları yap-
tık. Bunları sadece kendi gayretlerimizle 
değil, sizlerin fedakarlıklarınızla yaptık. 
Dört buçuk yılda Türkiye eskisiyle muka-
yese edilemeyecek seviyelere geldi. 
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Değerli sağlık çalışanlar, sevgili hemşirele-
rimiz…

Bütün bunları hedef olarak önümüze 
koyduk ve geçen dört buçuk yıllık zaman 
zarfında hedeflerimiz doğrultusunda her 
alanda önemli ilerlemeler sağladık. He-
nüz yapılacak işlerin tamamını bitirmiş 
değiliz, ama başladığımız nokta ile bugün 
vardığımız nokta arasında akla kara kadar 
büyük farklar vardır. Vaat ettiğimiz neyse, 
önemli ölçüde yerine getirdik. Çok büyük 
ve problemleri oldukça karmaşık olan bir 
sektörden söz ediyoruz. Böylesine geniş 
çaplı bir sektörde taşlar yerinden oynadığı 
zaman her şeyin yerini bulması elbette 
zaman alacaktır. Ancak kararlıyız, sonuna 
kadar gideceğiz. Zaten bugüne gelinceye 
kadar başarılanlar da bundan sonraki he-
deflerimizi daha kolay, daha ulaşılabilir 
kılıyor. Türkiye’de mutlaka verimli ve kali-
teli işleyen bir sağlık sistemi tesis edilecek, 
bütün eksiklikler de giderilecektir. 

Değerli hemşirelerimiz…

Sizler sağlık sistemimizin son derece 
önemli unsurları, gizli kahramanlarısınız. 
Yıllar yılı büyük sıkıntılara göğüs gererek, 
geceli gündüzlü çalışarak insanımıza en 
iyi sağlık hizmetini vermenin gayreti için-
de oldunuz. Acı çeken, ağrı duyan hastala-
rımızın yanı başında biliyoruz ki sizler var-
sınız. Bu fedakarlıklarınızı hiçbir zaman 
unutmadık, unutmayacağız. Ancak, biliyo-
ruz ki, ülkemizde hemşire sayısı ve dağılı-
mı henüz ideal bir seviyede değil; sistem 
içinde tam anlamıyla giderilemeyen eksik-
likler de hemşirelerimizin üzerine daha 

fazla yük binmesine sebep oluyor. Biz, 
bunun farkındayız. Bu nedenle, hükümet 
olarak hemşire kadrolarının ve niteliğinin 
artırılması için gereken düzenlemeleri ya-
pıyor, sağlık alanındaki hizmet kalitesini 
yükseltecek adımları hızlandırıyoruz. 

Biz, AK Parti hükümeti olarak dört yılda 
61 bin yeni sağlık personelinin istihdamı-
nı sağladık. Mahrumiyet sebebiyle yıllar-
dır sağlık personeli gönderilemeyen sağlık 
tesislerimize 16 bin sözleşmeli sağlık 
çalışanı tayin ettik. Yeni “Atama ve Nakil 
Yönetmeliği” ile bölgeler ve hizmet grup-
ları oluşturarak adil bir personel dağılımı 
imkanı getirdik. Hizmet puanı kriterleri 
belirleyerek personel nakillerini objektif 
bir esasa bağladık. Mazeret durumları 
için daha sıkı bir denetim sistemi getirdik. 
Atamaları bilgisayar ortamında kura ile 
yaparak şaibeleri ortadan kaldırdık. Bu şe-
kilde, gerek uzman hekim, gerek pratisyen 
hekim, gerekse hemşire-ebe açısından en 
iyi durumdaki ilimizle en kötü durumdaki 
ilimiz arasındaki teknik yeterlik farkını ve 
kalite uçurumunu büyük oranda ortadan 
kaldırdık. 

Bakınız, hükümete geldiğimiz 2002 yılın-
da 38 bin 633 hemşire varken, bugün 61 
bin 25 hemşire halkımıza hizmet etmek-
tedir. Aynı şekilde, 2002 yılında 34 bin 
374 ebe görev yapıyorken, bugün gelinen 
noktada 40 bin 625 ebe çeşitli sağlık ku-
ruluşlarımızda görev yapmakta, daha 
sağlıklı bebeklerin dünyaya getirilmesinde 
öncü rol üstlenmektedir. İnşallah, bir ay 
içinde yapılacak yeni atamalarla birlikte, 
milletimizin hizmetindeki hemşirelerimi-
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zin sayısı 61 binden 73 bin 623’e çıkarken, 
aynı şekilde görev yapan ebe sayısı da 40 
bin 625’ten 46 bin 245’e yükselecek. Böy-
lece, daha sağlıklı bir Türkiye için gereken 
sağlık personelimizin sayısında istenilen 
orana daha da yaklaşmış olacağız. Sağlık 
camiamıza yeni katılacak personelimiz 
sağlık hizmetlerine dinamizm getirecek, 
mevcut kadronun iş yükünü önemli ölçü-
de hafifletecektir. 

Değerli konuklar…

Ben sağlık alanında yaptığımız yatırımlar 
dolayısıyla, bundan sonra çok daha aydın-
lık tabloların ortaya çıkacağına, şartların 
hiç olmadığı kadar iyileşeceğine bütün 
samimiyetimle inanıyorum. Problemleri-
miz dünden bugüne bir anda ve tamamen 
ortadan kaldırılabilecek problemler de-
ğildir. Ama bilmenizi isterim ki şu anda 
sizin sesinize kulak veren, sıkıntılarınızı 
bilen ve bütün bu problemleri samimiyetle 
çözmeye çalışan bir hükümet görevdedir. 
Bildiğiniz gibi Sağlıkta Dönüşüm Prog-
ramı çerçevesinde sizlerin durumunuzla 
ilgili önemli yasal düzenlemeleri de hayata 
geçirdik. 

Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve 
Tanınması, Sağlık Meslek Mensupları 
Birliği ve Sağlık Kanun Tasarıları ile siz 
hemşirelerimizin unvanları, görev alanları 
ve meslek birliklerinin kurulmasıyla ilgili 
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Özlük 
haklarınızın ve çalışma şartlarınızın iyi-
leştirilmesi için Türkiye’nin kaynakları 
ve imkanları ölçüsünde elimizden geleni 
yapacağımızdan emin olmalısınız. Sizler 

insanlarımıza şifa dağıtmak için canla 
başla çalışırken, bizim sizin sesinize, sıkın-
tılarınıza, problemlerinize sağır kalmamız 
düşünülemez. Hükümet olarak her zaman 
yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam 
edeceğiz. Hemşireler Günü’nüzü bir kere 
daha kutluyor, hepinize sağlıklı, başarılı, 
hayırlı görevler diliyorum. 
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Değerli davetliler, TÜSİAD’ın değerli yöne-
ticileri ve üyeleri… Sizleri saygıyla selamlı-
yorum. 

Öncelikle dün akşam Ankara’da yaşadı-
ğımız elim olay sebebiyle üzüntülerimi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki, 
terörün insanlık dışı yüzüne bir kez daha 
şahit olduk. Doğrudan masum insanların 
yaşamlarına kasteden bu bombalı saldırı 
tüm milletimizi derinden üzüntüye boğdu. 
Bu menfur hadiseyi bir kez daha şiddet ve 

nefretle tel’in ediyor, yaşamlarını yitiren 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailele-
rine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyorum. 

Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, terörün 
hedefi hayatlarımızdır, özgürlüklerimizdir, 
demokratik kazanımlarımızdır, birlik ve 
beraberliğimizdir. Ancak şundan kimsenin 
şüphesi olmamalıdır ki, milletimiz bu tür 
hain saldırılar sonrası daha çok birbirine 
yakınlaşmakta, kenetlenmekte, sahip oldu-

TÜSIAD Toplantısı

İstanbul | 23 Mayıs 2007
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ğu kazanımları koruma azmini artırmak-
tadır. İstikrar ve huzurumuza kastedenlere 
verilecek en güzel cevap milletçe, birlik ve 
beraberlik içinde huzur ve istikrarımıza 
daha çok sahip çıkmak olacaktır. 

Değerli konuklar…

İşte böyle bir zamanda Türkiye’nin tam da 
konuşması gereken şey siyasi ve ekonomik 
istikrardır, istikrarın kararlılıkla sürdü-
rülebilmesidir, Avrupa Birliği perspekti-
fimizi kararlılıkla devam ettirmemizdir, 
Türkiye’nin medeniyet iddiasından tek bir 
geri adım atmadan yürüyüşünü kararlılıkla 
sürdürmesidir. TÜSİAD’ın düzenlediği bu 
toplantı, Türkiye’nin gerçek gündeminin 
konuşulduğu bir platform olması açısından 
önem taşımaktadır. Zira, Türkiye’nin me-
deniyet hedeflerine varması için en önemli 
şey bu süreci dirayetle, kararlılıkla yönet-
memizdir. Bütün gözler Türkiye’nin üzerin-
dedir ve Türkiye’yi zaafa uğratacak her tür-
lü yanlış eylemden, yanlış söz ve beyandan 
özenle sakınmak durumundayız. Evet, önü-
müzde bir seçim var. 22 Temmuz’da Türk 
milleti hem geçmişi değerlendirecek hem 
de gelecek vizyonumuzu tayin edecek. Mil-
letimizin vereceği tarihi kararın şimdiden 
hayırlı ve yol gösterici olmasını diliyorum. 

Değerli arkadaşlar…

AK Parti olarak ilk günden itibaren siyase-
timizin esası şudur: Türkiye’nin fotoğrafına 
öncelikle bir bütün olarak bakmak ve bu 
ülke fotoğrafının dünya haritası içindeki 
yerini, itibarını, gücünü artırmak. Burada 
“demokratik istikrarın” Türkiye için vazge-

çilmez önemi hepinizin malumudur. De-
mokratik istikrar olmadan, güçlü bir siyasi 
irade olmadan ekonomik istikrarın, büyü-
menin, kalkınmanın, refahın, üretimin, 
rekabetin, kalitenin, istihdamın sağlanması 
mümkün değildir. Türkiye’nin yıllar yılı 
ortaya müşterek bir irade çıkaramayan, 
birlikte karar alamayan zayıf koalisyon 
hükümetleriyle neler kaybettiğini, enerji-
sinin ne kadarını toprağa gömdüğünü, dış 
politikadan dış ticarete ne büyük zayiatlar 
verdiğini siz sanayiciler, üreticiler çok iyi 
biliyorsunuz. 

Değerli dostlar…

Burada, geriye dönük çok önemli bir hatır-
latmada bulunacağım. Bakınız, çok partili 
siyasal hayatta, 1946’dan 2002 yılına kadar, 
14 kez milletvekili genel seçimi yapılmıştır. 
3 Kasım 2002’de, milletimiz genel seçim-
ler için oy kullanmak üzere 15. kez sandık 
başına gitti. 1946’dan, 1950’den bu yana 
gerçekleştirilen 6 kez erken seçim olmuş-
tur. AK Parti hükümeti de, üçlü koalisyon 
hükümetinin Türkiye’yi sürüklediği siyasi, 
ekonomik, sosyal istikrarsızlıktan sonra 
mecbur kaldığı bir erken genel seçim sonra-
sında kurulmuştur. Çok partili siyasi hayata 
geçtiğimiz 1946 yılından sonra geçen 60 
yılda ise Türkiye’de tam 45 hükümet ku-
rulmuştur. Hükümet başına 17 ay düşüyor. 
İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da, ABD’de 
böyle bir tablo düşünülemez. Bunun adı 
açıkça istikrarsızlıktır. 

B i l d i ğ i n i z  g i b i  1 9 8 2  An aya s a s ı  i l e 
TBMM’nin yasama dönemleri 4 yıldan 5 
yıla çıkarıldı. Ancak bu tarihten sonraki 
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meclislerin hiçbiri 5 yıllık süreyi tamamla-
yamadı ve 1987’den itibaren “erken seçim-
ler dönemi” başladı. Demokrasi tarihimiz 
boyunca gerçekleştirilen 6 erken genel se-
çimin 5’i bu dönemde yapılmıştır. 1983’ten 
2003’e kadar 15 hükümet kurulmuştur. AK 
Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’de ilk kez 
bir hükümet anayasal süre olan 5. yasama 
yılını dolduruyor. 22 Temmuz’da yapılacak 
olan seçimler, 5. yasama yılı dolduktan son-
ra yapılacağı için, bir erken genel seçim sa-
yılması mümkün değildir. Bu Türk demok-
rasisi için büyük bir kazançtır, bu dönem 
demokrasi tarihimizin yüz akı olmuştur. 

Değerli arkadaşlar…

Bakanlar Kurulu’nun bile aylarca toplana-
madığı günlerden, iki ya da üç hükümet 
ortağının her bir araya gelişinin “zirve” 
olarak nitelendirildiği ve krizin eksik ol-
madığı günlerden, bir gecede Türkiye’nin 
varlığının yarısını kaybettiği dönemlerden 
bugünlere geldik. Hükümeti kurduğumuz 
günden itibaren Türkiye’nin bütün iddiala-
rına sahip çıkmak için nasıl bir irade ortaya 
koyduğumuzu yakından biliyorsunuz. Ge-
ride bıraktığımız süre zarfında Türkiye’nin 
bütün üretici dinamiklerine, bütün sivil 
toplum örgütlerine sadece kulak vermedik, 
aynı zamanda bir çok ulusal projeyi birlikte 
gerçekleştirdik. 

Yasama organı olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin saati şaşmadan çalışırken, yü-
rütme organı büyük bir özenle ülke mese-
lelerini ele alıp çözüm üretirken eş zamanlı 
olarak 81 vilayetimizin kaderine sahip 
çıktık, Türkiye’nin dış politikadaki tezlerini 

bütün dünyaya kararlıkla anlattık, Cum-
huriyetimizin muasır medeniyet hedefleri 
doğrultusunda Avrupa Birliği istikametin-
de başarılamaz denileni başardık. Sivil top-
lum örgütlerimizle hiçbir ayrım yapmaksı-
zın her zeminde birlikte olmaya azami özen 
gösterdik. Dünyaya açılırken birlikte olduk, 
istişare mekanizmalarını birlikte işlettik. 
Uzun yıllardan sonra ilk kez böyle bir bakış 
açısı Türkiye’de siyasi iradeye yansıdı ve 
bunu hep birlikte biz başardık. Dış politi-
kayı ekonomiden, demokrasiyi üretimden 
bağımsız alanlar olarak düşünmedik ve 
ülke meselelerini bir bütün olarak ele aldık. 

Bütün bunları eş zamanlı yapmış olma-
mızın karşılığı üretimden ihracata, özel-
leştirmeden yabancı yatırımlara kadar 
Türkiye’nin hayallerini aşmak oldu. Cum-
huriyet tarihimizin her alanda rekorlarını 
kırdık. Nereden nereye geldiğimizi ve 
hangi sonuçları elde ettiğimizi biliyorsu-
nuz. Kişi başına milli geliri 4 yılda ikiye 
katlanan Türkiye artık irade zaaflarıyla 
malül olan Türkiye değildir. 2013 hedefle-
rini şimdiden görebilen Türkiye var şimdi. 
Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerinden 
şaşmayacak bir Türkiye var şimdi. AK Parti 
hükümeti olarak Türkiye’nin büyük hedef-
lerine kilitlenmişken, yüzlerce dış temas ile 
Türkiye’nin sahip olduğu imkanları ve kay-
nakları dünya liderlerine, yatırımcılarına 
anlatırken ülkemizin eski zaaf alanlarına 
çekilebileceğine ihtimal vermedik, verme-
yiz. Bize göre zaaflarımızı değil imkanları-
mızı ve kaynaklarımızı konuşmalıyız. 

Türkiye’nin istikrarsızlığı davet edecek, 
kaybetmeyi göze alacak bir tek günü, bir 
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tek saati yoktur. Türkiye, büyük uğraşlarla 
tesis ettiği istikrar ortamını, kolay kaybet-
meyecektir. AK Parti olarak da önceliğimiz 
her zaman Türkiye ve Türk milletinin daha 
ileri noktalara ulaşması olmuştur. Bugün 
de aynı hassasiyetle, sadece Türkiye’nin 
kazanımlarını, Türkiye’nin gelişimini, 
Türkiye’nin istikrarını düşünerek yolumu-
za devam ediyoruz. 

Milleti yoran, ülkemizin ve devletimizin iti-
barını yaralayan, değerlerinden birini öteki 
adına zaafa uğratan demode politikalarla, 
statükocu yaklaşımlarla 21. yüzyılda bu 
büyük ülkenin iddiaları temsil edilemez. 
Zaaf alanlarını, kemikleşmiş ön yargıları 
yeterince konuştuk ve artık oralardan 
hızla uzaklaşmalı, gelecek vizyonumuzu 
konuşmalıyız. Birbirimizin gücünden ek-
silterek ne milli gelirimizi artırabiliriz, ne 
üretim yapabiliriz, ne de Cumhuriyetimizin 
muasır medeniyet hedeflerine koşabiliriz. 
Bundan böyle suları tersine akıtmak, de-
mokrasinin işleyen saatini durdurarak rol 
çalmak, kişisel ikbal ve ihtiras arzularıyla 
iktidardaki AK Parti’ye zarar vereyim diye 
Türkiye’ye zarar vermek kimsenin hakkı 
değildir. 

Cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşanan her 
şey milletimizin gözü önünde cereyan 
etmiştir ve en doğru hakem olarak mille-
timiz her şeyi değerlendirecek demokra-
tik vakara sahiptir. Muhalefet kuşkusuz 
demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur 
ama, muhalefet etmek meşruiyet çizgilerini 
çiğnemek, demokrasiye gölge düşürmek, 
evrensel değerleri gözardı etmek olmama-
lıdır. Türkiye’ye yeni bedeller ödettirmeye 

hiç kimsenin hakkı yoktur. AK Parti top-
lumsal merkeze yaslanan bir siyaset ortaya 
koymuş, iktidarı döneminde milletimizin 
devletimizle birlikte güçlenmesini esas al-
mıştır. Türkiye’nin değerleriyle, birikimiy-
le, üretici unsurlarıyla kavga ederek ileriye 
doğru tek bir adım atamayız. Modern dün-
yaya bu kadar entegre olmuş, küreselleşen 
dünyada gücüyle ve vizyonuyla orantılı 
olarak pozisyon almış, gücünü bu kadar 
hissetmiş bir ülkeyi bu saatten sonra kimse 
içine kapatamaz. 

Esasen Türkiye eski tartışmalardan çıkmış-
tır, çıkmalıdır. Bazı mahfiller, zamanın dı-
şında kalmış bazı siyasi kadrolar değişime 
ayak uydurmakta, 1970 model siyasetler 
üretmekte ısrarcı olsa da Türkiye değişi-
min, dönüşümün dinamizmini hissetmeye 
başlamıştır. Büyümenin, kalkınmanın, refa-
hın, istikrar ve güvenin heyecanı statükoya, 
durağanlığa, geri gidişe feda edilmeyecek-
tir. Buradan geriye gidiş asla olmayacaktır. 
Türkiye, kazanımlarını kaybetmek pahası-
na eski girdaplara, ucu kapalı tünellere gir-
meyecektir. Türkiye’nin milli menfaatlerine 
gözümüzün ışığı gibi sahip olmaya devam 
edeceğiz. Demokrasiye yaptığımız büyük 
yatırımların sonuçlarını ekonomide, büyü-
me ve kalkınmada nasıl aldığımızı bütün 
dünya hayranlıkla izledi. 

Bakınız, Avrupa Birliği’nin liderleriyle yo-
ğun ve aktif bir diplomatik temas trafiğini 
yönettik. Avrupa Birliği hedefine varmak 
için 40 yılda yapılamayanları dört buçuk 
yılda yaptık ve menzile çok yaklaştık. Av-
rupa Birliği ülkelerindeki yeni siyasi deği-
şimleri, yeni kadroları dikkatle izleyerek 



Recep Tayyip ERDOĞAN

290

önümüzdeki dönemde yeni bir hamleye 
hazırlanıyoruz. 23 Temmuz‘dan başlaya-
rak 3 Kasım sonrası hamlelerimizden çok 
daha güçlü, çok daha kararlı diplomatik 
ataklar yapacağız. Türkiye’nin gücünü, 
iddiasını çok daha ileri merhalelere taşı-
yacağız. Türkiye’nin ekonomik aktörleri 
olarak sizlerin de bu aydınlık Türkiye 
hedefine sahip çıkmakta, Türkiye’nin her 
alanda istikrarını savunmakta, Türkiye’ye 
geleceğini kazandıracak değişimin devamı 
noktasındaki kararlılığınızı ifade etmekte 
tereddüt etmeyeceğinizi biliyorum. Türkiye 
çok daha güzel bir geleceğin eşiğine geldiği 
böyle bir dönemde sil baştan yapmamalı, 
hedeflerini kaybetmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, Türkiye ekonomisinde, AK Par-
ti iktidarıyla başlayan değişim ve atılım 
sürecine yönelik, önceleri bazı çevreler 
tarafından tereddütlü bir yaklaşım oldu. 
Bu tereddütlerin bir çoğu, politikalarımız, 
yaklaşımlarımız netleştikçe, mali politika-
lardaki disiplinimiz görüldükçe, para poli-
tikalarındaki kararlılığımız ortaya çıktıkça 
kayboldu. Bir ülke, ekonomik olarak kendi 
içinde, bölgesinde, dünyada söz sahibi, 
güç sahibi olmak istiyorsa, beklentilerini 
de buna göre kurmak zorundadır. Karam-
sarlıkla, kötümserlikle ekonomi katarını 
hedeflediğimiz istasyonlara götüremeyiz. 
Beklentilerimiz iyimser olacak, hedefleri-
miz tutturulabilir olacak, istikrar ve güven 
ortamı kökleşmiş olacak… Bunlara kararlı, 
samimi, tavizsiz politikalar eşlik edecek ve 
ekonomide arzuladığımızın da ötesinde bir 
seviyeye Türkiye’yi taşıyabileceğiz. 

Geçtiğimiz dört buçuk yılda elde edilen 
başarı, hükümetin, iş çevrelerinin, piyasala-
rın, özellikle de milletimizin iyimserliği ve 
güveni sayesinde oluşmuştur. Dikkat edi-
niz, son beş yılda dünyadaki ortalama eko-
nomik büyüme yüzde 3 civarında. Bizdeki 
ekonomik büyüme ise, son dört yılın orta-
laması yüzde 7.3. Hani, “Türkiye’deki işler, 
dünyadaki konjonktürden dolayı iyi gidi-
yor” diyenler var ya, onların, Türkiye’nin bu 
ortalamanın çok çok üzerindeki başarıları-
nı da artık görmelerini temenni ediyorum. 

Bakınız, Euro-25 bölgesinde, 2005 yılın-
da, kamu borç stokunun gayri safi yurt 
içi hasılaya oranı yüzde 63.2. Bu oran, 
Yunanistan’da yüzde 107, İtalya’da yüzde 
106, Almanya’da yüzde 68. Aynı yıl, yani 
2005 yılında Türkiye’de bu oranı 69.6’ya 
çektik, 2006 sonunda da, 60.7’ye çektik. 
Yani bugün Türkiye, borç yapısı bakımın-
dan birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir 
durumda. Dikkat ediniz, bu oran, 2002 yı-
lında, altını çizerek söylüyorum, yüzde 93 
seviyesindeydi. Avrupa Para Birliği’ne ka-
tılmak için gerekli seviye, yani Maastricht 
Kriteri yüzde 60 ve biz inşallah, zorunlu 
olmadığımız halde bu kriteri tutturuyoruz. 

Bunlar kendi kendine elde edilen başarılar 
değil. Bunlar, dünyada esen rüzgarın kendi 
kendine oluşturduğu eserler değil. Bunlar, 
işte bu hükümetin, bu iş çevrelerinin, bu 
milletin kararlılığıyla, inancıyla, disipli-
niyle elde edilmiş başarılar. Bakın Avrupa 
Birliği konusunda Türkiye’nin 40 yılda kay-
dettiği mesafe ortada, dört buçuk yılda elde 
ettiği mesafe ortada. Türkiye bugün, katılım 
müzakerelerini yürüten bir ülke, katılım sü-
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recinde bir ülke. Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde önümüzdeki 7 yıl boyunca izleye-
ceğimiz yol haritamızı şekillendirdik ve 18 
Nisan’da kamuoyuna açıkladık. Bu konuda 
da yine biz sivil topluma kulak veriyoruz, 
sivil toplumun, iş çevrelerinin katkısıyla 
bu işi götürüyoruz. Dışişleri Bakanımız, baş 
müzakerecimiz, Türkiye’deki yoğun günde-
me rağmen AB sürecini yakından izliyor ve 
atılması gereken adımları yerinde ve zama-
nında atıyor. 

Şimdi şunu defalarca ifade ettim, burada 
huzurlarınızda bir kez daha dile getirmek 
istiyorum: Ekonomide elde edilen başarıyı, 
Avrupa Birliği sürecinden soyutlayamaz-
sınız. Ekonomide elde edilen başarıyı, 
Türkiye’nin demokratikleşme sürecinden 
soyutlayamazsınız. Türkiye, demokrasi 
mücadelesinde ne kadar kazançlı çıkarsa, 
ekonomi mücadelesinden de o kadar ka-
zançlı çıkacaktır. Türkiye’nin bugüne kadar 
ekonomi yarışında geri kalması da, esasen 
demokratikleşme yarışında geri kalmasının 
bir sonucudur. Bunu Türkiye’deki her kuru-
mun, her siyasi partinin, her sivil örgütün 
artık özümsemesi gerekiyor. Demokratik-
leşme konusunda oluşacak en küçük bir 
tereddüt, kaçınılmaz olarak enflasyonun 
yükselmesi, faizlerin yükselmesi, borç yü-
künün artması, Türkiye’nin kırılganlığının 
artmasıdır. Demokrasiye yönelik en ufak 
bir soru işareti, yoksulluk demek, yolsuzluk 
demek, eşitsizlik demek, işsizlik demektir. 
Demokrasiye yönelik en küçük bir şüphe, 
çarkların durması, ocakların sönmesi, 
fabrika bacalarının dumansız kalması, ke-
penklerin kapanması, kamyonların yollar-
dan çekilmesi demektir. Onun için, herkes, 

demokrasinin arkasında sapasağlam, dim-
dik, onurlu ve kararlı bir şekilde durmak 
zorundadır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız biz AK Parti olarak, Türkiye’ye hiç-
bir yarar sağlamayan tartışmaların içinde 
yokuz. Bizim tek bir mücadelemiz var, o 
da Türkiye’yi daha ileriye götürme müca-
delesidir. Biz, 3 Kasım seçimleri öncesinde 
çok iddialı hedefler ortaya koyduk. Bugün 
geldiğimiz noktada bu hedeflerin tek tek 
tutturulmuş olduğunu görüyoruz. 

Dün, açıkladığımızda kimilerine hayal 
gibi gelen hedefler, bugün gerçekleşmiş 
durumda. Bakınız, tek haneli oranlarda 
enflasyon, bakınız, 6 sıfırı atılmış, itibarını 
yeniden kazanmış, güçlü Yeni Türk Lirası, 
bakınız düşük faiz oranları, bakınız ihracat, 
özelleştirme, turizm gelirleri, bütçe açığın-
daki düşüş, işsizlikteki gerileme, büyüme, 
kişi başına milli gelir. Tüm bu ve benzeri 
alanlarda, hedeflerimizin de üzerinde bir 
noktadayız. Şimdi kendimize yeni hedefler 
belirledik. 2013 ve 2023 yıllarında nasıl bir 
Türkiye hedefliyoruz, nasıl bir Türkiye gör-
mek istiyoruz, nasıl bir Türkiye inşa etmek 
istiyoruz, bunları bugünden ortaya koyduk. 

Birkaç örnek vermek istiyorum: Türkiye, 
2013 yılında, yani önümüzdeki 5 yıl içinde, 
kişi başına milli gelirini 10 bin dolara, gay-
ri safi milli hasılasını da 1 trilyon YTL’ye 
çıkarmış olacaktır. Enflasyon, AB ortala-
malarına çekilecektir. Yine işsizlikte AB 
ortalamalarında bir seviyeyi yakalamayı 
hedefliyoruz. Türkiye’nin ihracatını, 2013 
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yılında 250 milyar dolara çıkarma kararlı-
lığındayız. Dış ticaret hacmimizin de 500 
milyar dolar olmasını yine hedefliyoruz. 
2023 yılında dış ticaret hacmimizin 1 tril-
yon dolara çıkması da yine hedeflerimiz 
arasında. 

Yeter ki demokrasinin arkasında, biraz 
önce de belirttiğim gibi, eğilmeden, bü-
külmeden, dimdik durabilelim. Yeter ki 
Türkiye’nin istikrar ve güven ortamını mu-
hafaza edebilelim. Yeter ki Türkiye’nin gele-
ceğine ilişkin beklentilerimizi, moralimizi 
en üst seviyede tutalım. Allah’ın izniyle o 
zaman Türkiye’nin çözemeyeceği hiçbir 
sorun, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. 
Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyor, 
toplantının ülkemiz için yararlı ve yol gös-
terici olmasını diliyorum.
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Sayın başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin saygıdeğer delegeleri, değerli 
dostlar… Sizleri en içten duygularımla 
selamlıyor, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 62. Genel Kurulu’nun hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin 
meselelerini, son dört buçuk yılın kaza-
nımlarında büyük pay sahibi olan siz de-
ğerli meslek gruplarımızla, sektör temsil-
cilerimizle birlikte değerlendirme imkanı 
bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Bildiğiniz üzere hükümet olarak 2002 yılı-
nın sonunda, ağır kriz şartlarının hüküm 

sürdüğü, göstergelerin dibe vurduğu, va-
tandaşlarımızın artık neredeyse umudunu 
kestiği bir Türkiye tablosunu devralarak 
göreve başladık. Türkiye’nin çok kısa bir 
zaman içinde karanlıklardan aydınlıklara, 
dik yokuşlardan düzlüklere, darlıklardan 
ferahlıklara çıkabileceğine inanıyorduk, 
bunu gerçekleştirebilecek program ve 
projelerimizi milletimize deklare ettik, 
onlar da büyük bir teveccüh göstererek 
görevi bize tevdi ettiler. 3 Kasım’a kadar 
Türkiye’nin en büyük özlemi demokratik is-
tikrar ile sağlam bir siyasi iradeydi. AK Parti 
iktidarı olarak öncelikle bunu başardık ve 

TOBB 62. Genel Kurulu

Ankara | 27 Mayıs 2007
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ülkemizin aldığı bütün semereleri demok-
ratik istikrar ve güven sayesinde elde ettik. 
Bu kadar ağır bir kriz tablosuna karşılık 
biz neye güveniyorduk? Türkiye’nin büyük 
potansiyeline, insanımızın önü açıldığında 
büyük atılımlar gerçekleştirebilen büyük 
dinamizmine, ülkemizin çok zengin ama 
çok kötü kullanılmış kaynaklarına güve-
niyorduk. Yani Türkiye’ye güveniyorduk, 
üstüne basa basa söylüyorum, gün görmüş, 
fedakar, çalışkan, liyakatli insanlarımıza, 
yüce milletimize güveniyorduk. 

Bugün Türkiye’ye inanmanın, insanımıza, 
girişimcimize, yatırımcımıza, sanayicimize, 
üreticimize, işletmecimize, geniş çalışan 
kesimlerimize güvenmekte ne kadar haklı 
olduğumuzu görüyor ve mutlu oluyoruz. 
Bu vesileyle TOBB çatısı altında temsil 
edilen her meslek gurubumuza, ürettik-
leri değerlerle, projeleri ve yatırımlarıyla, 
emekleri ve alınterleriyle Türkiye’nin kal-
kınmasında payı bulunan herkese gönül-
den takdir hislerimi, şükranlarımı sunuyo-
rum. Yarınların mutlu, müreffeh, aydınlık 
Türkiye’sine doğru adım adım ilerlerken, 
sizlerin samimi desteğinizden, ekonomimi-
ze yaptığınız büyük katkılardan daima güç 
aldık. Bugün hep birlikte, yediden yetmişe 
bütün insanlarımızla, doğudan batıya her 
yöremizle aynı duyguda birleşerek parlak 
bir eser ortaya çıkarmış durumdayız. Bu 
eser, dünyanın giderek daha çok parlayan 
yıldız ülkesi Türkiye’dir. 

Değerli dostlar…

Sizler de bu sürecin içindeydiniz ve 
Türkiye’nin dört buçuk yıllık sürede nere-

den nereye geldiğini en az benim kadar iyi 
biliyorsunuz. Türkiye bu süre içinde eko-
nomik göstergelerinin neredeyse tamamı-
nı negatiften pozitife çevirmiş, büyümede 
istikrarı sağlamış, her alanda büyük bir de-
ğişim gerçekleştirerek geleceği açısından 
son derece hayati kazanımlar elde etmiş-
tir. Bu değişimin sonucu, sadece ağır kriz 
şartlarının ortadan kaldırılması değildir. 
Bu süreç boyunca hem Türkiye’nin kayıp 
yıllarının telafisi anlamında mesafeler 
alınmış, hem de çok daha rasyonel, çok 
daha atılımcı bir gelecek planlamasının da 
temeli atılmıştır. Bu sürecin Türkiye için 
öneminin gelecekte çok daha iyi anlaşıla-
cağına, çok daha iyi değerlendirileceğine 
inanıyorum. 

Ancak ekonomimizin belirleyici aktörleri 
olarak sizlerin, yani iş dünyamızın, yatı-
rımcımızın, sanayicimizin, üreticimizin, 
işletmecimizin bir gerçeği bugünden göre-
rek tavrını, hassasiyetini, duruşunu ortaya 
koyması son derece önemlidir. O gerçek 
demokratik istikrardır. İstikrar yoksa ne 
gelişme vardır, ne kalkınma vardır, ne de 
huzur ve güven vardır. Demokratik istik-
rardan kastımız Türkiye’nin rotasından 
çıkmadan büyük yürüyüşünü sürdürme-
sidir. Bu yol büyüme, kalkınma, refah ve 
adalet yoludur. Bu yola taş koyan millet 
iradesinin önüne taş koymuştur. Unutma-
yalım ki. Türkiye’nin ihtiyacı statüko değil, 
yani durağanlık değil, yerinde saymak 
değil, değişimdir, dönüşümdür. Hayatın 
temel dinamiği statüko değil değişimdir. 
Değişime direnmek eşyanın tabiatına 
direnmektir, hayatın değişen şartlarına, 
milletin iradesine direnmektir. 
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Değerli dostlar…

Rakamlar her şeyi anlatıyor, bu ülkenin 
son dört buçuk yıllık muhasebe kayıtları 
ortadadır. Hükümetimizin, özellikle de 
ağır bir ekonomik krizin yaralarını sar-
mak üzere göreve gelmiş bir iktidarın 
karnesi işte bu muhasebe kayıtlarıdır. 
Hakkaniyet sahipleri için hükümetimi-
zin bu dört buçuk yıllık performansı en 
nesnel, en tartışılmaz, en bilimsel de-
ğerlendirmelere açık biçimde ortadadır. 
Gelecekle ilgili vizyonumuz, kısa-uzun-
orta vadeli planlamalarımız, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü 
için hedeflerimiz de en rasyonel, en akılcı 
biçimde ortadadır. 

AK Parti hükümetini tartışmayı günde-
lik alışkanlıkları haline getiren kesimler 
için bile bu hedeflerin gerçekliği bugüne 
kadar tartışmaya açılamamıştır, çünkü 
biz bu hedef leri siyasetin kısa vadeli 
menfaatlerini değil, ekonomik ve bilimsel 
gerçekleri gözeterek yaptık. Kendilerini 
projeleriyle, programlarıyla ortaya koya-
mayanlar, somut icraatlarla konuşmaya 
alışık olmayanlar bizim ortaya koydu-
ğumuz gerçekçi hedef leri de konuşa-
mıyorlar. Oysa artık siyaset polemik ve 
demagoji üzerinden değil, program ve 
projeler üzerinden yapılmalıdır. İlkeli, 
tutarlı, ufuk ve vizyon sahibi bir siyaset 
üretmek için bu asgari şarttır. Bundan 
dört buçuk yıl önce koyduğumuz ve bir-
çoklarına hayal gibi gelen hedeflere nasıl 
inanmışsak, Türkiye’nin önümüzdeki 
dönem için koyduğumuz bu hedef lere 
ulaşacağına da samimiyetle inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlar…

Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. İnanı-
yorum ki ülkemizin geleceği için, istikra-
rın ve değişimin devamı için bu seçim son 
derece kritik bir seçim olacaktır. Benim sa-
mimi beklentim, en büyük umudum, san-
dıktan A ya da B partisinin değil, istikrarı 
sürdürecek bir tablonun galip çıkmasıdır. 
Türkiye’nin geleceğine dair fikirleri olan, 
yol haritası olan, somut problemlere nasıl 
bir yaklaşımla çözüm arayacağını açık 
seçik ortaya koyan, AB sürecinde kararlı-
lığı olan, Türkiye’nin dünyaya açılmasını 
gönülden savunan bir anlayış bu seçimden 
galip çıkmalıdır. 

Türkiye’yi içine kapayan değil dünyaya 
açan, sistemi işlemez hale getirecek statü-
kocu eğilimleri değil, toplumun ve devle-
tin önünü açacak değişimci yaklaşımları 
savunan, küresel ve yerel sermayeye, sivil 
topluma, özel girişimciliğe, demokratik 
hak ve özgürlüklere samimiyetle sahip 
çıkan ve güç veren bir anlayış. Ama ben 
inanıyorum ki milletimiz AK Parti’nin 
son dört buçuk yılda izlediği dikkatli, 
disiplinli, değişime ve dünyaya açık, AB 
hedef lerinde samimiyetini her fırsatta 
ortaya koyan, demokrasiye sonuna kadar 
bağlı kalan, Türkiye’nin istikrarı için gece 
gündüz çalışan politikalarını en iyi şe-
kilde değerlendirecektir. Aziz milletimiz 
Türkiye’de son dönemde gerçekleşen ba-
şarıları, sessiz devrim olarak adlandırılan 
değişiklikleri, AB reformlarını, ulusla-
rarası ilişkilerde gelişen konumumuzu, 
küresel sermayenin bakışını, her alanda 
kırılan tarihi rekorları çok iyi görüyor. Bu 
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kez sandığa değişim, demokrasi ve istikrar 
kavramları damgasını vuracaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin değişiminde, istikrarın tesisin-
de en önemli etken demokrasinin işlemesi, 
Meclisimizin en verimli şekilde çalışması, 
geçmişte koalisyon hükümetlerinde sık-
lıkla yaşadığımız patinajların bu dönemde 
yaşanmamasıdır. Türkiye için istikrar ve 
değişim süreci ne kadar önemliyse, ne ka-
dar değerliyse, demokratik işleyişin aynı 
olgunluk ve kararlılıkla sürdürülmesi de o 
kadar önemlidir. Hiç kimse demokrasiye 
bize özgü, konjonktürel dalgalanmalara 
göre eğilip bükülebilen tarifler getirmeye 
çalışmamalıdır. Ve yine hiç kimse, “ben 
yaptım oldu” kolaycılığına meylederek 
Türkiye’yi dünyadan kopartacak tavırlar 
içinde olmamalıdır. Demokratik katılıma, 
her bir vatandaşımızın siyasi fikrine, terci-
hine, söz hakkına, vatandaşlık hakkına so-
nuna kadar saygılı olmak hepimizin ortak 
sorumluluğudur. Özellikle de TBMM çatısı 
altında milleti temsil etmek üzere yine 
millet tarafından görevlendirilenlerin bu 
değerlere saygı göstermesi, sahip çıkması 
gerekiyor. 

Türkiye’de siyasi çeşitliliği, fikirlerin özgür-
ce savunulduğu demokratik bir zemini her 
zaman savunduk. Fikirlere saygı olmadan, 
serbest girişime, özgür sivil topluma saygı 
olmadan demokrasi olmayacağını, demok-
rasi olmadan da bir ülkenin ileri hedeflere 
doğru yol alamayacağını biliyoruz. İktida-
rımız süresince demokrasimizin daha da 
olgunlaşması, özgürlüklerin genişletilmesi 

ve korunması, insan hakları ihlallerinin en 
aza indirilmesi için gayret sarfettik. Bu du-
ruşumuz konjonktürel bir duruş değildir, 
temel, vazgeçilmez, tartışılmaz bir duruş-
tur. Önümüzdeki dönemde de demokrasiye 
bağlılığımızı koruyacağız, çağdaş, katılımcı, 
özgürlükçü tavrımızı sürdüreceğiz. Çünkü 
Türkiye’nin menfaatlerinin demokrasi ve 
hukuk dairesinin dışına çıkılarak savunu-
lamayacağını, huzur ve istikrarı kesintiye 
uğratarak bu ülkenin geleceğini kazana-
mayacağını biliyoruz. Herkesi sağduyulu 
davranmaya, aklıselime, milletimize kayıp 
yıllar yaşatan eski alışkanlıkları yeniden bu 
ülkenin gündemine taşıma çabalarına kar-
şı hassasiyet göstermeye çağırıyorum. Bu 
ülkeyi bu ülkeye zarar vermeden sevmenin 
tek yolu budur. 

Demokrasi, hukuk ve istikrara zarar ver-
mek Türkiye’ye zarar vermektir. Kimse 
demokrasi ve istikrara zarar verme sorum-
suzluğunu gösteremez. Kimse Türkiye’nin 
ulusal ve uluslararası çıkarlarını zedele-
yerek, Türkiye’ye hizmet edemez. Halka, 
milli iradeye, toplumun vicdanına rağmen 
kimse bu ülkeye, bu millete hizmet ettiğini 
söyleyemez. Siyasetin de, idarenin de asgari 
zemini, olmazsa olmazı demokrasidir, hu-
kuktur, evrensel değerlerdir. Halka rağmen, 
hukuka rağmen, temel hak ve özgürlüklere 
rağmen meşruiyet de olmaz, demokrasi de 
olmaz, çağdaş bir yönetim de olmaz. 

Değerli dostlar…

Türkiye için değişim bir tercih değil, bir 
mecburi istikamettir. Türkiye eski alış-
kanlıklarla, boş tartışmalarla, afaki vehim 
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senaryolarıyla artık tek bir dakikasını bile 
kaybetmemelidir. Ülke olarak bütün ilgi ve 
enerjimizi çözüm bekleyen meselelerimi-
ze, toplumun refahının nasıl arttırılabile-
ceğine, gelir adaletinin nasıl sağlanabile-
ceğine harcamalıyız. Sizlerin Türkiye’nin 
istikrarını savunmakta, Türkiye’ye gele-
ceğini kazandıracak değişimin devamı 
noktasındaki kararlılığınızı ifade etmekte 
tereddüt etmeyeceğinizi biliyorum. 

Türkiye çok daha güzel bir geleceğin eşi-
ğine geldiği böyle bir dönemde sil baştan 
yapmamalı, hedeflerini kaybetmemelidir. 
Nedir o hedefler? Hayatın her alanında ça-
ğın gerektirdiği değişimi gerçekleştirmek. 
Türkiye’yi içe kapalı yapısından tümüyle 
kurtararak dünyaya, dünyayla tam anla-
mıyla rekabete açmak. Ekonomiyi sağlam 
ve rasyonel bir zemine oturtarak büyüme 
rotasını korumak, özel sektörümüzü bir 
çok unsuruyla küresel aktörler haline ge-
tirmek. İnsanlarımızın refahını arttırmak, 
işsizliği, yoksulluğu en alt seviyelere in-
dirmek, gelir adaletini, toplumsal dayanış-
mayı sağlamak, sosyal devlet ilkesini can-
landırmak. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde 
kaliteyi artırmak, tüm vatandaşlarımıza 
kaliteli, yaygın bir eğitim ve sağlık hizme-
tini ulaştırmak. 

Değerli katılımcılar…

Bakınız, bizim bir AB hedefimiz var, sade-
ce bizim mi, milletimizin kırk yıllık hedefi, 
hayali. Bu hedefi de iyi niyetle, samimi-
yetle sonuna kadar kovalayacağız. Bir 
müzakere sürecinden geçiyoruz, zaman 
zaman zorlanıyoruz, zaman zaman hassa-

siyetlerimizin anlaşılmadığı da oluyor ve 
hatta zaman zaman apaçık haksızlığa da 
uğruyoruz, bütün bunlar doğrudur. Ancak 
Türkiye’nin hassasiyetlerini en açık biçim-
de ifade etmek, Türkiye’nin menfaatlerine 
zerre kadar halel getirmemek kaydıyla 
sürecin tamamına, fotoğrafın bütününe 
bakarak bu hedef doğrultusunda mesaimi-
zi sürdürüyoruz. 

Şunu biliyoruz ki AB kamuoyunda Tür-
kiye hakkında zaman zaman fevri çıkış-
lar yapanlar olduğu gibi, sürekli olarak 
Türkiye’nin önemini ve AB için ne kadar 
gerekli olduğunu dile getirenler de vardır. 
Soğukkanlılığımızı sürdürüyor, AB üyeliği 
hedefimizi önemsemeye devam ediyo-
ruz. Önümüzdeki dönemde de amacımız 
başta AB süreci olmak üzere Türkiye’nin 
uluslararası ilişkilerinin tamamında uz-
laşmaya açık, aktif, net, samimi ve fakat 
yeri geldiğinde çok kararlı tutumumuzu 
sürdüreceğiz. 

Sizler çok iyi biliyorsunuz, sizlerle birlik-
te dünyanın dört bir köşesine seyahatler 
yaptık, bugüne kadar çalınmamış kapıları 
çaldık, hep birlikte Türkiye için yeni açı-
lımlar, yeni ufuklar, yeni dostluklar, yeni 
kazançlar aradık. Türkiye’nin dünyadaki 
imajının dört buçuk yılda nereden nere-
ye geldiğinin canlı tanıkları sizlersiniz. 
Türkiye’nin dış ticaret hacminin nasıl 
büyüdüğünü, portföyünün nasıl zengin-
leştiğini, Türk girişimcisinin bu kadar 
kısa bir süre içinde ticaret haritamızı nasıl 
küreselleştirdiğini de en az benim kadar 
biliyorsunuz. Türkiye’ye dışarıdan bak-
mayı, Türkiye’nin nasıl çarpıcı bir gelişme 
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performansı gösterdiğini, bu değişimin 
dünyada nasıl takdir topladığını da sizler-
den daha iyi yorumlayacak kimse yoktur. 
Türkiye Cumhuriyeti bugün kuruluş ide-
allerine en yakın olduğu yerdedir derken 
neyi kastettiğimi de herhalde en iyi sizler 
anlıyorsunuz. Türkiye bugün tarihi bir 
eşiktedir, o eşik muasır medeniyetler se-
viyesinin ötelerine açılan kapının eşiğidir. 

Değerli arkadaşlar…

Hükümet dönemimiz boyunca bütün 
sivil oluşumlara, bütün sivil örgütlere 
yakın durduk, faaliyetleriyle yakından il-
gilendik, görüşlerine değer verdik. TOBB, 
temsili büyüklüğüyle, üye sayısıyla, dina-
mizmiyle, Türkiye’nin değişimine katkı-
sıyla, AB üyeliği sürecindeki samimi ve 
etkin gayretleriyle en çok takdir ettiğimiz, 
en çok önem verdiğimiz, açılımlarından, 
uyarılarından en çok yararlandığımız sivil 
toplum örgütlerimizden biri oldu. TOBB 
Kanunu’nu çıkararak bu alanda hem 
bir boşluğu doldurmuş, hem de sizlerin 
beklentilerinizi önemli ölçüde karşıla-
mış olduk. TOBB’un her genel kuruluna 
misafir olduk, Diyarbakır’da, İzmir’de, 
Erzurum’da yapılan bölge toplantılarına 
katıldık. Bütün sivil toplum örgütlerine, 
meslek kuruluşlarına aynı şekilde yakın 
durmaya gayret ettik. Türkiye gerçeğine 
farklı açılardan bakarak daha sıhhatli de-
ğerlendirmelerde bulunmak, adımlarımızı 
ona göre atmak istedik. Ekonomik Sosyal 
Konsey’i canlandırdık, işleyen, ekonomik 
süreçlere katkıda bulunan, çok yararlan-
dığımız bir işlevselliğe kavuşturduk. İlk 
günden son güne Türkiye’nin meselele-

rini sizlerle paylaştık, sizlerle konuştuk, 
görüşlerinizi aldık, imkanlar ölçüsünde 
buradan edindiğimiz bilgilerin, değer-
lendirmelerin, uyarıların kılavuzluğuna 
başvurduk. Çünkü Türkiye kapalı kapılar, 
soğuk duvarlar arkasından yönetilemez. 

Türkiye’nin değişiminin temel dinamiği 
katılımdır, bu katılımcı tavrımızı bundan 
sonra da aynı dikkat ve hassasiyetle sür-
düreceğiz. Ben Türkiye’yi çok daha güzel, 
çok daha aydınlık günlerin beklediğinden 
asla şüphe etmiyorum. O güzel günler 
Türkiye’nin değişimine, kalkınmasına, 
ilerlemesine katkıda bulunan herkesin 
ortak kazancı olacaktır. Bu sözlerle konuş-
mama son veriyor, bir kere daha TOBB 
Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını temen-
ni ediyor, sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Sevgili vatandaşlarım… Aylık buluşmamı-
zın başında sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Öncelikle bu ay 19 Mayıs’ta 
millet olarak birlik ve beraberlik içinde 
karşıladığımız Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı bu vesileyle bir kez daha 
kutluyorum. En büyük mutluluğum, milli 
bayramlarımızın resmi törenlerle sınırlı 
kalmaması, milletimizin bir bütün halinde 
hissederek yaşaması, kutlamasıdır. 

Bildiğiniz gibi ülkemizin geleceği, milleti-
mizin beklentileri doğrultusunda başlat-
tığımız değişim ve gelişme süreci adına, 
huzur ve istikrarımızın korunması adına 
son derece önemli bir seçim sürecinin 
başındayız. Bu akşam seçim öncesindeki 
bu son ulusa sesleniş konuşmamda, his-
siyatımı sizlerle paylaşmak, geleceğimiz 
adına çok belirleyici olduğuna inandığım 
ortak sorumluluklarımızı hatırlamak ve 
hatırlatmak istiyorum. Hükümet olarak 
Türkiye’nin son dört buçuk yıllık dönem 
içinde attığı ileri adımları, hayatın her ala-
nında aldığı mesafeleri ve nihayet yakala-
mış olduğu huzur ve istikrar ortamını son 
derece değerli kazanımlar olarak telakki 
ediyoruz. Ülkemizin gerçekleri, yaşadığı-
mız çağın gerekleri ve milletimizin bek-
lentilerini karşılamak için başlattığımız 
değişim ve gelişme hamlesinin yarım kal-

mamasını, geleceğimiz açısından hayati 
derecede önemli görüyorum. 

Gerek dünyanın gidişatı, gerekse bölge-
mizdeki gelişmeler, ülkemizdeki huzur ve 
istikrar ortamının korunmasının Türkiye 
için önümüzdeki dönemde çok daha faz-
la önem kazanacağını açıkça gösteriyor. 
Türkiye’nin son dönemde ekonomide, 
siyasette, yönetim anlayışında, sosyal 
hizmet alanlarında, yatırımlarda ve dış 
meselelerde elde ettiği her kazanım ülke-
mize uzun yıllar sonra nihayet hakim olan 
bu huzur ve istikrar ortamının eseridir. 
Her vatandaşımızın elimizdeki en değerli 
servet olan bu huzur ve istikrar ortamının 
korunmasında, en az bizim kadar hassas 
olduğunu biliyor, milletimizin sağduyu-
suna, tarihimizin her döneminde bu top-
raklardan eksilmeyen aklıselime sonuna 
kadar inanıyor, güveniyorum. Bu vesileyle 
önümüzdeki seçimlerin ülkemize hayırlar 
getirmesini, yapılacak bu önemli seçimin 
Türkiye’nin mutlu ve müreffeh geleceği-
ne uzanan yolun kapısını sonuna kadar 
açmasını temenni ediyorum. Demokratik 
rekabete katılan bütün siyasi partilerimize 
başarılar diliyorum. 

Siyasi partilerimizin hasım değil, sadece 
rakip olduklarını unutmayalım. Hepsi, ül-

Ulusa Sesleniş

Ankara | 31 Mayıs 2007
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kemiz için, milletimiz için iyi ve doğru ola-
nı yapmak iddiasıyla göreve talip olarak bu 
yarışta yer almaktadır. Nihayet karar, aziz 
milletimizin, yani sizlerindir. Önümüzde-
ki demokratik yarış sürecinin bu anlayışla 
saygı, hoşgörü, huzur ve sağduyu içinde 
geçeceğine inanıyorum. Seçmenlerin oy 
kullanmak üzere sandık başına gitmeleri-
nin kutsal bir vatandaşlık görevi olduğunu 
da bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

Demokrasilerde hükümetler sandıkla işba-
şına gelir, sandıkla gider. Kendisini kimin 
idare edeceğine bizzat millet karar verir. 
Onun için demokrasi, millete güvenmek-
tir. Milletin aklına, iradesine saygı duy-
maktır. Hükümetler gelip geçicidir. Kalıcı 
olan millettir, bayraktır, vatandır, devlettir. 
Bizler bu makamlarda baki değiliz. Bu-
gün bizim oturduğumuz koltuklarda dün 
başkaları vardı. Bunu hiç bir zaman unut-
madık. Hep dedik ki, maksat baki olan bu 
kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Bizim 
gökkubbemiz, Türkiye Cumhuriyeti’dir. 
Bu gökkubbe altında birlik ve beraberli-
ğimizi herşeyin üstünde tuttuk, bundan 
sonra da tutmaya devam edeceğiz. Herşey 
Türkiye için, diyerek yola çıktık. Vatanı, 
milleti sevmek ona hizmet etmekle olur, 
dedik. Arkadaşlarımla birlikte Milletimize 
hizmet yolunda tarihi başarılara imza at-
manın bahtiyarlığını yaşıyorum. 

İnanıyorum ki, en büyük hizmeti milleti-
mizin birlik ve beraberliğine, Cumhuriyeti-
mize ve demokrasimize yaptık. Biz, büyük 
düşünelim, milletimiz kazansın, Türkiye 

kazansın diye yola çıktık. Sorunlardan ka-
çan, üstünü örten anlayışların Türkiye’yi 
ne hale getirdiğini geçmişte hep beraber 
yaşadık, gördük. Biz, sorunların üstüne 
giderek Türkiye’yi ayak bağlarından, sır-
tındaki kamburlardan kurtarmanın mü-
cadelesini veriyoruz. Onun için ekonomik 
kalkınma ile demokratik reformları bir-
likte yürütüyoruz. Onun için özgürlükler 
ve refah, birbirinden ayrılmaz ikiz kardeş 
gibidir, diyoruz. Birinin olmadığı yerde 
diğerini bulmamız mümkün değildir. 

Eğer bugün Türkiye, çatışma ve ihtilaflarla 
dolu bir bölgede refah ve istikrar unsuru 
olabildiyse, işte bu anlayışımız sayesinde-
dir. Kendi kendime en çok şunu soruyo-
rum; bugün Türkiye’nin dünden çok daha 
iyi olmadığını kim söyleyebilir? Biz, “üç Y” 
ile yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar 
ile mücadele edeceğimizi söyleyerek işba-
şına geldik. Bugün insanlarımızın dünden 
daha yoksul olduğunu, Türkiye’nin yol-
suzluklar konusunda dünden daha kötü, 
özgürlüklerde dünden daha geri olduğu-
nu söyleyebilmek mümkün mü? Dar ve 
orta gelirliler ile üst gelir grubundakiler 
arasındaki makas bu dönemde daralma-
ya başlamıştır. Milyonlarca insanımız 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktan 
kurtularak orta sınıf bir hayat standardına 
kavuşmuştur. Her gün bir yenisi patlayan 
yolsuzlukların, batık banka skandalları-
nın, çetelerin, ihale mafyalarının sonu da 
bu dönemde gelmiştir. 

Türkiye bir yasaklar ülkesi olmaktan 
çıkmış, özgürlükler en çok bu dönemde 
genişlemiştir. Milli gelirimize, alım gücü 
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rakamlarımıza baktığınızda; daha çok 
refah üretmekle kalmadığımızı, refahı 
daha çok yaygınlaştırma konusunda da 
sonuç almaya başladığımızı görürsünüz. 
Benim “demokrasinin direği” olarak gör-
düğüm “orta tabaka”, eriyip kaybolmuştu. 
Şimdi böyle bir hayat standardının tekrar 
yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. 
Orta tabaka hayat standardı, benim için, 
kaliteli ve ulaşılabilir bir eğitim ve sağlık 
hizmeti, gerçekleştirilebilir bir ev ve araba 
hayali demektir. Dün hayal olanlar bugün 
milyonlarca insanımız için gerçeğe dönüş-
müş, kalan milyonlar için de ulaşılabilir 
hale gelmiştir. İşte dünün umutsuzluk, ka-
ramsarlık ve korku ülkesi olan Türkiye’nin 
bugün bir umutlar, imkanlar ve fırsatlar 
ülkesi haline geliş öyküsü budur. 

Bütün bunları bir tek şey için anlatıyorum; 
o da, umutlarımızı canlı tutmaktır. Geliş-
menin, ilerlemenin, daha iyi bir hayatın 
önünde bir engel varsa bana göre o da, ka-
ramsarlıktır, umutsuzluktur. Bugünlerde 
yeniden böyle bir havanın yayılmak isten-
diğini görüyorum. Açık söylüyorum; önü-
müzdeki en büyük tehlike bu havaya teslim 
olmaktır. Bu Türkiye’ye, kendi kendimize 
yapacağımız en büyük haksızlık olacaktır. 
Başta da söyledim, hükümetler gelip geçer, 
aslolan umutlarımızı, gelecek ideallerimizi 
kaybetmemektir. Birlik ve beraberliğimizi, 
toplumsal huzur ve barışımızı herşeyin üs-
tünde tutmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye bir çok açıdan tarihi bir dönem-
den geçiyor. Etrafımızda olup bitenlere 

baktığınızda bunu görürsünüz. Zor bir za-
manda yaşıyoruz. Bu süreç, zorluklarının 
yanında önümüze çok önemli imkan ve 
fırsatlar çıkarmış bulunuyor. Daha önce 
de ifade ettim, çok açık söylüyorum, bu 
imkan ve fırsatları değerlendirebilirsek, 
tarihi ve coğrafi sorumluluklarımızın gere-
ğini yerine getirebilirsek millet olarak bizi 
çok parlak bir gelecek bekliyor. 

İçinde yaşadığımız bölge bugün dünya 
siyasetinin oyun sahası haline gelmiştir. 
Küresel güç mücadeleleri bu bölgede, bi-
zim mahallemizde yaşanmaktadır. Bütün 
olumsuzluklarıyla birlikte dünyanın ve 
bölgemizin bu yeni şartları bizi yeniden 
öne çıkarıyor. 21. yüzyılın imkan ve fırsat-
larını değerlendirmekten Türk milletini 
alıkoyacak bir şey varsa o da, içe kapanma-
cı, izolasyonist anlayışlardır. O da, birlik 
ve beraberliğimizi bozan, bizi kendi içinde 
kavgalı, tartışmalı bir toplum haline getir-
mek isteyen anlayışlardır. İşte, önümüzde-
ki en büyük tuzak budur. 

Gerek karşı karşıya bulunduğumuz zor-
lukları aşmanın, gerekse ayağımıza gelen 
tarihi fırsatları değerlendirmenin tek yolu 
toplumsal barışımızı güçlendirmektir. Ay-
kırı sesler kimseyi yanıltmasın. Farklılık-
larımız, ortak değerlerimizde birleşmeye 
mani değildir. 84 yıllık Cumhuriyet reji-
mimiz milletimizle kucaklaşmayı başar-
mıştır; milletimiz de demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet 
değerlerimizin sahibidir. Atatürk, aziz mil-
letimizin her bir ferdini, Türkiye Cumhu-
riyeti vatandaşlığı temelinde birleştirmeyi 
başarmıştır. Dün Cumhuriyetimizi kurar-
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ken nasıl ortak değerlerimiz ve hedefle-
rimiz etrafında birleşmeyi başardıysak 
bugün de bir ve beraber olmak durumun-
dayız. Cumhuriyetimizin modernleşme, 
çağdaşlaşma projesinin bana göre en bü-
yük başarısı bu olmuştur. 

Başta da söyledim, inanıyorum ki, son 4.5 
yılda bu başarıya arkadaşlarımızla birlikte 
bizler de çok büyük katkılarda bulunduk. 
Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet değerleri-
mizi her türlü gündelik siyasi tartışmanın 
üzerinde tutarak, ayrıştırıcı değil birleşti-
rici, milletimizin bütün fertlerini kucakla-
yan bir mutabakat zemini haline getirmek 
için çalıştık. Onun için siyasi ve ekonomik 
istikrarı sağlamlaştırdıktan sonra yeni dö-
nem önceliğimizi sosyal istikrarı güçlen-
dirmek olarak belirledik. Sosyal istikrar, 
toplumsal barış demektir. Önümüzdeki 
süreci bu anlamda toplumsal zaaflarımızı 
giderecek, barışımızı kuvvetlendirecek 
bir sosyal restorasyon süreci olarak görü-
yorum. Cumhuriyetimizi daha yükseklere 
taşıyacak olan birlik ve beraberliğimizi, 
toplumsal barışımızı ancak bu şekilde güç-
lendirebiliriz. 

 Türkiye, etnik kökeni, inancı, bölgesi, 
düşünce ve cinsiyeti ayırd edilmeksizin 
bütün vatandaşlarıyla barışık bir toplum 
olmalıdır. Uzun yıllardır mücadele ettiği-
miz bölücü terörün zeminini kurutacak 
olan da budur. Milletimizin devletiyle olan 
vatandaşlık bağlarını güçlendirmenin, gü-
ven ve sadakat ilişkisini sağlamlaştırma-
nın yolu da buradan geçmektedir. Unut-
mayalım ki, birlik ve bütünlüğümüzün 
güvencesi, devlet-millet kucaklaşmasıdır. 

Devletimiz, hiçbir ayrıma gitmeksizin 
vatandaşlarımızı kucaklayacak, şüphe du-
varları aradan kalkacak, vatandaşlarımız 
da devletimize güvenecektir. 

Birlik ve bütünlüğümüze yönelik tehditler 
dün olduğu bugün de vardır. Elbette dev-
letimiz, hukuk zemininde birlik ve bütün-
lüğümüze yönelik tehditlerle mücadele 
edecek, Cumhuriyetimizin temel nitelikle-
rini koruyacaktır. Bölücü terörle de, aşırı 
uçlarla da mücadelemiz devam edecektir. 
Bunun için gerekli imkan ve kabiliyetlere 
sahibiz. Ancak bunu yaparken insanları-
mızı aşırı uçlara itmek yerine kazanmayı 
esas alan kucaklayıcı, birleştirici bir dil ve 
yöntem kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Asrın fırsatlarını değerlendirebilmek 
için içeride toplumsal barışımızı güç-
lendirirken, dışarıda da tarihi ve coğrafi 
sorumluluklarımızı yerine getirmek du-
rumundayız. Bölgemizde de, dünyamızda 
da barış ve istikrara yapacağımız katkıları 
reddedemeyiz. Daha önce de çokça ifade 
ettim. Türkiye’nin içinden geçtiği tarihi 
süreci yanlış analiz edenler zaman zaman 
içe kapanmacı sloganlar atıyorlar. Türkiye, 
içe kapanmakla dışa açılmak arasında bir 
tercih yapmak durumunda değildir. Hiç 
kimse yanlış bir vehme kapılmasın; sade-
ce sınırlarımızın güvenliğini sağlayarak, 
kendimizi dünyanın geri kalanından izole 
ederek çıkarlarımızı korumamız bugünün 
dünyasında mümkün değildir. Aramızda 
coğrafi mesafeler olsa dahi bugün hiçbir 
ülkenin menfaatleri, diğerlerinden ayrı 
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düşünülemez durumdadır. Küreselleşme 
dediğimiz gerçek işte budur. 

Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma felsefesi, 
özgür ve müreffeh dünyanın bir parçası, 
saygın bir üyesi olmayı hedeflemiştir. Biz, 
bugün de bu hedefin takipçisiyiz. İnanı-
yorum ki, bu hedefe de her zamankinden 
çok daha yakın bir noktada bulunuyoruz. 
Arzumuz, gayemiz, insanımızı çağın en 
ileri refah ve özgürlük standartlarına ka-
vuşturmaktır. Türkiye medeni milletler 
arasında layık olduğu yeri almaktadır. 
Dün, Cumhuriyetimizin kuruluş yılların-
da bunun göstergesi, yurdumuzu bir baş-
tan bir başa demir ağlarla örmekti. Bugün 
ise, çağdaşlaşmanın kriteri, bilgisayarsız 
ev ve okul bırakmamaktır. Yurdu baştan 
başa internet ağlarıyla örmektir. İşte biz 
bunu başarıyoruz. AB üyeliği, taşıdığı an-
lam bakımından Cumhuriyetimizin kuru-
luş ideali olan çağdaşlaşma hedefinin bir 
tezahürüdür. Bu süreçte rehberimiz, ortak 
akıldır, milletimizin değişim iradesidir, 
ülkemizin yüksek menfaatleridir. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin önümüzdeki 20 yılını, 30 yılı-
nı bugünden şekillendirmenin, sizlere ve 
çocuklarınıza başı dik, zengin, müreffeh 
bir Türkiye bırakmanın hesabını yapıyo-
ruz. Bunu yaparken, uzağı görmekten ya-
kını göremez hale gelenlerden de olmuyo-
ruz. Son dört buçuk yıllık dönemde adım 
adım hayata geçirilen büyük değişimin 
mimarları ve taşıyıcıları sizlersiniz, sizle-
rin gücünüzle, sizlerin inancınızla, sizle-
rin büyük Türkiye sevdanızla bugünlere 

geldik. Türkiye büyük bir hızla karanlık 
günleri, kayıp yılları ardında bırakarak 
pırıl pırıl parlayan bir geleceğe doğru yola 
çıkmıştır ve bu yoldan dönüş olmayacak-
tır. Bu süreç, Türkiye’nin kalkınmasına, 
ilerlemesine, zenginleşmesine, güçlü bir 
devlet olmasına giden süreçtir. 

Bakınız, Türkiye ekonomisi tam 20 dö-
nemdir üst üste büyüyor. Bu, tarihimizde 
daha önce hiç yaşanmamış bir gelişmedir. 
Türkiye’nin borçları, 2005 ve 2006 yılla-
rında azalma gösterdi, bunun da tarihi-
mizde bir örneği yoktur. İhracatımız 90 
milyar doları aştı, doğrudan uluslararası 
yatırımlar 20 milyar doları aştı, turizm 
gelirlerimiz 18 milyar doları aştı. Millet 
olarak bu gelişme seviyelerine de ilk defa 
şahit oluyoruz. Milli paramızdan 6 sıfırı 
bir defada attık, geçmişe bakarsanız sade-
ce eklenen sıfırları görebilirsiniz. Enflas-
yon tek haneli oranlara indi, bunun örneği 
de bundan 35 yıl öncesindedir. 

Gören gözler için Türkiye’nin tarihi bir 
değişim, gelişim ve ilerleme içinde olduğu 
ayan beyan ortadadır. Türkiye’nin doğusuy-
la batısını, kuzeyiyle güneyini bir gören, azı 
çokla, yoksulluğu zenginlikle, mahrumiyeti 
nimetle dengelemenin gayretinde, gelir 
adaletini temin etmeyi en temel öncelik-
lerinden biri sayan bir anlayışla çalıştık. 
Gerek ekonomideki, gerek sosyal ve siyasi 
alanlardaki inanılmaz değişimiyle bütün 
dünyayı şaşırtan, iki binli yılların yıldız 
ülkesi olduğu ifade edilen, barışın, hoşgörü-
nün, medeniyetler yakınlaşmasının mimar-
ları arasına giren, büyüklüğüne yakışan 
yepyeni bir Türkiye var. 
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Bunlar bugün başardıklarımız, inşallah 
çok daha güzel hedefleri gerçeğe dönüş-
türecek, Türkiye’yi bir daha asla karanlık 
girdaplara kapılmayacak bir ülke haline 
getireceğiz. Türkiye çok daha güzel, çok 
daha aydınlık bir geleceğin altyapısını 
bugünden hazırlıyor. Ben en kısa zamanda 
dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında ye-
rimizi alacağımıza bütün samimiyetimle 
inanıyorum. Yeter ki biz Türkiye’nin gele-
ceğine inanalım, güvenelim. Yeter ki el ele 
verelim, ortak hedefler etrafında birleşe-
lim. Yeter ki birbirimize ve ülkemize bağlı-
lığımızı, huzur ve istikrarımızı, yönümüzü 
ve hedeflerimizi yitirmeyelim. Allah’ın iz-
niyle millet olarak önümüze koyduğumuz 
bütün hedefleri tek tek tutturmamız müm-
kün olacaktır. Ben bu ülkenin insanlarında 
bu umudu, gençlerimizin gözlerinde bu 
ışıltıyı görüyorum. 

Ülkemizin dört bir yanında, çeşitli vesi-
lelerle gittiğimiz şehirlerimizde bu kal-
kınma heyecanının nasıl büyük bir coş-
kuya dönüştüğüne bizzat şahit oluyorum. 
Daha geçen haftalarda önce Erzurum’da, 
sonra Van’da, Sivas’ta vatandaşlarımızla 
kucaklaştık, Türkiye’nin yaşadığı büyük 
değişimin gururunu, sevincini, mutlulu-
ğunu paylaşma imkanı bulduk. Her üç 
vilayetimizde de tamamlanan önemli yatı-
rımların, okulların, hastanelerin, yolların, 
toplu konutların, altyapı yatırımlarının 
bu şehirlerimizi geleceğe hazırlayan nice 
tesislerimizin açılışlarını toplu olarak ger-
çekleştirdik. 

Türkiye’nin nasıl adım adım, nasıl şehir 
şehir, nasıl tesis tesis büyüdüğünü, kalkın-

dığını, geliştiğini bir kere daha müşahede 
ettik ve umudumuza umut kattık. Bu si-
nerjiyle, bu duygu birliğiyle felaketlerin 
eşiğine kadar gelmiş bir ülkeyi dünyanın 
en çok umut veren, gelişmeye, büyümeye, 
ilerlemeye en açık ülkesi haline getirdik. 
Ortak hedefimiz güçlü, müreffeh, aydınlık 
bir Türkiye idealidir. Bu sözlerle konuşma-
ma son veriyor, önümüzdeki seçim süreci-
nin ülkemize, milletimize ve demokratik 
hayatımıza hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. Aslolan Türkiye’nin kazanmasıdır. 
Herşey Türkiye için diyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar… Bu yıl dördüncüsü-
nü gerçekleştirdiğimiz Yatırım Danışma 
Konseyi Toplantısı’na hepiniz hoş geldiniz, 
şeref verdiniz. Bu toplantı vesilesiyle, siz 
değerli konuklarımızı, İstanbul’da bir kez 
daha ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu özellikle ifade etmek istiyo-
rum. 

Bildiğiniz üzere, son birkaç yılda Türkiye 
büyük bir kalkınma ve büyüme süreci 
yaşamakta. Hükümet olarak kararlılıkla 

sürdürdüğümüz çalışmalar, ekonominin 
bütün alanlarında olduğu gibi ulusal ve 
uluslararası yatırımlarda da Türkiye’nin 
cazibesini artırmış, itibar çıtasını oldukça 
yükseltmiştir. Özellikle yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için yaptığımız reformlara 
Yatırım Danışma Konseyi’nin sağladığı 
büyük katkıları şükranla anıyorum. Elde 
ettiğimiz bu tarihi başarıda, sizlerin, bu 
konsey vasıtasıyla verdiğiniz katkı ve 
tavsiyelerin rolü büyüktür. Bu vesileyle 
toplantımıza katılan siz değerli konukla-

Türkiye Yatırım Danışma 
Konseyi Toplantısı

İstanbul | 11 Haziran 2007
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rımıza ülkem ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum. 

Değerli konuklar…

Türkiye’nin yatırımlar açısından bir cazibe 
merkezi olması için başlattığımız reform-
lar, ulusal ve uluslararası tüm çevrelerce 
takdirle karşılanmıştır. Gerçekleştirdiği-
miz yapısal reformlar sonucunda Türkiye 
ekonomisi son 4.5 yılda geçmişiyle muka-
yese edilemeyecek önemli başarılara imza 
attı. Ekonomi, son 20 çeyrekte üst üste bü-
yüme başarısını göstermiş, ülkemizin milli 
geliri, 4 yılda yüzde 120 oranında artış gös-
termiş ve 400 milyar dolar seviyesine yük-
seltilmiş; sağladığımız güven ve istikrar 
ortamı özel sektör odaklı büyüme strateji-
mizin en büyük destekçisi olmuştur. Zira 
bize göre, büyümenin, kalkınmanın, refah 
artışının olmazsa olmaz şartı öncelikle 
üretici kesimlerle siyasi irade arasındaki 
güven duygusunun sağlam olmasıdır. 

Haksız rekabete karşı ülkelerin ulusal ve 
bölgesel imkan ve kaynaklarını harekete 
geçirmesi ve maruz kalmaları muhtemel 
haksızlıkları da bertaraf etmeleri ancak 
karşılıklı güven duygusunun sağlam olma-
sına bağlıdır. Bize göre güçlü bir demokra-
si güçlü bir ülkenin, güçlü bir ekonominin 
en önemli teminatıdır. Hükümetimizi 
kurduğumuz günden itibaren ekonomik 
gelişme ile demokratik gelişmenin paralel 
yürümesine özen göstermemiz ülkemiz 
için büyük kazanımlar elde etmemizi sağ-
lamıştır. Hükümetimizin izlediği yönetim 
tarzıyla ülkemizde öncelikle demokratik 
istikrar muhkem hale gelmiş, bunun sonu-

cu olarak büyüme, kalkınma, refah artışı 
sağlanmıştır. Demokratik istikrar ve eko-
nomik istikrar birlikteliğine özellikle dik-
kat çekiyorum çünkü bu birliktelik yalnız-
ca bizim ülkemiz için değil bütün ülkeler 
için hayati derecede önemlidir. İmkan ve 
kaynaklarını doğru kullanmaya başlaya-
rak önemli hamleler kaydeden Türkiye’nin 
gelişme, kalkınma sırrı da buradadır. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye siyasi ve ekonomik güven esasın-
da büyüyor, kalkınıyor, imkanlarını yeni 
ve zengin fırsatlara dönüştürüyor. Bakınız, 
2003-2006 döneminde ortalama yüzde 7.3 
seviyesinde gerçekleşen ekonomik büyü-
menin yüzde 4.4’lük kısmı özel sektör ya-
tırımlarından kaynaklanmıştır. 1991-2002 
döneminde yıllık ortalama yüzde 73.4 
oranında olan enflasyon, uyguladığımız 
sıkı maliye ve para politikaları sonucunda 
tek haneli rakamlara indirilmiş ve 2006 
yılında yüzde 9.7 olarak gerçekleşmiştir. 
Siyaset ve ekonomide sağlanan güven ve 
istikrar ortamının etkisi, son yıllarda rekor 
düzeylerde gerçekleşen uluslararası doğ-
rudan yatırım girişlerinde de açıkça görül-
mektedir. 2003 öncesinde yılda ortalama 
1 milyar ABD doları olarak gerçekleşen 
uluslararası yatırım girişleri, yaptığımız 
çalışmalar neticesinde rekor düzeyde artış 
kaydetmiştir. Türkiye, 2003 yılında 1.8 
milyar dolar; 2004 yılında 2.9 milyar dolar, 
2005 yılında 9.8 milyar dolar ve geçen yıl, 
2006 yılında, 20.1 milyar dolar uluslara-
rası yatırım çekmiştir. Bu yılın sadece ilk 
4 ayında Türkiye’ye gelen yatırım miktarı, 
10 milyar dolar olmuştur. Türkiye, 2003-
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2006 döneminde toplamda 34.7 milyar 
ABD doları uluslararası yatırım çekmiş, 
bu boyutuyla dünyada ilk sıralara yerleş-
miştir. 

Değerli katılımcılar…

Türkiye’nin ekonomide elde ettiği başarıla-
rın altında, tartışmasız olarak demokratik 
istikrar ve güven unsurları bulunmakta-
dır. Demokratik istikrarın ekonomik bü-
yüme ve kalkınmayla eş anlamlı olduğunu 
yalnızca kendi halkımıza değil, bütün 
dünyaya ispatlamış bir ülkeyiz. Türkiye, 
son dönemdeki performansıyla Avrupa 
Birliği’ne katılım sürecine başlamış bir 
ülke konumuna gelmiş ve bunlara bağlı 
olarak da ekonomisini küresel bir oyuncu 
haline getirmiştir. 

Bu vesileyle bir kez daha dikkat çekmek 
isterim ki, demokratikleşme ile tam bir 
hukuk devleti olma yolundaki kararlılığı-
mız Türkiye’nin her alanda, her sektörde 
kaydettiği başarıların teminatı olmuştur, 
bundan sonra da öyle olacağı muhak-
kaktır. Enflasyonun düşmesini, faizlerin 
inmesini, borç yükümüzün azalmasını, 
büyümeyi, ihracatı ve uluslararası yatı-
rımları, demokratikleşme sürecinden ayrı 
düşünmek mümkün değildir. Dolayısıyla 
ülkemiz, tam ve çağdaş bir demokratik 
yapıya kavuşma azmini ve kararlılığını 
bütün kurumlarıyla ve vatandaşlarıyla bir-
likte sürdürecektir. Bu sayede yoksulluk 
daha da azaltılacak, işsizlik daha da düşük 
seviyelere çekilecek, toplumsal barış ve 
huzur daha da kaim olacaktır. 

Benzer şekilde, Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecini de kararlılığımızla devam ettiri-
yoruz. Hükümetimiz, Avrupa Birliği mük-
tesebatına uyum amacıyla bir program 
hazırlamış, bunu kamuoyuyla paylaşmış 
ve uygulamaya başlamıştır. Böylece önü-
müzdeki 7 yıl için Türkiye, AB müktese-
batına uyum için yol haritasını çizmiştir. 
Yaşanan tüm tartışmalardan bağımsız 
olarak, tamamen kendi irademizle gereken 
reformları yapmak ve hayat standartları-
mızı yükseltmek konusunda kararlılığımız 
bu dokümanla ortaya konulmuştur. 

Değerli katılımcılar…

2004 yılında siz değerli üyelerimizin kat-
kı ve katılımlarıyla oluşturulan Yatırım 
Danışma Konseyi’nin tavsiye kararlarının 
gerçekleştirilmesi konusunda gerekli has-
sasiyetin gösterilmesini sağladık. Sizin 
önerileriniz doğrultusunda sağlanan geliş-
meler, her yıl kapsamlı bir şekilde hazırla-
nan İlerleme Raporlarımızda yer almakta 
ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu doğ-
rultuda, 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz 
toplantıdan bu yana önemli kazanımlar 
elde edildiğini görmek bizler için son dere-
ce sevindiricidir. 

Bu kapsamda, 2006 yılında 8.1 milyar 
ABD doları tutarında özelleştirme uygu-
laması gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
yatırım imkanlarının tanıtılması alanında 
kurumsal ihtiyacı karşılayacak Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nı, 
Temmuz 2006’da kurmuş bulunuyoruz. 
Eğitim ve insan kaynaklarına yaptığımız 
yatırımların artırılması konusu, Hükümet 
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olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu an-
lamda 2004 yılından bu yana, bütçeden 
eğitime ayırdığımız pay ilk sıradaki yerini 
korumaktadır. Araştırma-geliştirme faali-
yetlerinin desteklenmesi ve bu doğrultuda 
firmalarımızın uluslararası rekabet gücü-
nün artırılması, Hükümetimizin büyük 
önem verdiği konular arasındadır. Bu 
doğrultuda, TÜBİTAK’ın ödenek kullanı-
mı 2004-2007 yılları arasındaki dönemde, 
1963-2003 yılları toplamına kıyasla yakla-
şık yüzde 25 oranında artmış ve 2 milyar 
300 milyon YTL’ye ulaşmıştır. 

Bilindiği üzere, iş piyasasının ihtiyaçları-
na cevap veren elemanların yetiştirilmesi 
konusu, siz değerli Konsey üyelerinin 
geçtiğimiz yılki toplantıda gündeme getir-
diği konular arasında yer almaktaydı. Bu 
alanda, kadınların iş hayatına daha aktif 
katılımını sağlamak üzere sürdürülen 
mesleki eğitim programları kapsamında, 
1585 Kız Teknik Öğretim kurumunda yak-
laşık 340 bin öğrenci ve kursiyere eğitim 
verilmektedir. Vergi sisteminde önemli 
düzenlemeler içeren Kurumlar Vergisi Ka-
nunu, Haziran 2006’da yürürlüğe girmiş-
tir. Yüzde 30 olan kurumlar vergisi oranı, 1 
Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere 
yüzde 20 oranına indirilmiştir. Gelir vergi-
si alanında yaptığımız düzenlemelerle, as-
gari geçim indirimi uygulamasını getirmiş 
bulunuyoruz. 

Ücretler üzerindeki vergi yükünün hafif-
letilmesini amaçlayan bu uygulama ile 
Türkiye, vergi yükü bakımından OECD ül-
keleri arasında 5 basamak ilerleme kayde-
decektir. Siz değerli üyelerimizin önemle 

üzerinde durduğu konulardan olan Sosyal 
Güvenlik Reformu alanında, tüm sosyal 
güvenlik kurumlarını tek bir çatı altında 
toplayan yasal düzenleme, Mayıs 2006’da 
yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz yıl gerçek-
leştirdiğimiz toplantıda gündeme getirilen 
konulardan olan sigortacılık sektörünü 
düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi ala-
nında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 
Uluslararası en iyi uygulamalara paralel 
olarak hazırlanan ve sektörü düzenleyici 
ve denetleyici çerçeve niteliğinde olan 
yeni Sigortacılık Kanunu, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından 3 Haziran 2007 
tarihinde onaylanmıştır. 

Değerli konuklar…

Ekonomimizin uluslararası anlamda reka-
betçi hale gelebilmesi ve gelişen şartlara 
en kısa zamanda uyum sağlayabilir hale 
getirilmesi, her zaman öncelikli hedefimiz 
olmuştur. Bu amaçla ekonomik yapıyı 
güçlendirici yapısal reformların uygulan-
masındaki kararlılığımız artarak devam 
edecek ve asla taviz verilmeyecektir. Eko-
nomimizin dinamik bir yapıya kavuşması 
ve bu dinamizmin korunmasında, sizlerin 
sağladığı katkı ve desteğin son derece fay-
dalı olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu-
gün de, verimli bir görüş alışverişine im-
kan sağlayan bir ortam elde edeceğimize 
olan inancım tamdır. Toplantının ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyor, katılımcıla-
rımıza bir kez daha değerli katkılarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Bu sene ilk defa 
aramıza katılan üyelerimize de “hoş geldi-
niz” diyor, teşekkür ediyor, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri sevgiyle, mu-
habbetle selamlıyorum. İmedya’ya, artık 
geleneksel hale gelen ve başarıyı ödüllen-
diren bu anlamlı girişimlerinden dolayı da 
teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye’nin çok daha müreffeh bir gelece-
ğe doğru hızla ilerlediği, buna karşılık elde 
ettiğimiz kazanımları korumanın artık çok 
daha değerli hale geldiği bir dönemdeyiz. 
Çok şükür, geride bıraktığımız 5 yıla yak-
laşan süreçte, alnımızın akıyla, milletimi-

zin takdirine mahzar olacak çok önemli 
işlerin altına imza attık. On yıllar boyunca 
gündemde olan, bir türlü çözülemeyen, 
çözümü için yeterli adımlar atılamayan 
birçok sorunu elbirliğiyle çözdük, çözüm 
yoluna koyduk. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek isti-
yorum: Türkiye, geride bıraktığımız 20 
çeyrek boyunca kesintisiz ve yüksek oran-
da büyüme kaydetti. Milli gelirimiz yüzde 
120 oranında büyüyerek 400 milyar dola-

Imedya “Ekonominin Yıldızları 
2007” Ödül Töreni

Ankara | 14 Haziran 2007
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ra, kişi başına milli gelirimiz de 5 bin 500 
dolara yükseldi. Bu seviyeler, ülke olarak 
tarihimizde ilk kez gördüğümüz seviyeler. 
Buna bağlı olarak, özellikle ekonominin 
birçok göstergesinde de yine tarihi başarı-
lara imza attık. Enflasyon 35 yıl sonra ilk 
kez 2005 yılında tek haneli oranlara çekildi 
ve bunu muhafaza ediyoruz. Paramızdan 6 
sıfırı bir kalemde attık, 2009’dan itibaren 
yeniden TL’yi kullanmaya başlıyoruz. Fa-
izler, Hazine tarihimizin en düşük seviye-
lerine geriledi. Türkiye’nin borçları, 2005 
yılından itibaren ilk kez gerilemeye başladı. 
İhracatta, özelleştirme gelirlerinde, turizm 
gelirlerinde yine ilk kez şahit olduğumuz 
seviyelere ulaştık. İşsizlikteki gerileme eği-
limi devam ediyor. Uluslararası yatırımlar-
da ise 1953’ten beri gördüğümüz en yüksek 
seviyelerdeyiz. Tüm ücretler, çalışanların 
olsun, emeklilerin olsun, enflasyon üzerin-
de artış gösterdi ve alım gücü de yine yük-
seldi. Tarımda, sağlıkta, ulaştırmada, ener-
jide, diğer tüm alanlarda devrim niteliğinde 
dönüşüm programlarını gerçekleştirdik. Bu 
liste böyle uzayıp gidiyor. 

Bakınız Türkiye, 2002 yılında tarihinin 
en büyük ekonomik ve siyasi krizinin 
ardından bu seviyelere ulaştı. Bu nokta 
çok önemli. Çünkü Türkiye’nin bugün 
milletçe elde ettiği bu başarıyı anlamanın 
yolu, o kriz döneminin siyasi ve ekonomik 
şartlarını iyi okuyabilmekten geçiyor. 
Türkiye’nin o krizlere nasıl geldiğini, han-
gi sebeplerden dolayı oraya sürüklendiği-
ni, Türkiye’nin o uçurumun kenarına nasıl 
getirildiğini anlayamazsak, ya da unutur-
sak, bugün geldiği noktayı değerlendirme-
miz de mümkün olmaz. 

Bugünlerde çokça duyuyorsunuz: Elde 
edilen başarıları harici etkenlere bağla-
yanlar var. Çünkü kendilerine güvenleri 
yok, Türkiye’ye güvenleri yok, bu millete 
güvenleri yok. “Türkiye’de işler çok iyi gi-
diyor, bu iyileşme, milletin eseridir” diye-
bilecek iradeleri, güçleri yok. Çünkü ithal 
etmeye alışmışlar. Politikacı ithal etmeye, 
çözüm ithal etmeye, sorun çözücü ithal 
etmeye alışmışlar. Şimdi de elde edilen 
başarının sırrını dışarıda, ithal başarılar-
da arıyorlar. Oysa dönüp de bu millete 
bir baksalar, bu milleti bir fark etseler, bu 
başarının kaynağının burası olduğunu, bu 
millet olduğunu, Türkiye’nin kendisi oldu-
ğunu görecekler. 

Yine, koalisyon hükümetlerine methiyeler 
dizdiklerine de şahit oluyoruz. Neymiş, ko-
alisyon hükümetleri, tek partili iktidarlar-
dan daha iyi oluyormuş. Sizlere sorarım, 
daha iyi miydi? Bakanlar Kurulu’nun bile 
üç ay toplanamadığı günler bugünlerden 
daha mı iyiydi? Koalisyon ortaklarının 
birbirleriyle uğraşmaktan iş yapmaya va-
kit bulamadığı günlerin güven ve istikrar 
ortamından iyi olduğunu iddia etmek akla 
mantığa ne kadar uygundur? Bu iddia, bu 
milletin belleğine, vicdanına, irfanına ha-
karetten başka nedir? Millet onların devri 
iktidarını unuttu sanıyorlar, millet yeni-
den kavga ve gerilim istiyor sanıyorlar. 
Millet güvenden, istikrardan, adaletten, 
kalkınmadan yoruldu mu diyorlar, ne di-
yorlar? Enflasyon bu kadar düşmese iyi mi 
olurdu diyorlar? Büyüme, gereğinden faz-
la mı diyorlar? Bu kadar yol yapılmamalı, 
bu kadar konut fazla mı diyorlar? Eğitime 
bu kadar da öncelik verilmez mi diyorlar? 
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Sağlık kurumlarının birleşmesi kötü oldu 
mu diyorlar? İfade özgürlü bu kadar geniş-
lememeli mi diyorlar? Soldakiler ne diyor, 
sağdakiler ne diyor? Türkiye’nin geleceği 
için ne vaat ediyorlar? İstikrarsızlıktan 
başka ne vaat edebilirler, hangi eserlerini 
referans olarak gösterebilirler? 

Bakınız, üzerinden çok geçmedi, daha 4.5 
yıl önce bu ülke koalisyonla yönetiliyor-
du. Öncesine bakın, yine koalisyon vardı. 
Onun öncesi yine koalisyon. O dönemleri 
hasretle, özlemle anan tek bir vatanda-
şımız var mı? İçlerinden biri çıkıp açık 
yüreklilikle bizim iktidar dönemimizde 
refah daha yüksekti, adalet daha yaygındı, 
demokratikleşme daha fazlaydı, temel hak 
ve özgürlüklerin alanı daha genişti diye-
bilir mi? Şimdi milletten oy isteyenlere 
söylüyorum. Çıkıp diyebilirler mi, biz ikti-
dardayken ülkenin aşını, işini, üretimini, 
ekmeğini daha çok büyüttük. Bunu diye-
mezler. Evet, şimdi, eski günlerde kaostan, 
karmaşadan, iradesizlikten nemalananlar, 
o günleri hasretle yad ediyordur. Ama bu 
millet o günleri unutmak istiyor. O günleri 
özleyen tek bir işçi, tek bir memur, sanayi-
ci, işadamı, girişimci olabilir mi?

Değerli konuklar…

Bakınız, Türkiye’nin bugün her alanda 
elde ettiği başarıların temelinde, o geçmiş 
dönemlerde eksikliğini çektiğimiz, istikrar 
ve güven vardır. Yamalı bohça gibi koalis-
yon dönemlerinde göremediğimiz istikrar 
ve güven ortamı, bu iktidar döneminde 
sağlanmış, pekiştirilmiş, sağlamlaştırılmış 
ve başarıya zemin hazırlamıştır. Bugün 

tüm kurumlar arasında tam bir uyum ve 
koordinasyon vardır. Millet de bu uyum 
ve koordinasyonun etkisiyle, işine, gücüne 
odaklanmış, bu başarı sürecine katkısını 
vermiştir. Biz, 4.5 yıl boyunca güven ve 
istikrarın zedelenmemesi için azami has-
sasiyet içinde olduk. Bu kazanımlarımızı 
korumak için de bu hassasiyetimizi devam 
ettireceğiz ve bu konuda son derece karar-
lıyız. 

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye bugünlere, hem çok boyutlu, 
hem de derinlikli politikalar izleyerek 
gelmiştir. Şunu açık bir şekilde, bir kez 
daha ifade etmek istiyorum: Siyasetin tüm 
dinamiklerinde eş zamanlı bir ilerlemeyi 
sağlayamadığınız sürece, bir başarıdan 
söz edemezsiniz. Bakınız, neden ekonomi-
den çok demokrasiyi konuşuyoruz? Şunu 
kesinlikle bilmek gerekiyor: Güçlü bir 
demokrasiniz yoksa, güçlü ve adaletli bir 
ekonominiz olmaz. Güçlü bir ekonomik 
yapınız olmazsa, ne iç, ne de dış güvenli-
ğiniz olmaz. Bunlar birbirinden ayrılama-
yacak, koparılamayacak parçalardır. Birini 
çektiğiniz zaman, diğerleri de çöker. 

Dikkat ediniz, koalisyon dönemlerinde 
Türkiye’nin ne tür sorunlarla mücadele 
ettiğini hatırlayınız: Hükümeti oluşturan 
partiler arasında uyum yoktu. Demok-
ratikleşme yönünde adım atacak mecal 
yoktu. Ekonomik reformları yapacak irade 
yoktu. Türkiye’nin ne içerde, ne de dışarı-
da itibarı yoktu. Sonrasında bu hükümet 
dönemine bakıyorsunuz, bir yandan yo-
ğun bir demokratikleşme programı, insan 
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hakları konusunda reformlar, aktif bir 
dış politika, AB sürecinde tarihi nitelikte 
adımlar ve bütün bunların üzerine inşa 
edilen güçlü, gelişmekte olan bir ekono-
mi, artan bir refah süreci. Şimdi kalkıp 
da, demokrasiyi ekonomiden, ekonomiyi 
güvenlikten, güvenliği demokrasiden ayır-
mak, ayrı tutmak, Türkiye üzerine yeni ve 
tehlikeli bir oyun oynamaktır, ki buna asla 
izin veremeyiz. 

Bizim Türkiye’nin geriye gitmesine taham-
mülümüz yok. Bizim zor elde ettiğimiz bu 
kazanımları, gözden çıkarmak gibi bir lük-
sümüz de yok. Bakın, seçimlere şurada bir 
buçuk aydan daha kısa bir süre kaldı. Çok 
şükür bir tek kişi çıkıp da, “bu iktidar, im-
kanları seçim için çarçur ediyor” dememiş-
tir, diyemez de. Bu da Türkiye’de ikinci kez 
oluyor, birincisi 27 Mart 2004 seçimlerinde 
olmuştu, ikincisi de bu seçimde. Devletin 
hiçbir imkanı, milletin hiçbir birikimi, fakir 
fukaranın vergisi, emeği, yetimin öksüzün 
hakkı, siyasi ikbal uğruna feda edilme-
miştir. Biz, seçim dönemlerinde geçmişte 
neler yapıldığını çok iyi biliyoruz. Açın, 
Türkiye’nin seçim dönemi ekonomik gös-
tergelerine bakın. Bütçe açığına, faizlere, 
borsaya, enflasyona bakın. Tüm göstergele-
rin hedeflerden saptığını, seçim sonrasında 
da bu hedefleri yakalamak için sıkı politi-
kaların izlendiğini göreceksiniz. Çok şükür, 
buna tevessül etmedik. Biz, Türk siyasetine, 
bu ve benzeri gelenekleri yerleştirmenin, 
Türk siyasetini güven zemininde yeniden 
inşa etmenin gayreti içindeyiz. 

İnşallah 22 Temmuz 2007 tarihi istikrar 
ve güven kararı çok daha güçlü olarak 

çıkacak. Milletimize sonuna kadar güve-
niyoruz. Hiçbir provokasyon milletimizin 
kararını değiştirmeye muktedir olamaya-
cak. Ne lanetli terör, ne de terörü kalkan 
haline getiren o eski demode siyasetler bu 
ülkenin istikrarını, demokrasisini zedele-
yemez. Hiçbir gizli ve açık el Türkiye’nin 
demokratik yürüyüşünü durduramaya-
cak. Ülkemizi başarıdan başarıya taşıyan 
bir beş yıl kazandırdık; vaat ediyoruz, in-
şallah milletimizin büyük desteğiyle bu ül-
keye, bu millete çok daha büyük başarılar 
kazandıracağız. Tek bir geri adım atılması-
na izin vermeyeceğiz ve bunu inşallah ba-
şaracağız. Ben, bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, bu toplantıyı gerçekleştiren 
İmedya yetkililerine bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Ödül alanları kutluyor, başarı-
larının devamını diliyor, hepinize sevgile-
rimi, muhabbetlerimi sunuyorum.
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Değerli katılımcılar, değerli kardeşlerim… 
Sizleri, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Türk sendikal hareketi içinde ağırlıklı 
bir yer edinen Hizmet-İş Sendikası’nın 10. 
Genel Kurulu’na başarılar diliyor, çalışma 
hayatımız ve işçilerimiz için hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum. Özellikle 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel 
demokrasinin yerleştirilmesi ve geliştiril-

mesi yönünde tarihi çabalarından dolayı da 
sendikanın tüm yönetici ve üyelerine ayrıca 
teşekkür ediyorum. 

Emeğin ve alın terinin en kutsal değer 
olarak kabul edildiği, yüceltildiği bir 
kültürden, bir medeniyetten geliyoruz. 
Dayanışmanın, adaletle paylaşımın, güç 
birliğinin hayati önemini her zaman bilen 

Hizmet-Iş Sendikası  
10. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 25 Ağustos 2007
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ve bu değerleri yaşatan güçlü bir geleneğe 
mensubuz. Modern dünyada henüz sendika 
kavramı yokken, emek ve emekçi toplumda 
saygın bir yer edinemezken, bizim tarihimiz-
de emek de, işçi de, dayanışma da övülmüş, 
yüceltilmiştir. Ahilik teşkilatı sadece esnafın 
dayanışma teşkilatı değil, sizlerin de çok iyi 
bildiği gibi, aynı zamanda çalışanların da 
dayanışma örgütü olarak yüzyıllar boyunca 
bu topraklarda var olmuş ve sosyal yapımızı 
güçlendirmiştir. “İnsanı yücelt ki devlet yü-
celsin” felsefesi, insanı ve toplumu merkeze 
alan bir yönetim anlayışı olduğu kadar, ada-
leti mülkün temeli sayan yönetim anlayışı-
nın da özüdür. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Çalış-
ma hayatımız uzun yıllar tıpkı siyasal haya-
tımız gibi ayrışma temalarına sahne olmuş, 
demokratik hak ve özgürlükler büyük ölçü-
de toplumdan esirgenmiştir. Geçmişte, sen-
dika, emek, örgüt, eylem, grev gibi hukuki 
kavramlar, toplumun geniş bir kesimi tara-
fından adeta bir öcü gibi görülmüş, yaşanan 
acı tecrübelerin de etkisiyle emek hareketi 
hak ettiği noktaya bir türlü ulaşamamıştır. 
Bunda, geçmiş iktidarların da büyük payı 
olduğunu biliyorsunuz. Emek hareketine, 
işçi haklarına sahip çıkıyormuş gibi yapan, 
ancak birkaç yasal düzenlemeyle işi geçişti-
ren, sonrasında da bunun rantını on yıllarca 
kullanan iktidarları sizler iyi biliyorsunuz. 
Öte yandan sadece büyük patronları ya da 
küresel aktörleri muhatap alan, işçi hakları-
na tenezzül etmeyen iktidarların da bu ülke-
ye kaybettirdiği yılları biliyoruz. 

Her zaman vurguluyoruz, emek kutsal 
değerdir, yaşamın temelidir diyoruz. Sen-

dikanın, örgütlenmenin tarihteki ilk örnek-
lerinin bizde olduğundan gururlanıyoruz. 
Ancak bugünün dünyasında, özellikle geliş-
miş ülkelerdeki sendikal yapı ile kendi ülke-
mizi karşılaştırdığımızda aradaki mesafeyi 
açıkça görüyoruz. Öncelikle şunu söylemek 
zorundayım: Emek hareketi, bize göre 
Türkiye’nin kalkınma hareketidir. Bugün 
üretimde, kalkınmada aldığımız mesafeyle 
övünüyorsak, yarınki Türkiye’ye umut ve 
güvenle bakıyorsak bu başarıdaki en büyük 
pay sizlere, işçilerimize aittir. Türkiye’nin 
imkan ve kaynaklarını beraberce zengin-
leştirecek, beraberce paylaşacağız. Sendikal 
hareketin önündeki tüm engelleri, toplu-
mun önündeki diğer bütün engeller gibi 
aşmak, emek hareketini hak ettiği konuma 
ulaştırmak bizim boynumuzun borcudur. 
Ancak sendikalar da bu noktada bize yar-
dımcı olacaklar. 

Değerli kardeşlerim…

Şimdi tarihi bir imkanın eşiğindeyiz. Tür-
kiye yeniden istikrar ve güven ortamını 
tesis etmiştir. Milletimizin iradesiyle or-
taya çıkan tabloyu ülkemize büyük kaza-
nımlar elde etmek için değerlendireceğiz. 
Önümüzdeki engelleri birlikte ortadan 
kaldıracaksak, çağdaş bir çalışma hayatını, 
çağdaş bir endüstriyel ilişkiler sistemini 
Türkiye’de hakim kılacaksak, bu mutlaka 
ve mutlaka sendikaların yardımıyla, des-
teğiyle, yol göstericiliğiyle olacaktır. Yine 
bu, sabahtan akşama öyle bir gecede değil, 
zamanla, kademe kademe, Türkiye’nin 
imkanları, Türkiye’nin gücü ölçüsünde 
olacaktır. “Ben şu kadar ücret istiyorum, 
vermezsen greve giderim.” ya da “Ben şun-
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ları şunları istiyorum, bunları vermezsen, 
seninle müzakereye oturmam” türü yakla-
şımları zaman zaman görüyoruz. Evet, ben 
de bu ülkenin Başbakanı olarak, 70 milyo-
nun hesabını omzunda hisseden bir insan 
olarak senin mutlaka daha çok almanı, 
daha çok kazanmanı istiyorum ama ikimiz 
de gerçekçi olmak zorundayız. 

Toplumda huzur ve mutluluk yoksa çalış-
ma hayatında da huzur ve mutluluk olmaz. 
Ötekinin mutluluğundan eksilterek mutlu 
olmayı değil birlikte topyekün mutluluğu 
hedeflemeliyiz. Bugün artık sorunları di-
yalogla çözüyoruz, uzlaşmayla çözüyoruz, 
müzakereyle çözüyoruz. Diyaloğun, uzlaş-
manın, müzakerenin önündeki engeller 
kalkmıştır. Artık önünü görebilen bir Tür-
kiye’deyiz. Toplu İş Sözleşmelerinde kaza-
nılan haklar geçmişte olduğu gibi iki aylık 
enflasyonla artık heba olmuyor. Türkiye’de 
yıllık değil aylık enflasyonun bile yüzde 
10’u aştığı günler geride kaldı. Bütün bun-
lara rağmen, imkanlara rağmen sorun çö-
zülemiyorsa, elbette eylem en demokratik 
haktır. Ama daha konuşmaya başlamadan, 
müzakereyi açmadan, şartları masaya yatır-
madan masayı terk etmek veya Türkiye’nin 
imkanlarını, şartlarını göz ardı edip, olma-
yacakları istemek, kusura bakmayın, tri-
bünlere oynamak olur. Biz, hükümet olarak 
çok şükür 4 buçuk yılda Türkiye’de olmaz, 
olamaz denilen birçok başarıya imzamızı 
attık. On yıllar boyunca üst üste birikmiş 
birçok sorunu çözdük, çözüm yoluna koy-
duk. Bundan sonraki süreci de aynı şekilde 
gelişme, ilerleme ve kalkınma süreci olarak 
sürdürecek isek, herkesin üzerine ağır bir 
sorumluluk yükü düşüyor. 

Değerli kardeşlerim…

Lütfen hatırlayınız: Yıllarca sizin emeğiniz-
den, ekmeğinizden, ücretinizden, sizin adı-
nıza tasarruf etmek üzere kesinti yaptılar. 
Adı da zorunlu tasarruf. Bir gün bir baktık 
ki, bu kesilen paralar ortada yok. Nereye git-
miş? Çarçur edilmiş. Nereye gitmiş? Bütçe 
yamanmış. Nereye gitmiş? Yolsuzluklarla, 
batan, hortumlanan bankalarla iç edilmiş. 
Bunu hepimiz yaşadık, gördük. Nice ikti-
darlar geldi, gelirlerken bunu çözeceğiz, 
paralarınızı dağıtacağız dedi, tek kuruş da-
ğıtamadan gittiler. Biz ise, 2002 Kasımı’nda 
iktidara geldiğimizde, en önce ele aldığı-
mız konulardan biri, işte bu zorla kesilen 
paralar oldu. Topladık ilgili kesimleri, işçi 
sendikalarını topladık ki Hak-İş de temsil 
edildi orda, işveren sendikalarını topladık, 
bakan arkadaşlarımızla bir araya geldiler, 
müzakere ettiler, tartıştılar, konuştular ve 
bir uzlaşma noktası bulup anlaştılar. 

Bugün çok şükür, devlet, çalışanına borcu-
nu ödemiş durumdadır. Yaklaşık 13 buçuk 
milyar YTL’ yi, o günün parasıyla 13 buçuk 
katrilyonu çalışanımıza ödedik. O gün de 
uzlaşmadan kaçanlar oldu. Biz paramızı 
nakden ve defaten istiyoruz, diyenler oldu. 
Tamam, haklısınız da, kardeşim, bu ülkenin 
nasıl soyulduğunu, nasıl içinin boşaltıldı-
ğını, ekonomisinin nasıl alt üst edildiğini 
benim kadar siz de biliyorsunuz. O zaman 
bunun hesabını sormadılar. Biz iyi niyetle 
zorunlu tasarrufları ödeyeceğimiz zaman, 
bir kerede ödensin, dediler. Türkiye’nin 
imkanları belli, ekonominin şartları belli, 
birlikte oturalım, konuşalım, çözüme ka-
vuşturalım. Nitekim oturduk, konuştuk, 
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birbirimizi ikna ettik ve bu borcu da ödeyip 
bitirdik. 

Hatırlayın, Konut Edindirme Yardımı kesin-
tilerinden artık umut bile kesilmişti. Kimse 
bunu hatırlamıyor, telaffuz bile etmiyordu. 
Hiç gündemde yokken gündeme getirdik 
ve bununla ilgili ödeme hazırlıklarımıza da 
başladık. İnşallah bu kesintileri de yine hak 
sahiplerine ödemeye yakında başlayacağız. 
Yeter ki birbirimizi anlayalım. Yeter ki bir-
birimizin samimiyetini, içtenliğini görelim. 
Allah’ın izniyle çözülemeyecek sorunumuz 
yok. 

Bakın Türkiye tam 30 yıl iş kanununu tar-
tıştı. Eksik denildi, yetersiz denildi, çağdışı 
kaldı denildi. Yeni iş kanunu çıkarmak ise 
bize nasip oldu. Sizleri de çok yakından 
ilgilendiren geçici statüdeki kamu işçile-
rine kadro verilmesi de yine bu hükümet 
döneminde, bizim tarafımızdan gerçekleş-
tirildi. 218 bin geçici işçimiz, çıkardığımız 
kanunla kadro sahibi oldu. Diğer taraftan 
Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarını, 
AB standartlarını Türkiye’ye taşımak için 
yoğun çaba sarf ettik. Önümüzdeki dönem-
de, Avrupa Birliği ile katılım sürecimiz iler-
ledikçe, Türkiye de artık çağdaş, modern 
bir çalışma hayatına kavuşmuş olacak. 
Bunu da yine hep birlikte başaracak, hep 
birlikte göreceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Bakın çalışan çocuklar diye çok ciddi, adeta 
toplumsal bir yara haline gelmiş bir sorunu-
muz var. Gencecik yavrularımız, çocukları-
mız, ailelerin maddi imkansızlıkları nede-

niyle, okulda olmaları gerekirken, sokakta 
çeşitli şekillerde çalışmak zorunda bırakılı-
yorlar. Ya da yine birçok çocuğumuz, ailele-
ri tarafından, ya da başka güçler tarafından 
çalışmaya zorlanıyorlar. Bu gerçekten bir 
toplum için derin bir yaradır. Bununla çok 
yoğun şekilde mücadele ettik. 2006 yılında, 
ülkemiz en etkin mücadeleyi veren üçüncü 
ülke konumuna yükseldi. Buna paralel ola-
rak ekonomide kaydettiğimiz iyileşmeler, 
ailelere yaptığımız sosyal yardımlar, yüzde 
yüz okullaşma hedeflerimiz için gösterdi-
ğimiz yoğun gayretlerin hepsi çocuk işçi-
liğiyle mücadelemizi kolaylaştıran sosyal 
kalkınma projelerimiz olmuştur. 

Evet, Türkiye sadece büyük krizlerin yara-
larını sarmadı, adı hiç dile getirilmeyen sos-
yal yaraları da büyük ölçüde sardı, sarmaya 
devam ediyor. İşte bu anlayışla toplumun 
tamamını kucakladık ve bu anlayışla biz 4.5 
yılda 2.5 milyon insanımıza istihdam sağ-
ladık. Bir kişiye istihdam kapısı açmanın 
ne kadar maliyetli bir iş olduğunu sizler iyi 
bilirsiniz. Bir başka konu, ücretler. Biliyor-
sunuz, o noktada da Türkiye önemli mesafe 
kaydetti. En başta enflasyonla mücadelede 
tarihi bir başarı elde ettik. Temmuz ayı enf-
lasyonu, son 37 yılın en düşük oranı. 2005 
yılından itibaren Türkiye tek haneli enf-
lasyonla tanıştı. Emeğimize, ekmeğimize, 
soframıza musallat olan enflasyon, nihayet 
dize gelmeye başladı. Bununla yetinmedik. 
Ücretlere, enflasyonun çok çok üzerinde 
artışlar getirdik. Bugün asgari ücret, dolar 
bazında tarihindeki en yüksek seviyeye 
ulaşmış durumda. Alım gücüne bakarsa-
nız, orada da iyileşme göreceksiniz. Hangi 
ücreti alırsanız alın, memur ücretlerini, işçi 
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ücretlerini, asgari ücreti, emekli maaşları-
nı, özürlü maaşlarını, yaşlılık aylıklarını... 
Hangisini alırsanız alın, reel enflasyonun 
üzerinde artış olduğunu, alım gücünün art-
tığını göreceksiniz. Yeterli mi? Değil. Yeterli 
olmadığını bizler de biliyoruz. Ancak 40 
yılda alınan mesafeye bakın, 4 buçuk yılda 
alınan mesafeye bakın, elinizi vicdanınıza 
koyun ve lütfen öyle karar verin. 

Değerli kardeşlerim…

Benden önceki konuşmacılar da ifade etti-
ler. Demokrasi önce yerel ölçekte güçlene-
cek. Zira demokrasi yukarıdan merkezden 
lütfedilen bir haklar rejimi değildir. De-
mokrasi, halkın idaresidir. Yerel demokrasi 
güçlüyse, halkın demokratik mekanizma-
lara katılımı yerel ölçekte sağlandıysa ülke 
genelinde de demokrasi o kadar güçlüdür, 
o kadar gelişmiştir. Bizim, belediye başkan-
larımızdan özellikle istediğimiz hassasiyet 
işte budur. Halkla kaynaşacak, halkın her 
an içinde olacak, sorunları dinleyecek ve 
hızlı, kaliteli çözümler üretecek. Bu nokta-
da da sendikalara önemli vazifeler düştü-
ğüne inanıyorum. Demokrasi kültürünü 
özümsemiş sendikalarımız, tecrübelerini 
yerel yönetimlere aktardıkları ölçüde, hem 
yerel demokrasinin, hem de örgütlenme 
bilincinin artmasına katkı sağlayacaklardır. 

Bakınız, sendikaların, sadece toplu iş söz-
leşmesi yapan örgütler değil, aynı zamanda 
birer sivil toplum örgütü olduğunu biliyo-
ruz. Bir beldede, ilçede, ilde, sendikanın 
hedefi yalnızca örgütlenmek, yalnızca ücret 
pazarlığı yapmak asla olmamalıdır. O be-
lediyenin temizliği, sağlığı, ulaşımı, eğitim 

imkanları, sosyal imkanları, yeşil alanları, 
oyun alanları gibi her alanda, sendikalar 
yön gösterici olmak zorundalar. Hatta kent-
lerimizin estetiği, mimarisi, yaşanabilir me-
kanlar olması konusunda sendikalarımız 
eleştiren, çözüm üreten, tavsiyeler veren 
işlevler yüklenmelidir. 

Biliyorsunuz, Avrupa Birliği ile katılım 
müzakerelerinde sivil toplumun, sosyal 
tarafların, özellikle de işçi sendikalarımızın 
katkısına büyük ihtiyaç duyuyoruz. Özellik-
le onların tecrübelerinden bu süreçte azami 
derecede yararlanmak için çaba sarf edi-
yoruz. Bu genel hedef için ortaya konulan 
performans, yerel ölçekte de mutlaka aktif 
hale getirilmeli. 

Şunu iyi biliyoruz: Sendikaların katkısı, 
desteği olmazsa, Türkiye’nin katılım süre-
ci asla tam olarak sonuca ulaşmayacaktır. 
Aynı şekilde, sendikalarımızın katkısı 
olmazsa, yerel ölçekte demokrasi gelişme-
yecek, yerel ölçekte ilerleme olmayacaktır. 
Ben, Hizmet-İş Sendikası’nın bu noktada 
bugüne kadar önemli etkinlikler yaptığını 
biliyorum. Belediye Başkanlığım sırasında 
da kendileriyle uyumlu bir çalışma sergi-
ledik. İstanbul’un yaşadığı o büyük dönü-
şümde her zaman bizlere katkı sağladınız. 
Bu katkınızın, İstanbul’da olduğu gibi ör-
gütlü olduğunuz diğer kentlerde de, diğer 
belediyelerde de devam ettiğine, devam 
edeceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle 
sözlerime son verirken, bir kez daha genel 
kurulunuza başarılar diliyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Saygıdeğer hemşerilerim, çok değerli kar-
deşlerim… Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
selamlıyorum. Bu anlamlı günde baba 
ocağım Rize’de sizlerle birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. 

Az önce halka hitabımda söylediğim gibi 
20 Temmuz’da Rize’ye verdiğimiz sözlerin 
takipçisi olmak üzere buradayım, aranız-
dayım. Allah’a şükür ki, büyük milletimiz 
istikrar ve güven ortamının devamı için 

beş yıl daha kazandı. Bu süreci hepimiz 
çok, ama çok iyi değerlendirmek zorun-
dayız. Rizeli kardeşlerimizin, hemşerileri-
mizin faydalanacağı okul ve sağlık kurum-
larını yapan değerli hayırseverlerimizi, 
bu tesislerin yapımında emeği geçen tüm 
değerli kardeşlerimi tebrik ediyor, hepini-
ze şükranlarımı sunuyorum. 

Bizim, Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde 
beklediğimiz, görmek istediğimiz ahde 

Dünya Rizeliler Günü Ödül Töreni

Rize | 26 Ağustos 2007
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vefa, işte budur. Bugün Rize’deki bu hayır-
sever kardeşlerimiz, doğdukları, ekmeğini 
yedikleri, suyunu içtikleri, havasını tenef-
füs ettikleri, baba ocağına vefa borçlarını 
yerine getirmişler, bundan da önemlisi 
tüm Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir 
hayır girişimi içinde olmuşlardır. Bizler, ya 
da anne babalarımız, bundan 40 yıl, 50 yıl 
önce, Rize’nin imkansızlıkları nedeniyle 
doğdukları toprakları terk etmek, başka 
illere göç etmek zorunda kaldılar. 

Türkiye’nin hangi şehrine bakarsanız 
bakın, benzeri göç hikayelerini duyacak-
sınız. Kimileri en yakın şehre, kimileri 
Ankara’ya, İstanbul’a, kimileri çok daha 
uzaklara göç etmek zorunda kaldılar. Ne-
denleri çok açık: İşsizlik, yoksulluk, eğitim 
imkanlarının kısıtlı olması, sağlık im-
kanlarının kısıtlı olması… Eğer bu göçler, 
arkada kalanı tamamen unutmak şeklinde 
olsaydı, bu tam anlamıyla bir vefasızlık 
olurdu. Oysa tüm bu göç etmiş vatandaş-
larımız, bir yandan gittikleri yerde ayakta 
kalmaya çalışırken, bir yandan da geldik-
leri toprağın hasretini çektiler. Şimdi bu 
hasret, hali vakti iyi olanlar tarafından 
yatırıma, hayır işlerine dönüşüyor. Bizler, 
yakınlarımız bu toprakları terk etmek 
zorunda kaldık, ama bizden sonrakiler bu-
rada kalsın, burada her türlü imkana sahip 
olarak yaşasın kaygısını, bu kardeşlerimiz 
ta içlerinde taşıyorlar. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Göç, 
biz Türklerin tarihinde olduğu gibi çağı-
mızda da hayatın temel dinamiklerinden 
biridir. Dünyanın birçok ülkesinin kalkın-
ma serüvenlerinde geri dönüşüm büyük 

bir dinamizm sağlamıştır. Bir dönem göç 
edenler, göç etmek zorunda kalanlar, za-
manı gelince memleketlerine, doğdukları 
yere karşı vefa borçlarını yerine getirdi-
ler ve bu sayede ülkelerini yeniden inşa 
ettiler. İşte, bizim de Türkiye’de görmek 
istediğimiz bu. Bunu sadece yurtdışına 
göç etmiş vatandaşlarımız için değil, köy-
lerinden, ilçelerinden, illerinden başka 
şehirlere göç etmiş vatandaşlarımız için de 
bir borç olarak görüyorum. Eğer Rize’de 
işsizlik sorunu varsa, eğer bir şehirde eği-
tim imkanlarına, sağlık imkanlarına dair 
sorunlar varsa, bizim öncelikle sorgulama-
mız gereken, bu şehre ait siyasetçilerdir, 
işadamlarıdır, sanatçılardır, akademisyen-
lerdir, gazetecilerdir. Bunun mazereti yok. 
“Yol yok” diyemezsiniz, yol yapacaksınız, 
ya da yaptıracaksınız. “Uzak” diyemezsi-
niz, orayı yakın edeceksiniz. “Alt yapı” yok 
diyemezsiniz, oraya alt yapıyı kuracaksı-
nız, kurduracaksınız. 

Bakın bugün gelişmiş ülkelerde hiç ak-
lınıza gelmeyecek konularda dayanışma 
örgütleri, sivil toplum örgütleri var. Üç 
kişi, beş kişi, bazen üç beş bin kişi bir ara-
ya geliyor, bir konu hakkında dayanışma 
örgütü kuruyor ve yetkililer üzerinde de-
mokratik bir baskı unsuru haline geliyor. 
Türkiye’nin her köyü, her ilçesi ve ili, bu 
tür örgütlenmeler içine girmeli dayanışma 
örgütlerini kurmalı ve hizmet noktasında 
ilgili kesimler, yetkili kesimler üzerinde 
baskı unsuru olmalıdır. 

Şimdi ben, iktidara geldiğimiz günden beri 
bir noktaya özellikle vurgu yapıyorum. 
İşverenlere sürekli çağrı yapıyor, kendi 
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illerinize yatırım yapın, diyorum. Gittiğim 
her ilde görüştüğüm kardeşlerime, iliniz-
den çıkmış işverenlere, yatırım için baskı 
yapın, diyorum. Diyarbakır’dan çıkmış, 
İstanbul’da yatırım yapmış bir işveren, 
artık dönüp, Diyarbakır için ne yapabilir, 
bunu düşünecek. Erzurum’dan çıkmış, 
İzmit’te büyük yatırımlar yapmış sanayici, 
artık Erzurum için neler yapabilir, bunun 
için kafa yoracak. Rize’den, Artvin’den, 
Trabzon’dan çıkan başarılı yatırımcılar 
artık bu bölge için neler yapılabilir, bunun 
mücadelesini verecek. Bize düşen ise, hü-
kümet olarak, bu yatırımları teşvik etmek, 
hayır işlerine kolaylık sağlamak, altyapıyı 
güçlendirmek olacaktır ki, çok şükür bunu 
da kademe kademe yapıyoruz. 

Bakınız, 49 il için Teşvik Yasası’nı çıkardık. 
Anadolu’nun çeşitli illerinde yatırım ya-
pacaklar için çok önemli kolaylıklar sağla-
dık. Şimdi bu illere gidin, organize sanayi 
bölgelerinde arazi tahsisi için yer kalmadı, 
yeni organize sanayi bölgeleri kuruluyor. 
İşsizlikte, kayıt dışılıkta önemli düşüşler 
gerçekleşti. Devlet millet dayanışmasını 
sağlamasaydık 4.5 yıl gibi bir zamanda 2.5 
milyon insanımıza istihdam kapısı aça-
mazdık. Bu bir rekordur ve başarımızın 
sırlarından biridir. Bu illerde artık gözle 
görülür bir canlanma, bir hareketlilik var. 
Bu canlanma, bu hareketlilik zincirleme 
olarak devam edecek. Okullaşma artacak, 
yeni okullar yapılacak, yeni sağlık kuru-
luşları yapılacak, üniversiteler açılacak, 
yollar yapılacak, bunlar yapıldıkça yatı-
rımlar artacak. Bizim görmek istediğimiz, 
arzu ettiğimiz, özlediğimiz manzara işte 
bu. Her şeyi Ankara’dan beklemenin, her 

şeyi Ankara’dan istemenin dönemi geçti. 
Ankara yolları açacak, yolların üzerinde-
ki engelleri temizleyecek, özel sektör bu 
yollardan geçip, Anadolu’yu yeniden ihya 
edecek, bizim arzumuz bu. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin bütün şehirlerinde büyük bir 
seferberlik yürütüyoruz. Devlet toplumla 
ilk defa bu ölçüde el ele veriyor. Devletin 
imkanları ile toplumun imkanları birbi-
rini tamamlıyor ve büyük sosyal sorun-
larımız çözüme kavuşuyor. Rize’nin bu 
hedefe adım adım yaklaşıyor olmasından 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
isterim. Sadece ülkemize değil dünyanın 
dört bir yanına yayılmış Rizeli kardeşlerim 
artık memleketlerine olan vefa borçlarını 
çeşitli şekillerde ödüyorlar. Rize, Rizeli 
hayırsever kardeşlerim sayesinde bir üni-
versite şehri haline geliyor. Sanayi yatırımı 
yapan da var, bugün burada gördüğümüz 
gibi eğitime, sağlığa yönelik hayırlar ya-
panlar da var. Ben bunun artarak devam 
edeceğine inanıyorum. 

Geçmişte en büyük mazeretimiz yoldu, 
ulaşımdı. Otobüs yolculuğu fiyatına ya-
kın bir rakamla İstanbul’dan İzmir’den 
Trabzon’a, oradan Rize’ye ulaşabiliyorsu-
nuz. Biliyorsunuz Karadeniz Otoyolu’nu 
bitirdik. Bugün Samsun’dan yola çıkıp, 
Artvin’e kadar rahat, konforlu, güvenli 
yolculuk yapmak mümkün. Samsun’un da 
başta Ankara ve İstanbul olmak üzere di-
ğer illerle bağlantı yollarını yapıyoruz. De-
niz yollarının, hava yollarının daha etkin 
ve verimli kullanımı için girişimlerimiz 
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oldu. Biraz önce de değindiğim gibi teşvik 
yoluyla yatırımları cazip hale getirdik. Hü-
kümet olarak yatırım önündeki engelleri 
kaldırmak yönünde kararlılığımız devam 
ediyor. Mevcut sorunları da inşallah önü-
müzdeki dönemde çözüme kavuşturmuş 
olacağız. Yani artık mazeretleri tek tek or-
tadan kaldırıyoruz. Bundan sonrası artık 
özel sektörün sorumluluğu. 

Biz, Rizeli kardeşlerimizden, çok daha faz-
la yatırım, çok daha fazla okul ve hastane 
bekliyoruz. İstiyoruz ki, büyükşehirlerdeki 
her bir hali vakti yerinde Rizelinin, bura-
da bir hayır eseri, bir imzası, bir hatırası 
olsun. Sadece Rize için değil, Türkiye’nin 
tüm şehirlerinde böyle bir geri dönüşüm 
seferberliğini başlattık ve inşallah sonuçla-
rını da almaya başladık. Ben, bu noktada, 
bir kez daha, Rize’ye, Türkiye’nin tüm şe-
hirlerine ahde vefa gösteren kardeşlerimi-
ze teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamlı 
girişimlerin Türkiye’nin geneline örnek 
olmasını canı gönülden temenni ediyo-
rum. Sözlerime burada son verirken, her 
birinizi ayrı ayrı kucaklıyor, hepinize sev-
gilerimi, saygılarımı sunuyor, her birinizi 
Allah’a emanet ediyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN

322

Sayın başkan, değerli milletvekilleri… 
Cumhuriyetimizin 60. Adalet ve Kalkın-
ma Partisinin 3. Hükümeti adına aziz 
milletimizi ve siz değerli milletvekillerini 
saygı ile selamlıyor, Meclisimizin 23. Dö-
neminin milletimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu 
anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, bugüne kadar ülkemize, 

milletimize hizmeti geçen bütün devlet ve 
siyaset adamlarına teşekkürü borç biliyo-
rum. Konuşmamın başında ülkemizde se-
çimlerin % 84 düzeyinde bir katılım oranı 
ile huzur ve güven içinde geçmesinden, 
sonuçların doğru ve hızlı biçimde açık-
lanmış olmasından duyduğum memnu-
niyeti ifade etmek istiyorum. Bunun için 
hükümet olarak büyük çaba sarf ettik, 
tüm ilgili kurumlarımız büyük bir başarı 

60. T.C. Hükümeti Programı

Ankara | 31 Ağustos 2007
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örneği sergilediler, kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel 
Seçimleri’nin yaz ortasında ve tatil mev-
siminde yapılmasına rağmen yüksek bir 
katılım ile gerçekleşmesi ve milli iradenin 
güçlü bir biçimde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde temsil edilmesi, demokrasi-
mizin “katılımcılık” ve “temsil” nitelik-
lerinin daha da güçlendiğinin açık bir 
göstergesidir. Bu seçim sonuçları, aynı 
zamanda, milletimizin siyaset kurumu-
na duyduğu güvenin en yüksek düzeye 
çıktığının da somut bir ifadesidir. 22 
Temmuz’da aziz milletimizden TBMM’de 
temsil yetkisi alan bütün siyasi partileri 
ve siz değerli milletvekillerini yürekten 
tebrik ediyor, Türkiye’ye yapacağınız hiz-
metlerde şimdiden başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri…

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, ülke 
gerçekleri ile tutarlı, inandırıcı ve güven 
verici politikalarla Milletimizin huzuruna 
çıkmayı en önemli ilke olarak benimsedik. 
Milletimizin siyaset kurumuna güveninin 
ancak böyle sağlanacağına inandık, inanı-
yoruz. Kuşkusuz siyasetimizin öznesi mil-
letimizdir. Büyük reformlarla Türkiye’yi 
zenginleştiren, ülkemizin itibarına itibar 
kazandıran siyasetimiz, yeni dönemde 
daha güçlü bir Türkiye için milletten 
aldığı gücü yine milletimizin hizmetine 
sunacaktır. Ülkemize kazandırdığımız 
başarılarla dolu beş yıllık iktidarımızın 
tecrübesiyle yeni hükümetimiz önümüz-
deki dönemi de Türkiye’ye kazandırma 

kararlılığındadır. Devamlılığı esas alan 
yeni Hükümet Programımız kuşkusuz bu 
dönem için Türkiye’nin önüne koyduğu-
muz yeni hedefleri de içermektedir. 

Değerli milletvekilleri…

58. ve 59. Hükümet Programları ülkemi-
zin yıllardır bekleyen sorunlarına gerçek-
çi çözümler içermekteydi. Bu çözümlerin 
büyük bir bölümünü hayata geçirmiş 
durumdayız. Birçok önemli reform, Hü-
kümetimizin ve Meclisimizin yoğun ça-
lışmaları sonucu başarı ile gerçekleşmiş; 
ekonomiden sosyal politikalara, sağlıktan 
eğitime, temel hak ve özgürlüklerden yar-
gı sistemine, yerel yönetimlerden çevreye, 
toplu konuttan ulaşıma, sosyal güvenlik 
sisteminden yoksulluğun azaltılması ve 
gelir dağılımının iyileştirilmesine kadar 
çok geniş bir alanda önemli mesafeler 
alınmıştır. Herkesin geleceğe güvenle 
baktığı,  demokrasimizin güçlendiği, 
Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarının 
kökleştiği ve ülkemizin itibarının arttığı 
bir dönem yaşanmıştır. AK Parti iktidarı, 
ülkemizde refahın artmasına ve istikrarın 
güçlenmesine önemli katkısı olan Avru-
pa Birliği’ne katılım sürecini başlatarak 
Türkiye’yi uzun vadede çok daha “öngö-
rülebilir” bir ülke haline getirmiştir. Av-
rupa Birliği hedefi, ülkemizin demokrasi, 
temel hak ve özgürlükler, hukukun üstün-
lüğü gibi konularda evrensel standartlara 
yaklaşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrı-
ca, kurumsal yapılanmalar ve sektörel po-
litikalar gibi pek çok konuda Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde neler yapacağını 
da şekillendirecektir. 
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22 Temmuz seçimleri öncesinde, iktidar 
olma sorumluluğu içinde, dürüst, popü-
lizmden uzak, gerçekçi vaatler içeren ge-
niş kapsamlı bir “Seçim Beyannamesi” ha-
zırladık ve kamuoyuna sunduk. Şu anda 
sizlere sunmakta olduğum Hükümet 
Programımız, Seçim Beyannamemizde 
yer alan geniş kapsamlı taahhütlerimizi 
esas almaktadır. Geride bıraktığımız icra-
at dönemi, ekonomide istikrarlı büyüme, 
kalkınma ve yapısal dönüşüm dönemi 
olmuştur. Türkiye’ye, insanımızın hayat 
kalitesini etkileyen her alanda önemli 
mesafeler aldırdık, ekonomik kalkınma 
sürecinde kritik bir eşiğe getirdik. Türki-
ye artık kalkışa hazır hale gelmiştir. Bu 
programda öngördüğümüz dönem sonu 
hedefleriyle Türkiye’yi bu kritik eşikten 
geçirmeyi başaracağımıza inanıyorum. 
Açıklayacağım program, istikrar zeminin-
de ilerleyen ekonomik ve sosyal gelişme 
sürecimizde bir ‘sıçrama dönemi’ prog-
ramıdır. Bu bakımdan temel hedefimiz, 
Türkiye’yi ‘take-off ’a, ‘kalkış’a geçirerek, 
daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşı-
maktır. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye Cumhuriyeti, ‘demokratik’, ‘laik’ 
ve ‘sosyal’ bir ‘hukuk’ devletidir. Anayasa-
mızın değişmez hükümleri ile belirlenmiş 
olan bu nitelikler bir bütündür ve Cumhu-
riyetimizin temel değerleridir. Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Anayasada tarifini bu-
lan ve birbirini tamamlayan bu temel de-
ğerlerin bütünlüğünün savunucusu ve bu 
bütünlük üzerinde yükselen Türkiye’nin 
güvencesidir. Cumhuriyetimizin 100. yılı-

na yaklaşırken, ülkemiz sivil bir uzlaşma 
anayasasını hak etmektedir. Yeni anayasa, 
Cumhuriyetimizin değiştirilemez temel 
nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata 
geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şe-
kilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
getirdiği ilke ve standartlarda güvence 
altına almalıdır. Yeni anayasa, olabilecek 
en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlan-
malıdır. 

Değerli milletvekilleri…

Demokrasinin ve hukuk devletinin nihai 
amacı, bütün temel hak ve özgürlükleri 
güvence altına almak, insanların korku 
ve endişeden uzak olarak güven içinde 
yaşamalarını sağlamaktır. Temel hak 
ve özgürlükler konusunda ülkemizin 
taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde 
belirtilen esaslar uygulanacak, özellikle 
Kopenhag Siyasi Kriterleri’ne tam uyum 
sağlanacaktır. “Sıfır Tolerans” anlayışı 
ile işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili 
meçhul cinayet gibi demokratik hukuk 
devletinde kabul edilemez insan hak-
ları ihlallerinin üzerine, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da büyük bir 
kararlılıkla gidilecektir. Hükümetimiz, 
demokrasinin daha da kökleşmesi için 
sivil toplumun güçlenmesini ve etkili bir 
kamuoyu denetimini gerekli görmekte-
dir. Hükümetimiz, çoğulcu ve katılımcı 
demokratik siyasal sürecin sivil toplum 
örgütlerine daha fazla açılmasına ve siya-
sal karar alma süreçlerinde ilgili toplum 
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kesimlerinin görüş ve önerilerini almaya 
devam edecektir. Hükümetimiz, medya-
nın bağımsızlığına önem vermektedir. 
Bireylerin doğru habere ulaşma hakkı, 
güçlü bir demokratik kültürün oluşması 
için birinci şarttır. Şeffaf bir yönetim, 
ancak bağımsız, tarafsız ve sorumlu bir 
medya ile mümkün olabilir. Bunun için 
de medyanın çoğulcu, şeffaf ve rekabetçi 
bir yapıda gelişmesi için gerekli adımlar 
atılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 

Bağımsız ve tarafsız yargı, adaleti sağla-
manın ön şartıdır. 

Yıllarca sorunlarla, yetersizliklerle ve 
cezaevi isyanlarıyla kamuoyunun günde-
mine gelen yargı teşkilatı; Adalet ve Kal-
kınma Partisi iktidarında AB’ye uyumu 
sağlanan temel kanunlarla, bilgi ve ileti-
şim teknolojilerinin etkin kullanımıyla, 
teknik donanımlarıyla birlikte yükselen 
modern adliye binalarıyla, evrensel stan-
dartlara uygun hale getirilen ceza ve infaz 
kurumlarıyla önemli mesafeler katetmiş-
tir. Önümüzdeki dönemde de adalet ve 
yargı reformu ile ilgili çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdüreceğiz. İhtilafları çık-
madan önlemek amacıyla “Koruyucu 
Hukuk” uygulamaları daha da geliştiri-
lecektir. Uyuşmazlıkların hızlı, basit, az 
giderle ve etkin bir şekilde çözülmesini 
sağlamak ve böylece yargı organlarının 
iş yükünü azaltmak amacıyla, özellikle 
hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm 
yollarını öngören yasal düzenlemeler ya-
pılacaktır. Mahkemelerin elektronik arşiv 

imkanlarından daha verimli bir şekilde 
yararlanması sağlanarak gerekli bilgi ve 
belgeler ile emsal kararlara zamanında 
erişim daha etkili hale getirilecek, yargı 
organları arasında kurulan bilgi ağı geliş-
tirilecektir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Kamu yönetiminin temel amacı, halkın 
hayatını kolaylaştırmak, huzur, güvenlik 
ve refah içinde yaşam kalitesini geliştir-
mektir. Kamu yönetiminin kuruluş ve 
işleyişinde idarenin bütünlüğü esastır; 
merkezi ve yerel yönetimler birbirini 
tamamlayarak güçlendirir. Kamu hizmet-
lerinde ‘beyana güven, basitleştirme ve 
mükerrer bilgi istememe’ esastır. AK Parti 
iktidarında, “şeffaf ” yönetime doğru çok 
önemli açılımlar yapılmış, Bilgi Edinme 
Kanunu çıkarılmıştır. Kanun sayesinde 
devlete ait birçok bilgiye vatandaşlar ko-
layca ulaşabilmekte ve kamuoyu deneti-
mi yapabilmektedir. Geçtiğimiz dönemde 
yönetimde dağınıklığı gidermek, aşırı 
merkezileşmeyi önlemek ve vatandaşla-
rımıza daha iyi hizmet sunabilmek için 
önemli düzenlemeler ve uygulamalar ger-
çekleştirilmiştir. Belediye ve il özel idare-
lerini, anayasamızda belirtilen “yerinden 
yönetim” ilkesine uygun olarak yeniden 
ele aldık ve çok temel sorunları çözüme 
kavuşturduk. Geçen dönem hazırlıklarını 
tamamlamış olduğumuz İl Özel İdareleri 
ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı bu 
dönemde çıkarılarak yerel yönetimleri-
miz mali yönden de güçlendirilecek, Köy 
Kanunu da yenilenecektir. 
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 Değerli milletvekilleri…

Yolsuzluk, vatandaş ile devlet arasındaki 
güven ilişkisini yaralayan, kamu kaynak-
larının haksızca gasp edilmesiyle ülkemi-
ze yıllarca ağır maliyetler ödeten temel 
bir sorundur. Hükümetimiz döneminde, 
yolsuzlukların önlenmesi ve hesabının 
sorulması yönünde çok ciddi tedbirler 
alınmıştır. Yolsuzluklar karşısında hü-
kümetimiz tavizsiz tutumunu sürdüre-
cektir. Vatandaşlık hizmetlerinin en hızlı 
şekilde görülebilmesinde, büyük zaman 
ve enerji kaybına yol açan bürokratik iş-
lemlerin en aza indirilmesinde teknolojik 
gelişmeler büyük imkanlar sunmaktadır. 
Önümüzdeki dönem bütün kurumların 
hizmetlerini elektronik ortama taşıması 
sağlanacaktır. Diğer taraftan, kısa bir 
süre içerisinde, “Tek Kart” projesi mille-
timizin hizmetine sunulacaktır. Böylece, 
vatandaşlarımız her kurum için ayrı ayrı 
kartlar taşımak yerine, üzerinde bulun-
duracağı tek bir kartla; hem vergi ve nü-
fus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, 
hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetle-
rinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, 
ruhsat, pasaport ve benzeri. işlemlerini 
yürütebilecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Milletimizin demokrasi ve güvenlik ta-
leplerini eş zamanlı olarak ve birbirini 
tamamlar bir şekilde karşılamak ana 
hedefimizdir. Gerçek anlamda huzur ve 
güvenlik, özgürlüğün ve adaletin tam an-
lamı ile yaşandığı bir toplumda mümkün-
dür. Geçen beş yıllık dönemde güvenliğin 

gerek yasal altyapısı gerekse güvenlik 
güçlerinin etkinleştirilmesi konusunda 
önemli adımlar atılmıştır. Mobil iletişim 
teknolojisi kullanılarak, kentlerimizin 
cadde, sokak ve meydanları görüntülü 
güvenlik denetimine alınmıştır. Proje, 58 
il ve 36 ilçeye yaygınlaştırılmıştır. Önü-
müzdeki dönemde, artan bir kararlılıkla 
ve etkinleştirilecek politika ve program-
larla, halkımızın huzur ve güvenliğini 
sağlamaya dönük çabalarımız yoğunlaştı-
rılacaktır. Genel kolluğun önleyici kolluk 
yetkileri, yapılacak yasal düzenlemelerle 
yeniden tanımlanacak, polis ve jandarma, 
gerek insan kaynakları gerekse teknoloji, 
teçhizat ve malzeme bakımından daha da 
güçlendirilecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz, milletimizin birlik ve be-
raberliğini, ülkemizin bölünmez bütün-
lüğünü ve üniter yapımızı güçlendirecek 
politikaları esas almaktadır. Ulusal gü-
venliğimize kastedecek her türlü oluşu-
ma karşı tavizsiz tutumumuz kararlılıkla 
sürecektir. Hiçbir şiddet ve terör odağının 
nüfuz edemeyeceği en büyük gücün mil-
letimizin birlik ve beraberlik ruhu oldu-
ğunu iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, 
güvenliğine, hudutlarına ve büyük bir 
mücadeleyle kazanmış olduğu istiklaline 
ilelebet sahip çıkma kararlılığındadır. Ül-
kemiz son 30 yıldır bölücü terör belasıyla 
karşı karşıyadır. Bu süreçte, sosyal ve eko-
nomik sorunlar ile kültürel hassasiyetler 
sürekli istismar edilmiş ve ülkemiz ağır 
bedeller ödemiştir. 
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AK Parti iktidarı, Türkiye’nin milli güven-
liğini geniş bir açıdan ele almış, güven-
liğin askeri, diplomatik, ekonomik, kül-
türel ve toplumsal boyutlarını bir bütün 
içinde değerlendirerek iç ve dış güvenli-
ğimizin sağlanmasında büyük kararlılık 
göstermiştir. Bütün vatandaşlarımızın or-
tak aidiyet duygusunu güçlendirmek ve 
terörün kaynaklarını kurutmak amacıyla 
etkin ve kapsamlı politikalar uygulamış-
tır. Türkiye’nin her bir köşesinde sosyal 
ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, 
hiçbir bölgemizin geride kalmamasını 
sağlamak amacıyla çalışmalarımız yo-
ğunlaşarak devam edecektir. İktidarımız 
döneminde terörizmle mücadele konu-
sunda Türkiye’nin haklı konumunu ulus-
lararası platformlarda etkin bir şekilde 
savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. 
Milli güvenliğimizi güçlendirmek, ulusal 
birliğimizi muhafaza etmek için verdiği-
miz mücadeleyi, 60. Hükümet dönemin-
de de her türlü meşru aracı kullanarak 
devam ettireceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Atatürk’ün “yurtta sulh, cihanda sulh” 
ilkesine uygun olarak ve ülkemizin tarihi 
ve stratejik konumu gereği Türkiye’nin 
güçlü bir milli savunma sistemine sahip 
olması temel politikamız olmuştur. Bu 
anlayışla hem milli savunma sanayimizi 
güçlendirme çalışmalarına ağırlık veril-
miş, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
her türlü ihtiyacının zamanında karşılan-
masına öncelik verilmiştir. İktidarımız 
döneminde yapılan çalışmalarla,  2002 
yılında % 25 olan Silahlı Kuvvetlerimizin 

ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma 
payı bugün % 50’ye yaklaşmıştır. Savun-
ma sanayimizin uluslararası etkinliği de 
artırılmış, askeri hücumbot ve gemiler, 
silah, diğer savunma araç-gereçleri ile 
komuta kontrol ve elektronik harp sis-
temleri ihracatımız 350 milyon dolara 
çıkarılmıştır. Türkiye bu dönemde, güçlü 
ordusu ve savunma sanayiyle başta NATO, 
AB ve BM organizasyonları içinde birçok 
ülkede barışın korunması ve güvenliğin 
sağlanması misyonu çerçevesinde önemli 
roller üstlenmiştir. Türkiye’nin gücünü 
her türlü şart ve coğrafyada hissettirecek, 
hem konvansiyonel hem de asimetrik mu-
harebeleri icra edebilecek, caydırıcılığı, 
beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek 
bir savunma sistemi ve gücünün oluştu-
rulması ana hedefimiz olmuştur. Olmaya 
devam edecektir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Verimsiz koalisyon yapıları ile geçen 
1990’lı yıllar, ülkemizin “kayıp yılları” ol-
muştur. 1994, 1999 ve nihayet 2001 krizi 
ile anılan bu yıllar; büyümenin durduğu, 
enflasyonun, faizlerin ve borç yükünün 
hızla yükseldiği, işsizliğin arttığı, yolsuz-
lukların makro dengeleri sarsacak boyut-
lara yükseldiği, halkımızın geleceğe dair 
umutlarını kaybettiği, uluslararası alanda 
itibarımızın yitirildiği yıllardır. AK Parti 
iktidarı göreve başladıktan hemen sonra 
siyasi istikrar hızla güçlenmiş, seçimler-
den önce partimizin tüm ayrıntılarıyla 
ilan etmiş olduğu çok kapsamlı bir ekono-
mik program uygulanmaya başlanmıştır. 
2003–2007 dönemi Cumhuriyet tarihimi-
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zin en parlak dönemlerinden biri olarak 
kayıtlara geçmiştir. Bu dönemde Türkiye, 
gelişen ülkeler arasında “yükselen yıldız” 
olarak adlandırılmış, bir “başarı örneği” 
olarak tüm dünyada övgüyle anılır olmuş-
tur. Hükümetimizin tüm politikalarının 
ve yönetim anlayışının ekseninde “güven” 
kavramı vardır. Ekonomi alanında elde 
ettiğimiz tarihi başarıların en önemli 
sebebi de ülkemizde oluşturduğumuz 
güven ortamıdır. Hükümetimiz, ekonomi 
politikalarında “şeffaf lık”, “süreklilik”, 
“tutarlılık” ve “öngörülebilirlik” ilkelerini 
esas almaya devam edecektir. 

İktidarımız, yapacaklarını ve ortaya çıkan 
sonuçları, ilgili tüm taraflarla son derece 
şeffaf bir biçimde paylaşmakta ve bu-
nun yararlarını yaşayarak görmektedir. 
Politikaların tüm unsurlarının birbiriyle 
tutarlı olmasına özen göstermekte, bütün 
uygulamaların ortak hedef lere ulaşma 
yönünde gerçekleşmesini sağlamaktadır. 
Akşamdan sabaha politika değiştirme-
mekte, uygulamalarda süreklilik sağlaya-
rak halkımız ve ekonomik karar alıcılar 
için güvenilir bir ortam oluşturmaktadır. 
Ulusal ve uluslararası yatırımcıların 
Türkiye’yi bir yatırım yeri olarak tercih 
etmesinde; yatırımların, ekonomik büyü-
menin ve böylece istihdamın artmasında 
önemli bir rol oynayan AB hedefi, ekono-
mimizin geleceğini güçlü bir çerçeveye 
oturtmaktadır. 

Değerli milletvekilleri…

Sağlıklı ve işleyen bir piyasa ekonomisi, 
güçlü ve yerleşik bir demokratik temel 

üzerinde inşa edilebilir. Temel hakların 
korunuyor olması, temel özgürlüklere 
saygı duyulması, hukuk devletinin bütün 
kuralları ve kurumları ile varlığı, sürdürü-
lebilir bir ekonomik kalkınmanın ana di-
namiğini oluşturur. Bu gerçeği başından 
itibaren gören hükümetimiz, başarıyla 
uyguladığı ekonomik programını, demok-
ratikleşme çabaları ile bütünleştirmeye 
ve bu iki süreci birbirini tamamlayan un-
surlar olarak görmeye devam edecektir. 
Çağdaş normlara dayalı olarak işleyen bir 
hukuk düzeni, ekonomik kalkınmanın 
ön şartları arasında yer alır. Can ve mal 
güvenliğini sağlayan, keyfiliğe kapalı, gü-
nübirlik tartışmaların ve siyasi etkilerin 
üstünde bir hukuk sistemi, ekonomik faa-
liyetlerin güven ve öngörülebilirlik içinde 
yürütülmesini sağlar. 

Değerli milletvekilleri…

Sosyal refahtaki artışın kalıcı bir şekilde 
devamı ise mal ve hizmet sektörlerindeki 
rekabet ortamını iyileştirmek ve böylece 
verimliliğin artmasını sağlamak ile müm-
kündür. Rekabet ortamının iyileştirilme-
sindeki en önemli konulardan birisi, dev-
letin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi, 
düzenleme ve denetleme fonksiyonlarına 
ağırlık vermesidir. Bu çerçevede, hükü-
metimiz, özelleştirme uygulamalarını 
sadece kamu için bir gelir kaynağı olarak 
görmemekte, üretimdeki verimliliğin ve 
istihdamın artmasını sağlayacak önemli 
bir politika aracı olarak değerlendirmek-
tedir. Ekonomimiz dışa açılıp uluslararası 
piyasayla çok daha iyi bir şekilde entegre 
oldukça, halkımızın refahı da artacaktır. 
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Uluslararası bilgi birikimi ve teknoloji 
getiren, rekabet gücünü artıran, dış denge 
açısından önemli bir finansman kaynağı 
oluşturan, yeni pazarlara açılımı sağlayan 
ve en önemlisi istihdamı artıran uluslara-
rası doğrudan yatırımların Türkiye’ye ar-
tan oranlarda gelmesini sağlamak temel 
hedeflerimizdendir. Küresel sermayenin 
özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik 
yeni yatırımlara yönelmesi için gerekli 
ortam oluşturulacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Ekonomik programımızın temel unsurla-
rından biri mali disiplindir. AK Parti ik-
tidarı her yıl arka arkaya ilan ettiği bütçe 
hedeflerini tutturmuştur. Programımızın 
bir diğer unsuru ise Merkez Bankamızın 
bağımsızlık ilkesi çerçevesinde uygula-
dığı para politikalarıdır. Para politikala-
rının temel önceliği fiyat istikrarıdır. AK 
Parti iktidarı döneminde enflasyonla mü-
cadelede büyük başarılar elde edilmiştir. 
Türkiye’ye sermaye girişinin ve çıkışının 
serbest olması, ekonomik programımızın 
bir diğer temel unsurudur. Açık bir eko-
nomik yapı başarımızın temel faktörlerin-
dendir. Programımızın bir diğer unsuru 
ise “serbest kur rejimidir”. Kurun piyasa 
şartlarında oluşması, ekonomimizin iç 
veya dış şoklardan daha az etkilenmesini 
sağlamaktadır. AK Parti iktidarı, gerçek-
leştirdiği yapısal reformlarla, ekonomide 
elde ettiği başarılara kalıcı bir zemin ha-
zırlamıştır. Türkiye ekonomisini iç ya da 
dış etkilere karşı çok daha korunaklı bir 
yapıya kavuşturmuştur. Ekonomik prog-
ramda öngördüğü kamu sektörü, finans 

sektörü ve sosyal güvenlik gibi alanlarda 
pek çok reformu tamamlamıştır. Hükü-
metimiz önümüzdeki dönemde de yapısal 
reformlara kararlılıkla devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Ekonomimiz, 2002 yılından bu yana ke-
sintisiz olarak ilk defa 21 çeyrek boyunca 
büyüme kaydetmiştir. 2003-2006 yılları 
arasında ortalama büyüme oranı yüzde 
7.3 olmuştur. 2002 yılında 181 milyar 
dolar seviyesinde olan milli gelirimiz, 
2.2 kat artarak 2006 yılında 400 milyar 
dolara yükselmiş ve ülkemiz dünyanın 
17. büyük ekonomisi haline gelmiştir. 
Kişi başına milli gelir 2002’de 2 bin 598 
dolar iken, 2006 sonu itibarıyla 5 bin 477 
dolara yükselmiştir. 2013 yılı için hedefi-
miz 800 milyara yaklaşan bir milli gelire 
ulaşmak, kişi başına geliri 10 bin dolara 
çıkarmaktır. Ekonomide hızlı bir büyüme 
sağlanırken, eş zamanlı olarak enflasyon 
düşürülmüştür. Vatandaşımızın cebinde-
ki parayı durduğu yerde eriten enflasyon 
temmuz 2007 sonunda son 38 yılın en 
düşük oranına inmiş, yüzde 6.9 olmuştur. 

Hükümetimiz, enflasyonu kalıcı, hızlı ve 
adaletli bir kalkınma sürecinin önündeki 
en önemli engel olarak görür. Enflasyonu 
tek haneli seviyelere getirmekle yetine-
meyiz. Yeni dönemdeki hedefimiz fiyat 
istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmek-
tir. Ekonominin genelindeki fiyat artışları 
iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir 
seviyelere kalıcı olarak ininceye kadar 
bu mücadeleye devam edeceğiz. Bunu 
gerçekleştirirken operasyonel bağımsız-
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lığını koruyacağımız Merkez Bankası’na, 
uygulayacağımız maliye politikamızla 
destek vereceğiz. Ayrıca, gerek makro dü-
zeydeki yapısal reformlar, gerekse mal ve 
özellikle hizmetler sektöründe rekabeti 
artırıcı mikro reformlar yoluyla enflasyo-
nun düşük tek haneli seviyelere inmesi 
için çalışacağız. Bu amaçla ‘enf lasyon 
hedeflemesi’ rejimini geliştirmeye devam 
edeceğiz. AK Parti iktidarı Türk parasına 
itibarını yeniden kazandırmış, başarılı bir 
operasyonla liradan altı sıfır atılmıştır. 
2009 yılında ise “Yeni” ibaresi kaldırıla-
cak ve paramız yeniden Türk Lirası adını 
alacaktır. 

Dünyaya açılan ve özgüveni yükselen 
ülkemizin dış ticaret hacmi de çarpıcı 
bir büyüme göstermiştir. 2002-2006 dö-
neminde dış ticaret hacmimiz 87 milyar 
dolardan 223 milyar dolara yükselmiştir. 
İhracatımız 2002 yılında 36 milyar do-
lar seviyesinde iken, 2007 yılı Temmuz 
ayı itibarıyla 12 aylık ihracat rakamı 97 
milyar dolara ulaşmıştır. 2013 yılında 
ihracatımızın 200 milyar doları aşmasını 
bekliyoruz. Cari açığın finansmanın-
da doğrudan küresel yatırımların payı 
önemli ölçüde artış göstermiştir. Yıllarca 
ortalama 1 milyar dolar civarında seyre-
den doğrudan küresel sermaye yatırımla-
rı tam anlamıyla bir sıçrama göstermiş ve 
2006 yılında 20.1 milyar dolar seviyesine 
yükselmiştir. 2007 yılının ilk altı ayında 
ise doğrudan sermaye girişi 12 milyar do-
lara yaklaşmıştır. 

Merkez Bankası döviz rezervleri 2002 yılı 
sonunda 26.8 milyar dolar iken, 2007 yılı 

Ağustos ayında en yüksek tarihi seviyesi-
ne ulaşarak 70 milyar dolara yaklaşmıştır. 
Böylece ekonomimizin dış şoklara daya-
nıklılığı artmıştır. Bütçe disiplini sağlan-
mış, kamu borçlarının çevrilme endişesi 
tarihe karışmıştır. 2002 yılında kamu 
açıklarının milli gelire oranı yüzde 12.6 
iken, 2006 sonunda bu açık fazlaya dö-
nüşmüş ve milli gelirin yüzde 3’ü civarın-
da fazla verilmiştir. Program tanımlı faiz 
dışı fazlanın GSMH’ye oranı 1993-2002 
ortalaması olan yüzde 0.4 seviyesinden 
2003-2006 döneminde yüzde 6.5 seviye-
sine yükselmiştir. 1985-2002 arasında 18 
yılda yapılan özelleştirme tutarı sadece 8 
milyar dolar iken, 2003 yılından bugüne 
kadar yapılan özelleştirme toplamı 33 
milyar dolara ulaşmıştır. Böylece kamu-
nun ekonomideki ağırlığı azaltılırken 
özel sektörün rolü artırılmıştır. Önümüz-
deki dönemde özelleştirme programımızı 
kararlılıkla devam ettireceğiz. 

Değerli milletvekilleri… 

Sadece gelecek 5 yılı değil, 2013 yılını ve 
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı-
nı hedefliyoruz. 17 Nisan 2007’de açıkla-
dığımız ve Türkiye’nin AB Müktesebatı’na 
uyumu için 2013 yılına kadar uygulaya-
cağımız program çerçevesinde, ekonomik 
değişim ve dönüşümü de kapsayan 200 
kadar yasal düzenleme ve 600 kadar ikin-
cil düzenlemeyi tamamlayacağız. 2023 
yılında satın alma paritesine göre milli 
hasıla büyüklüğü bakımından ülkemizin 
dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer al-
ması ana hedefimizdir. 
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Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Kamu borç yükünün düşmeye devam et-
mesi, cari açığın kontrol altında tutulma-
sı ve enflasyonun daha da düşük oranlara 
çekilmesi ancak mali disiplinle mümkün-
dür. Toplam Kamu Net Borç Stoku’nun 
GSMH’ye oranı ise 2002 yılı sonundaki 
yüzde 78 seviyesinden 2006 yılı sonun-
da yüzde 45 düzeyine gerilemiştir. Söz 
konusu dönemde borç stoku içerisindeki 
döviz ve dövize endeksli borçların payı 
% 58’den yüzde 19’a düşerken, Yeni Türk 
Lirası cinsinden borçların payı yüzde 
42’den yüzde 82’ye çıkmıştır. Borç stoku 
kur ve faiz riskine karşı daha korunaklı 
bir yapıya kavuşturulmuştur. Önümüzde-
ki dönemde kamu borcunun milli gelire 
oranı daha da aşağı düşürülecektir. 

Mali disiplinin doğrudan ve en çarpıcı 
yansıması borçlanma maliyetlerinde gö-
rülmüştür. Türk Lirası cinsinden iskon-
tolu Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin 
(DİBS) faiz oranı, 2002 yılı Ekim ayında 
yüzde 64 iken, 2006 yılı Nisan ayında 
yüzde 14’e gerilemiştir. Son dönemlerde 
global piyasalardaki olumsuz gelişmelere 
rağmen, söz konusu faiz oranları 2007 
Ağustos ayı itibariyle yüzde 17-19 aralı-
ğında seyretmektedir. Hükümetimizin 
hedefi önümüzdeki dönemde nominal 
faizleri tek haneye indirmektir. Uygulaya-
cağımız vergi politikalarının temel amacı; 
ekonomide kayıt dışılığın azaltılması, 
rekabet gücümüzün artırılması, daha ba-
sit, adil ve geniş tabanlı bir vergi sistemi 
oluşturmaktır. İktidarımız döneminde 
kurumlar vergisini yüzde 33’ten yüzde 

20’ye, gelir vergisinin üst dilimini yüz-
de 45’ten yüzde 35’e düşürdük. Eğitim, 
sağlık, gıda, giyim gibi alanlarda KDV 
oranını yüzde 18’den yüzde 8’e düşür-
dük. Önümüzdeki dönemde, öncelikle 
istihdam üzerindeki yükler olmak üzere 
vergi oranlarını indirmeye devam ede-
ceğiz. Damga vergisi başta olmak üzere, 
işlemler üzerindeki vergileri kademeli 
olarak kaldıracağız. Vergi politikalarında 
öngörülebilirliği artıracak, vergi mevzua-
tını sadeleştireceğiz. Hükümetimiz, kayıt 
dışılığı, işletmelerin verimliliğini azaltan, 
büyümesini engelleyen ve rekabet edebi-
lirliğini azaltan bir sorun olarak görmek-
tedir. Önümüzdeki dönemde de kayıt dı-
şılıkla mücadele öncelikli alanlarımızdan 
biri olacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Uygulamaya koyduğumuz ve bankacı-
lık sektörünü yeniden yapılandırmayı 
amaçlayan program ile sektörün kırıl-
ganlığının giderilmesine yönelik önemli 
gelişmeler sağladık. Sağlıklı bir banka-
cılık sisteminin reel kesim ve ekonomik 
büyüme için ne kadar önemli olduğunu 
bilen hükümetimiz, önümüzdeki dö-
nemde, bir yandan sektördeki rekabet 
ortamının gelişmesi, diğer yandan reel 
kesimin bankacılık sisteminden daha faz-
la faydalanabilmesi için gerekli her türlü 
önlemi zamanında ve kararlılıkla almaya 
devam edecektir. Sanayi politikamızın te-
mel hedefi, rekabet gücümüzü verimlilik 
ve teknolojik yenilik ekseninde artırmak, 
özel sektör öncülüğünde dışa dönük bir 
yapı içinde sürdürülebilir kalkınmayı 
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sağlamaktır. Bu hedefe, piyasa koşulla-
rında ve taraf olduğumuz uluslararası an-
laşmaları gözeterek ulaşacağız. Ülkemize 
döviz kazandıran, çok sayıda insanımıza 
aş ve iş imkanı sunan turizm sektörü, AK 
Parti iktidarı döneminde hızla büyümüş 
ve dünyayla rekabet edebilir en önemli 
üstünlük alanlarımızdan birisi haline 
gelmiştir. Türkiye’nin dünya çapında 
bir marka olması hedefi doğrultusunda 
yaptığımız çalışmalar neticesinde, ülke-
mize gelen turist sayısı ve gelirlerimizde 
önemli artışlar olmuştur. 2006 yılında 
ülkemize gelen turist sayısı 19 milyona 
yükselirken, turizm gelirlerimiz yaklaşık 
17 milyar dolar olmuştur. 2013 yılında 
turizm gelirlerimizin 40 milyar dolara 
yaklaşmasını hedefliyoruz. 

Değerli milletvekilleri…

Enerji politikamızın temel amacı; reka-
betin oluştuğu şeffaf bir serbest piyasa 
mekanizması ile artan nüfusumuzun ve 
hızla gelişen ekonomimizin enerji ihtiya-
cının sürekli, kaliteli, güvenli ve uygun 
maliyetlerle temin edilmesidir. Enerji po-
litikamızda ana unsur, enerji arz güvenli-
ğidir. Elektrik üretim ve dağıtımında özel 
sektör katılımının sağlanması, rekabetin 
oluştuğu işleyen bir piyasanın oluşturul-
ması, tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilme-
si ve enerji üretiminde azami oranda iç 
kaynak kullanarak ithalata bağımlılığın 
azaltılması temel önceliklerimizdir. Bü-
tün dünyada enerji ve özellikle elektrik 
fiyatları hızla artarken, yukarıda sayılan 
tedbirler sayesinde, iktidarımız dönemin-
de, konutlarda tüketilen elektriğe hiç zam 

yapılmamıştır. Ayrıca, sanayide tüketilen 
elektriğin fiyatında yüzde 5 indirim yapıl-
mıştır. Doğalgazdan faydalanan il sayısı 
9’dan 47’ye çıkarılmıştır. Yeni dönemde 
doğalgazı tüm şehirlerimize yaygınlaştır-
mayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde 
enerji sektöründe; yatırımcıya, tüketiciye 
ve ilgili kesimlere güven veren, belirsizlik 
içermeyen bir ortam oluşturulacaktır. Dü-
zenlenmiş işleyen piyasa yapısını oluştur-
mak için başlatılmış olan çalışmalar hızla 
tamamlanacak, öngörülebilirlik sağlana-
cak ve özel sektörün yatırım yapmasının 
önündeki engeller kaldırılacaktır. 

İktidarımız döneminde tamamladığımız 
Bakü-Tif lis-Ceyhan Boru Hattı örneğin-
de görüldüğü gibi, bölgemizde bulunan 
petrol, doğal gaz ve elektrik gibi enerji 
kaynaklarının uluslararası pazarlara 
ulaştırılmasında daha fazla rol üstle-
nerek, ülkemizin jeo-stratejik konumu 
güçlendirilecektir. Hazar Bölgesi ve Orta-
doğu gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına 
ulaştırmayı öngören Türkiye-Bulgaris-
tan-Romanya-Macaristan-Avusturya (NA-
BUCCO) Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin 
gerçekleşmesi için çabamız sürdürüle-
cektir. Avrupa elektrik sistemine ülkemiz 
elektrik sisteminin entegrasyonuna yöne-
lik çalışmalar en kısa sürede tamamlana-
caktır. Ayrıca, Türkiye, Yunanistan ve İtal-
ya (Güney Avrupa Hattı) arasında, yılda 
12 milyar metreküp kapasiteli Doğalgaz 
Boru Hattı ile elektrik iletim hattı devre-
ye yakında alınacaktır. Bu çalışmaların 
tamamlanmasıyla ülkemiz enerji geçişi 
konusunda önemli bir altyapıya kavuşa-
cağı gibi, kendi arz güvenliği açısından 
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da avantajlar elde edilecektir. Boyabat, 
Deriner, Ermenek ve Ilısu Barajları bu dö-
nemde tamamlanacak, Yusufeli Barajı’nın 
yapılmasına başlanacaktır. Kamu yatırım 
programında yer alan hidroelektrik ve 
termik santral projelerinin hızla tamam-
lanması öncelik taşıyacaktır. Alternatif 
enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 
çalışılacaktır. Yenilenebilir enerji kaynak-
larından azami şekilde istifade etmek ve 
uygulamaları yaygınlaştırmak için yapı-
lan çalışmalara devam edilecektir. Enerji 
kaynaklarımıza nükleer enerjinin de 
eklenmesi için gerekli hukuki çalışmalar 
hızla sonuçlandırılacak, özel sektörün bu 
alandaki yatırımları desteklenecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Önümüzdeki dönemde ülkemizin altyapı 
ihtiyacının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
hızlandıracak şekilde karşılanması esas 
olacaktır. Bu nedenle AK Parti iktidarı, 
göreve geldiğinde ilk iş olarak ulaşım sis-
temlerinin dengeli bir şekilde gelişimini 
sağlayacak bir Ulaştırma Ana Plan Strate-
jisi hazırlamıştır. Bu planda hedef gelecek 
on yıl için; kara, deniz, demiryolu ve hava 
taşımacılığının birbirine paralel gelişimi-
ni sağlamak, gerçekleştirilecek projelerle 
deniz ve hava taşımacılığı ile demiryolu 
öncelikli olmak üzere tüm ulaşım türleri 
arasındaki dengeyi sağlamaktır. 

İktidarımız döneminde Cumhuriyet tari-
himizin en uzun bölünmüş yol ağı yapıl-
mıştır. 2002 yılı sonu itibariyle bölünmüş 
yol ağı toplam 4 bin 326 kilometre. iken, 
sadece 4.5 yıllık dönemde 6 bin 700 kilo-

metre. yeni bölünmüş yol ağı tamamlan-
mış, böylece otoyollar dahil bölünmüş yol 
uzunluğumuz 12 bin 700 kilometre. ye 
ulaşmıştır. Şu anda yapımı devam etmek-
te olan bölünmüş yolların toplamı 1800 
kilometredir. Hedefimiz, bölünmüş yol 
ağının toplam uzunluğunu 15 bin kilo-
metreye çıkartmaktır. 

Demiryollarımıza dönemimizde yapılan 
yatırım miktarı, son 40 yılda yapılanın 
üzerine çıkmıştır. Demiryollarında; hızlı 
tren çağını başlatmak, mevcut sistemi 
yenilemek, yeniden yapılanmayı sağla-
mak, özel sektörün dinamizmini demir-
yollarına aktarmak, işletmelerin tedarik 
sürecine değer katan bir anlayışa geçmek 
ana hedef olarak belirlenmiştir. Ankara–
İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Ankara-
Sivas, Ankara- Afyonkarahisar-İzmir, kori-
dorlarından oluşan ağ üzerinde hızlı tren 
çalışmaları süratle devam etmektedir. An-
kara-İstanbul arasında seyahat süresini 3 
saate indirecek hızlı tren projesine büyük 
önem veriyoruz. Ankara-Eskişehir etabı 
bitti. Eskişehir-Köseköy etabının ihalesi 
yapıldı. Sadece ülkemizin değil dünyanın 
da önemli projelerinden biri olan MAR-
MARAY projesini hayata geçiriyoruz. 
Önümüzdeki dönemde demiryolu ağını 
daha da geliştirmeyi planlıyoruz. 

Günümüzün en hızlı ulaşım sektörü olan 
havacılık, iktidarımız döneminde çağ 
atlamıştır. İç hatlarda tekel kaldırılmış, 
uyguladığımız teşvikler sayesinde özel 
şirketlerin yurdun her tarafına tarifeli 
sefer yapması sağlanmıştır. Bunun so-
nucu olarak, 2002’de 8.5 milyon olan iç 
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hat yolcu sayısı 29 milyona ulaşmıştır. 
2002’de toplam (iç ve dış hat) yolcu sayısı 
33.5 milyondan 2006 sonunda 62 milyo-
na yükselmiştir. Başkentimiz başta olmak 
üzere, birçok ilimiz modern terminal 
binalarına kavuşturulmuştur. Yeni dö-
nemde, havacılıkta başlattığımız serbest-
leşme politikası, dış hatları da kapsayacak 
şekilde yaygınlaştırılacaktır. Denizcilik 
sektörü de iktidarımız döneminde altın 
çağını yaşamış, birçok proje hayata geçi-
rilmiştir. Özellikle gemi inşa sanayinde 
büyük atılımlar yapılmış, Türkiye sayılı 
gemi üreticisi ülkeler arasına girmiştir. 
Bu sektörlerdeki atılımlar artarak devam 
edecektir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

İktidarımız döneminde, nüfusumuzun 
önemli bir kesiminin yaşadığı kırsal alan-
da tarım ve tarım dışı sektörleri bir bütün 
olarak ele alınmış, köklü ve süreklilik ar-
zeden bir kırsal kalkınma programı uygu-
lanmaya başlanmıştır. İlk kez bir “Kırsal 
Kalkınma Stratejisi” hazırlanmıştır. Bu 
strateji doğrultusunda kırsal kesimde iş 
imkanlarını çeşitlendirmek ve gelir dü-
zeyini yükseltmek için kırsal kalkınma 
yatırımlarının desteklenmesi projeleri 
uygulamaya konulmuş, ayrıca AB fonla-
rından yararlanmak için Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu kurul-
muştur. 

Başta yol ve içme suyu olmak üzere ül-
kemizin her köşesinde köylerimizin ve 
beldelerimizin alt yapısını tamamlamak 
için KÖYDES ve BELDES projelerine 2 

yılda toplam 4.5 milyar YTL’nin üzerinde 
bir kaynak tahsis edilmiştir. 2005 ve 2006 
yıllarında toplam; 11 bin 706 içme suyu 
projesi, 24 bin 280 kilometre. asfalt yol, 
32 bin 023 kilometre. stabilize ve ham 
yol yapılmıştır. 2007 yılı sonu itibariyle; 
21 bin içme suyu projesi, 50 bin kilomet-
re. asfalt yol, 45 bin kilometre. stabilize 
ve ham yol tamamlanmış olacaktır. Bu 
dönemde, KÖYDES projesi kapsamında 
köylerimizin elektrik altyapı sorunları 
çözülecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Ülkemizde 6.1 milyon kişinin istihdam 
edildiği ve çalışan nüfusun yüzde 27’si-
nin geçimini sağladığı tarım sektörü, 
insanımızın temel ihtiyaçlarının karşılan-
masındaki vazgeçilmezliği nedeniyle ha-
yati öneme sahiptir. Tarım sektörümüzün 
rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmak ve orta vadede 
uygulayacağımız politikaları net olarak 
ortaya koymak için iktidarımız, Tarım 
Stratejisi Belgesi’ni hazırlamış ve “Tarım 
Çerçeve Kanunu”nu başta olmak üzere 
tohumculuk, depoculuk, toprak ve arazi 
kullanımı, tarım sigortası, organik tarım, 
üretici birlikleri ve kırsal kalkınmayı 
destekleme alanlarında gerekli yasal 
düzenlemeler yapılmıştır. Önümüzdeki 
dönemde bu düzenlemelerin hayata geçi-
rilmesine büyük önem verilecektir. Petrol 
fiyatlarında meydana gelen artışın üreti-
ciye yansıtılmaması için çiftçilerimize ilk 
defa mazot desteği verilmeye başlanmış-
tır. Bu destek önümüzdeki dönemde de 
devam edecektir. 
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2002 yılında yüzde 59 olan tarımsal 
kredi faiz oranları düşürülerek, kredi 
türüne göre yüzde 7-13 aralığına çekil-
miştir. Önümüzdeki dönemde faizler 
daha da aşağı çekilecektir. 2002 yılında 
Ziraat Bankası aracılığıyla verilmiş olan 
tarımsal kredi miktarı 228 milyon YTL 
iken, Ağustos 2007 itibariyle bu miktar 
4.4 milyar YTL’ye yükselerek 19 kat artış 
sağlanmıştır. Tarımsal krediler yaygınlaş-
tırılarak devam edecektir. 

Tarım Bakanlığı, Hazine ve Ziraat Ban-
kasının müşterek olarak başlattığı “yağ-
murlama-damlama” ile sulama projeleri 
yaygınlaştırılacaktır. Tarım alanlarındaki 
en yeni bilgi birikimini çiftçimizin aya-
ğına götürmek amacıyla 2 bin 500 ziraat 
mühendisi ile veteriner hekimin 20 bin 
köye hizmet verecek şekilde merkez köy-
lerde istihdamı ve ikameti sağlanmıştır. 
Önümüzdeki dönemde bu tarım danış-
manlarının sayısı 10 bine çıkarılacak ve 
bütün köylerimize hizmet vermeleri sağ-
lanacaktır. 

İthalatımızda önemli bir yer tutan yağlı 
tohumlar başta olmak üzere ülkemizde 
arz açığı olan ürünlere yönlendirme teş-
vikleri uygulayacağız. Pilot uygulaması 
başlatılan havza bazlı teşviklerini ülke 
geneline yaygınlaştıracağız. Pazar garan-
tili sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak 
tedbirler alacağız. Hayvancılık sektö-
ründe büyük bir potansiyele sahip olan 
ülkemizin rekabet gücünü artırmak için 
başlattığımız zihniyet devrimini kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile esnaf 
ve sanatkarımız ekonomik ve sosyal ya-
pımızın omurgasını teşkil etmektedir. Bu 
kesimin güçlenmesini hayati derecede 
önemsiyoruz. İktidarımız döneminde, 
devletin borçlanma gereğindeki azalmaya 
paralel olarak, özel bankacılık ve finans 
sistemi küçük girişimcilere daha geniş 
imkanlar sunmaya başlamıştır. Halk 
Bankası esnaf ve sanatkar kredileri 2002 
yılında 154 milyon YTL iken, yaklaşık 17 
kat artarak Ağustos 2007 itibariyle 2.6 
milyar YTL’ye yükselmiştir. KOBİ kre-
dileri ise 2002 yılında 347 milyon YTL 
iken, Ağustos 2007’de 5.7 milyar YTL’ye 
yükselmiştir. 2002 yılında sadece 63 bin 
işletme bu imkanlardan yararlanmışken, 
2007 yılında yaklaşık 600 bin işletme 
yararlanır hale gelmiştir. Ziraat Bankası 
KOBİ kredileri 2002 yılında 22 milyon 
YTL iken rekor seviyede bir artışla, 80 
kat artarak, Ağustos 2007 itibariyle 1.8 
milyar YTL seviyesine ulaşmıştır. Esnaf 
ve sanatkarlara kullandırılan kredilerin 
faiz oranları yüzde 47’den yüzde 13’e 
indirilmiştir. Önümüzdeki dönemde, 
modern teknolojiyi takip edememeleri 
nedeniyle rekabet güçleri azalan KOBİ’le-
rin müşterek yatırımları kümelenme yak-
laşımı çerçevesinde desteklenecek, OSB 
yönetimlerinin kümelenmede önemli rol 
üstlenmeleri sağlanacaktır. 

Girişim sermayesi, kredi garantisi gibi 
uygulamaların gelişmesi desteklenecek, 
KOBİ’lerin finansman imkanlarının çeşit-
lendirilmesi sağlanacaktır. Teknoloji Ge-
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liştirme Bölgelerine yatırım kredisi faiz 
desteği sağlanarak Ar-Ge çalışması yapan 
KOBİ’lerin sayısı artırılacaktır. Gelenek-
sel sektörlerde faaliyette bulunan firmala-
rımızın markalaşma çalışmaları ile eş za-
manlı olarak teknik alt yapısından insan 
kaynaklarına, yönetişim sistemlerinden 
marka yönetimi ve pazarlamaya kadar, 
tüm yeteneklerini uluslararası standart-
lara ulaştırarak rekabet güçlerini artıra-
cağız. Bu amaçla kümeleme politikaları 
oluşturularak hali hazırda ülkemizde 
doğal olarak oluşmuş KOBİ kümelerinin 
sektörel kümeler halinde örgütlenmesini 
özendireceğiz. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz, odağında insan ve insana 
ait değerler olan bir siyaset anlayışına sa-
hiptir. Politikalarımızda insanımızın ada-
let ve kalkınma taleplerine cevap vermek, 
milletin tercihlerini siyasete taşımak 
temel ilkemizdir. Anayasamızda ifadesini 
bulan ve devletimizin temel vasıflarından 
olan “sosyal devlet” ilkesini en kapsamlı 
ve etkili şekilde hayata geçirmek, va-
tandaşlarımızın her konuda hizmetinde 
olma anlayışımızın gereğidir. Bu inanç ve 
kararlılıkla iktidarımız döneminde sosyal 
politikalara özel bir önem ve ağırlık veril-
miştir. Ekonomik güçlenmemize paralel 
olarak yeni dönemde insanımızın hayat 
standardını yükseltecek sosyal harca-
malara daha fazla kaynak ayırabileceğiz. 
Yeni dönemimiz sosyal yapımızı her bo-
yutuyla güçlendirme politikalarını artır-
dığımız bir dönem olacaktır. İktidarımız 
döneminde iyileşme trendine giren gelir 

dağılımı daha dengeli hale gelecek, sos-
yal güvenlik-sosyal yardım-sosyal hizmet 
şemsiyesi merkezi bir organizasyonla bü-
tün vatandaşlarımızı kapsayacak, eğitim 
ve sağlık gibi temel insan hakkı olduğuna 
inandığımız hizmetler daha çağdaş bir 
kimlik kazanacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Göreve geldiğimiz günden başlayarak, 
eğitimin en temel sorunları olarak gördü-
ğümüz altyapı, erişim ve kalite sorunları-
nın üzerine ısrarla gittik. Bu çerçevede, 
insan kaynağı niteliğinin yükseltilmesi ve 
beşeri sermayemizin çağdaş standartlara 
ulaştırılması amacıyla iktidarımız döne-
minde, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yüz-
de 186 oranında artırılmıştır. Önümüz-
deki dönemde de kamu harcamalarında 
en büyük pay, yine eğitime ayrılacaktır. 
Yedi yaşını eğitime başlamak için çok geç 
bir yaş olarak görmekteyiz. Bu nedenle 
iktidara geldiğimizde yüzde 11 olan okul 
öncesi eğitimdeki okullaşma oranını, bü-
yük bir çaba harcayarak yüzde 25’e çıkar-
dık, yeni dönemde bu oranı yüzde 50’ye 
çıkaracağız. 

Eğitim altyapımızı iyileştirmek için tüm 
imkan ve kaynaklar seferber edilerek 110 
bin yeni derslik yapılmıştır. Okullara 550 
bin bilgisayar dağıtılmış, özel bilişim ve 
teknoloji sınıf ları oluşturulmuş, bunlar 
için ADSL (hızlandırılmış) internet bağ-
lantıları kurulmuştur. Okula gidemeyen 
veya gönderilmeyen kız çocuklarımıza 
yönelik “Haydi Kızlar Okula” kampan-
yası ile yaklaşık 250 bin kızımız okula 
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kazandırılmıştır. Ailesi düşük gelirli olan 
yaklaşık 1.6 milyon evladımızın okula 
devamı şartı ile ailelerine eğitim ihtiyaç-
larını karşılamak üzere düzenli yardım 
yapılmaktadır. 

Hükümetimiz, özellikle ilköğretim ve 
ortaöğretimi, bilgi yüklemeden ziyade 
öğrencilere temel beceriler edinme, ana-
liz ve sentez yapabilme, düşünebilme, 
sorgulama, sağlam bir karakter kazandır-
ma dönemi olarak görmektedir. Bu dö-
nemi, aynı zamanda öğrencinin kendisi 
ve çevresiyle uyumlu, sosyal ve kültürel 
değerler ile toplumsal aidiyet duygusunu 
kazanacağı bir kimlik oluşturma aşaması 
olarak kabul etmektedir. İktidarımız, il-
köğretim ve ortaöğretim kademesindeki 
müfredatları bu yaklaşımdan hareketle 
değiştirmiş ve tüm okullarımızda uygula-
maya başlamıştır. Cumhuriyet tarihimiz-
de ilk defa iktidarımız döneminde, ilköğ-
retim ve ortaöğretimde her çocuğumuza 
ücretsiz ders kitabı verilmesi uygulaması 
başlatılmıştır. 

Yeni dönemimizde, insan kaynağımızın 
niteliğini dünya ile rekabet edebilecek 
standartlara yükseltmek amacıyla başlat-
tığımız yeniliklere devam edecek ve beşe-
ri sermayemize yatırımları sürdüreceğiz. 
Bu çerçevede, derslik, altyapı, öğretmen 
ve donanım gibi zaten büyük oranda 
çözdüğümüz erişim sorunlarını sıfıra 
indirmek, eğitim kalitesini artırmak 
en öncelikli hedefimizdir. Önümüzdeki 
dönemde hedefimiz ilköğretimde yüzde 
100, mesleki ve teknik eğitim dahil olmak 
üzere ortaöğretimde yüzde 90 okullaş-

mayı gerçekleştirmektir. İlk ve ortaöğre-
timde tekli öğretime geçmek kaydıyla, 
hedefimiz sınıflarda azami 30 öğrencinin 
eğitim görmesini sağlamaktır. Bu dönem 
başlattığımız bilgi ve iletişim teknolojile-
rini eğitimde yaygın olarak kullanma ça-
lışmalarına, önümüzdeki dönem aynı hız 
ve kararlılıkla devam edeceğiz. İnternetin 
bağlanmadığı okul, bilişim okuryazarı ol-
mayan öğrenci bırakmayacağız. İktidara 
geldiğimizde ortaöğretime devam eden 
öğrencilerimizin yüzde 28’i meslek okul-
larına kayıtlı iken, yaptığımız çalışmalar 
ve aldığımız tedbirler sonucu bu oran 
yüzde 35’e çıkarılmıştır. Önümüzdeki dö-
nemde bu oran yüzde 50’ye çıkarılacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Üniversiteler, yenilikçi ve eleştirel bir ba-
kış açısı ile bilgi üreten, bu bilgiyi yayan 
ve kaliteli insan gücü yetiştiren kurum-
lardır. Ülkemizdeki üniversite sistemi, 
bilgi ekonomisinin gerektirdiği kaliteli 
insan gücünün yetiştirilmesi, sosyal ya-
pının güçlendirilmesi, eleştirel düşünce 
ve evrensel demokratik değerlerin yay-
gınlaştırılması gibi alanlarda toplumsal 
beklentileri karşılayabilmek için bir dizi 
yeniliğe ihtiyaç duymaktadır. Üniversite-
lerimizdeki nitelik ve kaynak sorununun 
çözümü, ancak katılımcı, hesap verebilir, 
özerk, sorumlu ve şeffaf bir yönetim an-
layışıyla mümkündür. Üniversiteler, bi-
limsel olarak özgür, idari olarak özerk ve 
finansal olarak mali kaynak üretebilen ya-
pılara sahip olmalıdır. Yeni dönemde, üni-
versitelerimizin karşılaştığı sorunların 
ilgili paydaşların katılımı ile çözümüne 
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öncelik verilecektir. Üniversitelerimizin, 
yönetişim ve öğretimdeki farklılaşmaları 
ile temayüz etmeleri desteklenecektir. 
Farklı insani, fiziki ve mali kaynaklara 
sahip olan üniversitelerimizin tek tip ve 
tek merkezli yönetim anlayışı yerine kü-
resel rekabete katılabilen, dünyaya açık 
ve Türk toplumunun beklentilerini kar-
şılayan dinamik kurumlar haline gelmesi 
sağlanacaktır. Üniversitelerdeki öğren-
cilerimizin eğitimlerini daha rahat şart-
larda sürdürmeleri için yurt kapasiteleri 
artırılmış, yurt şartları iyileştirilmiş ve 
öğrenci bursları 45 YTL’den 150 YTL’ye 
çıkarılmıştır. Bu dönemde, yurtların kali-
tesi daha da iyileştirilecek, burs miktarla-
rı artırılacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz döneminde daha kaliteli, 
daha adil ve daha kolay ulaşılabilir sağlık 
hizmeti sunma yolunda hayal edileme-
yen başarılar sağlanmıştır. Vatandaşla-
rımızın sağlık hizmetlerine ulaşmasını 
zorlaştıran birçok engel cesaretle ve ka-
rarlılıkla kaldırılmış, sağlıktaki çarpık, 
hakkaniyetten uzak sistemi iyileştirmek 
üzere, kapsamlı bir “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” başarıyla yürütülmüştür. 
Başta SSK hastaneleri olmak üzere diğer 
kamu kurumlarının hastaneleri Sağlık 
Bakanlığı’na devredilmiştir. Artık her va-
tandaşımız, üniversite hastaneleri ve özel 
hastaneler dahil, istediği her hastaneye 
gidebilmekte, tercih ettiği doktora mu-
ayene olabilmekte, ilaçlarını anlaşmalı 
serbest eczanelerden alabilmektedir. Böy-
lece, sağlık hizmetlerinden faydalanmada 

vatandaşlarımızın Emekli Sandığı Men-
subu, SSK’lı, Bağ-Kur’lu gibi ayrımlara 
tabi tutulması sona erdirilmiştir. Sağlık 
kurum ve kuruluşlarında sunulan sağlık 
hizmetlerinden alınan KDV oranını yüz-
de 18’den yüzde 8’e düşürdük. Çağdaş 
sağlık anlayışının temel unsurları arasın-
da yer alan “Aile Hekimliği” uygulamasını 
başlattık. Geleceğe dönük olarak büyük 
bir adım niteliğinde olan ve halen 11 pilot 
ilimizde başarıyla sürdürülen bu uygula-
madan 9 milyon vatandaşımız yararlan-
maktadır. 

Önümüzdeki dönemde, “Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı”nı kararlılıkla sürdü-
receğiz. Aile hekimliği uygulaması bu 
dönemimizde ülke genelinde yaygınlaş-
tırılacaktır. Bildiğiniz gibi, Genel Sağlık 
Sigortası sistemi geçen dönemde yasal ve 
kurumsal altyapısını tamamlamış, ancak 
bazı nedenlerle hayata geçirilememiştir. 
Zengin fakir ayrımı gözetmeden halkımı-
zın tümünün sağlık hizmetlerinden aynı 
standartta faydalanacağı, yoksulların 
primlerinin devletimizce karşılanacağı, 
18 yaşın altındaki çocuklarımızın tama-
mının sağlık güvencesi altında olacağı 
“Genel Sağlık Sigortası” sistemi, 2008 yı-
lında uygulamaya konulacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Gelecek kaygısı olmadan huzur içinde 
yaşamaları için tüm insanlarımızın kap-
samlı ve etkin bir sosyal güvenlik şemsi-
yesi altına alınmaları hükümetimizin en 
önemli önceliğidir. İktidarımız, sosyal gü-
venlik gibi temel bir alanda hayati önem-
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de reformlar yaparak, dağınık yapıdaki üç 
sosyal sigorta kuruluşunun tek çatı altın-
da toplanmasını gerçekleştirmiştir. Geç-
tiğimiz dönemde, net asgari ücret 2002-
2007 yılları arasında yüzde 128 oranında 
artmıştır. 2002 yılı sonunda net ele geçen 
asgari ücret 184 YTL iken, 2007 yılı ikinci 
yarısı için 419 YTL olarak belirlenmiştir. 
2002 yılı sonunda SSK ortalama emekli 
aylığı 276 YTL iken, yüzde 95 artışla 2007 
Ocak ayında 538 YTL’ye yükseltilmiştir. 
Bağ-Kur’lu esnafın 2002 yılı sonunda or-
talama emekli aylığı 261 YTL’den yüzde 
117 artışla 2007 Ocak ayında 566 YTL’ye 
çıkarılmıştır. Bağ-Kur’lu çiftçilerin 2002 
yılı sonunda ortalama emekli aylığı 110 
YTL’den yüzde 205 artışla 2007 Ocak 
ayında 335 YTL’ye çıkarılmıştır. Ülkemi-
zin imkanları ve kaynakları ölçüsünde 
büyümeye ve kalkınmaya paralel olarak 
iyileşmeler bütün toplumsal kesimlere 
yansıtılacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Biz, “kimsesizlerin kimsesi olacağız” diye 
yola çıktık. Çaresiz ve umutsuz tek bir 
insanımızın kalmaması için var gücüyle 
çalışmak ve insanımıza onurlu bir hayat 
imkanı sunmak hükümetimizin en te-
mel amaçlarından biridir. 2002 yılında 
iktidar olduğumuzda, yılların ihmali ve 
yaşanan krizlerin sonucu artan yoksul-
laşmayı yenmek, açılan sosyal yaraları 
sarmak öncelikli hedefimiz olmuştur. 
Yıpranan toplumsal yapımızı güçlendir-
mek, adeta çaresizlik içerisinde kalan 
vatandaşlarımızın yardımına ulaşmak ve 
tekrar insanımıza özgüven kazandırmak 

için ülkemizin bütün imkânlarını seferber 
ettik. Değişik bakanlıklarımızca vatan-
daşlarımıza ulaştırılan sosyal yardımların 
miktarı 2002 yılında 1.4 milyar YTL iken 
dönemimizde bu miktar hızla artırılmış ve 
2006 yılında 5.7 milyar YTL’ye ulaşmıştır. 
Hükümetimiz önümüzdeki dönemde, sos-
yal yardım ve destek politikalarını yeni bir 
yapılanma içinde daha güçlü ve etkin bir şe-
kilde sürdürecektir. Özellikle en düşük gelir 
grubundaki ailelerin çocuklarının periyo-
dik sağlık hizmeti alması ve eğitime devam-
larını sağlamak için annelere yapılan her 
çocuk için aylık ödemeler sürdürülecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Aile toplumun temel taşıdır. Bütün top-
lumsal değerler bu temelin sağlamlığı 
ölçüsünde yükselir. Toplumsal dokumu-
zun güçlenmesi ve gelecek nesillerimizin 
emniyeti için toplumsal sorumluluk ta-
şıyan bütün kurumlarımızla birlikte her 
zamankinden daha çok aile kurumuna 
ve aile değerlerinin korunmasına önem 
vermek zorundayız. Aile içi şiddet, töre 
ve namus cinayetleri ile mücadelede sıfır 
tolerans yaklaşımıyla hareket edilmek-
tedir. Bu soruna karşı kalıcı ve gerçekçi 
bir çözüme ulaşılması için bir seferber-
lik başlatılmıştır. Kız çocuklarımızın ve 
kadınlarımızın eğitimin her kademesine 
daha fazla katılması ve toplumsal hayatın 
her alanında daha fazla rol alması için 
sürdürdüğümüz çalışmalarımız, yeni po-
litikalarla güçlendirilecektir. Kadın huzu-
revleri yaygınlaştırılacaktır. Çocuk, genç, 
yaşlı ve özürlülerimize verilen hizmetler 
katlanarak artmıştır. 
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Hükümetimiz döneminde bu hizmet-
lerden yararlanan kişi sayısında 2.5 kat, 
sağlanan ayni nakdi yardımlarda 9 kat 
artış sağlanmıştır. Yenilikçi bir uygulama 
olarak, “Sevgi Evleri Projesi” hayata geçi-
rilmiş, çocuklarımız aile ortamına yakın 
şartlarda oluşturulan Sevgi ve Çocuk 
Evlerine taşınmaya başlamıştır. 2007 so-
nuna kadar çocuklarımızın yüzde 40’ı bu 
sıcak ortamlara kavuşacaktır. Önümüzde-
ki dönemde de aile statüsünü geliştirme-
ye, aile kurumunu güçlendirmeye ve aile 
üyelerinin bir bütün olarak yaşam stan-
dartlarını yükseltmeye yönelik çalışma-
lar sürdürülecektir. Nitelikli, girişimci, 
özgüveni yüksek, milli ve manevi değerle-
rine sahip çıkan bir gençlik, ülkemizi hak 
ettiği yere taşıyacak temel varlığımızdır. 
Bu çerçevede, gençliğimizin her anlam-
da donanımlı, temel değerlerimize sahip 
çıkan bireyler olarak yetişmelerini temin 
etmek, onları zararlı alışkanlıklardan ko-
rumak ve istikbale güvenle bakmalarını 
sağlamak hükümetimizin bütün politika-
larında gözeteceği bir önceliğimizdir. 

Değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarı döneminde, tam anla-
mıyla bir reform niteliğinde olan Özürlü-
ler Kanunu çıkarılarak, dünyadaki birçok 
ülkeye örnek olacak şekilde, toplumda 
özürlü bireylere hak ettikleri değer veril-
miştir. Önümüzdeki dönemde, özürlüler 
konusunda yapılan reform niteliğindeki 
düzenlemelerin en iyi şekilde hayata 
geçirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, özürlü-
lerimizin toplumla bütünleşmeleri, refah 
seviyelerinin, huzur ve mutluluklarının 

artırılması için önümüzdeki dönemde de 
yeni düzenlemeler yapmaya devam edi-
lecektir. Özürlü vatandaşlarımızın istih-
damını artırmak amacıyla, özel sektörde 
çalışan özürlülerin sosyal sigorta primleri 
Hazine tarafından ödenecektir. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz, ahlaki ve manevi değer-
lerimizin yaşatılması, milli dayanışma 
ve bütünleşmemizin sağlanması için 
din hizmetlerini önemli bir alan olarak 
görmektedir. İktidarımız döneminde din 
hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütül-
mesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’na her 
tür destek verilmiştir. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşünce 
karşısında özerkliğini koruyarak dinin 
birleştirici ve bütünleştirici özelliğini, din 
kurumunun saygınlığını öne çıkarmış ve 
toplumun bütün kesimlerinin ortak ka-
bul ve teveccühünü kazanmıştır. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, ar-
tan nüfusumuza ve işsizlerimize istihdam 
imkanı oluşturmak temel önceliğimizdir. 
Sağladığımız güven ve istikrar ile hızlı, 
yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme 
gerçekleştirilmiş, geçmiş krizlerin açtığı 
yaralar sarılmıştır. İstihdamı ve üretimi 
destekleyen bir anlayış içinde; kapsamlı 
bir teşvik yasası uygulamaya konmuş, 
istihdam oluşturmanın dinamiği olan 
yatırımlar canlandırılmış, üretime dönük 
kapasite kullanım oranları artırılmış-
tır. İktidarımızın başladığı 2002 yılının 
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sonundan günümüze, nüfusumuzda 
meydana gelen 4 milyon kişilik artışa 
rağmen, yeni işsiz oluşturulmadığı gibi, 
devralınan işsiz kişi sayısı azaltılmıştır. 
2002 yılında yüzde 10.3 olan işsizlik ora-
nı 2006’da yüzde 9.9’a gerilemiştir. Önü-
müzdeki dönem hükümetimiz için uzun 
vadeli ekonomik gelişme ve kalkınma için 
sosyal politikaların merkeze alındığı bir 
dönem olacaktır. İstihdamın artırılması, 
daha fazla ve daha kaliteli iş imkanlarının 
oluşturulması için çabalarımız artarak 
devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri…

2003 yılında yapılan 3 puanlık indirim 
sonucu, işsizlik sigortası prim oranı yüz-
de 7’den yüzde 4’e çekilmiştir. Sosyal 
sigorta primine esas kazancın alt sınırı 
asgari ücrete eşitlenmiş, bir başka ifa-
deyle sanal asgari ücret uygulaması sona 
ermiştir. Önümüzdeki dönemde SSK işve-
ren prim oranı, 2008 yılında beş puan ile 
başlamak üzere kademeli olarak indirile-
cektir. İşverenlerin zorunlu özürlü istih-
damında SSK işveren prim tutarı Hazine 
tarafından karşılanacaktır. Şirket kurma 
ve kapatma ile ilgili maliyetler düşürüle-
cektir. Esnek istihdam biçimleri artırıla-
cak, esneklik-güvence ilişkisi korunacak-
tır. Önümüzdeki dönemde sadece mali 
yükler değil, istihdam üzerindeki idari 
ve yasal yükler de azaltılacaktır. Çalışma 
hayatına ilişkin bürokratik formaliteler 
daha da basitleştirilecektir. Zorunlu istih-
dam uygulamalarında, işverenlerin işçi 
çalıştırmasını özendirecek düzenlemele-
re gidilecektir. İstihdam üzerindeki yük-

lerin hafifletilmesi için İş Kanununa göre 
açılması zorunlu birimler konusunda 
kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Ülkemizde eğitim sistemi ile işgücü pi-
yasası arasında yapısal bir uyumsuzluk 
bulunmaktadır. Bir yandan iş arayan çok 
sayıda insan, diğer taraftan aradığı nite-
likte eleman bulamamaktan şikayet eden 
çok sayıda firma olması, bu yapısal soru-
nun çarpıcı bir göstergesidir. Özellikle ara 
insan gücü alanında ortaya çıkan bu tab-
loyu, sadece makro politikalarla değil, eş 
zamanlı olarak uygulamaya koyacağımız 
mikro politikalar ve reformlarla aşmak 
kararlılığındayız. Mesleki eğitimde okul 
türü yerine program türünü esas alan ve 
programlar arasında kolaylıkla geçişlerin 
yapılabildiği esnek bir sistemin altyapı-
sı kurulmuş olup, önümüzdeki dönem 
bu sisteme geçilecektir. Ayrıca, çıraklık 
eğitim merkezlerinin ve programlarının 
modernleştirilmesi, meslek liseleri ve 
meslek yüksek okullarının işgücü piya-
sası ile işbirliği içinde eğitim yapmaları 
sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

AK Parti iktidarı döneminde modern bir 
kamu istihdam kurumu olarak yeniden 
yapılandırılan Türkiye İş Kurumu (İŞ-
KUR), aktif işgücü programlarını etkin ve 
yaygın bir şekilde uygulayabilecek kapa-
siteye ulaştırılacaktır. “Meslek Edin-İşin 
Hazır”, “Gençler İş Adamı Oluyor”, “Kadın 
Girişimcilik” gibi aktif işgücü program-
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ları uygulanmaya başlanacaktır. Özel istih-
dam bürolarının açılması özendirilecektir. 
İşsizlik Sigortası Fonu önümüzdeki dönem 
daha etkili kullanılacak, kullanım koşulları 
kolaylaştırılacaktır. Fon kaynakları, işsizle-
re verilecek desteklerin yanı sıra, istihdamı 
artırmak amacıyla geliştirilecek projelerde 
de kullanılacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Ekonomik ve sosyal olarak hızla gelişen ve 
kentleşen ülkemizde, insanımızın yaşam 
kalitesini artırmak ve tüm ülkeye yaygın-
laştırmak, hükümetimizin yeni dönemde 
öncelikli hedefi olacaktır. Anayasamızda 
ifadesini bulan “sağlıklı ve dengeli çevre-
de yaşama hakkı”, çevre politikalarımızın 
temelini oluşturmaktadır. Türkiye’yi biyo-
lojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynak-
ların sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla 
yönetildiği, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkını gözeten bir ülke yapmayı 
hedefliyoruz. Su kaynaklarımızın çok daha 
verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik 
çalışmalarımız artarak devam edecektir. Bu 
çerçevede; atık su, katı atık, tehlikeli atık 
gibi çevre korumaya yönelik tesislerin yay-
gınlaşmasını sağlayacağız. Geri dönüşüm 
çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Ağaçlan-
dırma, erozyonla mücadele ve iyileştirme 
çalışmalarımızı hızlandıracak, kentlerimi-
zin etrafındaki “yeşil kuşak ormancılığını” 
geliştirerek, daha yaşanabilir kentler oluş-
turulmasına katkıda bulunacağız. Küresel 
ısınmayla ilgili olarak daha önce başlatılan 
enerji, ulaştırma, tarım ve sanayi gibi sektö-
rel alandaki çalışmalara ve ağaçlandırmala-
ra kararlılıkla devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz 2003 yılında başlattığı planlı 
kentleşme ve konut atağıyla ve yerel yö-
netimlerle işbirliği içerisinde Cumhuriyet 
tarihimizde bugüne kadar görülmemiş 
hızda ve kapsamda bir çalışma başlatmıştır. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlı-
ğı (TOKİ) vasıtasıyla yürütülen projelerle, 
hem kentsel dönüşüme öncülük edilmiş 
hem de tüm yurtta modern şehirlerin olu-
şumuna katkı sağlanmıştır. Vatandaşları-
mıza 10, 15, 20 yıl gibi vadelerle kira öder 
gibi ev sahibi olma imkanı sunduk. Bugüne 
kadar toplam 280 bin konutun yapımına 
başlanmıştır. Bunların yaklaşık 140 bin’i 
sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleri ile 
tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde 
hedefimiz tamamlanmış olan konut sayısı-
nı sosyal donatılarıyla birlikte toplam 500 
bin’e çıkartmaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Ülkemiz, coğrafi, jeolojik ve iklim özellik-
leri ile bağlantılı olarak, sıklıkla deprem ve 
sel gibi doğal afetlere maruz kalmaktadır. 
Bunun farkında olan hükümetimiz, konu 
üzerinde ciddiyetle durmuş, gerekli müda-
haleleri ve yardımları zamanda yapmıştır. 
Hükümetimiz, verdiği maddi ve manevi 
desteklerle, her zaman doğal afetlere maruz 
kalan vatandaşlarımızın yanında olmuştur. 
Evleri yıkılan afetzedelere, TOKİ vasıta-
sıyla güvenli konutlar hızla yaptırılarak 
teslim edilmiştir. Ayrıca, İstanbul dep-
remi hazırlıkları çerçevesinde Valilik 
bünyesinde koordinasyon merkezi ve 
Dünya Bankası işbirliği ile proje uygula-
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ma birimi oluşturularak, çalışmalarda 
önemli mesafeler kaydedilmiştir. Doğal 
afetlere hazırlıkta “güvenli yaşam me-
kanları” oluşturmak temel önceliğimiz 
olacaktır. Bu amaçla, ülke genelinde do-
ğal afet riski taşıyan yerleşim yerlerimiz 
risk düzeyine göre önceliklendirilecek, 
bunlardan yeniden yerleşim gerekenlere 
TOKİ tarafından uygun koşullarda konut 
ve işyeri yapılacaktır. Güçlendirme ve 
rehabilitasyon ihtiyacı olanlara da yeni 
finansman modelleri geliştirilecektir. 
Ayrıca, İstanbul’da yürütülen depreme 
hazırlık çalışmaları daha hızlandırılacak 
ve denetimler artırılacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Türk kültür ve sanatının milli kimliğini 
muhafaza ederek evrensel platform -
lara taşınması, öncelikli hedef lerimiz 
arasındadır.  Medeniyetlerin beşiği 
olan Türkiye’nin yerel ve ulusal kültür 
değerlerini evrensel kültür mirasının 
vazgeçilmez bir parçası olarak gören hü-
kümetimiz, Türk kültür, sanat ve mede-
niyet eserlerinin yaşatılması, korunması 
ve tanıtılması alanında büyük adımlar 
atmıştır. Hükümetimiz, devletin kültür 
alanındaki rolünü, zengin ve rekabetçi bir 
kültür hayatının oluşması için ortam ha-
zırlamak ve kültür mirasını korumak ve 
geliştirmek olarak görür. AK Parti iktidarı 
döneminde ülkemizin farklı uygarlıkla-
ra ait kültür varlıklarına yönelik çağdaş 
mevzuat çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu 
alana yeni kaynaklar aktararak büyük bir 
seferberlik başlatılmıştır. Bu çerçevede 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıf lar 

Genel Müdürlüğü’nün restorasyon, proje 
ve uygulamasını tamamladığı eser sayısı 
3 binin üzerindedir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Ekonomik büyümeye, sosyal gelişmeye, 
milletimizin yaşam düzeyinin yüksel-
mesine ve sürdürülmesine olan stratejik 
etkisi nedeniyle bilim, teknoloji ve yeni-
liğin desteklenmesi en temel öncelikleri-
mizdendir. AK Parti iktidarı döneminde 
bütçeden Ar-Ge’ye ayrılan payda önemli 
artış sağlanmıştır. Sadece TÜBİTAK’a ay-
rılan kaynak geçmiş dönemlerle mukaye-
se edilmeyecek tutardadır. Önümüzdeki 
dönemde hedefimiz, Ar-Ge harcamala-
rının milli gelir içindeki payının, 2013 
yılına kadar yüzde 2’ye yükseltilmesidir. 
Bu payın, en az yarısının özel kesim ta-
rafından karşılanabilmesi için her türlü 
önlem alınacak, gerekli idari ve hukuki 
ortam hazırlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri…

Geçen 5 yıllık dönemde, ‘bilgi toplumuna’ 
dönüşüm yolunda çok hızlı bir değişim 
yaşanmıştır. Genişbant internet (ADSL) 
hizmeti başlatılmış ve abone sayısı hız-
la arttırılarak 4.4 milyona ulaşmıştır. 
İnternet kullanıcı sayısı 2002 yılında 4 
milyon iken 5 kat artarak 2006 yılında 20 
milyona yükselmiştir. Aynı dönemde bil-
gisayar sayısı ise 4 milyondan 8 milyona 
çıkmıştır. Bilgisayar kullanımının yaygın-
laşmasında bu dönemde Türkiye dünya 
birincisi olmuştur. 2002 yılı sonunda 23 
milyon olan cep telefonu kullanıcı sayısı, 
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2006 yılı sonunda 54 milyona ulaşmıştır. 
Telekomünikasyonda tekel kaldırılmıştır. 
Gelişen bilişim teknolojilerinin ihtiyacını 
karşılayan birçok yasal düzenleme ger-
çekleştirilmiş, elektronik imza, evrensel 
hizmet, numara taşınabilirliği, üçüncü 
nesil lisanslar ve internet suçlarıyla ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. Önümüzdeki 
dönemde, telekomünikasyon pazarındaki 
serbestleşme hızlandırılacaktır. Elektronik 
haberleşme hizmetlerindeki yüksek vergi 
yükü, bütçe imkanları dahilinde tedricen 
makul seviyelere çekilecektir. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye, dış politika gündemi ve sorum-
luluk alanları açısından çok yönlü ve çok 
boyutlu bir ülkedir. Tarihi birikimimiz, 
coğrafi ve kültürel bağlarımız, stratejik 
konumumuz; iyi belirlenmiş ve bütüncül 
bir çerçeveye oturtulmuş çok boyutlu bir 
dış politika gerektirmektedir. Türkiye’yi 
krizlere tepki veren savunmacı bir ülke 
konumundan çıkararak bölgesel ve küre-
sel vizyonu ile gelişmeleri yönlendirebilen 
belirleyici bir aktör haline getirmek temel 
amacımız olmuştur. Bu hedefe ulaşmanın 
öncelikli şartı komşu ülkelerle ekonomik, 
kültürel ve siyasi bağları güçlendirerek 
ülkemizin çevresinde bir güvenlik ve refah 
halkası oluşturulmasıdır. Bunun için hü-
kümetimiz Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu 
ve Orta Asya bölgeleri ile Akdeniz, Karade-
niz, Hazar ve Basra havzaları ile ilişkilerin 
kurumsallaşmasını öncelikli hedef olarak 
görmüş ve bu yönde köklü adımlar atmış-
tır. 

Değerli milletvekilleri… 

Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve refahı-
nın sağlanması için Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin her alanda uluslararası 
etkinliğinin artırılması ve Doğu Akde-
niz’deki denge ve istikrarın korunması, 
Türkiye’nin Kıbrıs politikasının iki ana 
stratejik hedefini oluşturmaktadır. Geçen 
dönemde takip ettiğimiz dinamik Kıbrıs 
politikası ile Türkiye bir taraftan büyük 
bir psikolojik üstünlük kazanırken diğer 
taraftan KKTC’nin uluslararası meşrui-
yetini ve etkinliğini artırmıştır. 2002 yılı 
itibarıyla Kıbrıs konusunda uluslararası 
baskı altında bunalan Türkiye, yürüttüğü-
müz aktif politika sonucunda, ulusal çıkar-
larımızdan en küçük bir taviz vermeden 
uluslararası alanda büyük bir manevra ka-
biliyeti kazanmıştır. Bu noktaya gelinirken 
Kıbrıs’ta tek bir asker çekilmemiş, bir met-
rekare toprak verilmemiştir. Bu süre içinde 
KKTC’nin uluslararası temaslarında ciddi 
bir artış gözlenmiştir. Her yıl artan sayıda 
uluslararası yetkili Kıbrıs’ı ziyaret etmekte 
ve KKTC’nin Cumhurbaşkanı ve Hükümet 
üyeleri gittikleri ülkelerde daha üst dü-
zeyde ilgi ve kabul görmektedirler. Kıbrıs 
Türk halkının ekonomik kalkınma düzeyi 
büyük bir gelişme göstermiş, 2002’de 4 
bin 500 dolar olan kişi başına düşen gelir 
2006 yılı sonu itibariyle 11 bin 270 dolar 
olmuştur. Uluslararası konumunun daha 
ileriye götürülmesi, başta ticaret, kültür, 
turizm ve eğitim olmak üzere ana hizmet 
sektörlerinin geliştirilmesi, temel altyapı 
sorunlarının aşılması için hükümetimiz 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da KKTC’ye gerekli desteği verecektir. 
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Değerli milletvekilleri…

Türkiye’nin tarihsel sorumluluğunu ye-
rine getirmek, Türk ve akraba devlet ve 
topluluklara sahip çıkmak, dış politika-
mızın öncelikli konuları arasındadır. İkti-
darımız döneminde bu coğrafyaya yardım 
götürülürken, hamasetten uzak, profesyo-
nel ve sürdürebilir ilişkiler geliştirilmiş-
tir. İktidarımız döneminde Kırım Tatar-
larına, Gagavuz Türklerine, Afganistan 
Özbek ve Türkmenlerine, Gürcistan Azeri 
ve Karakalpak Türklerine, Moğolistan Ka-
zaklarına, Kosova Türklerine, Makedonya 
Türklerine, Batı Trakya ve Bulgaristan 
Türklerine, Kuzey Irak Türkmenlerine 
ve Ahıska Türklerine kalkınma desteği 
verilmiş, tarihi ve kültürel değerlerine 
sahip çıkmaları sağlanmıştır. Ayrıca Kı-
rım Türkleri için söz verilen 1000 konut 
alınıp teslim edilmiş ve Türk tarihinin 
en eski yazılı kaynağı kabul edilen Orhun 
Abidelerine ulaşımı sağlayan Karakurum-
Abideler arası 50 kilometrelik karayolu-
nun yapımı tamamlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri… 

Ortadoğu, büyük gerilimlerin ve önemli 
dönüşümlerin yaşandığı tarihi bir kavşak 
noktasındadır. Geçtiğimiz dönemde Filis-
tin sorununa hakkaniyetli bir çözüm bu-
lunması ve Lübnan’ın istikrara kavuşması 
için göstermiş olduğumuz yoğun çabayı 
önümüzdeki dönemde kararlılıkla devam 
ettireceğiz. Irak’taki gelişmeler dünya 
enerji politikalarını ve küresel ekonomi-
nin dengelerini önemli ölçüde etkileye-
cektir. Türkiye için Irak’ın güvenlik ve is-

tikrarı sadece komşu bir ülke olarak değil, 
Türkiye’nin güvenliği açısından da büyük 
önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki, 
Türkiye son dört yıl içinde Irak’ın istikrar 
ve güvenliği için en fazla çaba sarf eden 
ülkelerin başında gelmiştir. Irak politika-
mız barış, güvenlik, demokrasi ve istikrar 
ilkelerine dayanır. Kerkük meselesinin 
bütün etnik ve mezhebi unsurların katılı-
mıyla hakkaniyet ilkelerine dayalı bir çö-
züme kavuşturulması öncelikli gündem 
maddelerimizden birini oluşturmaya 
devam edecektir. Irak’ta istikrarsızlıktan 
beslenen terör tehdidine karşı da her 
türlü tedbiri en etkin bir şekilde alacağız. 
Hiçbir komşu ülke toprağının ülkemize 
yönelik terörist eylemler için bir üs ola-
rak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. 

Değerli milletvekilleri…

Hükümetimiz, AB-Türkiye ilişkilerini 
sadece ikili ilişkiler çerçevesinde değil 
küresel ve bölgesel barış vizyonumuz 
içinde değerlendirmektedir. AB-Türkiye 
ilişkileri, küresel barışı tehdit eden geri-
limlerin yumuşatılmasında, uluslararası 
terör, kültürel çatışma, enerji güvenliği 
gibi risk alanlarında uluslararası işbirli-
ğinin yaygınlaştırılmasında büyük önem 
taşımaktadır. 17 Aralık 2004 AB zirvesin-
de alınan karar, Türkiye’nin yarım asırdır 
sürdüregeldiği AB ile bütünleşme çabala-
rına ivme katmış, bölgesel ve küresel bir 
aktör olma iradesine kurumsal bir boyut 
kazandırmıştır. AB müktesebatını tarama 
çalışmaları, ülkemizde pek çok alanda 
gerçekleştireceğimiz yapısal dönüşümün 
alt yapısını hazırlamıştır. 2007 başında 
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aldığımız kararla fasılların müzakerelere 
resmen açılıp açılmamasına bakmaksızın 
pek çok alanda reformlar hızla devam ede-
cektir. Hükümetimiz, AB katılım sürecini 
hem bir entegrasyon hem de Türkiye’nin 
siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standart-
larını yükselten bir yeniden yapılanma 
süreci olarak değerlendirmektedir. 

Değerli milletvekilleri…

Türkiye’nin AB üyeliği transatlantik iliş-
kileri de geliştiren bir etkiye sahiptir. Tür-
kiye Avrupa üzerinden Avrasya’ya uzanan 
alanda yaşanan gerilimlerin aşılmasında 
belirleyici bir konum ve role sahiptir. Tür-
kiye bu konum ile NATO’nun ve transat-
lantik ittifak sisteminin en önemli aktör-
lerinden biridir. Bu ilişkilerin daha geniş 
kapsamlı bir şekilde ekonomik, teknolojik, 
sosyal ve kültürel alanda zenginleştiril-
mesi gerekmektedir. ABD ile olan ittifakı-
mızı, transatlantik ilişkilerin omurgasını 
oluşturan NATO içindeki etkin rolümüzü 
ve AB üyelik sürecimizi, ortak bir hedefin 
ana unsurları olarak görüyoruz. Rusya, 
Çin, Hindistan ve Japonya gibi Avrasya’nın 
önemli aktörleriyle geliştirilen ilişkiler, 
Türkiye’nin AB ve ABD ile sahip olduğu 
bu kurumsallaşmış ilişkiler sisteminin 
bir alternatifi değildir. İktidarımız dö-
neminde aktif dış politikamıza paralel 
olarak dış teknik yardımlara, kalkınma 
projesi desteklerine ve insani yardımlara 
yeni bir yaklaşım getirilmiştir. Başta Türk 
cumhuriyetleri ve Türk topluluklarının 
bulunduğu ülkeler olmak üzere Orta Asya, 
Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika’da 
daha planlı ve etkili bir yardım politikası 

izlenmiştir. Hükümet olarak, yeni dönemi-
mizde de dinamik dış politikamıza paralel 
olarak dış teknik yardım ve insani yardım 
politikamızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

Sayın başkan, değerli milletvekilleri… 

Türkiye’nin imkanları ve kaynakları zen-
gindir. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir 
meselesi de yoktur. Daha önceki hükümet 
programlarımızdaki bütün hedeflerimizi 
gerçekleştirdiğimiz gibi buradaki hedefle-
rimizi de inşallah gerçekleştirerek, mille-
timizi daha çok refaha, daha çok adalete, 
daha güçlü bir Türkiye’ye kavuşturacağız. 
Seçim beyannamemizde ayrıntılı biçimde 
yer alan taahhütlere dayalı olarak hazırla-
dığımız, sürekliliği ve tutarlılığı esas alan 
60. Hükümet Programı çerçevesinde, hal-
kımızın gerçek gündeminden kopmadan, 
toplumumuzun tüm kesimlerini kucakla-
yan bir anlayış içinde çalışmalarını yürü-
tecek olan hükümetimiz, Yüce Meclis’ten 
ve aziz milletimizden güven ve destek 
beklemektedir. Çalışmalarımızı başta 
muhalefet partilerimiz olmak üzere, sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili tüm taraflarla 
diyalog ve işbirliği içinde şeffaf biçimde 
yürüteceğiz. Bütün bu çalışmalar sonucu 
elde edilecek olan başarılar, sadece bize ait 
olmayacak, tüm tarafların katkısıyla mille-
timizin başarısı haline gelecektir. Bu yeni 
dönemin ülkemize ve milletimize hayırlı 
olmasını Allah’tan diliyor, sizleri saygı ile 
selamlıyorum.
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Değerli basın mensupları… 

Bugün çalışmaları devam eden yeni Ana-
yasa taslağıyla ilgili olarak sizleri bilgi-
lendirmek ve sorularınıza cevap vermek 
üzere karşınızda bulunuyorum. Öncelikle 
birkaç hususa açıklık getirmekte fayda 
görüyorum. Başlattığımız çalışma, uzun 
yıllardır Türkiye’de hemen herkesin dile 
getirdiği yeni bir anayasa talebini karşıla-
maya yöneliktir. Bildiğiniz gibi 1982 Ana-
yasası, bugüne kadar 13 defa değişikliğe 
uğramıştır. Başlangıç metniyle birlikte 11 
maddesinde birden fazla olmak üzere tam 
65 maddesi değiştirilmiştir. Anayasanın 
toplam 177 madde ve 16 geçici maddeden 
oluştuğu dikkate alındığında bugüne ka-
dar yaklaşık üçte birinin değiştirildiğini 
söylemek mümkündür. Dolayısıyla mevcut 
anayasamızın iç bütünlüğü bozulmuştur. 
Hazırlandığı dönemin ruhunu yansıttığı 
ve kamuoyunda genel bir tartışmaya açıl-
madan, hazırlayıcılar dışında kimsenin 
katkısı alınmadan yapıldığı için daha son-
ra milletimizin onayından geçmiş olsa bile 
sürekli olarak eleştirilmiştir. 82 Anayasası 
yıllar boyunca bir memnuniyetsizlik ve 

tartışma konusu olmuştur. Hep yenisinin 
yapılması istenmiştir. Sonuçta, az önce 
de ifade ettiğim gibi mevcut anayasamız 
TBMM’de bugüne kadar birçok kez tadi-
lattan geçmiştir. AB ile uyum çalışmaları, 
yeni ihtiyaçlar ve reform paketleri üzeri-
ne parça parça yapılan bu değişiklikler, 
anayasamızın iç bütünlüğünü bozmakla 
birlikte milletimizin bu konudaki beklen-
tilerini de tam olarak karşılayamamıştır. 
İşte bizim hareket noktamız budur. 

İnanıyoruz ki, herkesin benimseyeceği, 
milletimizin ortak akıl ve iradesini temsil 
eden, Türkiye’ye yakışan, yeni, bütünlüklü 
ve çağdaş bir anayasaya kavuşmanın za-
manı gelmiştir. Bu anayasa, her bir vatan-
daşımızın hassasiyetlerini, Cumhuriyeti-
mizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olma nitelikleriyle milletimizin 
temel değerlerini korumayı esas alacaktır. 
Daha önce çokça söylediğim gibi özgürlük 
ve refah, demokratik gelişme ile ekonomik 
kalkınma birbirinden ayrı düşünülemez. 
Özgür ve müreffeh bir Türkiye idealini 
gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz 
hukuki çerçeve bu anayasada yer alacak-

Yeni Anayasa Taslağını Konu 
Alan Basın Bilgilendirme 

Toplantısı

Ankara | 19 Eylül 2007
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tır. Yeni anayasa, yine herkesin üzerinde 
mutabık kaldığı gibi Türkiye’nin önünü 
açacak, Cumhuriyetimizin kuruluş ideal-
leri ve Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma 
hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin gele-
ceğe yönelik beklenti ve ihtiyaçlarına da 
cevap verecek bir metin olacaktır. 

Değerli basın mensupları…

Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinle-
ridir. Elbette yeni anayasamız en geniş 
mutabakatla hazırlanacak ve nihayetinde 
milletimizin onayına sunulacaktır. Yal-
nız dikkatinizi çekmek isterim ki, henüz 
tartışmaya açtığımız bir anayasa taslağı 
metni ortada yoktur. Çalışmaları devam 
eden bu taslak tamamlandığında siyasi 
partilerimizden üniversitelerimize ve sivil 
toplum kuruluşlarımıza kadar herkese kat-
kıları alınmak üzere gönderilecek; kamuo-
yumuzun tartışmasına açılmış olacaktır. 
Bu, birçok merhalesi olan demokratik bir 
süreçtir. Daha ilk aşamada, yolun başında 
bulunuyoruz. 

Hiç aceleye getirmeden yeterince tartıştık-
tan, her kesimin katkısını aldıktan sonra 
bu taslak olgunlaştırılarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne yeni bir Anayasa teklifi 
olarak sevk edilecektir. Erken başlayan 
tartışmaları bu bakımdan hem yararlı hem 
mahsurlu bulduğumu belirtmek istiyo-
rum. Yararlı buluyorum; çünkü yeni ana-
yasamızın en geniş uzlaşmayla ortaya çık-
masını ben de herkes gibi arzu ediyorum. 
Ortaya konan görüşleri, yorum ve eleştiri-
leri, bir katkı olması bakımından katılma-
sam bile dikkate alıyor, memnuniyetle kar-

şılıyorum. Ancak bununla beraber erken 
başlayan tartışmaları, manipülatif olduğu, 
daha ilk taslağı ortaya çıkmadan yeni ana-
yasa çalışmalarını mahkum etmeye, adeta 
doğmadan boğmaya yöneldiği için aynı 
zamanda mahsurlu buluyorum. 

Anayasa tartışmalarını tek bir konuya 
indirgemek doğru değildir. Yeni anayasa 
özgürlükçü bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 
Türkiye, gereksiz vehimlerle, korkularla 
daha fazla zaman ve enerji kaybetmesin, 
daha fazla genç kuşak kaybetmesin isti-
yoruz. Birbirimize güvenmek, birbirimizi 
anlamaya çalışmak ve ortak hedeflerimiz, 
ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek 
durumundayız. Bu çalışmaları en nihayet 
milletimizi temsil yetkisine sahip, demok-
ratik ve meşru bir meclis sonuçlandıracak 
ve ardından da milletimizin onayına su-
nulacaktır. Anayasanın bugüne kadar 13 
kez, toplamda üçte birini değiştirebilen 
TBMM; şimdi neden hepsini yeniden yap-
ma yetkisine sahip olmasın? Bunu anla-
mak ve kabul etmek mümkün değil. 

Yöntem ve sürece yönelik eleştirileri hak-
sız, korku ve endişeleri yersiz buluyorum. 
Durun bakalım, taslak metin ortaya bir 
çıksın. Hepimiz buradayız, kimse bir yere 
gitmiyor. Acelemiz de yok. Tartışmak için 
yeterince zamanımız olacak. Bütün gayre-
timiz, yeni anayasa çalışmalarının, başın-
da bulunduğumuz sıçrama dönemini ateş-
leyecek büyük bir toplumsal mutabakatı 
ortaya çıkarmasıdır. Bu sebeple yeni ana-
yasa sürecini ben aynı zamanda, daha önce 
ifade ettiğim büyük uzlaşmayı sağlamak 
için önemli bir fırsat olarak görüyorum. 
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Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bu mübarek ayda, bu güzel akşamda 
aranızda bulunmaktan büyük memnu-
niyet duyuyorum. Bu gecenin gerçekleş-
mesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyor, bu vesileyle hepinizin Ramazan 
Bayramınızı tebrik ediyorum. 

Türkiye her geçen gün gelişiyor, yenileni-
yor; gelecek hedeflerine doğru adım adım 
ilerliyor. Devlet ile toplum her geçen gün 
daha çok birbirine yaklaşıyor. İnsanımız, 
artık geleceğinden kaygılanmıyor, ülkesi-
ne her zamankinden daha çok güveniyor. 
Zira, “İnsana hizmet et ki devlet yücelsin” 
anlayışıyla emek sarf eden bir hükümet 

Beyazay Derneği Iftar Programı

İstanbul | 07 Ekim 2007
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işbaşındadır. Bu hükümet her türlü ada-
letsizliğin, haksızlığın üzerine kararlılıkla 
giden, yüzünü bütünüyle millete dönmüş 
bir iktidardır. Biz, geçen dönemde bu anla-
yışla Türkiye’yi krizlerden çıkardık, güven 
ve istikrara kavuşturduk. Ancak, daha 
yolun başındayız. Birlikte çıktığımız bu 
yolculuğu Türkiye’yi gerçek manada esen-
liğe kavuşturuncaya kadar “Durmak Yok, 
Yola Devam” parolasıyla sürdüreceğiz. Hiç-
bir zaman yaptıklarımızla yetinmiyoruz, 
yetinmeyeceğiz. Milletimiz bizden elini 
çekmedikçe, biz, milletimizin elinden sıkı 
sıkıya tutmaya, omuz omuza dayanışma 
içinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü 
bizim güç kaynağımız millettir. 

Değerli davetliler…

Türkiye, son beş yılda ekonomide kat ettiği 
mesafe ile her geçen gün büyümüş, zengin-
leşmiş ve dünyanın en büyük ekonomileri 
arasındaki yerini almıştır. Şimdi, önümüz-
de yeni ve uzun bir maraton daha başlıyor. 
İnanıyorum ki, bu yeni dönemde özellikle 
hukuk, siyaset, insan hakları ve özgürlükler 
alanında büyük ilerlemeler kaydedecek, 
gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşacağız. 
Geçen dönem elde ettiğimiz tarihi başarıla-
rı kalıcı hale getirecek, bu başarıları bütün 
alanlara yayacağız. Bu nedenle her alanda 
dengeli, birbiriyle uyumlu bir kalkınmayı 
eş zamanlı olarak gerçekleştirmeye çalışı-
yor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 

Bakınız, Türkiye’de son yıllarda millet 
olarak çok büyük işler başardık, ancak 
yolumuz uzun, yolumuz çetin… Bundan 
sonra da elde ettiğimiz kazanımları daha 

ileri götürmek için el birliğiyle çalışaca-
ğız. Bu noktada sivil toplum kuruluşla-
rımızın, mesleki örgütlerimizin, dernek, 
vakıf ve sendikalarımızın rolü önemlidir. 
Türkiye’nin geleceğine giden yolu sizlerle 
birlikte aydınlatacağız. Sosyal dokumuzu, 
kültürel ve manevi iklimimizi bozulmaya 
maruz bırakacak tutum ve davranışlardan 
uzak kaldığımız oranda direnç kazanaca-
ğız, emniyet ve adalet içinde yaşayacağız. 

Değerli dostlarım…

Şu anda insanlarımızın dayanışma, yar-
dımlaşma ve fedakârlığı en yoğun olarak 
yaşadığı bir mübarek ayın içerisindeyiz. 
Manevi duyguların coşkulu biçimde ya-
şandığı bu bereketli dönemin gerektirdiği 
sevgi, merhamet ve hoşgörüyü aramızda 
daha da yaygınlaştırmalı, arttırmalıyız. 
Gerek sivil toplum örgütlerimiz, mahalli 
idarelerimiz, belediyelerimiz; gerek teş-
kilatlarımız böyle bir dönemde sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarına 
hız kazandırmalıdır. Böyle zamanlar mille-
timizin sırtına yüklenen bir külfet zamanı 
değil, sosyal sorumluluklarımızı, vicdani 
görevlerimizi yerine getirmek için büyük 
bir fırsattır. Elimizdekini bölüşmek, pay-
laşmak bizden hiçbir şey eksiltmez, aksine 
bizi güçlendirir, daha saygın bir konuma 
taşır. Kaldı ki, bu mübarek günlerde ken-
dilerinin hatırlanacağı umudunu taşıyan 
yoksulların, yaşlıların, kimsesizlerin ve 
özürlü vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin 
olduğunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. 

Türkiye, nüfusunun neredeyse yarısı genç-
lerden oluşan çok dinamik, çok üretken 
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bir ülke. Fakat madalyonun diğer yüzün-
de Türkiye’nin bir başka gerçeği daha 
duruyor. Sizler de gayet iyi biliyorsunuz, 
nüfusumuzun yüzde 12’ye yakın bir kısmı 
özürlü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Buna 
rağmen, Türkiye’de özürlü vatandaşları-
mızın sorunlarının çözümüne yakın za-
manlara kadar maalesef yeterince odakla-
nılmamış, onların yaralarının sarılmasına 
dönük adımlar atılmamıştır. Bizler, göreve 
geldiğimiz günden itibaren, Türkiye’nin 
sosyal hizmet açıklarını gidermek, sosyal 
devlet ilkesini azami derecede işletmek 
için yoğun gayret gösterdik, göstermeye 
devam ediyoruz. Bu alandaki yaraları daha 
da derinleşmeden sarmak, bizce sosyal hu-
kuk devletinin olmazsa olmaz şartıdır. Bu-
nun için devlet olarak, millet olarak elimiz-
deki sosyal imkânların tümünü seferber 
etmeliyiz. Elbirliğiyle, gönül birliğiyle bu 
ödevlerimizi yerine getirir, toplumun bü-
tün kesimlerini kucaklayabilirsek devletle 
millet arasında oluşan mesafenin süratle 
kapanacağına inanıyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Hükümetimizin en büyük iddialarından 
biri, kimsesizlerin sesi, ihmal edilen ke-
simlerin hamisi olmaktır. Bu vaadimizi 
hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz, 
unutmayacağız. Bakınız, Türkiye’de biz-
den önceki hiçbir hükümet özürlülerin 
toplumsal ve ekonomik haklarına ilişkin 
yasal düzenlemeleri hakkıyla gerçekleş-
tirmemiştir. Bunun için göreve geldiği-
miz günden itibaren bu adaletsizliği, bu 
haksızlığı, bu bağışlanamaz ayıbı ortadan 
kaldırmanın çabası içinde olduk. Özür-

lülerimizin problemlerine çare olacak 
adımları atmak, yasal düzenlemeleri 
yapmak, bu konuyu sürekli kamuoyunun 
gündeminde tutmak için gayret göster-
dik. Hatta, özürlülerimizin problemlerini 
gündeme getirmek ve çözüm arayışlarına 
toplumun katılımını sağlamak için 2005 
senesini “Özürlüler Yılı” ilan ettik. Aynı yıl, 
Türkiye’de Özürlüler Kanunu’nu çıkardık. 
Özürlüler Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 
7 Temmuz 2005 tarihi, özürlü vatandaşla-
rımızın haklarının istenilen seviyeye ulaş-
ması bakımından atılan somut adımların 
miladı olmuştur. 

Yine geçen yıl başlattığımız büyük bir 
sosyal sorumluluk kampanyası olan Gök-
kuşağı Projesi ile özürlü kardeşlerimize 
dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin 
zenginleşmesini, artmasını sağladık. Özür-
lü vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin 
çalışmalar bu yıl da bütün hızıyla sürdü, 
bundan sonra da sürecek. Sosyal Hizmet-
lerden Sorumlu Devlet Bakanlığımız, Milli 
Eğitim Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, 
Özürlüler İdaremiz, Sosyal Yardımlaşma 
Kurumumuz, milletvekili arkadaşlarımız 
bu alanda titizlikle çalışıyorlar. 

Yalnız, burada şu önemli noktanın altı-
nı çizmeyi gerekli görüyorum: Özürlü 
haklarının eksiksiz olarak sağlanması, 
yalnızca devletimizin sorumluluk alanı 
içinde görülmemelidir. Bu hassas konuda 
toplum olarak, birey olarak hepimizin 
üstüne düşen görevler, sorumluluklar var. 
Bu sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi 
bakımından milletimizin sağduyusuna gü-
veniyorum. Bu güvene binaen toplumun 
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her kesimini bütün farklılara, çeşitliliklere 
sahip çıkmaya, hayatın bütün renklerini 
benimseye davet ediyorum. Keza devletin 
sosyal eli, şefkat eli tek başına bu yükü 
üstlenemez. Sivil toplum kuruluşlarımız, 
iş adamlarımız, hayırseverlerimiz, sanat-
çılarımız da bu yükü omuzlamalıdır. Hep 
birlikte bu taşın altına elimizi koyarsak, 
bu yükü hep birlikte paylaşırsak sosyal 
arızaların önüne geçebiliriz. Bu alanda 
atılacak her adım çok önemlidir ve bütün 
samimiyetimle inanıyorum ki, asla boşa 
gitmeyecektir. 

Özürlülerimizin ihtiyaçlarının karşılan-
ması noktasında toplumumuzun tüm ke-
simlerinin aynı hassasiyet içinde olmala-
rını diliyorum. Bu düşüncelerle Ramazan 
Bayramınızı şimdiden kutluyor, yediden 
yetmişe tüm milletimizin sağlık, mutluluk 
ve esenliğine vesile olmasını diliyorum. Bu 
güzel buluşmayı gerçekleştiren Beyazay 
Derneği’ne ve sevgili kardeşim Lokman 
Ayva’ya teşekkür ediyor, sizlere sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli katılımcılar… Hepinizi en kalbi 
duygularla selamlıyorum. Bu yıl onuncusu 
düzenlenen Dış Ticaret Haftası’nın başarı-
lı geçmesini diliyor, emeği geçen tüm arka-
daşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Dış ticaret konusunda, ülke olarak, millet 
olarak göğsümüzü kabartan bir tabloyla 

karşı karşıyayız. 10 yıl önce Dış Ticaret 
Haftası’nın ilki düzenlendiğinde, ülkemi-
zin toplam dış ticaret hacmi 73 milyar Do-
lar seviyesindeydi. Bugün bakıyoruz, ulaş-
tığımız nokta 225 milyar Dolar. İhracatta 
bu yıl 100 milyar Dolar seviyesini aşacağız 
dedik, çok şükür aştık. Hiç şüphesiz bu, 
sizlerin başarısıdır, siz değerli ihracatçı-

10. Dış Ticaret Haftası  
Açılış Töreni

Ankara | 31 Ekim 2007
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larımızın başarısıdır ve her birinizi ayrı 
ayrı tebrik etmek istiyorum. 2002 yılında 
36 milyar Dolardan aldığımız ihracatı bu-
gün 100 milyar Dolara taşıdık. Neredeyse 
3 kat artış sağladık. Ve şimdi diyoruz ki, 
Hedef, 500 milyar Dolar. İnşallah 2023 
yılında, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş 
yıldönümünde, Türkiye 500 milyar Dolar 
seviyesinde bir ihracat rakamına ulaşmış 
olacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: 
Bugün Türkiye’de, hemen her alanda elde 
ettiğimiz çarpıcı başarılar, birbirinden 
bağımsız olarak gerçekleşen gelişmeler 
değildir. Buraya özellikle dikkatinizi çek-
mek istiyorum. Bugün eğer, ihracatta 100 
milyar Dolar seviyesini aştıysak, dış ticaret 
hacminde 225 milyarı yakaladıysak, 500 
milyar gibi iddialı, ancak ulaşılabilir bir 
hedefi önümüze koyduysak; bu, ülkemiz-
deki diğer sevindirici gelişmelerin etki-
siyle, aynı zamanda da onları etkileyerek 
olmuştur. Türkiye, son dönemde istikrarlı, 
kararlı, ayakları yere sağlam basan bir 
büyüme sürecine girmiştir. Yatırımcımız, 
üreticimiz, girişimcimiz, ekonominin bü-
tün aktörleri önlerini daha net görebilir 
duruma gelmiş, bu da her alanda olumlu 
şekilde hissedilmiştir. Dış ticaretimizdeki 
bu üç kata varan artış, bir yandan büyüme 
oranlarımızı etkilerken, bir yandan da 
büyümedeki bu istikrar ve güven ortamı, 
ihracatımızın artışını etkilemiştir. Bütün 
bu gelişmeleri, bir bütün olarak ele almak 
zorundayız. Demokratikleşme konusunda, 
hak ve özgürlükler konusunda, siyasi is-

tikrar konusunda, dış politika konusunda 
gerekli adımları atmasaydık, Türkiye’nin 
gecikmiş reformlarını kararlılıkla yap-
masaydık, rakamlarda da bu tabloyu elde 
edemezdik. Öte yandan rakamlarla elde 
ettiğimiz bu olumlu tablo da, demokratik-
leşmeyi, insan haklarını, iç politikayı, dış 
politikayı etkilemiş ve bu uyum Türkiye’yi 
bugünlere taşımıştır. 

Bakınız, 2000 yılında, komşu ve çevre 
ülkelerle dış ticaret hacmimiz, 20 milyar 
Dolar. 2006 sonunda bu rakam 75 mil-
yar dolar seviyesine ulaşmış. Dikkatinizi 
çekiyorum, bu seviyelere Türkiye kendi-
liğinden gelmedi. Türkiye bu seviyeleri 
tesadüfen yakalamadı. Bu bir çabanın, bir 
mücadelenin, bir gayretin, alın terinin, göz 
nurunun ürünüdür. İlgili bakan arkadaşla-
rımız, bürokratlarımız, özel sektördeki ar-
kadaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz… 
Ortaya koyduğumuz hedefe tüm bu arka-
daşlarımız inandılar, çalıştılar, çabaladılar 
ve bu manzarayı ortaya çıkardılar. 

Öte yandan, izlediğimiz aktif dış politika 
yine bu manzaranın oluşumunu sağla-
dı. Düşman üreten değil, dost kazanan; 
etrafına duvarlar ören değil, duvarları 
yıkan, çatışan değil, doğru yolda uzlaşan 
bir politikanın sonucudur bu manzara. 
“Başbakan çok geziyor, başbakan uçaktan 
inmiyor” diyenler, önce bu rakamlara bir 
bakacaklar. Başbakan işte bunun için ge-
ziyor. Ankara’da oturup kaldığınız zaman, 
bırakın İran’la, Rusya’yla, Yunanistan’la 
ilişkileri, yanı başımızdaki Çankırı’yla, 
Eskişehir’le, Konya’yla bile iletişim kura-
mayız. Bu iletişimi kuracaksınız, diyalog 
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ortamını sağlayacaksınız, aktif olacaksınız 
ki, hem ticari ilişkileriniz gelişsin, hem yatı-
rımlarınız gelişsin. Öyle, “Türkiye bölgenin 
güçlü ekonomisi olacak, bölgenin güçlü 
devleti olacak” demekle olmuyor bu işler. 
Bu sözün, bu hedefin gereğini yerine geti-
receksiniz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizim Hükümet olarak vazifemiz, bunu her 
zaman söylüyorum, uygun zemini, elverişli 
ortamı oluşturmaktır. Biz, pürüzleri gide-
receğiz, engelleri kaldıracağız, yol açacağız 
ve o yoldan, işte ihracatçımız, yatırımcımız, 
girişimcimiz yürüyecek ve Türkiye’ye ka-
zandıracak. Biz uygun zemini oluşturaca-
ğız, yabancı yatırımcı gelecek, Türkiye’de 
yatırım yapacak, üretim yapacak, istihdam 
sağlayacak. Bunu yaparken, bu zemini 
hazırlarken de, temeli son derece sağlam 
şekilde atmamız gerekiyor. Nitekim bugün 
Türkiye, hamdolsun, bu sağlam zemine 
kavuşmuştur ve bu sağlam zemin üzerinde 
ilerlemektedir. Türkiye ekonomisi, artık 
hiçbir dönemle kıyaslanamayacak kadar 
sağlam, güçlü, dayanıklı, dirençli bir zemin 
üzerinde yol almaktadır. Buranın altını 
özellikle çiziyorum: Türkiye ekonomisine 
ilişkin, içerde ya da dışarıda, hiç kimsenin 
en ufak bir şüphesi, tereddüdü olmasın. 

Bakın, hükümette 5 yılımızı dolduruyoruz. 
Önümüze hedefler koyduk, bu hedefler-
den sapmadık, taviz vermedik, en ufak bir 
rehavet havasına girmedik ve söyledikleri-
mizin hep arkasında olduk. Bundan sonra 
da, bu noktada en ufak bir taviz, en ufak 
bir gevşeme asla söz konusu olmayacak. 

Beklenmedik gelişmeler olması durumun-
da da, Türkiye ekonomisi bu gelişmeleri 
aşacak güçtedir, dirençtedir. Bizatihi, bi-
zim bugün sahip olduğumuz güçlü eko-
nomik yapı, bizim aynı zamanda siyasi 
gücümüzdür, diplomatik gücümüzdür. 
Gerektiğinde bu gücü kullanmaktan da 
asla tereddüt etmeyeceğimiz bilinmelidir. 
Gereği neyse yaparız, bundan asla çekin-
meyiz. Güvenliğimiz, güçlü bir ekonomi 
için vardır, aynı şekilde güçlü ekonomi de 
güvenliğimiz için vardır. Ne birinden, ne 
de diğerinden vazgeçmeyiz, vazgeçemeyiz. 
Huzurumuza, güvenliğimize, birliğimize 
yönelik her türlü saldırı karşısında da ge-
reken neyse yapmaktan asla çekinmeyiz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bizim dış ticarette hedeflerimiz belli ve 
bu hedefleri tutturmak konusunda da son 
derece kararlıyız. Türkiye’nin, özellikle 
üretim ve ihracat potansiyelini en etkin bir 
şekilde kullanabilmesini teminen, gerekli 
tüm araçları en etkin şekilde kullandık, 
kullanmaya da devam edeceğiz. Lokomo-
tifi özel sektör olan dış ticarete kamu ku-
rumlarımız, üniversitelerimiz ve konuyla 
ilgili tüm kuruluşlar gerekli desteği ver-
mektedir ve vermeye de devam etmelidir. 
42 binin üzerinde ihracatçı firma ve 2 
binin üzerinde ihraç kalemine ulaşılmış 
olması zaten bu desteğin en somut sonu-
cudur. Bizler de, yatırım ortamını iyileştir-
mek, mevcut üretim kapasitesini artırmak, 
istihdam üzerindeki yükleri azaltmak, re-
kabet gücümüzü artıracak önlemler almak 
konusunda üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz. 
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Esasen bu konuda önemli bir mesafe 
kaydetmiş durumdayız, çalışmalarımız 
bundan sonrası için de sürecek. Ben, 
bu duygularla, bir kez daha Dış Ticaret 
Haftası’nın başarılı geçmesini diliyorum. 
Tüm ihracatçılarımıza, tüm firmalarımıza, 
göğsümüzü kabartacak rekorlar elde etme-
mizi sağladıkları için teşekkür ediyorum. 
Emeği geçen, katkı sağlayan arkadaşları-
mızı da tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli katılımcılar… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Konuşma-
mın hemen başında, bugün ödül takdim 
edeceğimiz 22 firmamızı kutluyor, ülkem 
ve milletim adına takdir ve teşekkürleri-
mi iletiyorum. 225 büyük firma içinde 22 
Türk firmasının bulunması, Türkiye’nin 
yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde ABD 
ve Çin’den sonra üçüncü konumda olma-
sı, göğsümüzü kabartan, bizleri ziyadesiy-
le gururlandıran bir gelişmedir. Bize bu 

sevinci, bu gururu yaşatan her kademede-
ki arkadaşımıza, yöneticilere, işçilere, fir-
ma sahiplerine, bürokratlarımıza sonsuz 
teşekkür ediyorum. 

Müteahhitlerimizin iş yaptığı ülkelere 
baktığımızda, Afganistan gibi, Irak gibi, 
Afrika ülkeleri gibi zor coğrafyalarda 
ve şartlarda çalıştıklarını görüyoruz. 
Bu da ayrıca dikkat çekici bir husustur, 
Türkiye’nin imajına, Türkiye’nin biriki-

Başarılı Türk Müteahhitlik 
Firmaları Ödül Töreni

Ankara | 19 Kasım 2007
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mine, tarihi misyonuna denk düşen bir 
durumdur. 

Bakınız; 2002 yılı sonundan itibaren, ge-
rek bizzat ben, gerek bakan arkadaşlarım, 
ülke ülke dolaşarak, Türkiye’nin işte bu 
potansiyelini anlatmanın mücadelesini 
verdik. Sadece şu son iki hafta içinde 
yaptığımız temaslar bile, Türkiye’nin 
bugün artık ne kadar farklı bir yerde, ne 
kadar farklı bir konumda olduğunu açık, 
net şekilde ortaya koyuyor. İngiltere’de, 
Romanya’da ,  ABD’de,  İtalya’da ,  Çek 
Cumhuriyeti’nde, Azerbaycan’da temas-
larda bulunduk. Suudi Arabistan Kralı’nı, 
Gürcistan Başbakanı’nı Türkiye’de ağırla-
dık. Irak’a Komşu ülkeler zirvesini yaptık. 
Filistin ve İsrail Devlet Başkanları’nın ka-
tılımıyla tarihi bir zirve gerçekleştirdik. 

Dikkat ediniz, bunlar, son birkaç hafta 
içinde gerçekleştirdiğimiz temaslardan, 
sadece bir kaçı… Nedir bizim çabamız, 
m ü ca d e l e m i z ,  a m a c ı m ı z ?  Aç ı kç a s ı 
Ankara’da oturup olan biteni seyretmek, 
bizim için çok daha kolay bir yol olurdu. 
Bunu geçmişte yapanlar da oldu. Ancak 
biz bu yolu seçemezdik ve seçmedik. Eğer 
öyle yapsaydık bugün geldiğimiz noktaya 
ulaşamazdık. Başbakan ve ekibi, işte bu 
ve benzeri tabloların oluşması için, giri-
şimcimizin, yatırımcımızın, müteahhiti-
mizin önü açılsın diye, Türkiye bir dünya 
devleti olsun diye koşuyor, temaslarda 
bulunuyor. Tabii bunu onların anlama-
ları mümkün değil. Müteahhit deyince 
onların aklına başka şeyler geliyor. Gidip 
oradaki bir işçimizi, bir ustamızı, bir iş-
verenimizi ziyaret etmemişler. İşçimizin, 

işverenimizin sorunu nedir, problemleri 
nelerdir, hiçbir zaman gündemlerinde 
olmamış. Yurt içinde de böyle bir kaygıla-
rı yok, yurtdışında da böyle bir kaygıları 
yok. 

Bakın, bunu her fırsatta dile getiriyorum: 
Ekonomideki gelişmeyi iç politikadaki 
gelişmeden, iç politikadaki gelişmeyi 
diplomatik çabalardan, diplomasiyi de-
mokratikleşmeden, demokratikleşmeyi 
ekonomik iyileşmeden bağımsız göre-
mezsiniz. Zincirin bir halkasında ak-
sama olsa, diğer halkalar da aksamaya 
uğrayacaktır. Türkiye, bugün dünyanın 
17. büyük ekonomisi haline gelmişse, 
Avrupa’nın en büyük ekonomileri arasın-
da yerini almışsa, bu demokrasi yolunda 
attığımız kararlı adımların sonucudur. 
Türkiye bugün bölgesinde istikrar un-
suruysa, rol sahibiyse, söz sahibiyse, bu 
güçlü ekonomisinin bir eseridir. Ve yine 
Türkiye bugün enflasyonla mücadelede 
başarı elde etmişse, ihracatta rekorlar kır-
mışsa, uluslararası yatırımlar konusunda 
dünyanın cazibe noktası haline gelmiş-
se, bu, siyasi istikrarımız sayesindedir. 
Tabloyu bu şekilde, bütünlüklü olarak 
görmezseniz, olup biteni analiz etmek de 
mümkün olmaz. 

Şunun da özellikle bilinmesini isterim: 
Biz, Ortadoğu’da olsun, Balkanlar ’da 
olsun, Kafkasya’da olsun, dünyanın di-
ğer bölgelerinde olsun, barış için çaba 
gösterirken, bunu rol kapma çabasıyla 
yapmıyoruz. Ya da Avrupa Birliği nokta-
sında kararlı reformları gerçekleştirirken, 
bunu, vitrini düzenlemek için yapmıyo-
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ruz. Amacımız, bölgesel istikrara, küresel 
barışa katkı sağlamak, bunu mümkün 
kılmak ve bu sayede Türkiye’nin de, diğer 
ülkelerin de ekonomik kalkınmasına ze-
min hazırlamaktır. Nitekim, bugün aldı-
ğımız işte bu ve benzeri sonuçlar, tüm bu 
çabalarımızda, tüm bu mücadelemizde ne 
kadar haklı olduğumuzu da ortaya koy-
muştur. Çok şükür bugün, hangi ülkeye 
gitsek, orada Türk işadamlarıyla, girişim-
cilerle, işçilerimizle, vatandaşlarımızla 
karşılaşıyoruz. Sorunları dinliyoruz, bu 
sorunları ilgililere yetkililere aktarıyor ve 
çözüm yollarını arıyoruz. Bunu yapmaya 
da devam edeceğiz. 

Bakın biz, özel sektörümüzün önündeki 
tüm engelleri kaldırmak konusunda son 
derece kararlıyız. Gerek yurt içinde, ge-
rek yurtdışında… Yatırımcılarımız, giri-
şimcilerimiz, işçilerimiz, işverenlerimiz 
ne sorunla karşılaşıyorsa, neden şikayet 
ediyorsa, bunu dinleriz, dinleyeceğiz ve 
çözüm yollarını buluyoruz, bulacağız. 
Türkiye bugün dünyanın en yüksek bü-
yüme hızına sahip ülkelerinden biriyse, 
Türkiye bugün OECD içinde en yüksek 
büyüme hızına sahip ülkeyse, bu, hiç 
tartışmasız özel sektörümüzün sayesinde 
olmuştur. Biz de özel sektörümüzün aya-
ğına takılan her türlü prangayı sökmek 
konusunda üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz. 

Değerli katılımcılar…

Bu vesileyle bir hususa da özellikle dik-
katlerinizi çekmek istiyorum. Bakın biz, 
2003 yılından itibaren yatırım ortamını 

iyileştirme konusunda yoğun bir faaliyet 
içindeyiz. Gerekli yasal düzenlemeleri 
yaptık, ilgili kesimlerle toplantılar yapıp 
sorunlarını dinledik, buna göre reform-
larımızı gerçekleştirdik. Yatırım Danışma 
Konseyi’ni üç kez topladık, dünyanın en 
büyük şirketlerinin üst düzey yöneticile-
riyle İstanbul’da istişarelerde bulunduk. 
Yine bizzat bana bağlı olan Yatırım Des-
tek ve Tanıtma Ajansı’nı kurduk. Bütün 
bu ve benzeri çabalarımızın sonucunu 
kısa süre içinde aldık ve 2006’da, 20 mil-
yar doların üzerinde uluslararası yatırımı 
ülkemize çektik. İnşallah bu rakamı bu yıl 
sonunda 25 milyar dolar olarak çıkarmak 
istiyoruz. Buna yönelik de itirazlar oldu. 
Ülke elden gidiyor, toprağımız satılıyor, 
yabancı sermayeyi istemiyoruz diyerek, 
yalan yanlış iddialarla suyu bulandır-
maya çalışanlar oldu. İşte bugün burada 
ödüllendirdiğimiz müteahhitlerimiz, bu 
asılsız iddialara verilen en net cevaptır. 

Bakın bu arkadaşlarımız, Afganistan’da, 
Irak’ta, Afrika ülkelerinde, dünyanın 
dört bir yanında iş yapıyorlar. Yatırım 
ortamının, iş yapma ortamının buralarda 
ne tür zorluklara haiz olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Ama gidiyorlar, hem oranın 
vatandaşlarına, hem bizim vatandaşla-
rımıza iş sağlıyorlar; hem o ülkeye, hem 
kendi ülkemize katma değer üretiyorlar. 
Bizim işadamımız, bizim müteahhitimiz, 
Türkiye’yi bu noktada dünyanın 3. en ba-
şarılı ülkesi yapmışlar. Kendi işadamları-
mız orada bu başarıyı gösterirken, bizim 
küresel sermayeye, uluslararası yatırım-
lara sınırlarımızı kapatmamız söz konusu 
bile olamaz. Bu, akla da aykırı olur, mantı-
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ğa da aykırı olur, gelişmeye, ilerlemeye de 
aykırı olur. Bir yandan bu başarıyı, bizim 
işadamlarımızın başarısını alkışlayıp, bir 
yandan da yabancı sermaye bize gelmesin 
demeye hakkımız olamaz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bugün burada ifade edilen veya edilme-
yen bir takım sorunlar olduğunu biliyo-
ruz, bunları da çok yakından takip ediyo-
ruz. İş yaptığınız ülkelerdeki sorunları, 
o ülkelerin yetkilileri nezdinde çözmeye 
gayret ediyoruz. Türkiye içindeki mese-
leler konusunda da bugüne kadar önem-
li mesafeler katettik, bundan sonra da 
iletişim içinde, işbirliği içinde çalışmaya 
devam edeceğiz. Sizin Türkiye’ye kazan-
dırdığınız onca katma değerin ötesinde, 
Türkiye’nin tanıtımına yaptığınız katkı 
bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. 
Bugün bir ülkede yol yapılacağı zaman, 
baraj yapılacağı zaman, havaalanı yapı-
lacağı zaman, altyapı yatırımları olduğu 
zaman Türk firmaları akla geliyorsa, bu 
sizin başarınız, bizim de sevincimizdir. 

Bundan sonra da el ele, omuz omuza vere-
rek, Türkiye’yi daha ilerilere hep birlikte 
taşıyacağız. 2005’te ilk 225 firmada 14 
firma varmış. 2006’da bu sayı 20’ye çık-
mış ve bu yıl da 22 olmuş. Biz bu sayının 
50 olmasını, 100 olmasını canı gönülden 
istiyoruz ve sizi de bu noktada destekli-
yoruz. Bir kez daha sizlere teşekkürlerimi 
iletiyor, başarınızın devamını diliyorum. 
Yolunuz, bahtınız açık olsun. Teşekkür 
ederim.
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Çok değerli konuklar… Hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. YASED’e, bu 
önemli ve anlamlı buluşmayı tertip ettiği 
için de teşekkür ediyorum. Türkiye eko-
nomisinin bugünkü noktaya gelmesinde, 
uluslararası doğrudan yatırımların çok 
önemli rolü oldu. Bu yatırımları çekme ko-
nusunda da YASED, bir sivil toplum örgü-
tü olarak çok başarılı bir performans ser-
giledi. Bu katkılarından, desteklerinden ve 
çabalarından dolayı YASED’e, yöneticileri-

ne, üyelerine, çalışanlarına huzurlarınızda 
teşekkür etmek isterim. 

Değerli dostlar…

Hatırlayacaksınız, 2002 yıl sonundan 
itibaren Türkiye ekonomisi hızlı bir to-
parlanma sürecine girince, bu iyileşmeye 
yönelik çok çeşitli yorumlar yapıldı. Bu 
iyileşmenin, gelişmenin gelip geçici oldu-
ğu söylendi. Küresel şartların Türkiye’yi 

YASED Geleneksel Sonbahar 
Resepsiyonu

Ankara | 20 Kasım 2007



Recep Tayyip ERDOĞAN

362

etkilediği, bundan dolayı Türkiye’de işle-
rin iyiye gittiği ifade edildi. Türkiye’nin 
ekonomik başarısını, Türkiye’nin kendi iç 
dinamikleri dışındaki her faktöre bağla-
dılar, ama bu başarının Türkiye’nin kendi 
başarısı olduğunu maalesef görmekte zor-
luk çektiler. 

Bakınız, sadece bizim şu yatırım ortamı-
nı iyileştirme konusunda yaptıklarımızı 
samimi bir şekilde inceleyebilselerdi, 
ekonominin bu noktaya nasıl geldiğini de 
eminim anlayacaklardı. Hükümeti devral-
dığımız andan itibaren, her alanda olduğu 
gibi, yatırımları çekmek konusunda da 
kılı kırk yaran bir hassasiyet içinde çaba 
sarfettik ve sarfetmeye de devam ediyoruz. 
Bunu yaparken de, ilgili tüm kesimleri, 
özellikle YASED gibi, TOBB gibi sivil top-
lum örgütlerimizi işin içine dahil ettik, 
katkılarını, desteklerini aldık ve işbirliği 
içinde bugün elde ettiğimiz güzel sonuçla-
ra ulaştık. 

Bakınız: 1953 yılında bir yasa çıkarılmış 
ve uluslararası sermaye konusunda Türki-
ye ilk adımı atmış. 2003 yılına kadar, yani 
aradan geçen 50 yılda, Türkiye’ye giren yıl-
lık ortalama uluslararası yatırım miktarı, 
bazı istisnalar dışında 1 milyar doları aş-
mamış. Ardından biz, 2003 yılında yasayı 
yeniden ele aldık, yeni düzenlemeler yap-
tık. Buna paralel olarak yoğun bir yatırım 
çekme mücadelesi yürüttük. Sivil toplumu 
işin içine dahil ettik, kamu kurumlarımızı, 
bürokrasimizi motive ettik, istişare toplan-
tıları düzenledik, tıkanan noktaları açmak 
için gayret gösterdik. Sonuç: 2006 yılında 
20 milyar doları aşan uluslararası yatırım. 

2007 yılında, Eylül ayında ulaştığımız ra-
kam 15.3 milyar dolar. Bu yıl içinde başla-
tılan büyük ölçekli satın alma ve birleşme 
işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlan-
ması durumunda, bu rakamın 25 milyar 
dolar düzeyine kadar çıkması muhtemel 
görünüyor. 

Bakın 50 yıl boyunca 1 milyar dolar sevi-
yesinde, geçen yıl 20 milyar dolar ve bu 
yıl beklentimiz 25 milyar dolar. Bu başarı 
tesadüfi olabilir mi, sadece harici faktörle-
re bağlanabilir mi? Bu bir zihniyet dönüşü-
münün sonucudur, bir inancın ve kararlılı-
ğın ürünüdür. Uluslararası sermayeye ters 
bakan, önemine inanmayan bir anlayışla 
bu sonuca ulaşılamazdı. 

Yine şu verilere özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: Dünya Bankası tara-
fından Eylül 2007 tarihinde İş Ortamı 
2008 Raporu’nda, Türkiye geçen seneye 
oranla 34 basamak yükselerek 57. sıraya 
yerleşmiştir. Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Örgütü tarafından yayımlanan 
2007 Dünya Yatırım Raporu’na göre Tür-
kiye, yaklaşık 20 milyar ABD doları ulus-
lararası doğrudan sermaye girişi ile dün-
yada 16. sırada, gelişmekte olan ülkeler 
arasında ise 5. sırada yer almıştır. Dünya 
Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Gücü 
Raporu’nda ise, 2005 yılında 117 ülke ara-
sında 71. sırada bulunan Türkiye, 2006 yı-
lında 125 ülke arasından 59. ve 2007 yılın-
da 131 ülke arasından 53. olmuştur. Yine, 
OECD tarafından yayımlanan Uluslararası 
Yatırım Perspektif leri 2007 Raporu’nda 
Türkiye, OECD üyeleri içinde, son 10 yılda 
en çok net doğrudan uluslararası sermaye 
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çeken 7 ülke arasında yer almıştır. Çok şü-
kür Türkiye, uluslararası yatırımlar konu-
sunda, bugün dünyanın en ilgi çeken, en 
cazip, en elverişli ülkelerinden biri haline 
gelmiştir. Bu nasıl oldu? 

Bakınız değerli arkadaşlarım…

İstikrar ortamı, güven ortamı, Türkiye’nin 
bugün bu noktaya ulaşmış olmasında 
en belirgin unsurlardır. Siyasi çalkantı-
ların yaşandığı, demokrasi konusunda 
tereddütlerin olduğu, belirsizliğin hüküm 
sürdüğü bir ortamda hiç kimse gidip de 
o ülkeye yatırım yapmaz. Hatırlayınız; 
Türkiye’de yıllık enflasyon oranları yüzde 
100’leri geçti. Enflasyon hem yüksek, hem 
belirsiz… Faizler yine öyle. Büyüme derse-
niz, bir ileri gitse, iki geri gidiyor. Bırakın 
uzun vadeli hedefleri, bir ay sonrası için, 
bir hafta sonrası için hedef belirlemek 
mümkün değil. Bu ve benzeri belirsizlik-
lerin olduğu bir ülkede kimse risk almak 
istemez, kimse yatırım yapmak istemez. 
Biz, bu noktadan hareketle, bütün çaba-
mızı, öncelikle Türkiye’de siyasi istikrarın 
yanı sıra ekonomik istikrarı tesis etmeye 
yönelttik ve çük şükür bunda da başarı 
sağladık. 

Türkiye bugün, sağlıklı ve istikrarlı şekilde 
büyüyen, sağlam bir zeminde ilerleyen, 
kırılganlıklarını büyük ölçüde gidermiş 
güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Bunun 
gelip geçici olduğunu hala iddia edenler 
varsa, buyursunlar, uluslararası yatırım-
lara baksınlar. Uluslararası şirketler, özel-
likle de bankalar, bir ülkeye yatırım yapa-
cakları zaman, 10 yıl, 15 yıl, hatta 30 yıl 

sonrasını görmek isterler. Eğer orta ya da 
uzun vadede bir risk, bir belirsizlik varsa, 
yatırımdan kaçınırlar. Türkiye, bu belir-
sizlikleri giderdiği, güven telkin ettiği için 
bugün dünyanın en dikkat çekici yatırım 
merkezlerinden biri haline gelmiştir. 

Şunu da bu vesileyle altını çizerek ifade 
etmek istiyorum. Yatırım ortamını iyileş-
tirme, uzun soluklu bir süreçtir. “20 milyar 
dolar yatırım çektik, artık yapacak bir şey 
kalmadı” deme lüksümüz yok. Bu yatırım-
ları çektiğimiz kadar, seviyeyi muhafaza 
etmek de özel önem arzetmektedir ve bu-
nun için de çabamız, mücadelemiz hep bir-
likte devam edecek. Daha katedeceğimiz 
uzun bir mesafe var. Yapmamız gereken 
reformlar, düzenlemeler var. Bunları da 
yapacağız ve inşallah, bugün yakaladığı-
mız seviyenin daha ötesini de hep birlikte 
göreceğiz. 

Bu noktada, Yatırım Ortamını İyileştir-
me Koordinasyon Kurulu, çalışmalarına 
devam edecek. Biliyorsunuz, bizim döne-
mimizde bu kurula işlerlik kazandırdık 
ve kamu kesimi ile sivil kesimi ortak bir 
platformda bir araya getirerek sorunlara 
çözümler ürettik. Yatırım Ortamını İyileş-
tirme Koordinasyon Kurulu’nun yönlen-
dirme komitesi çalışmalarını sürdürüyor. 
Yakın zaman içinde Kurulun toplanıp 
istişarelerine devam edeceğini bilmenizi 
isterim. 

Bir başka istişare mekanizmasını, Yatırım 
Danışma Konseyi adı altında her yıl top-
luyoruz. 11 Haziran 2007’de 4. toplantıyı 
İstanbul’da gerçekleştirdik. Dünyanın en 
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büyük şirketlerinden üst düzey yöneticiler, 
bizzat şahsımın başkanlığımda İstanbul’da 
bir araya geldiler ve tavsiyelerini, eleş-
tirilerini, önerilerini bizzat ilettiler. Bu 
toplantılarda ortaya konular hedef leri 
de yakından takip ediyoruz. Bu noktada 
önemli bir adımımız da Türkiye Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulması 
olmuştur. Bana bağlı olarak çalışan bu 
ajans, Türkiye’nin ve Türkiye’deki ekono-
mik imkanların tüm dünyaya tanıtılması 
konusunda son derece özverili bir çalışma 
yürütmektedir. YASED gibi sivil toplum 
örgütleriyle de uyumlu bir işbirliği sergi-
leyen ajansımız, son aylarda tanıtım kam-
panyalarını yoğunlaştırmış ve uluslararası 
çevrelerin şimdiden takdirini kazanmıştır. 

Değerli katılımcılar, değerli dostlar…

Biraz önce de belirttiğim gibi, yatırım or-
tamını iyileştirme konusu, uzun soluklu 
ve hiçbir zaman nihayete ermeyecek bir 
süreçtir. Biz, bu anlayıştan hareketle, kade-
me kademe reformlarımızı, düzenlemele-
rimizi yapmaya devam edeceğiz. Sorunlar 
elbette var, bundan sonra da olacaktır. 
Ancak şuraya dikkatinizi çekmek isterim. 
Geride bıraktığımız 5 yıl içinde, sorunları 
aşarak bu noktalara ulaştık. Önümüzdeki 
dönemde de mevcut sorunları aşarak, 
Türkiye’yi inşallah daha iyi noktalara 
taşıyacağız. Kayıtdışı konusunda, vergi 
konusunda, eğitim sistemi konusunda, 
fikri ve sınai haklar, Araştırma-Geliştirme 
konusunda önemli adımlar attık, bunla-
rın yeterli olmadığını biliyoruz, atmaya 
devam edeceğiz. Yine, yatırım ortamıyla 
doğrudan ilgili olan Avrupa Birliği katılım 

süreci konusunda kararlılığımız tavizsiz 
devam ediyor, edecek. 

Biz Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz, 
Türkiye’nin zenginliklerine inanıyoruz, 
Türkiye’nin işçisine, girişimcisine, iş gücü-
ne inanıyoruz ve bu inancımızla Türkiye’yi 
arzu ettiği konuma ulaştırmak konusunda 
son derece kararlıyız. Eleştiriler olacaktır, 
bunları çok tabii karşılıyorum, nitekim 
uluslararası yatırım çeken her ülkede de 
bu ve benzeri eleştiriler olmuştur. Ancak 
dünyanın gerçeklerini anlamak, kavra-
mak, takip etmek konusunda da bu çev-
relerin biraz daha açık olması gerektiğine 
inanıyorum. 

Bakınız, dün, dünya genelinde 225 firma 
içinde yer almayı başaran 22 müteahhi-
dimize ödül verdik. Türkiye, uluslararası 
müteahhitlik konusunda dünyada ABD ve 
Çin’den sonra 3. sırada yer alıyor. Bizim 
işverenlerimiz, girişimcilerimiz, ellerinde 
çanta, ülke ülke dolaşıp yatırım fırsatları 
arıyorlar ve dünyanın hemen her ülke-
sinde yatırımlar yapıyorlar. Hem yatırım 
yaptıkları ülkeye, hem de Türkiye’ye çok 
önemli katkı sağlıyorlar. Şimdi bizim iş-
verenimiz yurtdışında yatırım yaparken 
ve bununla da haklı olarak övünürken, 
biz sınırlarımızı kapatamayız. Böyle bir 
lüksümüz de yok, böyle bir seçeneğimiz 
de yok. İstihdamı artırmak için yatırım-
ları artırmaya mecburuz. Bunu görmek 
zorundayız. Uluslararası yatırım gelmesin 
diyenler şunu bilmelidir ki, bu milletin 
ekmeğiyle, işiyle oynamaya hiç kimsenin 
hakkı yoktur, olamaz. Ben, bu duygularla 
konuşmama son verirken, Türkiye’nin 
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bu başarıyı elde etmesine katkı sağlayan 
tüm arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik 
ediyorum. Başta YASED olmak üzere, des-
tek veren, çaba sarfeden herkese teşekkür 
ediyorum. Türkiye’yi, arzuladığımız, hak 
ettiğimiz seviyelere taşıma konusunda 
işbirliğimizin devam etmesi dileklerimi 
iletiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Sayın kurul üyeleri, değerli arkadaşlar… 
Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bilim, tek-
noloji ve yenilik konusunda çok önemli 
kararların alındığı Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’nun 16. toplantısında ara-
nızda olmaktan, bu kurula bir kere daha 
başkanlık etmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bu toplantı, 2004’ten beri birlikte olduğu-
muz yedinci toplantıdır. Bilim ve Teknolo-

ji Yüksek Kurulu’nun kuruluş tarihi olan 
Ekim 1983’ten Eylül 2004’e kadar geçen 
20 yılda en az 40 kere toplanması gereki-
yordu. Kurulun, 2004 yılına kadar sadece 
9 kere toplanabilmiş olduğu göz önüne 
alınırsa, bu birlikteliğimizin anlamı daha 
iyi anlaşılacaktır. Bu durum, son dört yılda 
ülkemizde bilim ve teknoloji alanında alı-
nan mesafenin hiç de tesadüfi olmadığını 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ülke-
mizin gündemi hangi yoğunlukta ve hangi 

16. Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu Toplantısı

Ankara | 20 Kasım 2007
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konulardan oluşursa oluşsun, bu kurulun 
toplantıları ve gündemi bizim için öncelik-
lidir, böyle olmaya da devam edecektir. Bu 
toplantılarda, bilim-teknoloji alanındaki 
gelişmelere ve değişen şartlara uyum sağ-
layacak, ülkemize sıçrama yaptıracak ka-
rarları alıyoruz, politikalar geliştiriyoruz. 
Geliştirdiğimiz politikaların hayata geçiril-
mesini ve sonuçlarını da burada izliyoruz. 

Değerli üyeler…

Gücü olmayan, gücünü iyi kullanmayan 
milletler ayakta kalamazlar. Milli gücü 
yüksek olmayan milletler uluslararası 
rekabette geride kalmak durumundadır. 
Milli gücü oluşturan birinci unsur insan-
dır; insanını yaşatan devlet yaşar, insanını 
yücelten devlet yücelir. İkincisi, ekonomik 
güç, üçüncüsü askeri güç, dördüncüsü ise 
teknolojik güçtür. Aslında teknolojik güç, 
tüm diğer unsurların gelişmesini sağlar. 
Çağdaş dünyada bilim, teknoloji ve yenilik 
eksenindeki ekonomilerin rekabet güçleri 
yüksektir. Bunun için, Türkiye’nin bilim, 
teknoloji ve yenilik alanlarında dünya 
çapında söz sahibi olmadan, ekonomik ve 
siyasi hedeflerine ulaşmasının mümkün 
olmayacağını düşünüyoruz. 

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri 
Japonya’dır. İkinci Dünya Savaşından son-
ra askeri ve siyasi gücü adeta sıfırlanan 
Japonya, tam da burada konuştuğumuz bi-
lim, teknoloji ve yenilik alanlarında yaptı-
ğı atılımla, dünyanın en önde gelen ülkele-
rinden biri haline dönüşmeyi başarmıştır. 
Çin de, son yıllardaki atılımıyla dünya devi 
haline dönüşerek, benzer bir örnek olma 

yolundadır. Hindistan, İrlanda, Güney 
Asya ülkeleri gibi örnekleri saymıyorum 
bile. Türkiye, epeyce geç kalmış da olsa, 
son yıllardaki atılımı ile bu doğrultuda 
önemli ve ümit verici bir gelişme sürecine 
girmiştir. 

Biz hükümet olarak, ülkemizde, bilim ve 
teknolojinin gelişmesi için kararlılığımızı 
ortaya koyduk. Stratejik bir yaklaşımla be-
lirlediğimiz politikaları, hayata geçirecek 
uygulama planı ile yola çıktık. Bu alana 
ayrılan kamu kaynaklarını hatırı sayılır 
miktarda artırdık. Bu kararlılığımızı sür-
dürüyoruz. Beklentimiz, bilim, teknoloji 
ve yenilik kapasitemizi yükselterek, Türki-
ye’deki sorunlarımızın çözümüne, yaşam 
kalitemizin ve rekabet gücümüzün yük-
selmesine, refah düzeyimizin artmasına 
hız kazandırmaktır. Bilim ve teknolojide, 
bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda, 
ulusal ve uluslararası düzeyde, tarihimiz-
de rastlanmadık başarıları elde etmeye, 
büyük atılımları gerçekleştirmeye başladı-
ğımızı memnuniyetle görüyoruz. 

TÜİK’in 2005 yılı için yaptığı çalışmaya 
göre, Ar-Ge’ye harcanan kaynağın gayri 
safi yurt içi hasılaya oranı ilk defa binde se-
kize yükseldi. Bu rakam 2002 yılında bin-
de 6.7 idi. 2003-2005 yılları arasında Ar-Ge 
harcamalarındaki artış oranında, Türkiye, 
Çin ile birlikte dünyada birinci sıradadır. 
Bununla beraber, milli gelirinden Ar-Ge’ye 
ayırdığı kaynağı en hızlı artıran iki ülke-
den biri olmak bizim için asla yeterli değil-
dir. Önümüzdeki dönemde bilim teknoloji 
ve yeniliğe en fazla kaynak ayıran ilk 15 
ülke arasında olmayı hedefliyoruz. 
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Biliyoruz ki, bu hedefi yakalarsak, daha 
güçlü bir ülkenin vatandaşları olacağız. 
Bu dönemde özel kesimin araştırma için 
harcadığı mali kaynak iki katına çıktı. Özel 
sektörün payı yüzde 23’lerden yüzde 34’e 
yükseldi. Son yıllardaki bu umut verici 
gelişme yeterli midir? Hayır değildir. Bu 
rakam hala gelişmiş ülkelerdeki oranla-
rın gerisindedir. 2010 yılı hedefimiz, bu 
oranı yüzde 50’ye çıkartmaktır. Bu hedefe 
ulaşmada özel sektöre de önemli görevler 
düşmektedir. Çünkü bu alanın ekonomiye 
katkısı bilim-teknolojinin ürün ve hizmete 
dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi ile 
mümkündür. Özgün teknolojiye sahip 
olmayanlar, başkalarının teknolojisi ile re-
kabet edebileceğini sananlar, orta ve uzun 
vadede asla başarılı olamazlar. 

Başarının, rekabetin, karın sırrı bilgiden, 
bilgiyi doğru kullanmadan ve kendi tekno-
lojimizi üretmeden geçmektedir. Ülkelerin 
tarihsel ekonomik gelişiminde, devletler 
gerekli yasal ortamı ve altyapıyı hazırla-
yarak ve kamu kaynaklarından destekle-
yerek, özel sektörün bu alanda öncü rolü 
oynamasını tetiklemiştir. Özel kesimin 
araştırmaya daha fazla kaynak ayırması 
için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Maliye 
Bakanlığı tarafından ilgili özel ve kamu 
kurum, kuruluşlarının katılımı ve işbirliği 
ile hazırlanan, Bakanlar Kurulunca ka-
bul edilerek, Meclise gönderilmek üzere 
olan “Ar-Ge Faaliyetlerini Teşvike Yönelik 
Kanun Tasarısı” ile özel kesimin bu alan-
da çok daha hızlı adımlar atacağından 
eminim. Ayrıca yabancı sermaye yatırım-
larının araştırma alanında da ülkemize 
gelmeye başlamasını dikkatle ve özenle 

takip ediyorum. Söz konusu tasarının ya-
salaşması halinde bu faaliyetlerin daha da 
yoğunlaşacağına inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik sistemi-
mizde, en az mali kaynaklar kadar, hatta 
çok daha önemli bir diğer unsur da insan 
kaynağıdır. Hem nitelik, hem de nicelik 
olarak yetişmiş insan gücü ülkemizin re-
kabet gücünün artırılmasında en değerli 
hazinemizdir. Yeterli bilim insanımız 
olmadan Ar-Ge çalışmalarını sürdürmek 
mümkün değildir. Gelişmiş ülkelerin bir-
çoğuna bakıldığında, araştırmacı sayısı 
yüksek olmakla birlikte, artış oranı ya çok 
az, ya da durma noktasına gelmiştir. Tür-
kiye, bu konuda umut vaad eden ülkeler 
arasındadır. Dünyada son dönemde bilim 
insanı sayısı artışında en yüksek oranı 
yakalamış üçüncü ülkedir. TÜİK’in 2005 
yılı için açıkladığı tam zaman eşdeğer Ar-
Ge personeli sayısı 49 bin ve araştırmacı 
sayısı ise 39 bindir. 

Bugün itibariyle, 2010 yılı hedefimiz olan 
40 bin araştırmacı sayısına ulaşmış olmak-
tan duyduğum memnuniyeti belirtmek 
isterim. Artık hedefimizi yükseltme ve ül-
kemizi bilim insanları için cazibe merkezi 
haline getirme zamanıdır. Bu konuyu da 
stratejik bakış açısıyla ele alıyoruz. Milli 
Eğitim Bakanlığı bu konuda başlattığı 
önemli bir atılımı başarıyla sürdürüyor. 
Ülkemizde bilim insanlarının nicelik ve 
niteliğini daha da hızlı yükseltmek için 
gerekli stratejilerin ve eylem planının 
hazırlanmasına yönelik bir karar taslağı, 
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Kurulumuz gündemindedir. Bu konuda 
ilgili tüm tarafların önerilerini hazırlama-
larını ve gerekli bütün tedbirleri almaları-
nı bekliyorum. Hükümetimiz için bu alan 
önümüzdeki dönemde en öncelikli konu-
lardan biridir. Biliyoruz ki bilim insanları 
hem bu günümüzü hem de geleceğimizi 
aydınlatır. 

Değerli davetliler…

Ülkelerin bilim ve teknolojideki yerini gös-
teren önemli sonuç göstergelerinden ikisi, 
bilimsel yayınlar ve patentlerdir. Bilimsel 
yayın sıralamasında Türkiye dünyada 19. 
sıradadır ve artış oranında, tüm ülkeler 
arasında dünyada Çin’den sonra ikinci-
dir. Diğer bir sevindirici gelişme ise yerli 
ve uluslararası patent sayılarındaki son 
yıllardaki artıştır. Bu artışın gerçekleşme-
sinde Türk Patent Enstitüsü ve TÜBİTAK 
ortaklığı ile 2006 yılında başlatılmış olan 
destek programının etkisini de görmeye 
başladık. 

Değerli arkadaşlarım…

Sizlerle paylaştığım bu sonuçlardan da 
anlaşılacağı gibi 2004 yılından bu yana 
ulusal bilim, teknoloji ve yenilik çalışma-
larında da ülke olarak büyük bir atılım 
içindeyiz. 11. Bilim ve Teknolojik Yüksek 
Kurulu’nda aldığımız karar uyarınca baş-
lattığımız Kamu Kurumları Araştırma 
Programı başarıyla hayata geçirildi. Bu 
programı başlatırken amacımız kamu te-
dariğinde yurtiçi Ar-Ge potansiyelinden 
ve özkaynaklardan azami ölçüde yararla-
nılmasıydı. Bugün memnuniyetle görüyo-

rum ki, bakanlıklarımız ve pek çok kamu 
kuruluşu, üniversitelerimiz, özel sektör ve 
araştırma enstitülerimiz ile birlikte ihtiyaç 
duydukları alanlarda projelerini geliştirdi. 
Projeler, sistematik bir şekilde TÜBİTAK 
kaynaklarından destekleniyor ve uygula-
malar başladı. 

Artık, Türkiye’de de kurumlarımız bir so-
run olduğunda çözümleri kendi bilgi kay-
naklarımızda arıyor. Birçok alanda ulusal 
araştırma programları hazırlandı. Projeler 
devam ediyor. Başta Bakan arkadaşlarım 
olmak üzere bu alanda emeği geçen herke-
se teşekkür ediyorum. 

Benzer gelişmeler savunma araştırmaları 
alanında da gerçekleşti. Milli savunma-
mızın dışa bağımlılığı her geçen gün 
azalmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimiz bilim 
insanlarımızın geliştirdiği son teknolojile-
re dayalı sistemler ve teçhizat ile her geçen 
gün daha da güçleniyor. Pek çok uluslara-
rası tatbikatta, Türk mühendislerince ge-
liştirilen cihazlar, diğer müttefik ülkelerin 
ve NATO’nun envanterine girmeye başla-
dı. Bilimsel araştırma ve geliştirme sabır 
isteyen ve uzun soluklu bir faaliyettir. 
Çiçeklerin vaktinden önce açmayacağının 
farkındayız. Ama sevinerek söylemek iste-
rim ki, başlattığımız pek çok proje sonuç-
larını vermeye başladı. Çiçekler açmaya 
başlamıştır. 

Çok değil, daha geçen yıl itibariyle ülke-
miz için çok önemli kayıplara neden olan 
akaryakıt kaçakçılığının önlenmesinde 
önemli bir adım olan “ulusal marker” pro-
jesi başarıyla sonuçlandı. Bu başarıdan 
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dolayı TÜBİTAK Enstitülerini kutluyorum. 
Siyasi ve idari kararlılıkla, uygulamadaki 
başarılarından dolayı, EPDK’ya, güvenlik 
güçlerimize ve emeği geçen herkese teşek-
kür ediyorum. Daha pek çok proje örneği 
verilebilir. Ancak, burada vurgulamak iste-
diğim husus, bilime ve teknolojiye yapılan 
yatırımın en verimli yatırım olduğudur. 

Verimlilik oranı bazen bire on, bazen bire 
kırk, bazen de çok daha yüksektir. İktida-
ra geldiğimizden beri bilim, teknoloji ve 
yenilik faaliyetlerine yaptığımız yatırım 
ve verdiğimiz destek, stratejik bir tercihti. 
Bu tercihin ne kadar doğru olduğunu hep 
beraber görüyoruz. Hep birlikte, ülkemizin 
bilim ve teknolojideki durumunu tamamen 
değiştiren, durağanlığı dinamizme çeviren 
bir döneme imza attık. Bu performansta 
başta TÜBİTAK olmak üzere katkısı olan 
bütün kurumlarımıza, bütün arkadaşları-
mıza takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

60. Hükümet döneminde de Ar-Ge yatırım-
ları öncelikli olacaktır. Bugün aldığımız 
sonuçlar, gelecekte alacaklarımızın öncü 
göstergeleridir. Türkiye’nin geleceği için 
stratejik düşüneceğiz. Milletimize ve bize 
yaraşan büyük hedef ler koyacağız. Çok 
daha büyük projelere hep birlikte imza 
atacağız. Bunu, azimle, inançla, sabırla ve 
elbirliğiyle yapacağız. Tüm faaliyetlerimi-
zi objektif, şeffaf, uzman odaklı, evrensel 
normlara uygun olarak gerçekleştireceğiz. 
Bilime ve bilene yatırım aydınlık geleceği-
mize yatırımdır. Bu düşüncelerle hepinize 
teşekkür ediyor, ülkemize yol ve yön göste-
ren bilim insanlarımızı ülkem adına yürek-
ten kutluyor, saygılar sunuyorum.
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Çok değerli katılımcılar… Hepinizi en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Hak-
İş’in 11. Olağan Genel Kurulu’na başarılar 
diliyor, ülkemiz adına, çalışanlar adına ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum. Yine 
bu vesileyle, tüm eğitim çalışanlarımızın, 
öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü tebrik ediyor, ülkem adına, mil-
letim adına tüm öğretmenlerimize şükran 
ve minnet duygularımı ifade ediyorum. 

Değerli dostlarım…

Sendika, hak arama mücadelesi, emek, ör-
gütlenme gibi kavramların adeta “öcü” gibi 
görüldüğü bir dönemde, Hak-İş, farklı bir 
anlayışın hakim olabileceğini hem ülke-
mize, hem de dünyaya göstermiştir. Gerek 
12 Eylül öncesi çalkantılı dönemde, gerek 
12 Eylül sonrasında, “çatışmayı değil, uz-
laşmayı” öne çıkaran Hak-İş, Türkiye’de 

HAK-IŞ 11. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 24 Kasım 2007
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işçi-işveren ilişkilerine yeni bir boyut ve 
derinlik kazandırmış, çalışma hayatına, 
endüstri ilişkilerine huzurun, barışın, 
diyaloğun, karşılıklı anlaşmanın ve uzlaş-
manın egemen olmasına önemli katkı sağ-
lamıştır. Çalışanları doğrudan ilgilendiren 
konuların yanı sıra, Avrupa Birliği süreci 
gibi, yeni Anayasanın hazırlanması süreci 
gibi toplumu ve ülkeyi yakından ilgilen-
diren konularda da diğer örgütlerimizle 
birlikte Hak-İş’le de uyumlu çalışmalar 
yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de 
bu yönde katkılar almaya devam edeceğiz. 

Değerli kardeşlerim…

Ağustos sonunda Hizmet-İş’in genel kuru-
luna katıldım ve orada işçi kardeşlerime 
hitap etme imkanı buldum. Orada, “Emek 
en kutsal değerdir” dedim. Örgütlenme 
hakkından, hak mücadelesinden, emek 
mücadelesinden bahsettim. Sonrasında 
baktık, bazıları, “Erdoğan’a bir haller oldu” 
şeklinde yorumlar yapmışlar. 

Şimdi, öncelikle şunu ifade etmek istiyo-
rum. Türkiye’de bir takım kavramları ken-
di tekellerinde görenler, kendi ipotekleri 
altında görenler, maalesef bu kavramların 
içini boşalttılar ve Türkiye’ye telafisi zor 
yaralar açtılar. Bakıyorsunuz, on yıllar 
boyunca ağızlarından emek kelimesini, 
ekmek kelimesini, sendikal hak, sendikal 
mücadele, örgütlenme kelimesini düşür-
müyorlar ama ortada da yaptıkları bir şey 
yok, bir eser yok. Tribünlere oynamak 
konusunda çok mahirler. Umut dağıtmak 
konusunda son derece becerikliler. Ama 
dönemlerine, yaptıklarına bakıyorsunuz, 

çalışanların haklarında bir adım ilerleme 
yok, tersine, özellikle ekonomik olarak çok 
büyük kayıpları var. Peki, ne yaptılar çalı-
şanlar için? Emek mücadelesi için bugüne 
kadar ortaya ne koydular? Asgari Ücret 
konusunda, Zorunlu Tasarruf konusunda, 
sağlık sistemi, sosyal güvenlik sistemi, 
sosyal koruma sistemleri konusunda neler 
yaptılar? 

Bakınız, bu kardeşiniz, emeğin nasıl kut-
sal bir değer olduğunu çok iyi bilir. Bu 
kardeşiniz emek mücadelesi nedir, ekmek 
mücadelesi nedir, yoksulluk nedir, işçilik, 
emekçilik nedir çok iyi bilir. Bu ülkenin 
Başbakanı, bizzat emek mücadelesinin 
içinden gelmektedir. Üstelik, masanın 
iki yanında bulunma fırsatım da oldu. 
İETT’de işçi olarak da çalıştım, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işve-
ren konumunda da bulundum. Hak-İş’li 
kardeşlerim çok iyi bilirler. İETT’de olsun, 
Halk Ekmek’de olsun, kendileriyle defalar-
ca müzakere masasına oturduk, kıran kıra-
na pazarlıklar yaptık. Onlar haklarını daha 
ileri götürmenin mücadelesini verdiler, 
biz, imkanları eşit ve adil şekilde çalışan-
larımıza dağıtmanın mücadelesini verdik. 
Her seferinde de, uzlaşmayla, diyalogla, 
hoşgörüyle toplu sözleşmeleri sonuçlan-
dırdık, bütün tartışmalarımızı arkamızda 
bıraktık ve yine birlikte geleceğe baktık. 

Dikkat ediniz, bu ülkede sendika kongre-
lerine, çalışma bakanlarının katılmaya ce-
saret edemediği günler de gördük. Masum 
işçi eylemlerinin kabusa dönüştürüldüğü 
günleri de yaşadık. Başbakanların, ba-
kanların, bürokratların işçi temsilcilerini 
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muhatap dahi almadığı dönemlerden geç-
tik. Neden? Çünkü toplumun o kesimiyle 
hiçbir ünsiyet bağı kuramamışlar. Ancak, 
iş nutuk atmaya gelince de, mangalda kül 
bırakmamışlar… 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız: Biz, 2002 yıl sonunda iktidara 
geldiğimizde, net Asgari Ücret 184 YTL. 
Sizlerin deyimiyle, Asgari Ücret, Azami Se-
falet Ücreti… Asgari ücreti, imkanlarımızı 
da zorlayarak kademe kademe artırdık ve 
bugün geldiğimiz nokta, net 419 YTL. O 
günden bugüne, Asgari Ücret tam yüzde 
127 oranında artmış. Dikkat ediniz, 2002 
yıl sonundan bugüne kadar enflasyonun 
kümülatif artış oranı yüzde 62.1. Buna 
karşılık Asgari Ücretin artış oranı yüzde 
127. Bir kere Asgari Ücreti enflasyona ez-
dirmedik, bununla da kalmayıp, tam 66 
puan üzerine koyduk. Kamu İşçi Ücretleri-
ne bakınız, orada da benzer bir tablo göre-
ceksiniz. 2002 yıl sonundan bugüne kadar, 
kamu işçi ücretlerindeki artış yüzde 81.4 
oranında, yine enflasyonun üzerinde. En 
düşük memur maaşına bu 5 yıl içinde top-
lam yüzde 115 oranında zam yaptık. Özür-
lü aylıklarına yaptığımız zam, bu dönem 
içinde toplam yüzde 771. SSK emeklisinin 
maaşı yüzde 113; Bağ-Kur tarım emek-
lisinin maaşı yüzde 334; Emekli Sandığı 
mensubunun maaşı yüzde 95 oranlarında 
artmış. 

Hangi ücret artışına bakarsanız bakınız, 
kümülatif enflasyonun çok çok üzerinde 
olduğunu göreceksiniz. Hala orada bu-
rada duyuyoruz, bu hükümet işçiyi ezdi, 

çalışanı ezdi, ücretler eridi şeklindeki şika-
yetleri. Allah aşkına ellerini vicdanlarına 
koysunlar, önlerine bir hesap makinesi 
alsınlar ve şu hesapları oturup kendileri 
yapsınlar. Türkiye’de bizden önce bu oran-
da ve bu kadar istikrarlı bir artış süreci 
yaşanmış mı, yaşanmamış mı kendileri 
görsünler. 

Bakın bu düzeylerin yeterli olmadığını, 
olması gerekenin bu nokta olmadığını 
ben de biliyorum, ben de kabul ediyorum. 
Hak-İş olsun, Türk-İş olsun, diğer sendi-
kalarımız, konfederasyonlarımız olsun, 
4 kişilik ailenin mutfak harcamalarını, 
yoksulluk sınırlarını hesaplıyorlar. Bun-
ları görüyoruz, takip ediyoruz. Ancak şu 
da unutulmasın, ben, Başbakan olarak 70 
milyon insanımızın sorumluluğunu, ema-
netini üzerimizde taşıyoruz. Çok olumsuz 
seviyelerden hep birlikte bugünlere gel-
dik, inşallah, yine hep birlikte, bu seviyele-
rin çok daha ötesine de birlikte geçeceğiz. 
Bakın kişi başına milli geliri 5 bin doların 
üzerine çıkaracağız dedik ve bunu başar-
dık. Şimdi 10 bin dolar hedefini önümüze 
koyduk, Allah’ın izniyle bunu da başaraca-
ğız. Büyümede istikrarı muhafaza ettikçe, 
kademe kademe refahın da daha fazla ve 
daha geniş kesimlere yayıldığını birlikte 
göreceğiz. 

Değerli dostlarım…

Bir başka konu, zorunlu tasarruf hesa-
bında biriken paralar. Biliyorsunuz, yıllar 
boyunca sizlerin izni ve inisiyatifi dışında 
bu paralar kesildi. Bir süre sonra bakıldı 
ki, sizlerden, işverenlerimizden, kamudan 
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kesilen bu paralar yerinde yok, amacı 
dışında başka yerlere kullanılmış. Gayet 
tabii olarak bu kesintilerinizi istediniz fa-
kat buna hiçbir cevap alamadınız. Bugüne 
kadar kaç tane hükümet, bu paraları hak 
sahiplerine dağıtma vaadiyle geldi ancak 
kaynak bulamadığı için bunu başarama-
dan gitti. 18 Kasım 2002’de iktidarı dev-
raldığımız günden itibaren, bu kesintileri, 
bu haklarınızı bizzat sahiplendik ve bir 
an önce çözülmesi konusunda talimatımı 
verdik. Arkadaşlarımız çalıştılar, sizlerle 
de uzun süren müzakereler yaptılar. Niha-
yet 2003 başında konuyu uzlaşmayla bir 
sonuca vardırdık ve hem anaparaları, hem 
de nemalarını ödeme noktasında bir planı 
uygulamaya koyduk. Bu ödeme takvimi de 
hiçbir sapma olmaksızın yürüdü ve artık 
Türkiye’nin, çalışanların, çalışma hayatı-
nın çok şükür böyle bir sorunu kalmadı. 

Rakama dikkat ediniz, önceki gün itibariy-
le, anapara ve nema olarak çalışanlarımıza, 
13 milyar 387 milyon 903 bin 189 YTL ve 
49 Yeni Kuruş ödeme yapmış durumdayız. 
Yine sistemden çıkanlara da ödeme yap-
maya başladık ve şu an itibariyle onlara da 
64 milyon YTL ödeme yaptık. Kaynağını 
da bulduk, ödeme yöntemini de bulduk, 
uzlaşmayı da sağladık ve bu haklarını çalı-
şanlarımıza ödedik. Şimdi, Konut Edindir-
me Yardımı konusunda da çalışmalarımız 
devam ediyor, hak sahiplerini tespit ettik-
ten sonra onları da ödüyoruz. Yine 218 bin 
geçici işçiye bu dönemde kadro sağladık 
ve önemli bir toplumsal yarayı tedavi etme 
imkanımız oldu. İş Güvencesi yasasını bu 
dönemde uygulamaya koyduk. 

Sağlık sisteminde yaptığımız reformları 
biliyorsunuz… SSK-Devlet Hastanesi ayrı-
mını, eczane çilesini en çok çeken kesim 
olarak bu konudaki rahatlamanın da inanı-
yorum ki farkındasınız. Çağdaş bir Sosyal 
Güvenlik sisteminin temellerini bu dönem-
de attık. 2821 ve 2822 Sayılı Yasalar için de 
yeni bir girişim başlatıyoruz. Sizlerin de ka-
tılımıyla Üçlü Danışma Kurulu bu konuda 
çalışmalarına başlayacak ve inşallah 2008 
başında yeni, çağdaş, AB normlarında bir 
çalışma mevzuatına sahip olacağız. 

İstihdam konusu, bugün hem ekonominin, 
hem toplumsal hayatın, hatta bununla 
bağlantılı olarak iç siyasetin, dış politika-
nın önemli sorun noktasını teşkil etmekte-
dir. Bakınız istihdam ve işsizlik konusu, ilk 
günden itibaren hükümetimizin en önce-
likli hedefleri arasında yer almıştır. Ekono-
mideki iyileşmeye paralel olarak bu konu-
da önemli yapısal dönüşümler yaşandığını 
hep birlikte gözlemliyoruz. Rakamsal ola-
rak da iyiye doğru bir gidiş söz konusu, 
ancak bunu yeterli görmediğimizi de ifade 
etmeliyim. Yapısal reformlarımız devam 
ettikçe, özellikle sosyal güvenlik sistemi-
mizdeki reform süreci, özelleştirme süreci, 
vergi sistemindeki düzenlemelerimiz, 
küresel sermayeyi çekmekteki başarımız 
devam ettikçe, bu sorunun da kademeli 
olarak Türkiye’nin gündeminden çıkacağı-
nı umuyoruz. Eğitim konusunda geçmişte 
yapılmış ideolojik müdahaleler, istihdam 
üzerinde maalesef son derece olumsuz bir 
etki bırakmıştır. Eğitim, özellikle de mes-
leki eğitim istihdam paralelliğini mutlaka 
kurmak zorundayız ve bu nokta da çalış-
malarımız devam ediyor. 
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Değerli kardeşlerim…

Tüm bu ve benzeri sorunlar, önümüzdeki 
süreçte inşallah hep birlikte kolayca aşa-
bileceğimiz sorunlardır. Bakınız, Avrupa 
Birliği katılım sürecini birlikte yürüt-
meye azami gayret gösteriyoruz. Şunun 
farkındayız, sendikalar olmazsa, bu süre-
cin sonuca ulaşması, başarıya ulaşması 
mümkün değildir. Özellikle sosyal haklar 
konusunda süreci birlikte götüreceğiz ve 
işçimizin, memurumuzun, tüm çalışanla-
rımızın, tüm toplumun AB standartların-
da bir yaşam kalitesine ulaşmasını birlikte 
sağlayacağız. Süreç ilerledikçe, reformlar 
yapıldıkça, örgütlenme konusunda olsun, 
çalışan çocuklar, çalışan kadınlar konu-
sunda olsun, demokratik haklar konusun-
da olsun standartlarımızın yükseldiğini 
birlikte göreceğiz. Avrupa Birliği katılım 
sürecine aktif katkılarınızın bundan sonra 
da devamını diliyorum, istiyorum. 

Yine, Anayasa konusundaki çabalarınızı 
da takdirle izlediğimizi bilmenizi isterim. 
Türkiye’nin demokrasi konusundaki atı-
lımları, insan hak ve özgürlükleri konusun-
daki reformları, her şeyden önce çalışma 
hayatımızı etkileyecek, iş barışının daha 
güçlü şekilde tesisini sağlayacaktır. Biz, 
sivil toplum örgütlerinin, sosyal tarafların, 
özellikle de sendikaların, Avrupa Birliği 
gibi, demokratikleşme gibi, sivil anayasa 
gibi konularda çok daha aktif rol almaları-
nı her zaman destekledik ve desteklemeye 
de devam edeceğiz. Türkiye’nin demokra-
tikleşmesi de esasen, sivil toplumun işin 
içine daha fazla girmesinden, daha fazla 
müdahil olmasından geçmektedir. Onurlu, 

kararlı, eğilmeyen, bükülmeyen, rüzgar 
gülü gibi savrulmayan sivil bir duruşa 
ihtiyacımız var ve bunu, ülkemizdeki tüm 
örgütlerde görmek istiyoruz. 

Değerli kardeşlerim, değerli çalışanlar, 
Hak-İş’in değerli mensupları…

Biz Türkiye’ye inanıyoruz. Biz Türkiye’nin 
potansiyellerine, zenginliklerine inanı-
yoruz. Biz Türkiye’nin emek gücüne ina-
nıyoruz. Allah’ın izniyle aşamayacağımız 
engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. 5 Yıl 
gibi kısa bir zaman zarfında çok önemli 
başarılara imza attık, bundan sonrasında 
da Türkiye’yi çok daha iyi yerlere taşıya-
biliriz, taşıyacağız. Bu noktada çalışanla-
rımızın desteğine, katkısına, görüşlerine, 
eleştirilerine hayati derecede ihtiyacımız 
var. Bütün birimlerimizle, bütün kurum-
larımızla ve bütün imkanlarımızla birlikte 
çalışıp, el ele verip inşallah bu hedefleri 
yine birlikte yakalamanın gayreti içinde-
yiz. Ben bu duygularla, sözlerime bu nok-
tada son veriyorum. Genel Kurulunuzun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizle-
rin şahsında tüm emekçi kardeşlerimizi, 
tüm çalışanlarımızı saygıyla, sevgiyle se-
lamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.
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Çok değerli katılımcılar… Hepinizi en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. Türkiye 
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın 
23. Olağan Genel Kurulu’na başarılar 
diliyorum. Türkiye’nin kalkınmasına, 
yatırımlarına, dış ticaretine, özellikle de 
istihdamına yönelik katkıları nedeniyle 
İNTES’e, değerli yöneticilerine, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine 
bu vesileyle, dün Isparta’da elim bir uçak 
kazasında hayatını kaybeden vatandaşları-
mıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına 
sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 

Kazanın hemen ardından ilgili arkadaşla-
rımız tüm boyutlarıyla olayı incelemeye 
başladılar. Bu tür acı olayların tekrar etme-
mesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

Geçen hafta bir işçi sendikaları konfede-
rasyonumuzun genel kuruluna katıldım, 
bu hafta İNTES’in, bir işveren sendikamı-
zın genel kurulundayım. Yine önümüzde-
ki haftalarda, programım elverdiği ölçüde 
diğer işçi ve işveren sendikalarımızın 

INTES 23. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 01 Aralık 2007
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genel kurullarına katılma fırsatım olacak. 
Dikkat ediniz, Türkiye’de öyle dönemler 
oldu ki, Başbakan, bakanlar, milletvekille-
ri bu tür genel kurullara katılamazlardı, 
katılmaya cesaret edemezlerdi. Bunları 
gördük, bunları yaşadık. Oysa toplumun 
nabzı, bir açıdan da buralarda, bu tür top-
lantılarda atıyor. İşçilerimizin, işverenle-
rimizin, çiftçilerimizin, sanayicilerimizin, 
toplumun bütün kesimlerinin sorunları, 
meseleleri buralarda ilk elden, doğrudan 
bize iletiliyor. 

Şunu da ifade etmek istiyorum: Burada dile 
getirilen sorunlar, asla havada kalmıyor. 
Biz, tüm politikalarımıza, atacağımız tüm 
adımlara buralardan aldığımız atmosferi, 
eleştiriyi, katkıyı taşıyoruz. Türkiye’nin 
bugün dünyanın en büyük 16. ekonomisi 
konumuna yükselmiş olması, işte bu isti-
şare kültürünün, bu diyalog kültürünün, 
uzlaşma kültürünün bir sonucudur. Biz, 
demokrasiyi ne kadar güçlendirerek muh-
kem bir hale getirirsek, demokrasiyi tüm 
kurallarıyla ne kadar işletebilirsek, eko-
nomide de, siyasette de, diplomaside de o 
derecede başarı sağlarız. Yasakların oldu-
ğu, duvarların olduğu, toplumun, ülkenin, 
ekonominin içine kapandığı bir ortamda, 
ne kalkınmadan, ne ilerlemeden, ne de 
refah artışından bahsedemeyiz. 

Bakınız, sivil toplum örgütlerine, sosyal 
taraflara bu noktada çok önemli görevler 
düşüyor. Son 5 yılda elde ettiğimiz kaza-
nımları hem korumak, hem de daha ileriye 
taşımak konusunda sivil örgütler kilit rol 
oynamak zorundadır. Avrupa Birliği’ne 
katılım sürecinde de aynı şey söz konusu. 

Türkiye’nin standartlarını yükseğe taşır-
ken, bunu hep birlikte yapacak ve bunun 
sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Bu-
rada bize düşen, özgürlükleri olabildiğince 
genişletmek, engelleri kaldırmak, gereksiz 
bürokrasiyi azaltmaktır. Sivil topluma 
düşen ise, demokratikleşme, insan hak ve 
özgürlüklerinin kalitesinin yükseltilmesi 
ve Avrupa Birliği’ne katılım sürecimiz 
noktasında dimdik durmak, kararlı olmak, 
eğilmeden, bükülmeden doğruyu savun-
maktır. 

Değerli dostlarım…

Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: 
Türkiye ekonomisi, son beş yılda rekor dü-
zeyde bir büyüme kaydetmiştir. Bu büyü-
menin lokomotif sektörlerinin başında ise 
hiç tartışmasız inşaat sektörü geliyor. Bu 
vesileyle inşaat sektörümüzün tüm taraf-
larına bir kez daha teşekkür etmek istiyo-
rum. 1993-2003 döneminde Türkiye’nin 
toplam büyüme oranı yüzde 26 iken, inşa-
at sektörü yüzde 22 oranında küçülmüş-
tür. 2003 yılına kadar sektörün büyüme 
oranlarına baktığımızda, negatif oranların 
tabloya hakim olduğunu görüyoruz. 2003 
yılında da bu daralma devam etmiş, ancak 
hemen ardından da rekor düzeyde büyü-
me oranları kaydedilmiştir. 2004 yılında 
sektör yüzde 4.6 oranında büyümüş. 2005 
yılında bu oran yüzde 21.5’e, 2006 yılın-
da yüzde 19.4’e, 2006 yılında da yüzde 
16.2’ye ulaşmış. Bu nasıl olmuş? Öncelikle 
Türkiye istikrarla tanışmış, güvenle ta-
nışmış. Politikalarımız belli, hedeflerimiz 
belli, 5 yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına, hatta 
50 yıl sonrasına ilişkin projeksiyonlarımız 
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belli. Yine politikalarımızda kararlılık 
var. Söylediğimizin arkasında duruyoruz, 
politikalarımızı, hedeflerimizi günü birlik 
değiştirmiyoruz. 

Bakın, son beş yılda 1 yerel seçim, 1 genel 
seçim ve 1 cumhurbaşkanlığı seçimi yaşa-
dık. Bunun yanında küresel alanda, ulusal 
alanda istikrarı bozmaya yönelik girişim-
lere şahit olduk. Ancak çok şükür, ekono-
miyi tüm bu sarsıntılardan uzak tuttuk, 
hedeflerimizi yakaladık, hiçbir şart altında 
politikalarımızdan taviz vermedik. Ortaya 
koyduğumuz bu kararlılığın sonuçlarını 
da hep birlikte yaşıyoruz. İşte inşaat sek-
törünün büyüme ivmesi… İşte Türkiye’ye 
giren küresel yatırım miktarı… Bugün 
Türkiye’de uzun vadeli yatırım planları 
yapılıyorsa, bugün Türkiye, uluslararası 
arenada yatırım için en cazip ülkeler ara-
sında yer alıyorsa, bu, istikrarın, güvenin, 
kararlılığın bir sonucudur. 

Şuraya da dikkatinizi çekmek istiyorum: 
2002 yılında, biz iktidara geldiğimizde, 
Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu yıl-
lık bileşik borçlanma faizi yüzde 63 idi. 
Bugün ise yüzde 16 seviyelerinde. 2002 
yılında Merkez Bankası gecelik faiz oranla-
rı yüzde 44 idi, bugün yüzde 16.25. Bunun 
yanında enflasyon tek haneli seviyelere 
inmiş, daha da önemlisi belirsiz olmaktan 
çıkmıştır. Bugün artık hedef aralığımızı 
ortaya koyuyoruz ve bu hedef aralığını da 
tutturuyoruz. Yine, konut kredisi faizleri 
de bugün yüzde 1’ler seviyesine kadar 
inmiş durumdadır. Tüm bu gelişmeler, 
inşaat sektörümüzün rekor büyüme oran-
larına ulaşmasını sağlamış, buna zemin 

hazırlamıştır. 2002 yılında bankaların ver-
diği konut kredisi toplam 464 milyon YTL 
idi. Bugün itibariyle ulaştığımız rakam, 
29 milyar YTL olmuştur. Kıyas bile kabul 
etmez. 

Değerli arkadaşlarım…

Biz, 3 Kasım’da seçimlere girerken, iki 
konu üzerinde özellikle durduk: 15 bin 
kilometre duble yol yapacağız ve konut 
sektörünü canlandıracağız dedik. Çünkü 
inşaat sektörünü ne kadar desteklersek, is-
tihdam noktasında, büyüme noktasında o 
kadar başarı elde edeceğimizi biliyorduk. 

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: 
Cumhuriyet tarihimiz boyunca, 2002 
yılına kadar, Türkiye’de inşa edilmiş bö-
lünmüş yol uzunluğu 6 bin 101 kilometre. 
Bizim son 5 yıl içinde inşa ettiğimiz bö-
lünmüş yol uzunluğu, altını çizerek söylü-
yorum, 6 bin 500 kilometre. 2002 yılında 
Türkiye’nin sadece 6 bin 101 kilometre 
bölünmüş yolu varken, bugün 13 bin ki-
lometreye yakın bölünmüş yolu mevcut. 
MARMARAY projemiz Asya ile Avrupa’yı 
denizin altından birleştirecek dev bir proje 
olarak ilerliyor. Demiryolu inşasında yine 
ilklere imzamızı attık. Hızlı tren projemi-
zin Ankara-Eskişehir etabı tamamlandı, şu 
anda test sürüşleri yapılıyor. Eskişehir-İs-
tanbul etabının çalışmaları devam ediyor 
ve bu hat hizmete açıldığında, durakla-
malar dahil Ankara-İstanbul arası 3 saatte 
katedilebilecek. Yine Ankara-Konya hattı 
için çalışmalarımız da başladı, belirlenen 
takvim çerçevesinde devam ediyor. 
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Konut noktasında TOKİ’nin çalışmalarını 
hepiniz biliyor, yakından takip ediyorsu-
nuz. Dün akşam itibariyle, 81 il, 372 ilçede 
283 bin 196 konut ürettik. Bu ne demektir 
biliyor musunuz? Bu, 100 bin nüfuslu 12 
tane şehir imar etmek demektir. Bakın, 
1984-2003 yılında kamunun ürettiği ko-
nut miktarı sadece 43 bin 145. 5 yılda üret-
tiğimiz 283 bin 196. Hedefimiz 500 bin 
rakamına ulaşmak ve inşallah bunu da hep 
birlikte başaracağız. Tarım sektöründe, 
enerji sektöründe, eğitim ve sağlık alanla-
rında inşaat noktasında önemli yatırımla-
rımız oldu ve olmaya da devam edecek. 

Bakın, Türkiye’deki ekonomik iyileşmeyi 
başka saiklere bağlayanlar var, bunları gö-
rüyoruz. Uluslararası konjonktür diyorlar, 
döviz bolluğu diyorlar, küresel iyileşme 
diyorlar… Başarıya kulp takma noktasında 
maşallah takdire şayan bir hayal güçleri 
var. Ama şöyle Anadolu’yu bir dolaşsalar, 
her şeyi çok net, çok somut görecekler. 
O yolları görecekler, tünelleri, köprüleri 
görecekler, barajları görecekler, gecekon-
duların yaşanabilir konutlara dönüştü-
ğünü, şehirlerin çehresinin değiştiğini 
görecekler. Bugün 1 milyon 478 bin kişi 
inşaat sektöründen ekmek yiyor, geçimini 
buradan sağlıyor. Bakın burada grafikler-
den, rakamlardan, göstergelerden bahset-
miyorum, burada somut, net, elle tutulur, 
gözle görülür yapılardan, şantiyelerden, 
inşaatlardan bahsediyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

İnşaat sektörümüzün sadece Türkiye’de 
değil, yurtdışında da benzeri bir başarı 

elde etmiş olmasından büyük mutluluk 
duyduğumu, ülke olarak, millet olarak bu 
başarıdan gurur duyduğumuzu bu vesi-
leyle bir kez daha ifade etmek istiyorum. 
Birkaç hafta önce 22 müteahhitimizi, 
uluslararası başarılarından dolayı ödül-
lendirdik. Dünya genelinde 225 büyük 
firma arasında 22 Türk firması bulunuyor 
ve Türkiye, ABD ve Çin’den sonra inşaat 
sektöründe 3. ülke konumuna ulaştı. 2002 
yılında inşaat sanayicilerinin yurtdışında 
üstlendikleri iş tutarı 1.2 milyar dolardı, 
2006 yılında 16 milyar dolar oldu, bu yıl 
19 milyar dolara ulaştı. Bu noktada da 
inşaat sektörü göğsümüzü kabartmıştır, 
bu vesileyle de teşekkür etmek istiyorum. 
Kuşkusuz, bu başarı tablosunun ardında 
ne tür sorunlar, sıkıntılar, problemler ol-
duğunun da farkındayız. 

Biraz önce sayın Başkan da izah ettiler… 
Tüm bu sorunlar, sıkıntılar, samimiyetle 
ifade etmek istiyorum, gündemimizdedir, 
masamızdadır. Türkiye, 2002 yılına göre 
bugün çok ama çok farklı bir konumdadır. 
2002 yılındaki sıkıntılarınıza, sorunları-
nıza göre bugün manzara çok daha değiş-
miştir. Önümüzdeki süreçte bunları en aza 
indireceğiz. Bürokrasiden kaynaklanan, 
diğer faktörlerden kaynaklanan sorun-
ların üzerine kararlılıkla gittik, gitmeye 
devam edeceğiz. 

Bakın, inşaat sektörü Türkiye ekonomisi-
nin lokomotifidir, gözbebeğidir. İstihdam 
noktasında, büyüme noktasında, sosyal 
boyutuyla inşaat sektörü Türkiye’nin 
birikimidir, tecrübesidir. Biz, sektörün 
önündeki engelleri, pürüzleri kaldırmak 
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konusunda son derece kararlıyız. Bunu 
da inşallah hep birlikte, konuşarak, tartı-
şarak, istişare ederek başaracağız. Ben bu 
noktada sözlerime son verirken, sizlere bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarını-
zın devamını diliyorum. Genel Kurulunu-
za da başarılar diliyor, en kalbi muhabbet-
lerimi sunuyor, teşekkür ediyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

381

Değerli misafirler, ülkemizi uluslararası 
alanda başarıyla temsil eden kıymetli 
sporcularımız, değerli kardeşlerim… Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1992 
yılından beri değerlendirilmekte olan 
Dünya Özürlüler Gününüzün hayırlı olma-

sını diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Türkiye, nüfusunun yarıya yakını gençler-
den oluşan, fevkalade dinamik, üretken, 
çalışkan bir ülkedir. Fakat Türkiye’nin bir 

Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla 
Uluslararası Olimpiyatlarda 

Başarılı Olan Engelli Sporcular 
Için Plaket Töreni

Ankara | 03 Aralık 2007
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yüzü daha vardır; nüfusumuzun yaklaşık 
yüzde 12’si özürlü vatandaşlarımızdan 
oluşmaktadır. Buna rağmen, yakın zama-
na kadar, Türkiye’de özürlü vatandaşları-
mızın sorunlarının çözümü konusunda 
yeterli çalışma yapılamamış, onların hak-
larının korunmasına dönük ciddi adımlar 
atılamamıştır. Halbuki toplumsal yaşamda 
onurlu bir birey olarak yer almak herkes 
gibi özürlü vatandaşlarımızın da temel 
insan hakkıdır. 

Özürlü vatandaşlarımıza, onların insan 
olmaktan kaynaklanan haklarını teslim 
ettiğimiz zaman, zaten sorunun önemli bir 
kısmı çözülmüş demektir. Bunun için, top-
lumsal yaşama tam katılamayan özürlüle-
rimiz için fırsat eşitliği sağlamaya yönelik 
olarak yapılması gereken düzenlemeler, 
çağdaş Türkiye’nin önceliğidir. Biz hem 
özürlülerimizin günlük yaşama hiçbir zor-
luk çekmeden katılabilmeleri, yaşamlarını 
kolaylıkla sürdürerek toplumla bütünle-
şebilmeleri, hem de fırsat eşitliğine sahip 
olarak toplum için katma değer üretecek 
bir konuma gelmeleri için bütün gücümü-
zü seferber ettik. Bu konu bizim için siyasi 
olmaktan önce insani ve ahlaki bir öncelik-
ti. Bu sebeple özürlülerimizle ilgili konular 
hükümet politikalarımızın öncelikleri ara-
sında yer almıştır. 

Bizim özürlülere yönelik sosyal politika-
mız, yardım eksenli değil, hak eksenlidir. 
Biz, her türlü adaletsizliğin, haksızlığın 
üzerine kararlılıkla giden, yüzünü bütü-
nüyle millete dönmüş bir hükümet anla-
yışına sahibiz. Göreve geldiğimiz günden 
beri, Türkiye’nin sosyal hizmet alanındaki 

eksiklerini gidermek, sosyal devlet ilkesini 
en üst düzeyde işletmek için çaba gösteri-
yoruz. Bu alandaki sorunları, daha da ağır-
laşmadan çözmek, sosyal devlet ilkesinin 
olmazsa olmaz şartıdır. Bunun için devlet 
ve millet olarak bütün imkanlarımızı 
seferber etmemiz gerektiğinin bilinciyle 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Sosyal devlet ilkesini gerçek anlamda işle-
terek toplumun bütün kesimlerini kucak-
layabilirsek, devletle millet arasındaki iliş-
ki daha da kökleşecek, sağlamlaşacaktır. 
Bu çerçevedeki önceliklerimizden biri de, 
özürlülerin kendi kendilerine yetmesini, 
belli bir bilgi ve kültür düzeyine ulaşma-
sını, meslek edinip üretken hale gelmesini 
ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasını 
sağlamaktır. 

Değerli misafirler…

Hükümet olarak, özürlülerimizin toplum-
sal hayata tam katılmalarının sağlanması 
yönünde pek çok önemli düzenleme yap-
tık. Esasen, özürlülük alanındaki sorunlar 
sadece özürlüleri değil, tüm toplumu ilgi-
lendiren ve çözümüne yönelik katılımını 
gerektiren sorunlardır. Her zaman belirt-
tiğim gibi, hizmet politikamızın temelini 
“önce insan” ilkesi oluşturmaktadır. Gerek 
sorunların tespitinde, gerekse de çözümü 
için ortaya konacak mevzuatın oluştu-
rulmasında, toplumun tüm kesimlerinin 
katılımı önemli olduğu gibi, oluşturulan 
mevzuatın optimum düzeyde uygulanma-
sı için de toplumsal bilincin geliştirilmesi 
gereklidir. Bu anlayıştan hareketle, Cum-
huriyet tarihimizde ilk defa, özürlülük ala-
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nında yaşanan sorunlara kapsamlı ve çağ-
daş çözümler içeren, 5378 sayılı Özürlüler 
Kanunu’nu çıkardık. Hatta özürlülerimi-
zin problemlerini gündeme getirmek ve 
çözüm arayışlarına toplumun katılımını 
sağlamak için, söz konusu kanunun çıktığı 
2005 yılını Özürlüler Yılı ilan ettik. 

Yine geçen yıl başlattığımız büyük bir 
sosyal sorumluluk kampanyası olan Gök-
kuşağı Projesi’yle, özürlü kardeşlerimize 
dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin 
zenginleşmesini, artmasını sağladık. Özür-
lü vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin 
çalışmalar bu yıl da bütün hızıyla sürmüş-
tür. Özürlülerimizin iş hayatında daha 
etkin şekilde yer almaları için, özürlü istih-
damını teşvik edici, hatta zorlayıcı düzen-
lemeler yapılmıştır. Yerel yönetimlerde, 
özürlülerimizi doğrudan muhatap alacak 
birimler oluşturulması temin edilmiştir. 
5378 sayılı kanunun hayata geçmesiyle, 
eğitimde feda edilecek bir ferdimizin ola-
mayacağı ilkesinden hareketle, tüm özürlü 
vatandaşlarımız için özel eğitim ve destek 
eğitimi verilmeye başlanmıştır. Üniversi-
telerimizde okuyan özürlü öğrencilerimiz 
için öncelikler ve kolaylıklar sağlanmış, 
bunların her türlü eğitim araç-gereci 
KDV’den istisna tutulmuştur. 

Hayatını başkasının yardımı olmadan 
sürdüremeyecek durumda olan özürlü-
lerimize, sosyal devlet olmanın gereği 
olarak, toplumsal yapımıza uygun çağdaş 
modellerle bakım hizmetleri verilmeye 
başlanmıştır. Bu hizmetlerin geliştirilerek 
daha kapsamlı verilebilmesine yönelik 
olarak da 19-23 Kasım 2007 tarihinde III. 

Özürlüler Şurası yapılmıştır. Sağlık ala-
nında alınması gereken her türlü tedbirin 
yanı sıra, toplumsal yaşama katılımlarının 
önemli unsurlarından biri olan istihdam 
ve çevrenin ulaşılabilir kılınması hususun-
da da gerekli tedbirler alınmıştır. Ayrıca, 
özürlülerin 2022 sayılı yasa kapsamında 
aldıkları aylıkları, diğer kesimlerde örneği 
olmayan bir şekilde, yüzde 200 ila yüzde 
300 oranlarında artırılmıştır. Kalıtsal kan 
hastalıkları ve özürlülüğe yol açan diğer 
kalıtsal hastalıklara karşı koruyucu hiz-
metler artık ücretsiz yürütülmektedir. 

Sadece içinde bulunduğumuz 2007 yılın-
da, özel eğitim ve rehabilitasyon desteği 
alan çocuklarımızın sayısında yüzde 100 
artış sağlanmıştır. Bu hizmetler için Milli 
Eğitim Bakanlığı’na çocuk başına ödeme 
yapılmaktadır. Bu ödemelerin, herhangi 
bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olma-
yan çocuklar için de yapılması mümkün 
hale getirilmiştir. Özürlülerimize yönelik 
eğitim veren merkezlerin özel eğitim 
okulları haline dönüşmesini teşvik etme-
yi planlıyoruz. Özel eğitime gereksinim 
duyan çocuklarımızın okullara ulaşımı üc-
retsiz olarak temin edilmektedir. Böylece 
özürlü öğrencilerin okullara devamında 
iki katına yakın artış sağlanmıştır. 

Özürlülerin istihdamını teşvik edici çalış-
malar sonucu, bu alanda da son üç yılda iki 
kat artış olmuştur. Özürlü istihdam eden 
işyerlerine daha fazla teşvik sağlanmasıyla 
ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 
Özürlülere ilişkin oluşturulan mevzuat 
konusunda kurumların ve özürlüler ile 
ailelerinin bilgilendirilmesi için başlatılan 
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Engelsiz Türkiye Projesi kapsamında 24 
ilde toplantılar yapılmıştır. Ulusal Özürlü-
ler Veritabanı Projesi, Engelsiz Mekanlar 
Projesi gibi pek çok çalışma gerçekleştiril-
miştir. Ayrımcı uygulamalara meydan ver-
meden, fırsat eşitliği ve toplumsal yaşama 
tam katılımın sağlanması ilkesi doğrultu-
sunda yapılması gereken herşey, bundan 
böyle de gerçekleştirilmeye devam edecek-
tir. Ancak, görüldüğü gibi, özürlülerimiz 
için daha kapsamlı, kaliteli, çağdaş, bilim-
sel ve sürdürülebilir hizmetlerin verilebil-
mesi için farklı bakanlıklara bağlı birçok 
icracı kurum faaliyet göstermektedir. 

Özürlülere hizmet sunan kurumların büt-
çelerinde yapılan artış hizmet kalitesini ve 
yaygınlığını fevkalade artırmıştır. Ama bu 
çalışmaların uyum içinde sürdürülmesi 
gerekmektedir. Bu süreçte Özürlüler İda-
resi Başkanlığı’nın koordinasyon görevi 
önem kazanmaktadır. Bunun için Özürlü-
ler İdare Başkanlığımızın, bilgi, birikim, 
yönetim ve koordinasyon yeteneğinin 
geliştirilmesi sağlanacaktır. Hiçbir zaman 
yaptıklarımızla yetinmiyoruz, yetinmeye-
ceğiz; her konuda olduğu gibi bu alanda 
da ülkemizi çağdaş düzeye getirene kadar 
yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. 
Halka, özellikle de bugüne kadar ihmal 
edilmiş sosyal kesimlere hizmetin Hakka 
hizmet olduğu anlayışı, bizim en büyük 
motivasyon kaynağımızdır. 

Değerli misafirler…

Engelli vatandaşlarımız da, kendilerine 
imkan sağlandığında ne kadar başarılı 
olabileceklerini herkese göstermişler, top-

lumun vazgeçilmez bir parçası olduklarını 
kanıtlamışlardır. Ne mutlu bize ki, bugün 
artık onlar da spordan sanata, yönetimden 
ticarete kadar toplumsal hayatın bütün 
alanlarında aktif bir biçimde yer almak-
tadırlar. Nitekim, bugün aramızda dünya 
çapında başarılara imza atan ve başarıla-
rıyla özürlülüğün engel olmadığını, ken-
dilerine fırsat verildiğinde sporda olduğu 
gibi hayatın her alanında başarılı olacak-
larını bizlere kanıtlayan kardeşlerimiz 
var. Kendileriyle birlikte olmaktan gurur 
duyduğum bu kardeşlerimizi hepinizin 
huzurunda yürekten kutluyor, başarıları-
nın devamını diliyorum. 3 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü dolayısıyla milletçe özür-
lülük olgusu karşısında daha sorumlu, bi-
linçli ve duyarlı olmak zorunluluğumuzu 
bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Toplumun en hassas meselelerinden olan 
bu mesele sadece bir günde hatırlanmakla 
çözülemez; özürlülerle ilgili topyekün bir 
bilinçlenmeye ihtiyacımız vardır. Bu, haya-
tın bütün alanlarını, toplumun her ferdini, 
devlet organlarının ve sivil toplum kuru-
luşlarının tümünü içine alan bir süreçtir. 
Özürlülerin haklarını kullanabilmesinin 
yanında, özürlülüğün engellenmesi için de 
bu bilinçlenmenin yerleştirilmesi şarttır. 
Kentleşmeden yeni eğitim politikalarına, 
sağlıktaki düzenlemelere kadar her alan-
da özürlü vatandaşlarımızı hesaba katan 
politikalar üretilmesi, artık geri dönüşü ve 
ihmali mümkün olmayan bir yaklaşım ha-
line gelmiştir. Bu işi sadece devletin omuz-
larına yıkmak, herşeyi ondan beklemek 
de doğru değildir. Devlet elbette öncü ve 
düzenleyici olacaktır. Ama asıl ihtiyacımız 
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olan, milletimizin topyekün bu işe sahip 
çıkması ve çalışmaların sürekliliğinin 
sağlanmasıdır. Hükümet olarak çalışmala-
rımızı bu doğrultuda sürdürüyor, evrensel 
olanla bize ait olanları birlikte değer-
lendiriyoruz. Bu düşüncelerle bugünün 
özürlü vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki 
özürlüler için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum. Sizleri sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.
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Sayın başkan, Türk-İş’in çok değerli men-
supları, değerli işçi kardeşlerim… Hepini-
zi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Türk-İş’in 20. Olağan Genel Kurulu’na 
başarılar diliyor, bu vesileyle emeği geçen 
herkese şükran duygularımı iletiyorum. 

Türkiye’de emek hareketinin, çalışma şart-
larının, çalışanların haklarının bu noktala-
ra taşınmasında Türk-İş’in tarihi katkıları 
oldu. İnşallah, önümüzdeki dönemde de, 

özellikle Avrupa Birliği katılım sürecine 
paralel olarak, Türk-İş’in daha yoğun kat-
kılarını alacağız. Endüstriyel ilişkiler tüm 
dünyada kabuk değiştirdi, büyük bir dönü-
şüm yaşadı. Bugün, işçi-işveren ilişkileri, 
çalışma şartları, çalışma hayatıyla ilgili 
konular düne göre çok farklı bir noktaya 
gelmiş durumda. Geçmişte işçi-işveren 
ilişkileri rekabet üzerine, çatışma üzerine, 
pazarlık üzerine kurulu iken; bugün artık 
diyalog, uzlaşma, anlaşma gibi kavram-

TÜRK-IŞ Konfederasyonu  
20. Olağan Genel Kurulu

Ankara | 06 Aralık 2007
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lar çalışma hayatımıza hakim olmuştur. 
Şunun artık hepimiz farkındayız: Aynı 
gemide yolculuk ediyoruz, aynı rotada 
gidiyoruz, aynı limana doğru yol alıyoruz. 

Bunun özellikle altını çizmek istiyorum: 
Hepimiz güçlü bir Türkiye istiyoruz. 
Hepimiz güçlü bir ekonomi istiyoruz. 
Hepimiz refah istiyoruz, huzur istiyoruz. 
Hepimiz istihdamın, ihracatın, üretimin 
artmasını istiyoruz. Hepimiz yaşanabilir, 
güvenli, istikrarlı bir ülke istiyoruz. Mil-
li gelirin 10 bin dolar olması hepimizin 
hedefi. Enflasyonun dizginlenmesi hepi-
mizin hedefi. İhracatı çok daha yüksek 
seviyelere çekmek hepimizin hedefi. 
Ücretlerin, insanca bir yaşam kalitesine 
uygun şekilde artması hepimizin hede-
fi. Bu örnekleri, bu hedefleri çoğaltmak 
mümkün. Ancak burada önemli olan, bu 
hedeflere ulaşmak yolunda samimiyetle, 
gayretle, öz veriyle çalışmaktır. 

Geçmişte de, işçilerle, emekçilerle, ça-
lışanlarla aynı hedefi paylaştığını söy-
leyen iktidarlar oldu. O iktidarların, 
Türkiye’nin ekonomisini, Türkiye’nin iti-
barını, Türkiye’nin emeğini ve emekçisini 
nerelere taşıdığını da hep birlikte gördük. 
Daha önce katıldığım işçi ve işveren genel 
kurullarında da ifade ettim: Geçmişte, bu 
genel kurul salonlarına, bu toplantılara, 
sizlerin arasına gelemeyen, giremeyen, 
buna cesaret edemeyen siyasetçiler oldu. 
Başbakanların, bakanların sizlerin arası-
na giremediğini, buradaki heyecanı siz-
lerle paylaşamadıklarını hep birlikte gör-
dük. Çok şükür o günler geride kalmıştır. 

1960’lı yıllarda, dönemin Türk-İş Başkanı, 
Rahmetli Seyfi Demirsoy, “Ankara’da Türk-
İş vardır” demişti. O sözün öncesi de var. 
“Ankara’da hükümet vardır, Başbakan vardır, 
bakanlar vardır ve Ankara’da Türk-İş vardır”. 
İşte Türkiye, bugün bunu, gerçek manasıyla 
yaşamaktadır. Bugün Ankara’da işçi dostu 
bir Hükümet vardır… Bugün Ankara’da, 
işçinin arasından gelen bir Başbakan vardır. 
Bugün Ankara’da, çalışanların sorunlarını 
dert edinmiş bakanlar vardır. Ve bugün 
Ankara’da, yanlış yapıldığında eleştirecek, 
yol gösterecek, demokratik haklarını sonuna 
kadar kullanacak, sendikanın değil işçilerin 
haklarını savunan bir Türk-İş vardır. 

Bakın, Hükümet olarak en önemli hedefleri-
mizden biri de, çalışma hayatında diyalogun 
kurulması ve kurumsallaşmasıdır. Sosyal 
diyalog, demokratik olgunluğun en somut 
göstergelerindendir. Sorunları konuşacağız, 
tartışacağız; işçi, işveren, hükümet olarak 
bir araya gelecek ve çözümleri birlikte üre-
teceğiz. Esasen son beş yıldır yaptığımız 
da budur. Hatırlayınız, Zorunlu Tasarruf 
sorununu sizlerle birlikte çözdük. Sayın 
Salih Kılıç’ın da katıldığı, gece yarılarına 
kadar süren toplantılarda, herkesi memnun 
edecek ortak bir çözüm yolu aradık. Nihayet 
uzlaşmayı sağladık ve çalışanların bu en 
tabii haklarını ödemeye başladık, çok şükür 
bu ödeme işlemlerini de tamamladık. Bugün 
itibariyle çalışanlarımıza 13 buçuk milyar 
YTL’yi ödedik. Asgari ücret konusunda beş 
yıldır çok şükür bir sorun yaşamıyoruz. 
Türk-İş’in zaman zaman itirazları oluyor, 
karşı oy kullanıyor ama inşallah zaman için-
de o gerekçeleri de çözüm yoluna koyacağız. 
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Bakınız, biz geldik, net asgari ücret 184 
YTL seviyesinde idi. Bugün asgari ücret, 
net 419 YTL. O günden bugüne, yüzde 
127 oranında artmış. Reel artış ise yüzde 
40. Asgari ücretin o günkü alım gücüne 
bakınız, bugünkü alım gücüne bakınız, 
aradaki fark zaten net olarak görülecektir. 
Bu asgari ücret yeterli mi, bu asgari ücret 
bizim gönlümüzden geçen mi? Tabii ki 
hayır… Ancak her zaman söylüyorum, ben, 
70 milyonun sorumluluğunu omuzlarım-
da taşıyorum. İmkanlarımızı zorlayarak 
bugüne kadar asgari ücreti olsun, diğer 
ücretleri olsun bir noktaya kadar getirdik. 
İnşallah bu iyileşme devam edecek, geç-
mişten gelen kayıplar da kısa süre zarfında 
telafi edilecektir. Yine bununla bağlantılı 
olarak, biliyorsunuz, asgari geçim indirimi 
uygulamasını da 1 Ocak 2008’den itibaren 
başlıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Birlikte çözüm aradığımız bir başka konu 
da, çalışma hayatımızı düzenleyen yasa-
lardır. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunlarında önümüzdeki aylarda 
yapacağımız değişikliklerle örgütlenme 
özgürlüğü önündeki engellerin kaldırıl-
masını amaçlıyoruz. Bununla ilgili de siz-
lerle yakın temas halindeyiz, önümüzdeki 
süreçte de bu diyalogumuz devam edecek. 
AB standartlarında, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) standartlarında bir sistemi 
de inşallah yine birlikte kuracağız. Çalışma 
hayatımızın en önemli sorunlarından biri 
de işsizlik. 

Bakınız, işsizliği azaltmanın ve istihda-
mı artırmanın en etkili yolu, yüksek ve 
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yaka-
lamaktır. Türkiye, çok şükür bu süreci ya-
kalamış durumdadır. Ekonomimiz, son 22 
dönemdir aralıksız büyüyor, ve dikkatinizi 
çekiyorum, bu, tarihimizde ilk kez oluyor. 
Bu büyümeye paralel olarak, istihdam da 
önemli ölçüde artıyor. İşsizlik noktasın-
da henüz arzu ettiğimiz noktada değiliz, 
ancak kıpırdanma başladı ve inanıyorum 
ki, kısa zaman içinde işsizlik oranlarını 
da makul seviyelere çekeceğiz. İstihdamı 
artırmak ve işsizliği önlemek için yeni bir 
İstihdam Paketi üzerinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımız titiz bir çalışma yapıyor. Yılba-
şına kadar bu konuda da somut gelişmeler 
ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımız olgunlaş-
tıkça kamuoyunun bilgisine sunacağız. Bu 
çalışmalarda da sizlerin değerli katkılarını 
alıyoruz. İnanıyorum ki, Türkiye’nin bu en 
önemli sorununu da yine birlikte çözüme 
kavuşturacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Çalışma hayatımızı çok yakından ilgilendi-
ren ve yine birlikte çözüm aradığımız bir 
başka konu da sosyal güvenlik sistemimiz-
dir. Geçmiş iktidarlar döneminde yapılan 
hatalar, popülist uygulamalar, bugün top-
yekün Türkiye’ye çok ağır bir bedel ödeti-
yor. Bugün çalışan her iki kişiden biri, bir 
emeklimizi finanse etmek için çalışıyor. 
Yani Türkiye’de, her iki çalışana bir emekli 
düşüyor. 1960 yılında 24 çalışana 1 emekli 
düşerken, süreç içindeki savurganlık, du-
yarsızlık, sorumsuzluk nedeniyle bugün 
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2 çalışana 1 emekli seviyesine gelinmiştir. 
Bunu Türkiye uzun süreli taşıyamaz. Bu 
bedeli uzun süre ödememiz mümkün de-
ğildir. Bunun standardı, 4 çalışana 1 emek-
lidir ve bizim de bu dengeyi tutturmamız 
artık kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Dikkat ediniz, şu anda, emeklilerimizin 
yüzde 60’ı mevcut emeklilik yaş sınırının 
altındadır. Yani çalışabilir yaşta olan mil-
yonlarca vatandaşımızdan prim almak 
yerine emekli aylığı ödüyoruz. Elbette 
emeklilerimize bizim milletçe vefa bor-
cumuz var. Yıllarca çalıştılar, emek sar-
fettiler ve bugün artık insanca bir yaşam 
standardına kavuşmayı hak ettiler. Emekli 
aylıkları konusunda da hükümet olarak 
imkanlarımızın çok üzerinde iyileştirme-
ler yaptık. 2002’den bugüne kadar SSK 
emekli aylığını yüzde 113 oranında artır-
dık. Tarım-Bağ-Kur emekli aylığını, yine 
bu dönemde yüzde 334 oranında artırdık. 
Memur emekli aylığı yüzde 90 oranında 
arttı. 65 aylığı yüzde 229 oranında arttı. 
Bunları da yeterli görmüyoruz ve emekli 
aylıklarımızı zaman içinde inşallah daha 
iyi yerlere getireceğiz. 

Ancak bununla birlikte sosyal güvenlik sis-
temimizi de sürdürülebilir hale getirmek 
zorundayız. Bu noktada bir düzenleme 
yaptık ve çalışmalarımız da devam ediyor. 
Getirdiğimiz yeni düzenlemeyle geliri 
asgari ücretin üçte birinden az olanların 
Genel Sağlık Primleri Hazine tarafından 
karşılanacaktır. 18 yaş altındaki herkes; 
prim borcu, sigortalılık vb. hiçbir şart 
aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yarar-
lanabilecektir. 

Şunu altını çizerek ifade etmek istiyorum: 
Bu adım, sosyal güvenlik sisteminde, 
kelimenin tam anlamıyla bir devrimdir. 
Sosyal devlet, sosyal koruma da işte bu 
şekilde olur. Vatansızlar ve sığınmacılar 
dahil Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası 
kapsamında bulunmayan hiç kimse kal-
mayacak. Şimdi, Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal gerekçelerini dikkate alarak, ama 
reformun norm ve standart birliği amacı-
na da uygun yeni bir taslak hazırladık. Bu 
taslak, 25 Ekim 2007’de toplanan Üçlü Da-
nışma Kurulu’nda sosyal taraflara sunul-
du. Siyasi parti gruplarına, üniversitelere, 
ilgili kamu kurumları ile sivil toplum ku-
ruluşlarına gönderilerek görüşleri istendi. 
Bu süreçte işçi, işveren ve memur konfe-
derasyonları başta olmak üzere meslek 
örgütlerinden, sivil toplum örgütlerinden 
ve kamu kurumlarından alınan görüşler 
hazırlanan taslağa yansıtıldı. Dolayısıyla 
her kesimin katkı ve katılımlarını esas 
alan bir süreci işlettik. Gelen tüm görüş ve 
öneriler ışığında taslağa son şekli verilerek 
Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sunuldu ve 
Meclisimize sevk edildi. 

Şimdi, bu noktada hiç kimse, “bu tasarı, 
yangından mal kaçırır gibi parlamentoya 
gelmiştir, çok acele bir şekilde bu çıkartıl-
maktadır” diyemez. Herşey kamuoyunun 
gözü önünde cereyan etmiştir. Tüm sosyal 
taraf ların görüşlerine başvurulmuş, bu 
görüşlerden de büyük ölçüde yararlanıl-
mıştır. Zaman zaman taslağı eleştirenleri 
görüyoruz, ancak bakıyoruz ki, taslağın ka-
pağını dahi açmamışlar. Biz, 30 yıl sonrası-
na, 50 yıl sonrasına ilişkin düzenlemeler 
yapıyoruz, bazı arkadaşlar çıkıp, yarın her-
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şey değişecekmiş gibi ortalığı karıştırmaya 
çalışıyor. Taslağı okusalar, uzmanlarına sor-
salar, araştırsalar, onlar da destek verecekler, 
ancak sırf eleştiri olsun, sırf muhalefete 
olsun diye böyle bir yaklaşım içine giriyorlar. 
Bu konuda Türkiye çok zaman kaybetmiştir, 
artık zaman kaybına tahammülümüz yok-
tur. Türk insanı da hak ettiği sosyal güvenlik 
şartlarına kavuşacaktır…

Değerli kardeşlerim…

Sosyal diyalogdan vazgeçmemiz mümkün 
değildir. Sosyal diyalog mekanizmasını iş-
letemeyen siyasetçilerin bugün nerelerde 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Attığımız her 
adımda görüşlerinizi alacağız, katkılarınızı, 
değerlendirmelerinizi alacağız ve politikala-
rımızı buna göre şekillendireceğiz. 

Başta da ifade ettim, hedeflerimiz bir, hedef-
lerimiz ortak. Türkiye’nin geleceğini hep bir-
likte inşa edeceğiz. Biz, Ankara’da Türk-İş’in 
olduğunun gayet iyi farkındayız. Açıkçası 
bundan dolayı da büyük bir memnuniyet 
duyuyoruz. Karşılıklı güveni hiç sarsmadan, 
bozmadan devam ettirmek en büyük arzu-
muzdur. Türk-İş, Türkiye için, Türk demok-
rasisi için, Türk ekonomisi için, sendikal 
çalışmalar için en önemli kurumlarımızdan 
biridir. Özellikle Avrupa Birliği sürecinde 
gerçekleştirdiğimiz dönüşümlerde Türk-
İş’in katkılarını önemsiyoruz, artarak devam 
etmesini istiyoruz. Ben bu duygularla, dü-
şüncelerle sözlerime son verirken, genel ku-
rulunuza bir kez daha başarılar diliyorum. 
Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyor, hepinize teşekkür ediyor, 
sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum.



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

391

Değerli arkadaşlar… Yeni görevlerinizin 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Biliyorum ki, yeni görevleriniz dolayısıyla 
büyük bir heyecan içindesiniz. Büyük Tür-
kiye rüyasını gerçekleştirmek, ülkemizi 
adaletle kalkındırmak üzere üstlenilen 
her görevde heyecanın, arzunun, iradenin 
belirleyici olduğuna inanıyorum. Sizler de 
heyecanınızı, enerjinizi görevi sürdürdü-
ğünüz müddetçe koruyacak, bu heyecana 
eklenen tecrübelerinizle, daha iyi, daha 
büyük hizmetler üreteceksiniz. Görev 
yaptığınız şehirlerin daha bayındır, daha 
mamur hale gelmesi, ekonomik kalkınma 
ve toplumsal huzur için canla başla çalışa-
caksınız. 

Hepinizin bu aşamaya gelinceye kadar çok 
iyi öğrendiği birkaç hususu bu vesileyle bir 
kez daha hatırlatmak isterim. Her biriniz, 
görev yapacağınız şehirlerimizde devleti-
mizin ve hükümetimizin gülen yüzünü, 
vicdanını, şefkat elini temsil edeceksiniz. 
Sizlerden ricam, üstlendiğiniz sorumlulu-
ğu hakkıyla yerine getirmek için kapınızı 
hiçbir ayrım yapmaksızın herkese açık 
tutmanızdır. Kronik hale gelmiş pek çok 
sorununun vatandaş-devlet ilişkilerinin 
düzelmesiyle çözüme kavuşturulabileceği-
ni hiç bir zaman unutmayınız. Vatandaşlık 

bilincinin güçlendirilmesine, devlet-millet 
kaynaşmasının sağlanmasına katkıda bu-
lunmak en önemli önceliklerinizden biri 
olmalıdır. Şerefli bir görevi şerefle, hayır 
duaları alarak tamamlamak, en büyük ide-
alimiz, en derin arzumuz olmalıdır. 

Türkiye, harekete geçirilmemiş sayısız im-
kanlara, henüz kullanılmamış geniş kay-
naklara sahip bir ülkedir. Şehirlerimizin 
ekonomik kaynaklarını harekete geçirmek 
ve sosyal barışını temin etmek en önemli 
sorumluluğunuzdur. Görev yaptığımız 
şehirleri tüm boyutlarıyla bir bütün olarak 
ele almak durumundayız. Şehirlerimizin 
fiziki kalkınmasından tutun da ekonomik 
potansiyelinin harekete geçirilmesine ka-
dar her alanda sorumluluk üstlenmeliyiz. 
Şehirlerin yatırım çekmesi, tanıtımı, ihra-
cat yapması, toplumsal bütünlüğünü ko-
ruması, sosyal dayanışma ve yardımlaşma-
nın gelişmesi gibi her konu bizim hizmet 
alanımız içindedir. Artık modern şehir 
idaresi klasik hizmet alanlarını aşarak şeh-
ri bir bütün olarak ele almayı gerektiriyor. 

Üzülerek ifade edeyim ki, bazı kamu yöne-
ticileri işlerini masa başlarında, koltukla-
rından hiç kalkmadan yürütülebilecekleri 
gibi yanılgılara kapılabiliyor. Bazıları ise 
en az riskle en az işi üretmeyi tercih edebi-

Yeni Atanan Valileri Kabul

Ankara | 10 Aralık 2007
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liyorlar. Oysa asıl olan arazide olmak, çalış-
maları yerinde incelemek, en ücra köşeye 
kadar giderek oradaki sorunları yerinde 
tespit etmektir. Unutmayalım ki, başarı-
mız ürettiğimiz hizmete, ortaya koyduğu-
muz performansa bağlı olacaktır. Aslolan 
hiçbir zaman makam ve koltuk değildir. 
Böyle bir anlayış vatandaşla devlet arasın-
da aşılması güç bir mesafe oluşturur. 

Biz, durumu idare edecek, rutin işleyişi 
sürdürecek, vasatı koruyacak bir yönetim 
anlayışını kabul edemeyiz. Bizim anla-
yışımız bu olamaz, olmamalıdır. Lütfen 
vatandaşlarımızdan hiçbir kolaylığı esir-
gemeyin. Şehir merkezlerine kilitlenip 
kalmayın. Fotoğrafın bütününü asla kay-
betmeyelim, ama çok ufak, çok mevzi, nok-
tasal sorunları da gözardı etmeyelim. 

Değerli arkadaşlarım…

Heyecanınız, görevinizi sahiplenmeniz 
temsil edeceğiniz iller açısından hayati 
öneme sahiptir. Bir şehrin emniyetinden, 
asayişinden, kalkınmasından, gelişmesin-
den sorumlu olan bir kamu yöneticisinin 
mesaisi 24 saattir. Şehir yönetiminden 
ülke yönetimine gelmiş bir Başbakan 
olarak, sorunların yerinden çözümü ko-
nusunda ne kadar ısrarcı olduğumu bilme-
nizi isterim. Birikmiş sorunlarımızın hep-
sini bürokrasinin merkezi olan Ankara’ya 
havale ederek çözemeyiz. Bürokrasiyi en 
aza indirmek, vatandaşı yormamak, pro-
sedürü uzatmamak, mevzuat kirliliğiyle 
mücadele etmek en önemli önceliğimiz 
olmalıdır. 

Şehir yönetiminde vatandaşlarla iyi iliş-
kiler kadar, şehirdeki diğer yöneticilerle, 
belediye başkanlarıyla, sivil toplum örgüt-
leriyle, meslek kuruluşlarıyla, diğer önem-
li aktörlerle ilişkiler de önem taşımaktadır. 
Bu ilişkileri devletimizin saygınlığına ve 
hassasiyetlerine uygun olarak sürdürece-
ğinize inanıyorum. Bu hassasiyetleri gö-
zetmenizi sizlerden özellikle bekliyorum. 
KÖYDES, BELDES, duble yol, toplu konut, 
Yatırım Teşvik uygulamaları, sosyal daya-
nışma ve asayiş konularını çok önemsiyo-
ruz. Bu alanlardaki çalışmaları yakından 
takip etmeli ve Ankara ile koordinasyonu 
çok iyi kurmalısınız. Hepinizin bu şuura, 
bu duyarlılığa sahip olduğunuza inanıyor, 
üstlendiğiniz yeni görevlerde başarılar 
diliyorum.
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Çok değerli katılımcılar… Hepinizi en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 
23. Olağan Genel Kurulu’na başarılar dili-
yorum. Yine bu vesileyle, TİSK’in kurulu-
şunun 45. yıldönümünü de tebrik ediyor, 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Son birkaç ay içinde, işçi ve işveren sendi-
kalarımızın genel kurullarına, programım 
elverdiği ölçüde katılma çabası içinde 
oldum. Son olarak Hak-İş’in, Türk-İş’in ve 
İNTES’in Genel Kurullarına katıldım ve 
bugün de TİSK’in genel kurulundayım. 
Şunu samimiyetle söylemek istiyorum, 

TISK 23. Genel Kurulu

İstanbul | 15 Aralık 2007
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ben, katıldığım bu genel kurullardan son 
derece istifade ediyorum. Hem işçi kar-
deşlerimizin, hem işveren kardeşlerimi-
zin sorunlarını, eleştirilerini, önerilerini, 
tekliflerini, katkılarını ilk elden dinleme, 
not etme fırsatım oluyor. Genel Kurul 
salonlarının atmosferini teneffüs ederek, 
oralarda atan nabzı tutarak, kürsüye kulak 
vererek bir anlamda Türkiye’yi dinlemiş, 
Türkiye’nin nabzını tutmuş oluyoruz. 

Esasen hükümet olarak şu noktaya azami 
hassasiyet gösteriyoruz: Ekonomi, siyaset 
ya da sosyal hayat, koltuklarımızda otu-
rarak, makamlarımıza kurularak, grafik-
lere, göstergelere, rakamlara bakarak asla 
değerlendirilemez. Bunu yapan siyasetçi, 
bunu yapan hükümet hata eder. Nitekim 
geçmişte bu hatanın defalarca tekrarlan-
dığını da biliyoruz. Sokağa, çarşıya, pazara 
kulak vermek zorundayız. Atölyelerde, 
dükkanlarda, fabrikalarda, işletmelerde 
neler oluyor, neler yapılıyor, sorunlar 
neler, bunları görmek, bunları bilmek 
zorundayız. Girişimci, yatırımcı, üretici, 
ihracatçı, esnaf, çiftçi ne söylüyor, şikayeti, 
isteği var mı yok mu, bunu duymak zorun-
dayız. Bunlara kulak tıkayarak, bunlara 
sırt çevirerek, bunlardan yüz çevirerek 
ne ekonomiyi, ne Türkiye’yi bir adım bile 
ileriye taşıma şansımız, imkanımız ola-
maz. Biz ekonomiyi de, siyaseti de bu gözle 
görüyor, bu anlayışla, bu felsefeyle değer-
lendiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız, Türkiye bugün sosyal diyalog 
noktasında çok ileri bir noktaya gelmiş 

durumdadır. Dünyanın birçok ülkesine, 
hatta gelişmiş ülkelerine nazaran sosyal 
diyalog mekanizmalarını çok etkin şekilde 
kullanıyoruz. Bu sayede çalışma hayatında 
barışı, uzlaşmayı, diyalogu tesis ediyoruz. 
1990’lı yıllarda grevlerde kaybolan iş günü 
sayılarına baktığımızda, her yıl 200 binin 
üzerinde kaybımız olduğunu görüyoruz. 
1996 yılında 274 bin gün, 1997 yılında 
182 bin gün, 1998’de 283 bin gün, 1999’da 
230 bin gün. 2000 yılına geldiğimizde tam 
368 bin iş günü kaybolmuş. Son 5 yılda 
bunu kademe kademe düşürdük ve 2006 
yılında kayıp iş günü sayısını 166 bine ka-
dar çektik. 

Yine grev sayılarına baktığımızda orada da 
düşüş olduğunu görüyoruz. 1996 yılında 
38; 2000 yılında 52 grev yapılmışken, 2003 
yılından itibaren sayı düşmeye başlamış ve 
en son 2006 yılında yüzde 50 azalmayla 26 
grev yapılmış. Bu tablo, ekonomideki ge-
nel iyileşmenin olduğu kadar, işçi-işveren 
ilişkilerindeki değişen kültürün de somut 
bir neticesidir. Geçmişte birbirlerini hasım 
gibi farklı uçlarda gören, birbirlerini ezeli 
rakipler olarak değerlendiren işçi-işveren 
tarafları, bugün birbirlerini aynı geminin 
içinde yolculuk eden, aynı hedeflere doğru 
yol alan taraflar olarak görüyor. Bize, ikti-
dara düşen ise, bu zemini, bu dostluk ve 
barış ortamını muhafaza edecek mekaniz-
maları geliştirmek, tarafları teşvik etmek-
tir. Çok şükür, bu mekanizmalar da bugün 
işlerlik kazanmış durumdadır. 

Ekonomik Sosyal Konsey, Çalışma Konse-
yi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Yüksek Hakem Kuru-
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lu, Mesleki Eğitim Kurulu, Üçlü Danışma 
Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Ko-
ordinasyon Kurulu, Ekonomik Sorunları 
Danışma Konseyi gibi çok sayıda kurula 
işlerlik kazandırdık ve bunları verimli şe-
kilde çalıştırmaya gayret ediyoruz. Avrupa 
Birliği katılım sürecimiz bu noktada yine 
işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gereken bir 
süreçtir. Tüm yaşam standartlarımızı değiş-
tirecek, daha ileriye taşıyacak bu süreçte, 
başta TİSK olmak üzere tüm ilgili tarafların 
katkısına, desteğine ihtiyacımız var. Esa-
sen bu katkı, bu destek olmadığı sürece, 
Türkiye’nin başarılı olma şansı da yok. 

Yine Türkiye’yi çok yakından ilgilendiren, 
Anayasa Taslağı gibi, Sosyal Güvenlik Yasa-
sı gibi konularda da işçi tarafının, işveren 
tarafının görüşlerine çok önem veriyoruz 
ve bu süreci birlikte yürütmek istiyoruz. 
Bu konularda da değerli görüşlerinizi, 
eleştirilerinizi alarak politikalarımıza 
birlikte yön çizmekten mutlu olacağımızı 
ifade etmek istiyorum. İşyerindeki barış, 
iş yerindeki huzur, topyekün Türkiye’nin 
barışıdır, topyekün Türkiye’nin huzuru-
dur. Bunun tesis etmek noktasında da 
hükümet olarak üzerimize düşenin en iyisi 
yapma konusunda hiç tereddüt etmeyece-
ğimizi bilmenizi istiyorum. 

Bakınız, sadece birkaç örnek vermek isti-
yorum. Yıllar boyunca çalışanlarımızdan, 
“zorunlu tasarruf ” adı altında bir kesinti 
yapıldı. Bir süre sonra yapılan bu kesinti-
lerin ve nemalarının amacı dışında kulla-
nıldığını öğrendik. Birçok hükümet fonu 
tasfiye etmek vaadiyle iktidara geldi ancak 
bunu başaramadan gitti. Zorunlu tasarruf 

konusunun, işçi kesiminin de, işveren ke-
siminin de sorunlar listesinde ilk sıralarda 
yer aldığını hepimiz hatırlıyoruz. İktidara 
geldiğimiz ilk günlerde, TİSK’in de içinde 
bulunduğu ilgili tarafları topladık, fonu 
nasıl tasfiye edebiliriz, bunu konuştuk, 
istişare ettik, her kesimin uzlaşmasıyla bir 
plan hazırladık ve uygulamaya koyduk. 
Çok şükür hak sahiplerine anaparayı da, 
nemalarını da dağıttık. Çalışma hayatı-
mızı, endüstri ilişkilerini olumsuz yönde 
etkileyen bir sorunu böylece çözüme ka-
vuşturmuş olduk. 

Bir başka konu, 2821 ve 2822 sayılı kanun-
lar. Bu kanunlarda da AB standartlarında, 
Uluslararası Çalışma Örgütü standartla-
rında düzenlemeleri, yine birlikte, konuşa-
rak, istişare ederek yapacağız. Bu konuda 
çalışmalara da önümüzdeki günlerde 
başlıyoruz. TİSK’in Sosyal Güvenlik Yasası 
noktasında verdiği desteğe bu vesileyle 
teşekkür etmek istiyorum. 

Bakın, Türkiye bugün dünyanın en güçlü 
ekonomileri arasında yer almak gibi bir 
hedefi önüne koymuştur. Bu hedefi ger-
çekleştirmek, daha da önemlisi refahımızı, 
yaşam standardımızı artırmak için, sosyal 
güvenlik sistemini sürdürülebilir hale ge-
tirmemiz kaçınılmaz olmuştur. Daha önce 
de ifade ettim: Bu işin normali, 4 çalışanın 
1 emekliye bakması. Bizde ise, 2 çalışan 1 
emekliye bakıyor. Şu anda emeklilerimizin 
yüzde 60’ı mevcut emeklilik yaş sınırının 
(kadın 58 erkek 60) altındadır. Yani sosyal 
güvenlik kuruluşlarımız, çalışabilir yaşta 
olan milyonlarca vatandaşımızdan prim 
almak yerine, onlara emekli aylığı ödüyor. 
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Yıllarca oy kaygısıyla, siyasi rant kaygısıyla 
sosyal güvenlik sistemi yap-boz tahtasına 
dönüştürülmüş ve bedeli de milletimize 
ağır olmuştur. Bunu tersine çevirmek zo-
rundayız. Şimdi, Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal gerekçelerini dikkate alarak, ama re-
formun norm ve standart birliği amacına 
da uygun olarak yeni bir taslak hazırladık. 
Taslakla ilgili, her kesimin katkı ve katı-
lımlarını esas alan bir süreci işlettik. Gelen 
tüm görüş ve öneriler ışığında taslağa son 
şekli verilerek Bakanlar Kurulu’nun bilgi-
sine sunuldu ve Meclisimize sevk edildi. 
İnanıyorum ki en kısa zamanda tasarı ka-
nunlaşacak ve yürürlüğe girecektir. 

Bu yasa, sosyal güvenlik sistemimizde tam 
anlamıyla bir devrim niteliğindedir. 18 yaş 
altındaki herkes; prim borcu, sigortalılık 
vb. hiçbir şart aranmaksızın sağlık hiz-
metlerinden yararlanabilecektir. Kısacası 
sosyal devlet ifadesi, somut olarak hayata 
geçirilecek, her bir vatandaş, hatta sığın-
macılar, vatansızlar dahi Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin sosyal koruma şemsiyesi 
altında olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız; çoğunluğu gençlerden oluşan 70 
milyonluk bir nüfusa sahibiz. Milli gelir 
itibariyle dünyadaki 180 ülke arasında 
2002 yılında 26. sıradayken, bugün 17. sı-
raya yükselmiş bulunuyoruz. 2002 yılında 
Avrupa’nın 12. büyük ekonomisi iken, bu-
gün 6. büyük ekonomisi konumundayız. 
Küresel sermaye girişi bakımından 217 
ülke arasında 53. sırada iken, bugün 16. 
sıraya yükselmiş durumdayız. 25 Avrupa 

Birliği ülkesine kıyasla, Türkiye, bütçe 
açığının Gayri Safi Milli Hasıla’ya oranı ba-
kımından en yüksek oranlı ülkeydi. Bugün 
bütçe fazlası veren 9. ülkeyiz. 

Türkiye tam 23 dönemdir üst üste büyüme 
başarısını gösteriyor. Yıllık ihracat mik-
tarımız 100 milyar doları aştı ve inşallah 
yıl sonunu 106 milyar doların üzerinde 
kapatmayı hedefliyoruz. Uluslararası doğ-
rudan yatırım miktarı 2006 yılında 20 
milyar dolar seviyesine ulaştı, bu yıl da 
yine aynı seviyede bir miktar bekliyoruz. 
Bunlar, bu göstergeler, değişen, dönüşen 
Türkiye’nin göstergeleridir. 

Dikkat ediniz, bundan beş yıl önce, işve-
renlerimiz, yatırımcılarımız, girişimcileri-
miz bu noktaları hayal dahi edemiyorlardı. 
Enflasyonun yüksek ve belirsiz olduğu, 
büyümenin istikrarsız olduğu, ekonomi 
politikalarının güven telkin etmediği, ya-
tırım ortamının son derece kötü olduğu 
dönemlerden bugünlere geldik. Türkiye’ye 
inandık, Türkiye’ye güvendik, çalıştık, ça-
baladık, mücadele ettik ve ülkemizi bugün 
bulunduğu noktalara taşıdık. Şimdi çok 
daha büyük hedeflerimiz var. 10 bin dolar 
kişi başına milli geliri hedefliyoruz. 500 
milyar dolar dış ticaret hacmini hedefli-
yoruz. Enflasyonu, faizleri daha da düşük 
oranlara çekmeyi hedefliyoruz. Maastricht 
Kriterleri’nden ikisini şimdiden yakalamış 
durumdayız, diğerlerini de en kısa zaman-
da tutturmayı hedefliyoruz. 

Dikkat ediniz, Türkiye bugün bütçe açıkla-
rını değil, fazla veren bütçeleri konuşuyor. 
Türkiye bugün yüzde 100’lere varan borç 
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yükünü değil, yüzde 40’ların altına gerile-
yen borç yükünü konuşuyor. Türkiye bu-
gün 70 milyar doları aşan Merkez Bankası 
rezervlerini, 7.3 milyar dolara inen IMF 
borçlarını konuşuyor. Bunlar hayal değil-
miş, bunların daha da ötesi de hayal değil, 
bunları da inşallah tutturacağız. 

Bugün geldiğimiz hedeflere sizlerle birlik-
te geldik. 2003-2006 döneminde Türkiye 
ortalama yüzde 7.4 oranında büyüdü. 
Bunun, altını çizerek ifade etmek istiyo-
rum, 4.4 puanlık kısmı, özel sektör yatı-
rımlarından, yani sizlerin yatırımlarından 
kaynaklanıyor. Bu noktada bize düşen, 
özel sektörümüzün önündeki engelleri 
kaldırmaktır. Bunu da kademe kademe 
yapıyoruz. TİSK’in çok değerli Başkanı 
konuşmasında işveren kesiminin sorunla-
rına değindi. Bunları biliyoruz, gerek ben, 
gerek ilgili bakan arkadaşlarım notları-
mızı alıyoruz ve bu sorunlar bizim her an 
gündemimizde. 

Bakınız, 2002 yılındaki sorunlarınızla, 
bugünkü sorunlarınız aynı değil. Biz 2002 
yılında yüksek enflasyonu, bütçe açıkla-
rını, istikrarsız büyümeyi, yüksek faizleri 
konuşuyorduk. Bugün istihdam üzerinde-
ki yükleri, enerji fiyatlarını konuşuyoruz. 
Yani Türkiye değiştiği gibi, sorunlar da 
artık değişiyor. İnanıyorum ki, bunları 
da çözeceğiz. Zamanı geldikçe, imkanlar 
oluştukça, mevcut sorunları da inşallah çö-
züm yoluna koyacağız. Yeter ki Türkiye’ye 
inanalım, yeter ki birbirimize inanalım, 
güvenelim, Allah’ın izniyle aşamayacağı-
mız hiçbir engel yoktur. Ben bu duygu ve 
düşüncelerle sözlerime burada son ver-

mek istiyorum. TİSK’in Genel Kurulu’na 
bir kez daha başarılar diliyorum. Genel 
kurulunuzun, işverenlerimiz için, çalı-
şanlar için, ülkemiz için hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Yine, 45. kuruluş yıl-
dönümünüzü tebrik ediyorum. Sabrınız 
için sizlere teşekkür ediyor, Kurban Bayra-
mınızı şimdiden kutluyor, sizleri saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Cumhurbaşkanım, değerli arkadaş-
lar… Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilim insanlarımız, ülke olarak rekabet gü-
cümüzün artırılmasında ve sosyal gelişme-
mizde en değerli kaynaklarımız arasında 

yer almaktadır. Bu nedenle, nitelik ve nice-
lik olarak bilimsel çalışmaları geliştirme, 
bilim adamı yetiştirme, öncelik verdiğimiz 
bir konudur. Gelişmiş ülkelere baktığımız-
da, pek çoğunun bu alanda yıllardır, hatta 
asırlardır önemli yatırımlar yaptığını ve 

TÜBITAK Bilim, Hizmet,  
Teşvik Ödülleri Töreni

Ankara | 26 Aralık 2007
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bununla orantılı atılımlar gerçekleştir-
diğini görüyoruz. Ancak bu ülkelerdeki 
araştırmacı sayılarının artış oranı son yıl-
larda çok yavaşlamış, hatta bazı ülkelerde 
durma noktasına gelmiştir. Genelde bu ül-
kelerin nüfus yapıları da yaşlanmaktadır. 

Ülkemizde, diğer pek çok alan gibi, bilim 
ve teknoloji, özellikle de araştırma-geliştir-
me konusu çok uzun süre ihmal edilmiştir. 
2002 istatistiklerine göre sahip olunan 
araştırma personeli sayısı 28 bindir. Aynı 
yıl, istihdam edilen sektörlere göre dağı-
lımda ise araştırma personelinin yüzde 
77’si üniversitelerde, yüzde 10’u kamuda, 
yüzde 13’ü özel kesimdedir. Geçtiğimiz beş 
yıllık dönemde, bilim-teknoloji ve yenilik 
alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
neticesinde, bu rakamlarda fevkalade 
ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye İstatistik 
Kurumunun kesinleşmiş son istatistiği 
olan 2005 yılı rakamlarına göre araştırma 
personeli sayısı 49 bine yükselmiştir. Bu 
sayının günümüzde çok daha yüksek ra-
kamlara ulaştığı açıktır. 

Türkiye, son yıllarda dünyada, bilim insanı 
sayısı artışında en yüksek oranı yakalamış 
üçüncü ülkedir. Araştırma personelinin is-
tihdam edilen sektörlere göre dağılımı ise 
üniversitelerde yüzde 69, kamuda yüzde 
12, özel kesimde yüzde 19 haline gelmiş-
tir. Bu gelişmeler neticesinde, 2010 yılı 
hedefimiz olan 40 bin araştırmacı sayısını, 
bugünden çok geride bırakmış olmaktan 
duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Bu başarı bir tesadüf de-
ğildir. 

Türkiye, son beş yılda pek çok alanda bu 
şekilde istatistikleri alt-üst eden, beklenti-
leri aşan büyük atılımlar gerçekleştirmiş-
tir. Hepsinin de gerisinde bizi Türkiye için, 
Türk milleti için tasavvur ettiğimiz güçlü, 
mutlu, müreffeh geleceğe götürecek bir bü-
yük vizyon vardır. Yaptığımız her çalışma, 
bu vizyonun ürünüdür ve tıpkı devasa bir 
yapbozun parçaları gibi birbirini tamam-
lamaktadır. Fakat biz, bilimde sağlanacak 
ilerlemenin diğer alanlardaki başarıların 
lokomotifi olduğu inancıyla, bu konuya 
özel bir önem veriyoruz. Örneğin, kamu 
kaynaklarından Ar-Ge araştırmalarına 
verilen destek 2002 yılında 25 milyon do-
ların bile altındayken, bu yıl itibariyle 200 
milyon dolara yaklaşmıştır. Böylece ülke-
mizde 2002 yılında Ar-Ge için 1.2 milyar 
dolar harcanırken, 2006 yılında bu rakam 
3.5 milyar doları bulmuştur. Bunun için 
başta Milli Eğitim Bakanlığımız, TÜBİTAK 
ve üniversitelerimiz olmak üzere, emeği 
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür edi-
yorum. Geldiğimiz nokta önemli olmakla 
birlikte, bizim için tatminkar değildir. 
Çünkü sağladığımız bu büyük ilerlemeye 
rağmen, hala dünya ve AB ortalamalarının 
çok gerisindeyiz. 

Sahip olduğumuz genç nüfus yapısı başta 
olmak üzere, ülkemizin tarihi ve kültürel 
birikimi ile potansiyelini göz önüne aldığı-
mızda, yapmamız gereken çok önemli işler 
olduğunu görüyoruz. Bugün de gençleri-
miz için en cazip mesleklerin mühendislik 
ve tıp gibi alanlar olması, bu çerçevede 
geleceğe ilişkin ümitlerimizi artırmakta-
dır. Günümüzde Türkiye, araştırma konu-
sunda umut vaat eden ülkeler arasında 
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yer almaktadır. 60. Hükümet döneminde 
de, bu fırsatların iyi kullanılması ve milleti-
mizin hizmetine sunulması önceliklerimiz 
arasında olacaktır. Bu konudaki hedefleri-
mizin çıtasını daha da yükseltiyoruz. Artık 
hedefimiz, ülkemizi Ar-Ge yatırımcıları ve 
bilim insanları için cazibe merkezi haline 
getirmektir. Bu konuyu da stratejik bakış 
açısıyla ele alıyoruz. 

Maliye Bakanlığı tarafından, TÜBİTAK’ın 
teknik desteği ve ilgili kurum/kuruluşla-
rın katılımı ile hazırlanan, Araştırma Ve 
Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı’nı 11 Aralık 2007 
tarihinde Meclis’e gönderdik. Bu tasarının 
yasalaşmasından sonra Türkiye Ar-Ge vergi 
teşvikleri açısından dünyanın en cazip ül-
kelerinden biri haline gelecektir. Örneğin, 
Araştırma personeli ücretlerinde, doktoralı 
olanlar için yüzde doksan, diğerleri için 
yüzde seksen gelir vergisi muafiyeti ola-
caktır. Ayrıca araştırmacıların ücretleri 
üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren 
hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl 
süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konu-
lacak ödenekten karşılanacaktır. Bu alanın 
ekonomiye katkısı, bilim-teknolojinin ürün 
ve hizmete dönüştürülmesiyle, yani ticari-
leştirilmesiyle mümkündür. Özellikle bu 
düzenlemeden sonra, önümüzdeki dönem-
de sanayimizin ve özel kesimin Ar-Ge faali-
yetlerinin yoğunlaşmasını, Ar-Ge personel 
sayısının artmasını bekliyoruz. 

Değerli misafirler…

Bu dönemde odaklanacağımız önemli 
konulardan bir diğeri de ülkemizi bilim 

insanları için cazibe merkezi haline ge-
tirmek olacaktır. Geçtiğimiz ay gerçekleş-
tirdiğimiz 16. Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu toplantısında, bunun için gerekli 
stratejilerin ve eylem planının hazırlanma-
sına yönelik bir karar aldık. Ülkemizdeki 
Ar-Ge personel sayısını artırmak, Ar-Ge 
personelinin mesleklere ve sektörlere 
dağılımını iyileştirmek üzere bir “Bilim 
ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi ve 
Eylem Planı” hazırlanacaktır. Bu plan, ilgili 
kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde 
TÜBİTAK’ın koordinasyonunda oluşturu-
larak, kurulun ilk toplantısına sunulacak-
tır. Bu konuda ilgili tüm tarafların öneri-
lerini hazırlamalarını ve gerekli tedbirleri 
almalarını bekliyoruz. Bu stratejinin haya-
ta geçirilmesi için hükümet olarak her tür-
lü desteği vereceğimizi belirtmek isterim. 
İhtiyaç duyulabilecek yasal düzenlemele-
rin de, partiler üstü bir yaklaşımla Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından hızla ger-
çekleştirileceğine inanıyorum. 

Bilene ve bilime yatırım yapmaz, önem 
vermezseniz, bilenin yerini bilmeyen, 
bilimin yerini cehalet alır. Ülkelerin fela-
ketleri de işte bu noktada başlar. Bu ne-
denle, bizim için bilene ve bilime yatırım, 
ülkemizin aydınlık geleceğine yatırımdır. 
Bilim insanlarına saygı bu toprakların en 
temel geleneğidir. Çağ açıp çağ kapatan bir 
padişah olan Fatih Sultan Mehmet’in, fe-
tihten sonra İstanbul’a girerken kendisine 
uzatılan çiçekleri, “Ben Sultan Mehmet’im 
ama o benim hocamdır” diyerek, bir bilim 
insanı olan hocası Akşemsettin’e verdir-
mesi bile başlı başına ibretlik bir örnektir. 
Akşemsettin’in, sadece İslami bilimlerde 
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değil, yaşadığı dönemde tıp, astronomi, 
biyoloji, matematik gibi alanlarda da ün 
sahibi bir hoca olduğunu hatırlatmak iste-
rim. Bu düşüncelerle, ülkemizin en önemli 
bilim ödülü olan TÜBİTAK ödülünü alan 
çok değerli bilim insanlarımızı kutluyo-
rum. Ülke ve millet olarak geleceğimiz açı-
sından büyük önem taşıyan bilim insan-
larımızdan çok daha büyük çalışmalar ve 
başarılar bekliyoruz. Ülkemizi ve gelece-
ğimizi aydınlatan, bundan sonra daha da 
güçlü şekilde aydınlatacak olan tüm bilim 
insanlarımızı sevgi ve şükranla selamlıyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer valilerimiz, değerli  arka-
daşlar… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Yapılacak değerlendirme 
oturumlarının başarılı geçmesini; ülke-
miz, milletimiz, tek tek şehirlerimiz için 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Türkiye, her alanda çok hızlı bir dönüşüm 
sürecinden geçiyor. Kamu hizmetlerinde 

son dönemde kaydettiğimiz gelişmeler, 
ulusal ve uluslararası kamuoyu tarafından 
da  yakından takip ediliyor. Bu dönüşümü, 
her ilimize, her ilçemize, her köyümüze 
eşit ve adil şekilde dağıtmak zorundayız. 
Türkiye’nin yaşadığı değişimin, dönüşü-
mün, Türkiye’nin her köşesine ulaştırıl-
masında  siz valilerimize önemli sorumlu-
luklar düşüyor. Türkiye ekonomisindeki 

Valiler Toplantısı

Ankara | 17 Ocak 2008



Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-4

403

büyümeyi,  istihdamdaki ve yatırımlardaki 
artışı, Avrupa Birliği sürecindeki reformla-
rı, kağıt üzerinde bırakmayıp, köylerimize, 
mezralarımıza kadar götürmek, buralarda 
hissedilmesini sağlamak durumundayız.

Bakınız; Türkiye ekonomisi, 23 dönemdir 
üst üste büyüyor. Bu tür istikrarlı bir bü-
yüme tarihimizde ilk kez gerçekleşiyor. 
İstiyoruz ki, her bir vatandaşımız bu büyü-
meyi sofrasında, cebinde, işyerinde hisset-
sin. Enflasyon yüzde 30’lar seviyesinden 
bugün tek haneli oranlara kadar düştü. 
İstiyoruz ki bu düşüş, doğuda, batıda, ku-
zeyde, güneyde her bir vatandaşımızın 
alım gücüne yansısın. Avrupa Birliği süre-
cinde reformlar gerçekleştirdik, gerçekleş-
tirmeye devam ediyoruz. İstiyoruz ki bu 
reformlar, İstanbul’a ne kadar yansıyorsa 
Hakkari’ye de o kadar yansısın; İzmir’e ne 
kadar yansıyorsa, Erzurum’a da o kadar 
yansısın. İşte bu noktada, siz değerli valile-
rimiz kilit rol oynuyor.

Kalkınma ve gelişmeyi tüm şehirlerimizde 
başarıyla gerçekleştirmek durumundayız. 
Şehirlerimizde yerel kalkınmadan kentsel 
dönüşümlere kadar her çalışmada valileri-
miz üzerlerine düşen sorumluluğu en üst 
düzeyde gerçekleştirmek durumundadır. 
Bildiğiniz gibi Türkiye’yi eğitim, sağlık, 
adalet ve emniyet olmak üzere dört hizmet 
alanında geliştirmenin mücadelesini veri-
yoruz. Bu dört alanda ve ilave olarak toplu 
konut, duble yol ve enerji gibi diğer hizmet 
alanlarında şehirlerimizi ileri noktalara ta-
şımalıyız. Şunu altını özellikle vurgulamak 
istiyorum: Türkiye’nin kaybedecek tek bir 
saniyesi yoktur. Türkiye’nin, gereksiz tar-

tışmalarla oyalanmak, vakit yitirmek gibi 
bir lüksü asla yoktur.

B u g ü n ,  Tü rk i ye’ n i n  p o t a n s i ye l i n i , 
Türkiye’nin zenginliğini, Türkiye’nin im-
kanlarını var gücümüzle harekete geçirme 
günüdür ve hep birlikte bunu başarmak 
zorundayız. Bugünün Türkiye’sinde, yolu 
olmayan, suyu olmayan, kanalizasyonu 
olmayan, enerji bağlantıları yetersiz tek 
bir köyümüzün dahi bulunması, izah 
edilebilir bir durum değildir, olamaz. 
KÖYDES projesiyle çok şükür önemli me-
safeler kaydettik. Bu noktada il valilerimi-
ze, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza, 
köye hizmet götürme birliklerimize özel-
likle teşekkür etmek istiyorum. KÖYDES 
Projeleri’nde geride kalan arkadaşlarımı-
zın da gayret gösterip, bu projeleri tamam-
lamaları en büyük arzumuzdur.

Değerli valiler…

Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devletidir. Bu ilkeleri bir-
birinden ayıramayız. Bu ilkelerden birini, 
ikisini cımbızla çekip, diğerlerini öteleye-
meyiz. Bu tavrın bugüne kadar Türkiye’ye 
neler kaybettirdiğini yaşayarak, acı şekilde 
tecrübe ederek öğrendik. Bugün artık 
vatandaş, devlete baktığında, devletle yüz 
yüze geldiğinde, devlete bir işi düştüğün-
de, devletin sosyal yönünü, şefkatini, sıcak-
lığını, kucaklayıcılığını, tebessümünü de 
hissetmelidir. Bunu sağlayacak olanlar da 
bizzat sizlersiniz. Milletimizin her bir fer-
di sizin yanınızdan ayrılırken, ferahlamış 
şekilde, rahatlamış şekilde, sorunu çözül-
müş şekilde, gönül huzuruyla ayrılmalıdır. 
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Her bir vatandaşımız, sizlerin sıcaklığı, 
sizlerin samimiyeti, sizlerin hoşgörüsü 
sayesinde devletle arasında duvarlar ol-
madığını hissetmelidir. Türkiye’nin dört 
bir yanında her bir kardeşimiz, sizlerin 
ilgisi sayesinde, devletin, tepesinde dönüp 
duran bir tokmak değil, sorunlarını çözen, 
gören, gözeten olduğunu kavramalı, anla-
malıdır. Bu anlayışı her bir ilimize hakim 
kılmak zorundayız.

Sıcak makam odalarımızda oturarak, 
lojmanla makam odası arasında mekik 
dokuyarak, sokağa çıkmadan, halkın içine 
girmeden, halkla yüz yüze gelmeden vara-
cağımız hiçbir sonuç, hiçbir hedef, hiçbir 
başarı yoktur, olamaz. Artık protokol va-
liliği dönemi sona ermiştir.  Artık hizmet 
valiliği geçerlidir. “Benim valim kamyonla 
fakire kömür dağıttığı gün bu ülke uçar” 
dediğim zaman, değişik çevrelerden itiraz-
lar yükseldi. Fakire yardım denildiğinde, 
bunların dünyasında bunun karşılığı yok. 
Çünkü dünyaları, anlayışları, kavrayışları 
hep çıkar üzerine kurulmuş. Nasıl olur 
da hükümet kömür dağıtır? Nasıl olur da 
hükümet ücretsiz ders kitabı dağıtır? Nasıl 
olur da hükümet yoksula, garibe, gurebaya 
yardım dağıtır? Bunu bir türlü anlayamı-
yorlar. Nedeni çok basit. Hayatlarında bir 
yoksulun üşüyen elini tutmamışlar. Bir 
fakirin sofrasına oturmamışlar. Bir gece-
konduda eksi 20 derecede gece nasıl geçi-
rilir bunu hissetmemişler. Bunlar hayatla-
rında belki soba bile görmemişler. Bunlar, 
Sıhhıye Köprüsü’nün öbür tarafına, sa-
dece havaalanına gitmek için geçmişler. 
İstanbul’un Karagümrük’ünü, Ankara’nın 
Kuşcağız Mahallesi’ni, Diyarbakır’ın Benü-

sen Mahallesi’ni bilmezler. O dağıtılan kö-
mürün hangi yaralara merhem olduğunu 
tahayyül bile edemezler.

Bakınız; biz istediğimiz kadar okul yapa-
lım, derslik yapalım, bütün okullarımızı 
bilgisayar sınıflarıyla donatalım, dünya-
nın en modern eğitim sistemini kuralım... 
Eğer, o çocuklarımız, akşam evlerine git-
tiğinde, sıcacık bir soba, sıcacık bir yuva, 
sıcacık bir kase çorba bulamıyorsa bütün 
o okullar, derslikler, bilgisayarlar anlamsız 
kalır. Biz, yoksulluğun kaynağını kurutma-
ya, devletin sosyal fonksiyonlarını hayata 
geçirmeye ant içtik. Ancak bu, bugünden 
yarına olacak bir şey değil. On yıllar bo-
yunca bu ülkede istikrarsızlık, belirsizlik, 
yüksek enflasyon, yüksek faiz sadece yok-
sulluk üretmiş. Bizim bir gecede bunu silip 
atmamız maalesef mümkün değil. Ama 
sabırla, tahammülle, adım adım, ilmik 
ilmik bu sorunun üzerine gidiyoruz, gide-
ceğiz ve inşallah aşacağız. Bu sorunu aşana 
kadar da fakir fukaranın, garip gurabanın 
sıkıntısını hafif letmeye, kimsesizlerin 
kimsesi olmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin valisi de, kaymakamı da, bele-
diye başkanı da, hatta milletvekili, bakanı, 
başbakanı da gidecek, yoksulun o üşüyen 
elini tutacak, halini hatırını soracak, ihti-
yacını öğrenecek ve imkanlar dairesinde 
o ihtiyacı giderecek. Bundan kimse gocun-
masın, kimse alınmasın, kimse komplekse 
kapılmasın. Sırça köşkünde oturan, halkın 
içine karışmayan, halkla yan yana, yüz 
yüze, göz göze gelmeyen devlet adamı mo-
deli artık tarihin sayfalarında kalmıştır.
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Değerli arkadaşlar…

Demokratik kalkınma ile ekonomik kal-
kınma birbirini tamamlayan unsurlardır. 
Her bir şehrimizde, insanların demokratik 
taleplerinin karşılanmasına azami özen 
göstermeliyiz. Görev yaptığınız illerde, in-
san haklarının geliştirilmesi, vatandaş ile 
devlet arasındaki bağların güçlendirilmesi 
için canla başla çalışmalıyız. Sizlerden 
beklentimiz, temel hak ve hürriyetlerin 
Türkiye’nin her yerinde, hayata geçirilme-
si için gerekli tüm tedbirleri almanızdır.

Türkiye’nin kalkınmasından, Türkiye’nin 
demokratikleşmesinden, dayanışmamız-
dan, huzur ortamımızdan rahatsız olanlar, 
bu atmosferi bulandırmak için ellerinden 
geleni yapacaklar. Biz yoksullukla mücadele 
ettikçe, biz demokratikleşme konusunda 
adımlar attıkça, biz Türkiye’nin kalkınması 
için her unsuru harekete geçirdikçe, şer 
odakları ellerindeki propaganda malzeme-
sini kaybediyorlar. Bu odakların, özellikle 
de terör örgütünün, şaşırmış, korkmuş, ne 
yapacağını bilmez halde sağa sola saldırdı-
ğını  hepimiz görüyoruz. Güvenlikten asla 
taviz vermeyeceğiz. Ancak güvenliği demok-
rasiye, demokrasiyi de güvenliğe asla feda 
etmeyecek, ikisini paralel şekilde yürütmeye 
devam edeceğiz. Güvenlik ve demokrasi 
zemininde, ekonomik kalkınma yolunda da 
artık şehirlerimizin çehresi değişmektedir, 
değişmeye devam edecektir. İstiyoruz ki, 
bütün valilerimiz, illerine yatırım çekme ko-
nusunda bir yarış içinde olsunlar…

Görev yaptığınız şehirlerde, arkanızda bı-
rakacağınız en önemli, en anlamlı eser, o 

şehrin üretimine, istihdamına yaptığınız 
katkı olacaktır. Bir iş bulan, çalışmaya 
başlayan, evine ekmek götüren her bir va-
tandaş, yoksulluğun son bulduğu bir ocak 
demektir. Yine bütün bu çalışmalarımızda 
taviz vermeyeceğimiz bir başka husus da, 
çevrenin korunmasıdır. Şehirlerimizin, 
bizler için de, çocuklarımız için de, yaşa-
nabilir kalması, daha da ağaçlandırılması, 
daha da temiz hale gelmesi kaçınılmaz bir 
vazifemizdir. Bir şehre ikinci kez gittiği-
mizde, çehresinin her anlamda değiştiğini 
görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte-
dir. Ben, bu duygu ve düşüncelerle sözle-
rime son verirken,  görevlerinizde sizlere 
başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, bugü-
ne kadarki gayretleriniz, bundan sonra da 
artarak devam edecektir. Görev yaptığınız 
şehirlere esenlikle dönmenizi, oralardaki  
her bir vatandaşıma selamlarımı iletmeni-
zi diliyor, başarılarınızın artarak devamını 
temenni ediyorum.   








