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Sayın Başkan… değerli milletvekilleri… 
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor; 2010 
Mali Yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinin 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını 
diliyorum. 60’ıncı Hükümet olarak üçün-
cü bütçemizi; 58, 59 ve 60’ıncı Hükü-
metler olarak da 8’inci bütçemizi bugün 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeye 
başlıyoruz. Konuşmama başlarken, Bursa 
Kemalpaşa’da hayatını yitiren 19 madenci 
kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Yine, Tokat Reşadiye’de terörist saldırı 
sonucu şehit olan 7 Mehmetçiğimizi de 
rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar 

Ankara | 14 Aralık 2009 

TBMM Genel Kurulu 2010 
Yılı Bütçe Görüşmeleri Açış 

Konuşması
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diliyorum. İstanbul’da terör örgütünün 
istismar ettiği çocukların gerçekleştirdiği 
terör eyleminde Molotoflu saldırıyla yaşa-
mını yitiren Serap kızımıza da bir kez daha 
rahmet diliyorum.

Sayın Baykal, Reşadiye saldırısını PKK’nın 
gerçekleştirdiğini söyleyemediğimizi 
spekülasyon ürettiğimizi ifade etti. Devlet 
yönetimi bir ciddiyet gerektirir. Devlet ve 
hükümet aklına estiğini konuşmaz, Devlet 
adamı teyit edilmiş resmi bilgiyle konu-
şur. Asıl spekülasyon saldırı sonrasında 
olayın sorumluları henüz netleşmeden bir 
açıklamada bulunmaktır. Saldırıyı terör 
örgütü üstlenmiştir, doğrudur, terör örgü-
tünün reklamını, propagandasını yapar 
gibi sürekli ismini zikretmeyi ben de dev-
let ciddiyetiyle bağdaştırmıyorum. Daha 
önce söylediğim gibi Reşadiye saldırısı bir 
provokasyondur, evet… Açılıma yönelik 
bir PKK provokasyonudur. Milli Birlik ve 
Kardeşlik Sürecine yönelik terör örgütü-
nün bir sabotajıdır. Bunu bile saptıran bir 
anlayış, yanlış muhalefet tarzının somut 
bir örneğidir…

Değerli milletvekilleri…

Daha önceki 7 bütçemizde olduğu gibi 
2010 yılı bütçesi de Türkiye’nin imkan-
larını, fırsatlarını, potansiyellerini azami 
derecede milletimizin istifadesine sunan, 
sosyal yönü güçlü, ülke ve dünya gerçekle-
riyle örtüşen bir bütçe olarak hazırlanmış-
tır. Daha da önemlisi, 2010 bütçesi, küresel 
ekonomik krizden çıkış ve krizin kısmi 
hasarlarını da telafi eden bir bütçedir. Ka-
nunun hazırlanmasında emeği geçen 

herkese; katkı veren, iktidarıyla, muhalefe-
tiyle tüm milletvekillerimize, gruplara, ko-
misyonlara, bürokrat ve teknokratlarımıza 
teşekkür ediyorum. Bütçe görüşmeleri 
sadece bütçe rakamlarının analiz edildiği, 
değerlendirildiği değil, aynı zamanda ülke 
gündeminin ele alındığı, partilerin vizyon 
ve ufuklarının ortaya konulduğu, yapılan-
ların, yapılacakların, teklif ve önerilerin 
değerlendirildiği görüşmelerdir. Aziz 
milletimizin yapılan her değerlendirmeyi, 
söylenen her sözü, ortaya konan üslup ve 
düzeyi en iyi şekilde değerlendireceğine, 
adalet terazisinde herkesin notunu verece-
ğine inanıyorum.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Öncelikle şu hususu bir kez daha altını 
çizerek hatırlatmakta fayda görüyorum… 
Türkiye’nin meseleleri iç içe geçmiş me-
selelerdir… On yıllar boyunca çözümsüz 
bırakılan, çözümsüzlüğe terk edilen ve 
üst üste biriken meseleler, zaman içinde 
birbirini besler hale gelmiş ve girift bir 
yapı arz etmeye başlamıştır. 3 Kasım 2002 
seçimleri sonrasında iktidarı devraldığı-
mızda ülkenin tüm meselelerine böyle 
bir bütünlük içinde yaklaştık. Ekonomik 
kalkınma ve refahın, demokratikleşmeden 
ayrı olmadığını düşündük. Dış politikayı 
ekonomik kalkınmadan, demokratikleş-
meden ayrı görmedik. Demokratikleşme 
alanında yaptığımız reformlar, bir yandan 
ekonomiyi güçlendirirken, bir yandan da 
dış politikada elimizi güçlendirdi.

Özetle, bütün meselelere eşit yoğunlukta, 
eşit ağırlıkta eğildik ve Türkiye’yi her alan-
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da sağlıklı ve istikrarlı şekilde büyütmenin 
mücadelesini verdik. Eğer, demokratikleş-
meyi erteleyip, bütün mesaimizi ekono-
miye sarf etseydik, bugün elde ettiğimiz 
başarılara ulaşmamız mümkün olamazdı. 
Ya da, dış politikaya odaklanıp, ekonomiyi, 
demokratikleşmeyi ihmal etseydik, erte-
leseydik, Türkiye’ye bugün sahip olduğu 
uluslar arası ağırlığı ve itibarı kazandıra-
mazdık. Biz, Türkiye’yi topyekun ayağa 
kaldırmanın, her alanda bir bütünlük için-
de geliştirme ve kalkındırmanın gayreti 
içinde olduk. İlk günden itibaren üzerinde 
durduğumuz iki kavram vardı: Güven ve 
istikrar… Güven ve istikrar sağlanmadan 
hiçbir gelişmenin, kalkınmanın, ilerleme-
nin olmayacağını çok iyi biliyorduk. Bu 
yüzden güven ve istikrarı tesis etmeyi, ön-
celikli mesele olarak gördük. Memnuniyet-
le ifade etmeliyim ki, güven ve istikrarı sağ-
ladığımız oranda Türkiye, gelişti, büyüdü, 
kalkındı, çağdaş uygarlık seviyesinin üzeri-
ne çıkma yolunda emin adımlarla ilerledi. 
Demokratik ve ekonomik istikrarı sağladı-
ğımız oranda, ekonomik ve siyasi reformla-
rı hayata geçirdiğimiz oranda Türkiye’nin 
çıtasını daha yükseklere çektik.

Türkiye’nin nereden nereye geldiğini halkı-
mızla birlikte bütün dünya da çok iyi görü-
yor… Bugünkü Türkiye’nin dünkü Türkiye 
olmadığını, ezberlerin bozulduğunu, kro-
nik sorunların hal yoluna konulduğunu, 
değişim ve dönüşümün hız kazandığını, 
büyük Türkiye idealinin tüm bölgemizde 
hissedildiğini herkes yakından müşahede 
ediyor. Türkiye’nin ülkelerden bir ülke ol-
madığı; içine kapanan, kendi sorunlarıyla 
bile baş edemeyen bir konumundan kurtu-

larak yıldızı parlayan bir bölgesel güç oldu-
ğu daha iyi görülüyor. Türkiye, her alanda 
tarihinde görülmemiş gelişmelere imza 
atıyor, rekorlar kırıyor, küresel ve bölgesel 
roller üstleniyor, takdirle adından bahsedi-
len bir ülke konumuna geliyor.

Şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum… Türkiye, biz geldiğimizde, 
2002 yılının sonunda, TL cinsi iskontolu 
borçlanma senedi için, lütfen dikkat edi-
niz, tam yüzde 62.7 oranında faiz ödüyor-
du. Reel olarak Türkiye’nin ödediği faiz, 
2002 yılında yüzde 27.8 seviyesinde idi. Bu 
ülkenin varlıklarının, bu ülkenin gelirleri-
nin, kaynaklarının, enerjisinin, kazançları-
nın yüzde 62.7’si, evet, ürettiğimiz her yüz 
liralık değerin 62.7 lirası faiz olarak uçup 
gidiyordu. İktidarda kim vardı? MHP-
DSP-ANAP… İşverenlerin, sanayicilerin, 
esnafın, çiftçi kardeşimin, işçi, memur 
kardeşimin kazancı, alınteri, emeği, ekme-
ği, sofrasındaki yemeği, faiz olarak borç 
verenlere aktarılıyordu. 7 yılda bu oranı 
kademe kademe düşürdük ve bu yıl içinde, 
küresel kriz ortamına rağmen yüzde 7 gibi 
rekor bir seviyeye kadar çektik. En son, 
Cuma günü itibariyle söylüyorum, bu faiz 
oranı son işlemde yüzde 9.12 olarak ger-
çekleşti. Reel faizler ise yüzde 2.5’e kadar 
geriledi. Yani, nominal faizi, 7 yılda 53.58 
puan, yaklaşık 54 puan düşürdük. Reel 
faizi de aynı dönemde 25.3 puan indirdik.

Şimdi bu para benim milletimin cebinde 
kalıyor… Şimdi artık bu para, kurda kuşa 
değil, benim milletimin sofrasına gidiyor. 
Bu aradaki fark, benim ülkemin kalkınma-
sına, ilerlemesine, büyümesine harcanı-
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yor… Yaklaşık 54 puanlık bu fark, Türkiye 
için, aziz milletimiz için okula dönüşüyor, 
hastaneye dönüşüyor, yola dönüşüyor, 
baraja, adalet saraylarına, emniyete, ücret 
artışlarına dönüşüyor; işe-aşa dönüşüyor. 
Şimdi burada, bu faiz meselesi üzerinde 
biraz daha durup düşünmekte fayda oldu-
ğunu ifade etmek istiyorum… Türkiye’nin 
borçlanma faizleri neden bu kadar yüksek-
ti? Türkiye enerjisini, kaynaklarını, mille-
timizin alın terini neden bu kadar yüksek 
faiz oranlarına harcamak zorunda kaldı? 
Bu faizi bu kadar yüksek kılan nedir?

Değerli milletvekilleri… 

Her ülkenin bir risk primi vardır… Her 
ülkenin riskine göre piyasada bir faiz ora-
nı oluşur. Borç verenler, borç verenlerle 
birlikte yatırım yapanlar, turistler, ihracat-
çılar, ithalatçılar, gidecekleri ülkenin, yatı-
rım yapacakları, borç verecekleri ülkenin 
A’dan Z’ye kadar her şartını gözden geçi-
rirler. Ülkenin göstergelerine bakarlar, kri-
terlerine bakarlar, sadece ekonomide değil, 
demokraside, iç politikada, dış politikada 
bulunduğu konumu gözetirler. Ülkede be-
lirsizlik varsa, ülkenin geleceği puslu ise, 
sisli ise, hedefler belirli değilse o ülkeye te-
reddütle yaklaşırlar. Ülkede siyaset çözüm 
üretmiyorsa, reform yapmıyorsa, gelecek 
vaat etmiyorsa o ülkeyi riskli görürler. Ko-
alisyonlarla yönetilen, istikrarı olmayan, 
güven telkin etmeyen ülkeye karşı uzak 
dururlar. Çatışmalarla, terörle, gerilimle, 
umutsuzlukla gündemde kalan, mesele-
lerine cesaretle el atamayan, sorunlarının 
çözümü için samimiyetle, kararlılıkla risk 
almayan, alamayan bir ülke, her alanda 

olduğu gibi ekonomide de geri kalmaya, 
yerinde saymaya, ülkelerden bir ülke olma-
ya mahkum bir ülkedir…

2002 yılında milletimizin, devletimizin 
ödediği yüzde 62.7 oranındaki faizin, onun 
öncesinde ödenen, yüzde 5 bin, yüzde 7 bin 
faiz oranlarının anlamı budur, bu yüksek 
oranların anlattığı işte budur… Kim vardı 
iktidarda? MHP-DSP-ANAP… 2002 yılında 
Türkiye’nin risk primi yüzde 7 iken, bugün 
risk primimiz yüzde 2’ye indi… Tek başına 
şu faiz oranındaki, risk primindeki düşüş 
bile, Türkiye’nin sadece ekonomide değil, 
diplomaside, demokratikleşmede ulaştığı 
noktanın; elde ettiği saygınlığın, itibarın, 
ağırlığın en somut, en bariz göstergesidir. 
Ne yazık ki bu ülke yıllar boyu ağır bedel-
ler ödemeye mahkum bırakıldı… Bu ülke 
faiz yoluyla ağır bedeller ödedi… Bu ülke 
enflasyonla ağır bedeller ödedi. Bu ülke, 
çözümden çok sorun üreten siyasetçiler 
eliyle ağır bedeller ödedi. Bu bedeli biz 
ödedik, 72 milyon vatandaş ödedi, işçi öde-
di, memur ödedi, çiftçi, köylü, esnaf ödedi, 
ev hanımları ödedi, emekli ödedi…

Bakın, şu acı hatırlatmayı burada bir kez 
daha yapmak durumundayım… Tarih, 20 
Şubat 2001… İktidarda MHP-DSP-ANAP 
var… Burada isimlerini veremeyeceğim 
bazı bankalar, ulusal ya da uluslar arası 
bankalar, altını çiziyorum, mesai saati 
dışında, Merkez Bankası’ndan çok yüklü 
miktarlarda döviz alımı yapıyorlar. Bir 
banka 1 milyar 63 milyon dolar, bir başkası 
764 milyon dolar, bir başkası 426 milyon 
dolar… Liste uzayıp gidiyor… Mesai sa-
atleri dışında Merkez Bankası’ndan alım 
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yapılıyor. Dolar kuru, dikkat ediniz, 685 
bin TL. Bu alımların hemen ardından kriz 
patlıyor, dolar hızla yükseliyor ve 1 milyon 
80 bin TL’ye çıkıyor. Bu bankaların birkaç 
saat sonraki karları: Biri 296 trilyon, bir 
diğeri 211 trilyon, bir diğeri 116 trilyon 
TL. Bu bankaların bir gün sonraki karı: 
İlkininki 419 trilyon, ikincisininki 300 
trilyon, sonrakininki 166 trilyon TL. O 
gece, en fazla alım yapan 9 bankanın satın 
aldığı döviz miktarı, 4 milyar 163 milyon 
dolar. Bu 9 bankanın bir saat sonraki karı, 
1 katrilyon 153 trilyon TL. Bir gün sonraki 
karları, 1 katrilyon 635 trilyon TL. Bunu 
benim milletime yaşattılar… Kim yaşattı? 
MHP-DSP-ANAP… Benim ülkemin Merkez 
Bankası’nı bu yolla adeta yağmaladılar. 
Benim ülkemin emeğini, ekmeğini bu yolla 
hortumladılar… Milli servetimiz, milli kay-
naklarımız, basiretsiz yöneticilerin ürettik-
leri kriz sebebiyle yok olup gitti.

Türkiye’ye bu reva mıydı? Bu aziz mille-
te bu reva mıydı? Bizi, ülkeyi satmakla, 
ihanetle, hıyanetle suçlayanlara buradan 
sesleniyorum: İhanet ihanet diyorsunuz, 
peki bu nedir? Milliyetçiyim diyerek or-
talıkta dolaşanlara sesleniyorum… Milli-
yetçiydiniz de, bu ülkenin böyle göz göre 
göre soyulmasına neden seyirci kaldınız, 
neden sesinizi çıkarmadınız, akşam ka-
ranlığında Merkez Bankası soyulurken, 
milletim soyulurken milliyetçiliğinizi o 
gün neden hatırlamadınız? Milliyetçiyim 
diye diye bu millete bu ağır bedeli ne hak-
la, hangi vicdanla, hangi insafla ödettiniz? 
2001 krizi işte Türkiye’nin böyle kötü 
yönetilmesinin bir sonucuydu, 2009’da 
yaşadığımız mali kriz ise dünyanın kötü 

yönetilmesinin bir sonucudur. Siz kendi 
ürettiğiniz krizi yönetemediniz, biz dünya-
nın üretip de bize yansıttığı krizi çok şükür 
başarıyla yönettik, ülkemizi en az hasarla 
bu süreçten başarıyla çıkarıyoruz. 2001’de 
IMF’nin politikalarıyla Türkiye’yi krizden 
çıkarmaya çalıştınız, kendi milli politika-
nızı uygulamadığınız gibi, milletimizin 
hassasiyetlerini de koruyamadınız. Çünkü 
milli politikanız yoktu. İthal politikalarla 
çözüm aradınız… İktidara geldiğinizde 
Türkiye’nin IMF’ye olan borcu, dikkat edi-
niz, sadece ve sadece 241 milyon dolardı. 
2002 sonunda iktidarı bize devrettiğinizde 
ise Türkiye’nin IMF’ye borcu tam 23.5 mil-
yar dolara yükselmişti. Bu borcu biz öde-
dik, bugün 8 milyar dolara kadar bu borcu 
çektik. Siz borçlandınız, biz ödedik. 21 
banka sizin döneminizde battı, fona dev-
redildi ve bedelini bu millet ödedi. Şu kriz 
döneminde, iki yılda, sadece ABD’de 158 
banka battı ama Türkiye’de bir tek banka 
bile sıkıntı yaşamadı. Biz, bugün Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kendi özgün, milli politi-
kasını uyguluyoruz ve milli menfaatlerimi-
zi her konunun üzerinde tutuyoruz.

Değerli milletvekilleri…

Bakın, biraz önce de ifade ettim, Cuma 
günü faiz oranı yüzde 9.12 olarak gerçek-
leşti. Reel faiz yüzde 2.5. Evet, bu oran, 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en 
düşük orandır, ancak, açık açık ifade edi-
yorum, hala yeterli değildir, hala istediği-
miz düzeyde değildir, hala olması gereken 
yerde değildir. Biz milletçe el ele vererek 
bu faiz oranını daha da düşürebiliriz, bu 
oranları daha da aşağı çekebiliriz… Ülke-
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nin ödediği bedeli çok daha azaltabilir, ara-
daki farkı yine ülkenin kazancına, milletin 
kazancına dönüştürebiliriz, yapmak istedi-
ğimiz budur, hedefimiz budur. Milli Birlik 
ve Kardeşlik Süreci’nin birçok hedefi var, 
ama en önemli hedeflerinden biri de işte 
budur, Türkiye’nin risk primini azaltmak, 
Türkiye’yi bölgesinde bir istikrar adası, bir 
güven adası haline getirmektir.

Aziz milletimin şunu çok iyi bilmesini 
istiyorum… Dün ödenen yüksek faizlerin 
içinde, terör belası önemli bir risk olarak 
yer alıyordu, bugün de aynı şekilde terör, 
Türkiye’nin riskleri hanesinde yazılıyor. 
Türkiye terör belasından kurtulursa, 
Türkiye kardeşliğini pekiştirirse, Türkiye 
Doğu ve Güneydoğu illerinde de huzuru, 
istikrarı, emniyeti tam anlamıyla hakim 
kılarsa, işte bu risk primi daha da düşe-
cek. Muhalefetin, Milli Birlik ve Kardeşlik 
Süreci’ni desteklememesi, hatta karşısın-
da durması işte bu açıdan da son derece 
manidardır. 2000 ve 2001 krizlerinde bu 
millete çok ağır bedeller ödetenler, mil-
letin kaynaklarını çarçur edenler, elbette 
bu boyutu düşünemezler… O gün Merkez 
Bankası’nın içini boşaltanlar, bugün elbet-
te Türkiye’nin risk primini, Türkiye’nin 
kardeşliğini, huzurunu dert edinmezler. O 
gün Türkiye’nin işçisini, memurunu, hatta 
esnafını mağdur edenler, bugün elbette 
Türkiye’nin geleceğine ilişkin plan, proje 
ve umut taşımazlar… O gün IMF kapısında 
borç almak için sıra bekleyip, Türkiye’nin 
borcunu daha da artıranlar, bugün geldiği-
miz noktayı anlayamazlar. Ama biz bunları 
dert ediniyoruz… Biz Türkiye’nin gelece-
ğini düşünüyoruz… Biz gelecek nesillerin 

refahını, huzurunu, emniyetini düşünüyo-
ruz. Biz, Türkiye’ye ilişkin, geleceğe ilişkin 
büyük umutlar taşıyoruz.

İşte onun için, inadına kardeşlik diyoruz, 
inadına demokrasi diyoruz, inadına Milli 
Birlik diyoruz, inadına açılım diyoruz… 
30 yıldır bu ülke, çok ağır ekonomik be-
dellerin yanında çok ağır sosyal bedeller 
ödedi… Stalin’e atfedilen bir sözü burada 
sizlere hatırlatmak isterim: Bir kişinin 
ölümü trajik, bir milyon kişinin ölümü 
istatistiktir diyor Stalin… Evet, 40 bin 
kişi hayatını kaybetti dediğimiz zaman 
belki yeterince vurucu olmuyor; ama ben 
haftalardır, aylardır, yıllardır, ta partimizi 
kurduğumuz andan beri diyorum ki, Sizin 
hiç oğlunuz, yavrunuz öldü mü? Sizin hiç 
babanız öldü mü? Siz kendinizi hiç, bir 
şehit annesinin, bir şehit babasının, evla-
dını yitirmiş bir ananın yerine koydunuz 
mu? Dersim’i bir istatistik gösterge olarak 
görenler, kronolojide bir cümle olarak gö-
renler, gündelik ifadelerle aşağılayanlar, 
kendinizi hiç Dersimli bir ananın, babanın, 
evladın yerine koydunuz mu? “Her ölüm 
erken ölümdür”… Hele gençlerin ölümü, 
tahammül edilemeyecek, kendi haline bı-
rakılamayacak, görmezden gelinemeyecek 
kadar acıdır, trajiktir…

Bunun bu şekilde böyle sürüp gitmesine 
bizim tahammülümüz yok. Biz, ne ekono-
miye salt bir istatistik olarak bakıyoruz, ne 
güvenlik meselesini sadece bir istatistik 
olarak görüyoruz… Biz, sofranın diliyle 
konuşuyoruz… Biz, anaların diliyle konu-
şuyoruz… Biz hesabi değiliz, biz hasbiyiz, 
samimiyiz… İşte onun için Demokratik 
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Açılım dedik, işte onun için Milli Birlik ve 
Kardeşlik Süreci dedik… Böyle büyük bir 
projede, böyle anlamlı bir süreçte, istedik 
ki muhalefet de bizimle olsun, yanımızda 
olsun, yanımızda olmasa bile desteğini 
versin, katkısını versin, yapıcı eleştiride 
bulunsun… Ama bakıyoruz, yaklaşık 4 ay-
dır, slogan atmaktan, nutuk söylemekten, 
bizi ihanetle, hıyanetle suçlamaktan, iftira 
atmaktan, karalamaktan, ülkenin moralini 
bozmaktan başka hiçbir şey, ama hiçbir şey 
yapılmıyor… Destekten vazgeçtik, muhale-
fet köstek oluyor, takoz oluyor… Süreci sa-
bote etmek, provoke etmek, tahrik etmek 
kime ne sağlar? Diyorlar ki, ülkeyi geriyor-
sunuz, ülkeyi bölüyorsunuz…

Peki üç aydır bizim attığımız hangi adım, 
açılım sürecinin hangi başlığı ülkeyi geri-
yor, ülkeyi bölüyor? Soruyorum, attığımız 
hangi somut adımı çıkıp eleştirdiniz? At-
tığımız hangi adıma alternatif ürettiniz? 
Gerilim üreten, sizin hayali senaryolarınız, 
kara kampanyalarınız, iftira ve tahrikleri-
nizdir. Bu millete, bu gençlere, bu analara, 
bu babalara mutlu ve müreffeh bir gele-
cek umudunu neden çok görüyorsunuz? 
Geldiğimiz noktada açılımın çerçevesi 
belli oldu. Hala sorumsuz bir şekilde kara 
kampanyaya devam ediyor, gündemimiz-
de olmayan konularla halkımızın kafasını 
karıştırmaya, umutsuzluk yaymaya, ka-
ramsarlık yaymaya devam ediyorsunuz…

Sayın Baykal’dan ve grubundan rica ediyo-
rum… Kameraysa işte burada kamera var… 
Mikrofonsa burada mikrofon var… Mille-
tin izlemesini istiyorsa, işte millet izliyor… 
Lütfen sonuna kadar dinleme tahammülü-

nü gösterin… Umarım yine sinirlenip çıkıp 
gitmezsiniz… 1989 SHP Raporu, 1996 
CHP Tunceli Raporu, 1999 CHP Doğu Gü-
neydoğu Raporu’nu hazırladınız… Bugün 
bizim bile dile getirmeye cesaret edeme-
yeceğimiz çok uç önerileri o raporlarda 
dile getirdiniz… 1991 seçimlerinde Halkın 
Emek Partisi ile ittifak yaptınız, Doğu ve 
Güneydoğu’dan 18 milletvekilini Meclis’e 
taşıdınız… Bu raporları hazırlayan, bu 
ittifakları yapan bir partinin, bugün bizi 
gafletle, dalaletle, hıyanetle itham etmesi 
hakka sığar mı? İnsafa, ahlaka sığar mı? 
Tüm bu raporlar, tüm bu ittifaklar, bu isim-
ler ortada dururken, bizi illegal örgütlerle 
ittifak halinde göstermek, kamuoyunda 
böyle bir izlenim oluşturmaya çalışmak 
reva mıdır?

Şimdi bakınız, şu ifadelere, şu tarihi ifade-
lere, tarihe kazınmış ifadelere dikkatlerini-
zi çekiyorum. “Kürt kimliğini kabul ederek 
kendine Kürt kökenliyim diyen yurttaşla-
ra, bu kişiliklerini hayatın her alanında is-
tedikleri gibi ve özgürce belirtme hakkına 
sahip olmaları olanağı sağlanacaktır. Bunu 
biz söylesek, Sayın Baykal’ın tereddüt 
etmeden bizi gafletle, dalaletle, hıyanetle 
suçlayacağını biliyoruz. Ama kim söylüyor 
bunu? Sosyal Demokrat Halkçı Parti’nin 
Doğu ve Güneydoğu Raporu… Yıl 1989… 
Bir başka ifade… 

“...İster güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz 
olsun, ister ona silah doğrultan kandırıl-
mış gençler olsun, hepsi bizim çocukları-
mızdır; akmakta olan kan kardeş kanıdır. 
...Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesi 
ve Türk Ceza Yasası’nın 312’nci maddeleri 
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kapsamında olup doğrudan teröre karış-
mamış tüm tutuklu ve hükümlüler için 
kısmi genel af çıkartılarak ülkede hoşgörü 
ve iç barış ortamına geçişin zemini yaratıl-
malıdır... Bu anlayışla Kürt kökenli yurttaş-
larımız da; a) Dil, kültür, folklor ve kimlik-
lerini koruma, geliştirme ve açıklayabilme, 
b) Kendi ana dillerinde, yazılı basın, radyo 
ve televizyon dahil her türlü medya aracı-
lığı ile yayın yapabilme, c) Özel okullarda 
kendi ana dilleri ile eğitim yapabilme, d) 
Kürt dil ve kültürü üzerinde araştırma 
yapacak enstitüler ve benzeri kurumların 
kurulabilmesi, haklarına kavuşmalıdırlar.”

Bunları da biz dile getirmiyoruz… Bu ifade-
lerin tamamı 1996 yılında hazırlanan CHP 
Tunceli Raporu’na ait. Bitmedi… 1999 
CHP Doğu Güneydoğu Raporu… “Etnik 
duyarlılıklara demokratik çözüm”, çok kül-
türlü toplumların, çoğulcu demokrasinin 
vazgeçilemez koşuludur; ulus devlet yapısı 
çoğulcu demokrasi ekseninde geliştirilme-
lidir.” Devam ediyor… CHP Demokratikleş-
me Raporu: “Devletin ırkı olmaz. Devlet 
tüm alt kimliklere, farklı etnik kesimlere 
eşit mesafede durmalıdır. Kürt kökenli 
yurttaşlarımız da dahil, her etnik köken-
den, her alt kimlik ve kültürlerden yurtta-
şımıza, isterlerse; ortak “resmi Cumhuriyet 
dilimiz” olan Türkçe’nin ekinde, kendi 
ana dil, kültür ve folklorlarını daha iyi öğ-
renme, koruma ve geliştirme olanakları, 
kendi alt kimlik, kültür, dil ve folklorlarını 
koruma, geliştirebilme ve açıklayabilmede 
özgür olmaları, isteyenlerin, kendi ana 
dillerinde, Milli Eğitim Bakanlığı kuralları 
içinde, özel eğitim görebilmeleri, üniver-
sitelerde ilgili araştırma enstitüleri kuru-

labilmesi sağlanmalı; bu konulardaki tüm 
yasak ve fiili engeller kaldırılmalıdır”

Değerli milletvekilleri… 

Tekrar ediyorum, bu ifadeler bize ait de-
ğil… Örneğin, “Özel okullarda kendi ana-
dilleri ile eğitim yapabilme” hususu bizim 
gündemimize gelmemiştir. Bu kadar ileri 
raporlar yazabilen CHP, bugün aslında bizi 
değil; bizim üzerimizden kendisini gaf-
letle, dalaletle, hıyanetle suçluyor… Sayın 
Baykal, bu raporlar ortada dururken, bu 
raporlar tarihe geçmişken, hangi yüzle çı-
kıp bizi eleştirebiliyorsunuz, hangi insafla 
bizi ihanetle suçluyorsunuz? Bu tutarsız-
lığı neyle izah ediyorsunuz? Bizim arka-
daşlarımızın sözlerini çarpıtıp, günlerdir 
“Türk Milleti kavramı üzerinden istismar 
yapıyorsunuz… Peki, Esfender Korkmaz’ın 
bu kürsüden yaptığı darbe çığırtkanlığını 
niye hatırlamıyorsunuz? Bugün geldiği-
miz noktada, kimin kiminle aynı safta, 
kimin kimlerle aynı çizgide durduğu, kim-
lerin birbiriyle örtülü ittifak yaptığı apaçık 
ortaya çıkmıştır… Bu millet demokratik 
açılımı, Milli Birlik ve Kardeşlik sürecini 
geniş bir mutabakatla desteklerken, kim-
lerin bunun karşısında durduğu, kimlerin 
bunun karşısında saf tuttuğu da net olarak 
görülmüştür…

MHP’nin söylemlerine bakınca insanımı-
zın içi kararıyor, halkımızın karamsarlığı 
artıyor. Siz, her türlü hakareti, iftirayı, 
tahriki yapıyor, son derece sakil ifadelerle 
bu ülkenin, bu cumhuriyetin hükümetini 
aşağılıyorsunuz, size en ufak bir eleştiri ge-
tirildiğinde kendinizi kaybediyorsunuz… 
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Bakınız, uçlarda olmak her zaman zararlı-
dır, tehlikelidir, yıpratıcıdır… Bir zamanlar 
CHP ve MHP ruh ikizi demiştim, çok alın-
dınız. Şimdi bakıyorum, DTP’nin uç eleş-
tirilerinin benzerini MHP yapıyor. DTP, 
PKK’nın muhatap alınmamasını, PKK’yla 
müzakere yapılmamasını eleştiriyor. MHP, 
PKK’nın muhatap alındığını, PKK’yla mü-
zakere edildiğini söylüyor. DTP, PKK’nın 
tasfiye edilmeye çalışıldığını;  MHP, 
PKK’nın meşrulaştırılmaya çalışıldığını 
söylüyor. DTP, PKK ve DTP’nin taleplerine 
sırt dönüldüğünü, ciddiye alınmadığını, 
devre dışı bırakıldığını; MHP, PKK ve 
DTP’ye taviz verildiğini söylüyor. İki tara-
fın söylemleri bile, hükümetin gerçekte ne 
yaptığını ve ne yapmadığını ortaya koydu-
ğu gibi, hükümetin ne kadar doğru bir yol-
da olduğunu da gösteriyor. Çok ilginçtir… 
DTP de dağa çıkmaktan bahsediyor, MHP 
de dağa çıkmaktan bahsediyor… Biz ise her 
zaman olduğu gibi sağduyunun sesiyiz, 
birliğin sesiyiz, beraberliğin sesiyiz ve he-
pinizi buraya, ovaya, parlamentoya siyaset 
yapmaya çağırıyoruz.

Her türlü sorunun konuşulma, tartışılma, 
çözülme yeri Meclistir, Demokrasidir, siya-
settir. Şimdi, Sayın Bahçeli dün Ankara’da 
partilileri topladı ve yaklaşık 4 aydır yaptı-
ğı gibi dün de bir kez daha bana, şahsıma, 
partime, hükümetime en ağır ifadelerle, en 
ağır kavramlarla, kelimelerle hakaretler 
yağdırdı… Bunların hiçbirini üzerime alın-
madığımı, ciddiye de almadığımı burada 
bir kez daha ifade ediyorum… Ancak, es 
kaza televizyonlarda bu konuşmaları gö-
ren, dinleyen çocuklarımızın ruh sağlığı 
noktasında endişe taşıyorum… Aziz mille-

timizden, anne ve babalardan, çocuklarını 
Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan 
uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyo-
rum. Biraz önce de söyledim… 20 Şubat 
2001’de 9 banka mesai saatleri dışında 
Merkez Bankası’ndan 4 milyar doları hor-
tumladılar ve sadece 1 günde 1 katrilyon 
635 milyar TL para kazandılar. Adeta Mer-
kez Bankası’na bir enjektör dayandı ve bu 
milletin kaynakları, kazançları, alınteri o 
enjektörle çekildi. Sayın Bahçeli, siz o dö-
nemde Başbakan Yardımcısıydınız, Hükü-
meti oluşturan koalisyonun ortağıydınız… 
Hesap sordunuz mu? Gereğini yaptınız 
mı? Allah Aşkına, birilerini bölücülükle, 
ihanetle suçlamak sizin haddinize mi?

“Bizim dönemimizde terör durdu” diyor-
sunuz… Bütün istatistikler, bütün veriler, 
olay sayıları, şehit sayıları elimde… Sizin 
döneminizde terör durmadı, bitmedi, olay-
lar sona ermedi, üstelik elinize eşsiz bir 
fırsat geçtiği halde o terörün kökünü kazı-
madınız, kazıyamadınız ve terörü bugün-
lere taşıyan siz oldunuz. Terörle mücadele 
edilmiyor diyerek bu ülkenin askerine, 
polisine, jandarmasına, korucularına hak-
sızlık, insafsızlık ediyorsunuz, terörle mü-
cadelede onların şevkini siz kırıyorsunuz. 
Defalarca sınır ötesi harekat yapıldı; birçok 
olay daha gerçekleşmeden durduruldu, 
suçlular yakalandı; şu anda Mehmetçik, 
Aralık ayının soğuğunda, karında, kışın-
da dağlarımızda ülkesi için, milleti için 
gözünü kırpmadan görev yapıyor. Bütün 
şehirlerimizde polisimiz, jandarmamız 
özveriyle güvenliği tesis etmenin gayreti 
içinde… Ne hakla Terörle mücadele edil-
miyor dersiniz? Ne hakla bu ülkenin em-
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niyet güçlerinin kararlılığını sorgulamaya 
kalkarsınız? Bu ülkenin emniyet güçlerine 
bu muameleyi nasıl reva görüyorsunuz? 
81 vilayetin tamamında varız… Ülkenin 
780 bin kilometrekaresinin tamamında 
siyaset yapıyor, tamamının dertlerine deva 
olmaya çabalıyoruz. Bu ülkenin çimentosu 
biziz… Peki siz? Türkiye’nin yarısında yok-
sunuz… Doğu’ya, Güneydoğu’ya, oradaki 
illerimize gitmiyorsunuz, oralarda çalış-
mıyorsunuz, oralarda siyaset yapmıyor, si-
yaset üretmiyorsunuz… Ülkeyi zihninizde 
bölmüşsünüz, siyasetinizde bölmüşsünüz, 
cümlelerinizde, kelimelerinizde bölmüşsü-
nüz… Bu ülkenin bir bölümünü zihniniz-
den ve siyasetinizden silmişsiniz…

Bölücü kim? Bölen kim? Ülkenin bir kısmı-
nı yok sayan kim? Bin yıllık kardeşlikten 
bahsediyor, bunu slogan haline getiriyor-
sunuz… Peki Hakkari’deki kardeşlerinizi 
ne zaman hatırlayacaksınız? Van’daki kar-
deşlerinizi, Diyarbakır’daki kardeşlerinizi 
ne zaman hatırlayacaksınız? Ne zaman on-
ların halini hatırını soracak, “bir derdiniz 
var mı” diye ne zaman yanlarında olacaksı-
nız? Kardeşlik zor zamanlarda belli olur… 
Zor zamanlarda kardeşler kucaklaşır… 
Zor zamanlarda kardeşler birbirine destek 
olur… Siz ne zaman kardeşlerinizle ku-
caklaşacaksınız? Siz Kürt kardeşimiz bile 
diyemiyor, Kürtçe konuşan kardeşimiz di-
yorsunuz. Allah’ın Kürt olarak yarattığı bir 
insana Kürt olduğunu söylemek bir lütuf 
mudur, bir bölücülük müdür? Türkiyelilik 
kavramını bölücülük, ihanet olarak niteli-
yorsunuz. Türkiyeliyim demek, Türkiyeli 
olduğunu söylemek niçin ihanet olsun? 
Türkiye halkı ifadesini kullanan Atatürk 

de mi bölücüydü? Türk milleti demek, 
Türkiye halkı demektir. Türk Milleti de-
mek, Türkiyeli olmak demektir. Daha önce 
de ifade ettim… Gazi Mustafa Kemal bu 
konuyu en güzel şekilde ortaya koymuş… 
Diyor ki: “Efendiler… burada maksut olan 
ve Meclis-i alinizi teşkil eden zevat yalnız 
Türk değildir, yalnız Çerkes değildir, yalnız 
Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat 
hepsinden mürekkep Anasır-ı İslamiye’dir, 
samimi bir mecmuadır…”

Bizim bin yıllık kardeşliğimizin neresin-
de inkar var, yok saymak var, insanların 
etnik kökenlerini sorun olarak algılamak 
var? Bizim kardeşliğimiz tüm farklılıkla-
rımızı zenginlik olarak gören, yaratılanı 
Yaratan’dan ötürü seven, kimseyi hor 
görmeyen bir anlayışa dayanıyor. Bizim 
bin yıllık kardeşliğimizde kafatasçılık yok, 
bizim kültürümüzde iftira atmak, aşağıla-
mak, hakaret etmek, insanları ihanetle suç-
lamak yok... Bu ülkenin Başbakanı olarak 
tam 3 kez randevu istedim, vermediniz. 
Bunu kardeşlik hukukunun neresine sığdı-
rıyorsunuz, Türk misafirperverliğiyle nasıl 
bağdaştırıyorsunuz? Hiç kusura bakma-
yın… Şehitlerimizi istismar ederek, şehit 
kanlarını istismar ederek, şehit ailelerini 
tahrik ederek, kullanarak, çirkin senaryo-
larınıza malzeme yaparak daha fazla siya-
set üretemezsiniz. Bu millet de, sizin kendi 
tabanınız da bundan rahatsız. Bu arada bir 
konuya daha dikkatinizi çekmek istiyo-
rum. Demokrasi ve hukuk birbirinden ay-
rılamaz iki kavramdır, iki alandır. Hukuk 
elbette demokratik değerlere dayanmalı-
dır, ama demokrasi de hukuk zemininde 
yükselmelidir. Hukuka uygun olmadan, 
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hukuka uygun davranmadan demokratik 
bir mücadele verilemez.

Birçok sıkıntılı süreçlerden geçse de de-
mokrasimizin standardı her geçen gün 
yükselmektedir. Demokratik hayatın 
ayrılmaz parçası olan siyasi partiler de 
hem demokratik değerleri korumak, hem 
hukuk düzenine uygun hareket etmek 
durumundadır. Anayasa Mahkemesi, 
DTP ile ilgili kapatma kararı vermiştir. Bu 
konuda AK Parti’nin duruşu nettir. Bizim 
temel iki hassasiyetimiz var: Birincisi, biz 
parti kapatmaya karşıyız, cezanın kurum-
lara değil, kişilere verilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. İkincisi, halkın getirdiğini 
ancak halkın götürebileceğini vurguluyo-
ruz. Ancak şunu da görmemiz gerekiyor: 
Dünyanın en gelişmiş ülkesinde bile şid-
dete, teröre destek veren, övgüde bulu-
nan, organik ilişkide olan siyasal yapılara 
izin verilmez. Çünkü terör, demokrasinin 
düşmanıdır. Terörün yedeğinde siyaset 
yapmak, demokratik bir mücadele değil-
dir, olamaz… AK Parti olarak her türlü ay-
kırı fikrin, her türlü farklılığın siyaset ve 
demokrasi içinde tutulması gerektiğine, 
kendisini özgürce dile getirmesi gerekti-
ğine inanıyoruz. Ancak şiddet ve terörü 
açıkça reddedemeyen, hukuk düzenine 
uyum sağlayamayan, siyasetin ve demok-
rasinin hassasiyetlerini gözetemeyen 
siyasetçilerin sorumsuzlukları sebebiyle 
bir ülkenin zarar görmesini, bir ülkenin 
imajının zedelenmesini de doğru bulma-
yız. Biz, siyasi hayatımız boyunca sadece 
milletimizden direktif aldık, sadece mil-
letimizin çizdiği rotada yürümeye, sadece 
halkımızın talep ve beklentilerini yerine 

getirmeye çalıştık. Tüm siyasi partilere de 
önerimiz, yüzlerini millete çevirmeleri, 
milletin sesine kulak vermeleri, milletin 
hassasiyetlerine dikkat etmeleridir.

Değerli milletvekilleri…

Asla umutsuz değiliz… Asla ve asla ka-
ramsar değiliz… Biz bu yola çıkarken, 
nelerle karşılaşacağımızı, nasıl engeller 
çıkacağını, nasıl provokasyonlar, nasıl 
tahrikler yapılacağını göze alarak çıktık. 
Terör piyasasından nemalananların, bu 
süreci akamete uğratmak için ellerinden 
geleni yapacağını bilerek, ama bunlara 
boyun eğmemek üzere yola çıktık. Burada 
bir kez daha tekrar ediyorum… Statüko 
devam edemez… Gençler göz göre göre 
ölüme gönderilemez… Daha fazla ocağın 
sönmesine, daha fazla bedelin ödenmesi-
ne tahammülümüz olamaz. Biz bu mey-
danı teröre, terör yandaşlarına, terörün 
akıttığı kandan beslenenlere, vampirlere 
teslim etmeyeceğiz… Ülkenin kaderini 
teröre teslim etmeyeceğiz, ülkenin kade-
rinin terör ekseninde çizilmesine müsa-
ade etmeyeceğiz. İşte onun için inadına 
demokrasi diyoruz, işte onun için açılım 
diyoruz, birlik diyoruz, kardeşlik diyoruz, 
üstelik bugün her zamankinden çok daha 
gür bir sesle bunu haykırıyoruz.

Bakın, konuya girerken ifade ettim… 
Türkiye’nin risk priminin yüksek ol-
masını arzulayanlar da var; Bundan 
nemalananlar var. Terör örgütünün bu-
laştığı uyuşturucu trafiğinden rant sağ-
layanlar var. Gençlerin kanı üzerinden, 
şehitlerimizin kanı üzerinden maddi ya 
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da manevi rant devşirenler var. Biz, bu 
mücadeleye başlarken, tüm bu rantçıları, 
tüm bu çıkar çevrelerini karşımıza alarak 
yola çıktık. Elbette kolay olmayacak. Hor-
tumları kesilenler elbette duvar gibi bu 
sürecin karşısında duracaklar. Rantlarını 
yitirenler elbette her türlü tahrike, her 
türlü provokasyona başvuracaklar. Ama 
bu aziz millet, tüm bunları görecek fera-
sete, bu oyunu bozacak dirayete, güce, si-
yasi iradeye sahiptir. Benim aziz milletim, 
bu oynanan oyunları görüyor, biliyor… 
Kimin nerede durduğunu, neden orada 
durduğunu çok iyi biliyor. Benim vatan-
daşlarım bu oyuna gelmeyecek, kardeşliği 
bozmaya, tahrip etmeye çalışanlara prim 
vermeyecek.

Bu süreci Allah’ın izniyle, milletimizin 
desteği ve hayır dualarıyla nihayete erdi-
receğiz. Tek başımıza da kalsak bunu ya-
pacağız. Türkiye’ye yeni bir ufuk açacağız, 
milletimize, çocuklarımıza, gençlerimize 
aydınlık bir yarın, aydınlık bir gelecek ha-
zırlayacağız. 7 yılda, yapılamaz denilenle-
ri yaptık, imkansız görülenleri başardık, 
ulaşılamaz hedef leri yakaladık. 7 yılda 
bu ülkeyi dünyanın itibarlı, saygın, güçlü, 
ağırlıklı bir ülkesi haline getirdik. Tür-
kiye ekonomisini 26’ıncı sıradan aldık, 
17’inci sıraya taşıdık, şimdi 16’ıncı büyük 
ekonomi yapıyoruz. Türkiye’nin ekseni 
kaymadı, Türkiye’nin ekseni değişmedi, 
tam tersine Türkiye artık kendi eksenine, 
tabii eksenine yerleşti. Bu millet daha da 
fazlasını yapacak güçtedir. Ekonomide 
olsun, dış politikada olsun, Türkiye’nin 
elde ettiği başarıları hazmedemeyenler, 

satmak gibi, peşkeş gibi münasebetsiz 
kavramlarla üzerimize geldiler… 

Milliyetçilik, tekrar ediyorum, milletini 
sevmektir, milleti ve ülkesi için ortaya eser 
koymaktır… Ekonomide eserlerimiz orta-
da, başarılarımız ortada… Dış politikada 
Türkiye’nin geldiği yer ortada… Bugün bi-
zim elde ettiğimiz seviyelerin, 2003 önce-
sinde hayali bile kurulamıyordu. Türkiye 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
üyesi olacak denildiğinde buna kim inanır-
dı? Türkiye Medeniyetler İttifakı adında 
bir proje başlatacak, 100’den fazla ülke ve 
kuruluşu buna üye yapacak, medeniyet-
lerin ittifakına çaba harcayacak denseydi 
buna o dönemde kim inanabilirdi? Avrupa 
Birliği ile müzakerelere başlanacak den-
se, o gün buna kim inanırdı? Suriye ile, 
Ürdün’le, Libya’yla vize kalkacak, Kıbrıs’ta 
somut adımlar atılacak, Türkiye bölgesel 
meselelerde arabuluculuk yapacak, Türki-
ye mazlumun hakkını arayacak denseydi, 
o gün buna kim inanırdı? İşte bunların 
hepsi oldu, fazlasıyla oldu, daha da olacak.

Milliyetçiyim diyenler, bu millet için ne 
yaptılar onu bir ortaya koysunlar… Or-
hun Anıtları’nı yaptık diyoruz, kızıyor, 
sinirleniyor, “tabi ki yapacaksın, görevin!” 
diyor… Peki Sayın Bahçeli, sizin göreviniz 
değil miydi? 3.5 sene iktidardaydınız, va-
kıf eserlerine sahip çıkmak, Selçuklu’nun, 
Osmanlı’nın, Cumhuriyetin eserlerine 
sahip çıkmak sizin göreviniz değil miydi? 
İktidarınız döneminde, 3.5 yılda sadece 
46 vakıf eseri onarılmış… Sizin onardığı-
nız ecdat yadigarının sayısı evet, sadece 
46… Bizim onarıp ihya ettiklerimizin 
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sayısı 3 bin 383… Ecdadın mirasına kim 
sahip çıkmış? Biz, 2003 yılından bugüne 
kadar, sadece yurt içinde, sadece Vakıflar 
Genel Müdürlüğü eliyle, tam 3 bin 383 
adet eser onardık. Bitlis Tatvan’da Rahva 
Hanı, Ankara Altındağ’da Vakıf Eserle-
ri Müzesi, Yozgat’ta Çapanoğlu Camii, 
Kayseri’de Gıyasiye Medresesi, Van’da 
Hüsrev Paşa Camii, Ağrı’da Eski Beyazıd 
Camii, Konya’da Karatay Medresesi, İnce 
Minare Medresesi, Sahip Ata Külliyesi, 
Alaaddin Camii; İstanbul’da Fatih Camii 
ve Külliyesi, Süleymaniye Camii; İzmir 
Menemen’de Taşhan; Diyarbakır’da Hatu-
niye Medresesi, Melik Ahmet Paşa Camii 
bizim dönemimizde gün yüzüne çıkarıl-
dı… Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta 
İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde 
unutulmuş, terk edilmiş, harabeye çevril-
miş eserleri kültürün, turizmin hizmetine 
kazandırdı. İstanbul’da Sur-u Sultani’yi 
aslına uygun biçimde yeniden düzenledik. 
Tarihsel dokuyla uyuşmayan bütün yapı-
ları oradan kaldırdık. Yıldız Sarayı ve çev-
resinde yine benzer bir çalışma yapıyoruz. 
Beyazıt ve Süleymaniye Kütüphanelerinin 
kullanım alanlarını iki katına çıkarıyoruz. 
Bu amaçla külliyelerin restorasyonlarını 
2010’da tamamlıyoruz. Mardin’de Kasımi-
ye Medresesi’ni, Şanlıurfa’da Balıklı Göl 
ve Çevresini, yani Halepli Bahçe’yi biz dü-
zenledik. Ayasofya’da 3 Padişahın kabrinin 
bulunduğu Şehzadeler Türbesi’ni restore 
ettik ve biz ziyarete açtık. Amasya’da Gazi 
Mustafa Kemal’in Amasya Tamimi’ni im-
zaladığı Saraydüzü kışlasını aslına uygun 
biçimde Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
restore etti ve müzeye çevirdi.

T İ K A ,  s i z i n  d ö n e m i z d e  d e  va rd ı … 
Ama TİKA aracılığıyla ne yaptınız? 
Ka z a k i s t a n’ d a  H o c a  A h m e t  Ye s e v i 
Türbesi’nin Restorasyonu, onarım ve 
çevre düzenleme işini yaptık, bitirdik. 
Türkmenistan’da bulunan Sultan Sancar 
Türbesi’nin restorasyon çalışmalarını yine 
biz tamamladık. Moğolistan’da, Türk tari-
hinin bugün için bilinen en eski yazılı bel-
geleri olma özelliğine sahip olan Göktürk 
Abidelerinin bulunduğu bölgede Orhun 
Müzesinin teşhir ve tanzim çalışmalarını 
tamamladık, Ayrıca Karakurum’dan Or-
hun müzesine kadar 46 kilometrelik asfalt 
yol yaptık. Bosna-Hersek, Arnavutluk, 
Kosova, Yunanistan, Filistin, Lübnan’da 
ata yadigarı eserleri onardık, restore ettik, 
hizmete açtık. Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Make-
donya, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, 
Sırbistan’da çalışmalar, oralardaki projeler 
devam ediyor… Ta Afganistan’da, Mevlana 
hazretlerinin hocasına ait Hoca Bahauddin 
Veled Medresesi’ni biz tamir ediyoruz, biz 
restore ediyoruz… Kusura bakmayın… Ne 
milliyetçilikte, ne vatan sevgisinde, ne de 
millet için eser ortaya koyma noktasında 
siz bizimle rekabet edemezsiniz… Bizimle 
aynı kulvarda bile koşamazsınız.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Cesaretle, kararlılıkla, sağduyuyla sorun-
ların üzerine gitmeye devam edeceğiz. 
Vazgeçtiğimiz anda kaybeden Türkiye 
olur… Vazgeçmeyeceğiz… Türkiye’nin 
kaybetmesine asla müsaade etmeyeceğiz. 
Son derece kararlıyız… Başladığımız an-
daki kadar heyecanlı ve coşkuluyuz… 14 
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Ağustos 2001’de partimizi kurarken nasıl 
coşkuluysak, bugün de o kadar coşkulu-
yuz. 18 Kasım 2002’de iktidarı devralırken 
ne kadar heyecanlıysak, bugün de o kadar 
heyecanlıyız… Daha büyük hedeflerimiz 
var… Türkiye’ye yaşatacak daha büyük se-
vinçler var, yakalayacağımız daha yüksek 
hedefler var… Birlik içinde, bütünlük için-
de, kardeşlik içinde geleceğe doğru kutlu 
yürüyüşümüzü yılmadan, yorulmadan 
sürdüreceğiz. Biz bir söz verirsek, onu mut-
laka tutarız… Biz bir işe başlarsak, Allah’ın 
izniyle, milletimizin desteğiyle onu mutla-
ka tamama erdiririz… Demokratik açılımı, 
Milli Birlik ve Kardeşlik sürecini de tama-
ma erdireceğiz. Terör örgütüne rağmen, 
kalleş saldırılara rağmen, istismarcılara 
rağmen, terörden beslenen zavallılara rağ-
men yolumuzda kararlılıkla yürüyeceğiz. 
Milletimiz arkamızda durduğu sürece, 
bize durmak da yok, duraklamak da yok…

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri,

Bugün tüm dünya, tarihin en büyük eko-
nomik krizlerinden birinin, İkinci Dünya 
Savaşı’nın ardından da en büyük küresel 
ekonomik krizin içinden geçiyor. Gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler krizi çok ağır 
boyutlarıyla yaşarken ve ağır bedeller 
öderken, Türkiye krizi nispeten az hasar-
la atlattı, atlatıyor. Bakınız; 2007 yılında, 
küresel ekonomi yüzde 5,2 oranında 
büyümüştü. 2009 yılında ise bırakınız 
büyümeyi, küresel ekonominin yüzde 
1,1 oranında daralması bekleniyor. Yine, 
dünya ticaret hacminin, bu yıl yüzde 11,9 
oranında küçüleceği tahmin ediliyor ki, 
bu oran, son 60 yılın en büyük daralması 

anlamına geliyor. Krizle birlikte sadece 
Türkiye’de değil, bütün dünyada işsizlikte 
bir artış yaşandı. ABD’de işsizlik oranının 
2007 yılında yüzde 4.6’dan 2009 yılında 
yüzde 9.3’e, İspanya’da aynı dönemde yüz-
de 8.3’ten 18.2’ye, İrlanda’da yüzde 4.5’ten 
12’ye, İzlanda’da yüzde 1’den 8.6’ya ve 
Macaristan’da yüzde 7.4’ten 10.7’ye yük-
selmesi bekleniyor. Güney Afrika’da ise iş-
sizlik oranının bu yıl yüzde 24 olacağı tah-
min ediliyor. Türkiye’de ise işsizlik, 2007 
yılında yüzde 10.3 seviyesinde iken en son 
2009 Ağustos ayında sadece 3.1 puanlık 
bir artışla 13.4 seviyesinde gerçekleşti. 
OECD ülkelerinde işsizlik oranındaki artış 
ortalama yüzde 39 olurken, Türkiye’deki 
oran artışı yüzde 36 oldu ve ortalamanın 
altında kaldı. 

Aynı şekilde küresel ölçekte yoksulluğun 
da hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz… 
Dünyada şu anda, 1.2 milyar kişinin gün-
lük harcaması, 1.25 doların altında sey-
rediyor. Bu rakam, dikkat ediniz, dünya 
nüfusunun yüzde 21.3’üne karşılık geliyor. 
Yine buna karşılık Türkiye yoksullukla 
mücadelede de başarılı bir grafik izliyor. 
2002 yılında günlük harcaması 2,15 dola-
rın altında olanların oranı yüzde 3 iken, 
2008 yılında bu oranı binde 5’e kadar 
düşürdük. Günlük harcaması 4.3 doların 
altında olanların oranı ise aynı dönemde 
yüzde 30.3’ten yüzde 6.8’e geriledi. Gün-
lük harcaması 1 doların altında olanların 
oranı 2002 yılında yüzde 0.2 iken 2008 
yılında bu oran sıfırlandı. Gelişmekte olan 
ülkelere yönelik net sermaye akımlarında 
2008 yılında başlayan bozulma 2009’da 
da devam etti. IMF tahminlerine göre, bu 
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ülkelere net özel sermaye girişi 2007 yı-
lında yaklaşık 700 milyar dolar iken, 2008 
yılında 130 milyar dolara kadar düştü. 
2009 yılında ise gelişmekte olan ülkeler-
den 50 milyar dolar civarında net sermaye 
çıkışı bekleniyor. Bütün bunlarla birlikte 
gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde 
dev finans şirketleri, bankalar, sigorta şir-
ketleri iflas etti ya da el değiştirdi. Ülkeler 
IMF’den kredi sağlamak için sıraya girdi. 
Sosyal hayatta ciddi bir tahribat oluştu.

Değerli milletvekilleri… 

Hükümet olarak, 7 yıl boyunca ekonomide 
son derece şeffaf olduk. Hedeflerimizi ilan 
ettik, bu hedeflere nasıl ve ne şekilde ulaşa-
cağımızı açıkladık ve tüm gayretimizle bu 
hedefleri yakalamak için çaba gösterdik. 
Milletimizle, ekonominin tüm aktörleriyle, 
işverenlerle, girişimcilerle, esnaf ve sanat-
karlarla, çalışanlarla, çiftçimizle samimi 
bir iletişim köprüsü kurduk. Tabloyu her 
zaman tüm berraklığıyla aktardık. Hiçbir 
zaman rakamlarla oynamadık… Hiçbir 
zaman grafikleri, göstergeleri eğip bükme-
dik… İstatistiği bir yalan söyleme sanatı 
olarak değil, gerçek tabloyu aktarma aracı 
olarak gördük. Pembe tablolar çizmedik, 
olmayanı varmış gibi göstermedik, riskleri 
gizlemedik… Tam bir güven ortamı tesis 
ettik ve ekonomiyi de bu güven zemininde 
bugünlere taşıdık. 

Küresel krizin başladığı andan itibaren 
de yaptığımız budur… Krizin boyutlarını, 
etkilerini, muhtemel sonuçlarını her an, 
her saniye milletimizle paylaştık. Aldığı-
mız tedbirleri yine anında açıkladık ve 

kararlılıkla uyguladık. Bizi, küresel krizi 
öngörmemekle, tahmin etmemekle, tedbir 
almamakla itham ediyorlar… Bu ithamları 
yapanlar, bu iddiaları ortaya atanlar, bu-
yursunlar, uluslar arası örgütlerin, finans 
kuruluşlarının, kredi derecelendirme ku-
ruluşlarının tahminlerine, öngörülerine 
baksınlar. Hiç kimse bu krizi öngöremedi, 
krizin bu dereceye, bu boyutlara ulaşaca-
ğını hiç kimse tahmin edemedi. Ancak, 
bakın altını çizerek ifade ediyorum, biz, 
2002 sonunda iktidarı devraldığımız an-
dan itibaren, muhtemel her türlü krize 
karşı hem tedbirli olduk, hem de yapısal 
reformlarımızı gerçekleştirdik. 7 yıl bo-
yunca her fırsatta alternatif senaryolar 
üzerinden testler yaptık. Ekonomide açık 
gördüğümüz, zayıf gördüğümüz her nokta-
yı güçlendirdik.

Türkiye’nin bu küresel krizden en az za-
rarla çıkması, bizim 7 yıldır gerçekleştir-
diğimiz reformların, aldığımız tedbirlerin 
bir neticesidir. Şimdi, şunu açık yürek-
lilikle kabul ediyoruz… Evet, Türkiye’de 
2008’den itibaren büyüme yavaşlamıştır, 
ihracat düşmüştür, işsizlikte bir miktar 
yükselme olmuştur… Ancak tüm bun-
lar, küresel kriz ortamında olmuştur ve 
altını çizerek ifade ediyorum, diğer ül-
kelere nispetle asgari düzeyde kalmıştır. 
Türkiye’nin küresel krize karşı başarılı bir 
sınav verdiği, krizi en az etkiyle atlatmakta 
olduğu ve krizin etkilerinden de en hızlı 
şekilde sıyrılacak ülke olduğu uluslar arası 
tüm kuruluşlar tarafından ifade edilmiş, 
Türkiye’nin kriz karşısındaki duruşu tüm 
dünyadan takdir toplamıştır. Bu noktaya 
nerelerden geldiğimiz kimse unutmasın, 
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kimse de unutturmaya çalışmasın… Zira 
milletimiz, Türkiye’nin bizden önce nasıl 
bir ekonomik manzara içinde olduğunu 
çok iyi biliyor, çok iyi hatırlıyor. Türkiye’de 
ortalama 2-3 yılda bir ekonomik kriz yaşa-
nıyordu ve bu krizlerin büyük çoğunluğu 
küresel dalgalanmalardan değil, iç siyasi 
dalgalanmalardan kaynaklanıyordu. Tür-
kiye istikrarsız bir büyüme seyri içindey-
di… Enflasyon gibi, işsizlik gibi, bütçe açığı, 
yüksek faizler gibi sorunlar artık kronik 
hale gelmiş, çözüleceğine dair umutlar ne-
redeyse tükenmişti.

Böyle bir Türkiye devraldık, 7 yılda her 
alanda güçlü reformlar gerçekleştirdik, 
sorunları çöze çöze bugünlere geldik ve 
birçok göstergede Cumhuriyet tarihimizin 
rekorlarını elde ettik. Bugün, küresel krize 
karşı direnen, krizi en az etkiyle atlatan 
ve geleceğe güvenle, umutla bakan bir 
Türkiye var… Bugün, güçlü ekonomisiyle 
bölgesinin ve dünyanın ilgisini üzerinde 
toplayan bir Türkiye var… Bugün, potan-
siyelleriyle dikkatleri üzerine çeken bir 
Türkiye var… Bakınız, krizden çıkışa dair 
artık tüm dünyada güçlü sinyaller alınıyor. 
Küresel finans piyasalarında, krizin tepe 
noktasına kıyasla dikkate değer bir topar-
lanma görülüyor, belirsizlikler azalıyor, 
güven katsayısı artık toparlanıyor… Elbet-
te temkinliyiz… Elbette tedbiri elden bırak-
mıyoruz… Dünyada kriz öncesi döneme 
geri dönüşün vakit alacağını biliyoruz, geri 
dönüşün zor olacağının farkındayız… Ama 
bu yeni süreçte de Türkiye’nin farklı bir se-
yir izleyeceğine, krizden en erken çıkan ül-
kelerden olacağına ve eskisinden çok daha 
güçlü ve dinamik bir şekilde yoluna devam 

edeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz, bu-
nun da gereğini şimdiden yapıyoruz.

Bu yılın Nisan ve Eylül ayında toplanan 
G-20 zirvelerine Türkiye katılmıştır ve 
küresel krizden çıkışa dair önerilerini 
zirvede dile getirmiştir. Yani Türkiye, kü-
resel bir ekonomik güç olmanın yanında, 
küresel ekonominin gidişatına da etki 
eden, yön veren bir konuma yükselmiştir. 
Bu, bütün Türkiye’nin gurur duyacağı yeni 
bir durumdur… Bu, sadece iktidarın değil, 
muhalefetin de gurur duyacağı, gurur duy-
ması gereken yeni bir durumdur. Çünkü 
hepimiz aynı geminin içindeyiz ve hepimiz 
aynı hedefe doğru, Gazi Mustafa Kemal’in 
işaret ettiği “muasır medeniyetler seviyesi” 
hedefine doğru ilerliyoruz. Üzülerek ifade 
ediyorum… Muhalefet, küresel finans krizi 
sürecinde, yapıcı eleştirilerde bulunmak, 
yol göstermek, hatalara işaret etmek yeri-
ne, krizi kendisi için bir istismar aracına 
döndürmeyi tercih etmiştir. 29 Mart se-
çimlerinde kriz bir propaganda aracı, bir 
istismar aracı olarak kullanılmış, neyse ki 
milletimiz bizim samimiyetimize inanmış, 
güvenmiş ve yine tercihini bizden yana 
kullanmıştır.

Tüm bu süreçte rakamların yanlış yansı-
tıldığına, karamsar bir tablo çizildiğine, 
krizi Türkiye’nin krizi gibi lanse etme gay-
retlerine tenezzül edildiğine şahit olduk. 
Defalarca düzeltmemize rağmen, defalarca 
doğrusunu ilan etmemize rağmen, ekono-
mik göstergelerin kasıtlı olarak yanlış ak-
settirildiğini gördük. Ama bu millet, kimin 
iktidarı döneminde nelerin yapıldığını, 
ekonominin hangi maceralara sürüklendi-
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ğini çok iyi hatırlıyor ve bu rakam oyunla-
rına asla prim vermiyor. Bakın, 2001 krizi, 
bizzat Türkiye’nin krizidir, Türkiye’deki 
kötü yönetimin doğurduğu bir krizdir. 
İçinden geçtiğimiz kriz ise küresel boyutlu-
dur ve Türkiye’nin hiçbir dahlinin olmadı-
ğı bir krizdir. Türkiye’nin 2001 krizini IMF 
yönetmiştir, bugün ise küresel kriz, bizim 
kendi yönetimimizle ve IMF’ye de ihtiyaç 
kalmadan yönetilmiştir ve yönetilmeye de 
devam ediliyor.

Milli çıkarlardan, milli fırsatlardan, mil-
li hassasiyetlerden bahsedenlere, milli 
duyguları istismar edenlere de bu tablo-
yu ithaf ediyorum. İktidarı devraldınız, 
Türkiye’nin IMF’ye borcu 241 milyon 
dolar… Siz iktidarı bize devrettiğinizde bu 
ülkenin IMF’ye borcu 23.5 milyar dolar-
dı… Bugün bu borcu 8 milyar dolara kadar 
çektik. Siz, kriz süresinde, her şartını kabul 
ederek IMF’in kapısında el pençe divan 
dururken, biz kendi Orta Vadeli Progra-
mımızı hazırladık ve Türkiye’ye güçlü bir 
rota çizdik. Merkez Bankası’nın rezervleri-
ni MHP-DSP-ANAP Koalisyonundan 26.8 
milyar dolar olarak devraldık. Bugün, şu 
kriz ortamında Merkez Bankamızın rezer-
vi 71 milyar dolar seviyesinde. Ekonomik 
anlamda da Türkiye’nin milli duruşunu 
güçlendirdik, tahkim ettik. Türkiye’ye 
özgüvenini yeniden kazandırdık. OECD 
tahminlerine göre Türkiye 2010’da 30 ülke 
arasında Güney Kore’den sonra en fazla 
büyüme kaydedecek ülke olarak görülü-
yor. 2011’de ise 30 ülke arasında en fazla 
büyümeyi Türkiye’nin kaydedeceği ifade 
ediliyor. 2001 yılında kriz olduğunda siz 
tüm yükü sosyal kesimlere yüklediniz, işçi, 

memur, emekli, yoksul kesim, dar gelirli 
kesime bu krizin bedelini ödettiniz. Biz ise 
bu kesimlere yük yüklememek için azami 
hassasiyet içinde olduk. Bu krizde ise bir 
tek bankamız batmadı. Hatta OECD ülke-
leri arasında bankalara kaynak aktarmak 
zorunda kalmayan tek ülke Türkiye oldu.

Değerli milletvekilleri…

Türkiye ekonomisi 2002–2008 dönemin-
de ortalama yüzde 5,8 oranında büyüdü. 
Bu performansıyla Türkiye, dünyanın en 
büyük 17’nci ekonomisi oldu. Fevkalade 
bir gelişme olmazsa, 2009 sonu itibariyle 
de 16’ıncı en büyük ekonomi seviyesine 
yükseleceğiz. 2002 yılından bu yana kişi 
başına milli gelirimiz 3 kat arttı. 2002’de 3 
bin 300 dolardan devraldığımız kişi başına 
milli geliri 2008 sonunda 10 bin 372 dola-
ra yükselttik. 2000 yılında merkezi yöne-
tim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-
ya oranı yüzde 7.9 iken, 2001 yılında yüzde 
11.9 ile zirveye ulaştı. 2008 yılında bu oran 
yüzde 1.8 seviyesine indi. Türkiye 2005–
2008 döneminde bütçe açığı bakımından 
Maastricht kriterini karşıladı. Türkiye’nin 
en büyük kamburu olan faiz giderlerinin 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı 2000 
yılında yüzde 12.3 iken, 2001 yılında yüz-
de 17.1 ile zirveyi buldu. 2008 yılında bu 
oranı da yüzde 5.3 seviyesine çektik. 

Bu dönemde Türkiye’nin borç dinamik-
lerinde de çok önemli iyileşme sağlandı. 
2002 yılında kamu kesimi borçlanma gere-
ğinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı yüz-
de 10 iken, bu oran son yıllarda ortalama 
yüzde 1’in altında kalmıştır. Biraz önce de 
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ifade ettim… Ana muhalefet Partisi lideri 
tüm uyarılarımıza, tüm tashihlerimize rağ-
men Türkiye’nin borçları konusunda yalan 
yanlış rakamlarla kamuoyunu aldatmaya, 
yanıltmaya çalışıyor. Bakınız, burada, bir 
kez daha, devletin resmi rakamlarıyla bu 
konuyu açıklamak istiyorum. Öncelikle 
şunu aziz milletimizin bilmesinde fayda 
görüyorum… Borçlanma, bugün dünyanın 
tüm ülkeleri için en tabii, en doğal para 
bulma yöntemidir. Her ülke piyasalardan 
borç temin eder ve harcamalarını bu pa-
rayla yapar. Burada önemli olan, borcun ne 
kadar faizle alındığı, ödeme gücü ve alınan 
finansmanın nerede, nasıl kullanıldığıdır.

Şimdi bakınız… Faizleri söyledim, 2002 yı-
lında yüzde 62.7 oranından bugün tek ha-
neli oranlara kadar düştü (11 Aralık 2009: 
yüzde 9.12) Alınan borçlar, geçmişte yapıl-
dığı gibi yolsuzluğa, hortumlara, israfa de-
ğil, ülkenin kalkınmasına, eğitime, sağlığa, 
ulaştırmaya, enerjiye harcandı. Borçlan-
mada bugün tüm dünyada esas alınan gös-
terge, kamu net borç stokunun gayri safi 
milli hasılaya oranıdır. Eğer, anamuhalefet 
partisi liderinin yaptığı gibi, borcun mikta-
rı üzerinden bir değerlendirme yapılacak-
sa, bunun yanına gayri safi yurtiçi hasılada 
elde ettiğimiz kazanımların konulması da 
şarttır… Aksi takdirde rakamlar tek başı-
na bir şey ifade etmez. Bir aile düşünün… 
1000 TL geliri var ve 500 TL borcu varsa, 
bu aile sıkıntısız şekilde yaşamını sürdü-
rür. Ama, 1000 TL geliri var ve 2 bin TL 
borcu varsa, orada sıkıntı var demektir. 
Türkiye bizden önce bu sıkıntıyı yaşadı. 
Gelirinden, imkanlarından çok daha fazla 
borçlandı. Bugün ise gayri safi yurtiçi hası-

lamız, borçlarımızdan daha fazla arttı. Yani 
gelirimiz, kaynaklarımız borçlarımızın çok 
çok üzerinde gerçekleşti.

2002 yılında, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi 
hasılası 350 milyar TL. Buna karşılık kamu 
net borç stoku 215 milyar TL. Yani milli 
gelirimizin yüzde 61.4’ü borç… 2008’e gel-
diğimizde, milli gelirimiz 950 milyar TL’ye 
yükseldi, borcumuz ise 268 milyar TL’de 
kaldı. Oran, yüzde 28.2. Avrupa Birliği ta-
nımlı olarak baktığınızda manzara daha da 
çarpıcı: Avrupa Birliği Maastricht Kriter-
lerine göre genel yönetim borç stokunun 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranının yüzde 
60’ı geçmemesi gerekmektedir. 2002 yılın-
da bu oran ülkemizde maalesef yüzde 74 
seviyesindeydi. 2008 yılı sonunda bu oranı 
yüzde 39.5 seviyelerine indirdik. Şu anda 
küresel krizin etkisiyle bu oranın 2009 yı-
lında yüzde 47.3’e, 2010 yılında ise yüzde 
49’a çıkması bekleniyor. Ama 2011 yılın-
dan itibaren tedrici olarak tekrar düşmeye 
başlamasını ve 2012 yılı sonunda yüzde 
47,8 seviyesine inmesini öngörüyoruz. 
Avrupa Birliğinin en büyük ekonomileri-
ne baktığımızda bu oranın 2010 yılında 
İtalya’da yüzde 120.1, Almanya’da yüzde 
84.5, Fransa’da yüzde 82.6 ve İngiltere’de 
ise yüzde 81.7 olarak gerçekleşeceği tah-
min ediliyor. Dikkat ediniz… Küresel kri-
ze rağmen Türkiye Maastricht kriterini 
sağlarken Avrupa Birliğinin birçok ülkesi 
bu kriteri sağlayamıyor. Türkiye, borcun 
miktarı, oranları, kalitesi itibariyle, bugün 
tarihinin en iyi seviyesindedir…

2002 yılında iktidara geldiğimizde bütçe 
açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı 
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yüzde 11.5 idi; 2008 yılında bütçe açığının 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranını yüzde 
1.8’e indirdik. Küresel krizin etkisiyle 
2009 yılsonu bütçe açığının Gayri Safi Yur-
tiçi Hasılaya oranı hedefimizi yüzde 6.6 
olarak yeniden belirledik. Bütçe açığında 
küresel kriz nedeniyle ortaya çıkan bu artı-
şı tedrici olarak azaltmaya yönelik politika 
ve hedeflerimizi Orta Vadeli Programda 
açıkladık. Bu kapsamda 2010 yılı bütçe 
açığı hedefimizi milli gelire oran olarak 
yüzde 4.9 olarak belirledik. Türkiye 2006, 
2007 ve 2008 yıllarında bütçe açığı bakı-
mından Maastricht Kriterini karşılamıştır. 
Bu sayede ülkemiz birçok ülkenin aksine, 
küresel kriz karşısında daha güçlü ve daha 
sağlam bir duruş sergilemiştir. Orta vadeli 
hedefimiz 2012 yılından itibaren tekrar 
bütçe açığını yüzde 3’ün altında gerçekleş-
tirmektir. Geçmiş başarılarımız bu hedefe 
ulaşacağımızın en büyük delilidir.

AK Parti Hükümetleri döneminde uygula-
nan başarılı maliye politikaları sayesinde 
faiz giderlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 
oranı istikrarlı bir şekilde düşürülmüştür. 
2002 yılında yüzde 14.8 olan bu oran sü-
rekli olarak azalma eğilimi göstermiştir. 
2009 yılında bu oranın yüzde 5.9 seviyesin-
de gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2010 
yılında ise bu oranın yüzde 5.5 seviyesine 
inmesini hedefliyoruz. Şu noktaya özel-
likle dikkatinizi çekiyorum. 2002 yılında 
Türkiye ekonomisi vergi gelirlerinin yüzde 
86’sını sadece faiz giderlerini ödemek için 
kullanıyordu. Biz bu oranı yüzde 86’dan al-
dık ve 2008 yılında yüzde 30 seviyelerine 
kadar indirdik. 2010 yılından itibaren bu 
oranın azalma eğilimini sürdürmesini ve 

2012 yılında yüzde 24 seviyesine inmesini 
hedefliyoruz.

2002 yılı Aralık ayında aile yardımı öde-
neği dahil en düşük devlet memur maaşı 
392 TL iken, 2009 yılı Aralık ayı itibarıyla 
1218 TL’ye yükselmiştir. Başka bir deyişle, 
en düşük devlet memuru maaşı bu dönem 
zarfında yüzde 188 oranında artış göster-
miştir. Aynı dönemde gerçekleşen enflas-
yon oranı dikkate alındığında memurları-
mıza yapmış olduğumuz maaş artışlarının 
enflasyonun çok üzerinde olduğu ortada-
dır. Memurlarımız için yaptığımız zamlar 
onların alım güçlerini sürekli olarak ar-
tırmıştır. 2009 yılına baktığımızda, Ocak 
ayında yüzde 4 ve Temmuz ayında ise 
yüzde 4.5 oranında olmak üzere memur 
maaşlarında toplam yüzde 8.7 oranında ar-
tış sağladık. 2010 yılında ise, kamu görevli-
lerinin maaşlarında Ocak ayında yüzde 2.5 
ve Temmuz ayında ise yüzde 2.5 oranında 
olmak üzere yıllık yüzde 5.1 oranında artış 
sağlayacağız. Yapılacak artışlar sonucun-
da; aile yardımı ödeneği dahil en düşük 
dereceli memurun maaşı 2010 yılı Ocak 
ayında 1250 TL’ye ve Temmuz ayında ise 
1280 TL’ye yükselecek. 2009 yılı Temmuz 
ayında 1480 TL olan aile yardımı dahil 
ortalama memur maaşı, yapılacak artışlar 
sonucunda; 2010 yılı Ocak ayında 1518 
TL’ye; 2010 yılı Temmuz ayında ise 1555 
TL’ye yükselecektir. Gerçekleşen enflas-
yonun zam oranlarını aşması halinde ise 
aradaki fark telafi edilecektir.

 AK Parti hükümetlerinin iktidarda olduğu 
2002 yılsonundan bu yana kamu perso-
nelinin alım gücü sürekli enf lasyonun 
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üzerinde artış göstermiş ve refah seviyesi 
sürekli artmıştır. Net asgari ücret 2002 
Aralık ayında 184 TL iken, 2009 Ekim 
ayında 546 TL’ye çıktı, artış yüzde 168.5 
oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2002 Ara-
lık ayında 257 TL iken, 2009 Ekim ayında 
633 TL’ye çıktı, artış yüzde 146.1 oldu. En 
düşük Bağ-Kur esnaf emekli aylığı 2002 
Aralık ayında 149 TL iken, 2009 Ekim 
ayında 494 TL’ye çıktı, artış yüzde 232.4 
oldu. En düşük Bağ-Kur çiftçi emekli aylığı 
2002 Aralık ayında 66 TL iken, 2009 Ekim 
ayında 333 TL’ye çıktı, artış yüzde 405.4 
oldu. En düşük memur emekli aylığı 2002 
Aralık ayında 377 TL iken, 2009 Ekim 
ayında 843 TL’ye çıktı, artış yüzde 123.9 
oldu. 65 yaş aylığı 2002 Aralık ayında 24 
TL iken, 2009 Ekim ayında 95 TL’ye çıktı, 
artış yüzde 287.2 oldu. Muhtar aylığı 2002 
Aralık ayında 97 TL iken, 2009 Ekim ayın-
da 334 TL’ye çıktı, artış yüzde 242.5 oldu. 
Görüldüğü üzere çalışanımızın, emeklimi-
zin ve dar gelirli vatandaşlarımızın mali 
durumlarını iyileştirdik, gelirlerinde reel 
artışlar sağladık. 

Ekonomide elde ettiğimiz sevindirici 
gelişmeler, toplumun tüm kesimlerine 
yansımış, alım gücünde ciddi iyileşmeler 
olmuştur. Türkiye’de, 2002 yılında toplam 
91 bin adet otomobil satılmıştı. 2008 yı-
lında satılan otomobil sayısı tam 306 bin 
oldu. 2003 yılından bu yılın Ekim ayına 
kadar Türkiye’de toplam 2 milyon 448 bin 
kişi yeni otomobil sahibi oldu ya da otomo-
bilini yeniledi. Aynı şekilde 2002 yılında 
Türkiye’de toplam 1 milyon 88 bin adet 
buzdolabı satılmıştı; 2008 yılında bu ra-
kam da 1 milyon 907 bin adede ulaştı. Yine 

2003-2009 Ekim ayı arasında 12 milyon 
873 bin adet buzdolabı satışı gerçekleşti. 
Çamaşır Makinesi satışlarına baktığımızda 
yine aynı tabloyu görüyoruz… 2002 yılın-
da Türkiye’de 824 bin adet çamaşır maki-
nesi satılmıştı, 2008 yılında 1 milyon 453 
bin adet çamaşır makinesi satıldı. 2003-
2009 Ekim ayı arasında 10 milyon 834 
bin adet çamaşır makinesi satıldı. Birçok 
vatandaşımız ilk kez çamaşır makinesiyle 
tanışırken, diğer birçoğu eski teknoloji, 
merdaneli çamaşır makinesini atarak yeni-
sini alma fırsatına kavuştu.

Türkiye’de ilk defa yüksek büyüme ile eş 
zamanlı olarak enflasyonda tarihi düşüşler 
sağladık. Geçmişte ekonomik ve sosyal do-
kumuza yönelik en temel bir tehdit unsuru 
olan enflasyon bir risk unsuru olmaktan 
çıkartılmıştır. 1993–2002 döneminde 
ortalama yüzde 70’lerde seyreden enflas-
yon, 2002 yılında yüzde 30 seviyesinde 
(29.75) idi. Hükümetlerimiz döneminde 
enflasyon tek haneye düşmüş ve Kasım 
ayı itibariyle 5.5 oranında gerçekleşmiştir. 
Enflasyonun hedefin altında seyretmesi, 
Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarını 
düşürmesine imkan tanımıştır. Nitekim 
Merkez Bankası politika faiz oranlarını son 
bir yılda 10.25 puan düşürerek yüzde 6.5’e 
indirmiştir.

Krizle birlikte bütün dünyada olduğu 
gibi işsizlikte de bir artış yaşanmıştır. Dış 
talepte yaşanan çöküşle birlikte imalat 
sanayi üretimi daralmıştır. Bu da işsizliğe 
yansımıştır. 2007 yılında yüzde 10,3 olan 
işsizlik oranı, 2008 yılında yüzde 11’e yük-
selmiştir. 2009 yılı Ağustos ayı itibarıyla 
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bu oran yüzde 13,4 düzeyinde seyretmek-
tedir. Hükümetlerimiz döneminde tarım 
dışı istihdam artışı 2 milyon 281 bin kişi 
olmuştur. 2000 yılında tarım istihdamının 
toplam istihdam içerisindeki payı yüzde 36 
iken, bu oran 2008 yılında yüzde 23.7’ye 
gerilemiştir. Buna karşılık aynı dönemde 
sanayi sektörünün payı yüzde 17.7’den 
yüzde 21’e, hizmetler sektörünün payı ise 
yüzde 40’dan yüzde 49.5’e yükselmiştir. 
Tarım sektörü istihdamındaki daralma ne-
ticesinde, bu sektör istihdamında önemli 
bir yer tutan ücretsiz aile işçiliği azalmış ve 
tarım dışı sektörlerde ücretli ve yevmiyeli 
istihdamı artmıştır. Ücretli çalışan sayısın-
daki artış, gelir dağılımına olumlu yönde 
yansıyan ve işgücü piyasasında kayıt dışı-
lığı azaltan önemli bir gelişmedir. İşgücü 
piyasasında kötüleşmenin durması ile bir-
likte işsizlik sigortasından faydalananların 
sayısındaki artış durmuş, hatta son aylarda 
azalmaya başlamıştır. 

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihra-
cat, 2008 yılında 132 milyar dolara kadar 
yükselmiştir. 2009 yılında dış talepteki 
daralma nedeniyle azalan ihracatın, kü-
resel ekonomideki toparlanmayla birlikte 
kademeli olarak tekrar artmasını bekliyo-
ruz. 2003-2008 döneminde dünyada ihra-
catı en hızlı artan ülkelere bakıldığında; 
Türkiye’nin birçok ülkeyi geride bıraktığı 
görülecektir. Bu dönemde Brezilya’nın 
yıllık ortalama ihracat artışı yüzde 22.1, 
Güney Kore’nin yüzde 16.8, Almanya’nın 
yüzde 14.3 ve Meksika’nın yüzde 12 ol-
muştur. Aynı dönemde Türkiye’nin ihraca-
tı ise yıllık ortalama yüzde 22.8 artmıştır. 
Türkiye son yıllarda uyguladığı yapısal re-

formlar ve teşviklerle dünya ticaretinden 
giderek daha fazla pay aldı. Dünya ihraca-
tında Türkiye’nin aldığı pay 2000 yılında 
yüzde 0.43 iken 2008 yılında yüzde 0,82’ye 
yükselmiştir. Uygulamaya koyduğumuz 
yapısal reformlar sayesinde uluslararası 
rekabet gücü sıralamasında da Türkiye 
ekonomisi rekabet gücü artan ülkeler 
arasındadır. Krizin etkisiyle ihracat bütün 
dünyada azalmaya başlamıştır. Türkiye’de 
ihracat 2009 yılının ilk sekiz ayında geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 azal-
mıştır. Benzer düşüş Rusya’da yüzde 45.7, 
Şili’de yüzde 34.5 ve Macaristan’da yüzde 
33.1 oranında gerçekleşmiştir. 

Türkiye’ye 2002 yılında gelen turist sayısı 
13 milyon kişi seviyesinde idi ve turizm 
gelirimiz de 8.5 milyar dolardı. 2008 yı-
lında ülkemize 26.3 milyon turist gelmiş 
ve 22 milyar dolar turizm geliri elde edil-
miştir. Diğer ülkelere göre turizm sektö-
ründe yüksek bir performans sergiliyoruz. 
Türkiye’yi turist sayısında dünyada 7’nci 
sıraya çıkarttık. 2009 yılında dünyanın 
önde gelen 10 büyük Turizm ülkesinde tu-
rist sayısı düştü. Bu 10 ülke içinde yalnızca 
Türkiye turist sayısını artıran ülke oldu. 
2008’in ilk 9 ayında ülkemizi 21 milyon 
107 bin turist ziyaret etmişti, bu yılın ilk 
9 ayında ise geçen seneden daha fazla, 21 
milyon 495 bin turist geldi. Başta İstan-
bul olmak üzere Türkiye genelinde tarihi 
eserler restore edildi, kültür ve turizmin 
hizmetine sunuldu. Arkeolojik kalıntıları, 
sivil mimariyi, yemek ve müzik zenginli-
ğimizi bir bütün olarak dünyaya tanıtıyor 
ve turizmin çeşitliliğini ve kalitesini ar-
tırıyoruz. Ülkemizde Unesco tarafından 
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kabul edilmiş 9 dünya mirası alan ve 18 
dünya mirası aday alan bulunuyor. Son 2 
yıl içinde 5 yeni dosya Unesco tarafından 
kabul edildi. Alanya Kalesi, Edirne Selimi-
ye Camii ve Efes tarihi şehri dünya mirası 
kalıcı listesine alınmak üzere. Bununla 
ilgili çalışmalarımız sürüyor.

Emtia fiyatlarındaki düşüş ve ekonomik 
faaliyetlerdeki daralma ile birlikte cari 
açık belirgin bir şekilde azalmıştır. 2008 yı-
lında 41.7 milyar dolar olan cari açığın bu 
sene 11 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 
2008 yılında yüzde 5.7 olan cari işlemler 
açığının GSYH’ye oranının, 2009 yılında 
yüzde 1.8 olacağı tahmin edilmektedir. 
Türkiye’de ithalat içinde enerjinin maliye-
ti oldukça yüksektir. 2008 yılında enerji 
ithalatı 48.3 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. Bu rakam, 2008 yılı cari açığından 
daha fazladır. 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Örgütü tarafından yayımlanan Dünya Ya-
tırım Raporu’na göre Türkiye 2008 yılında 
çektiği 18.2 milyar ABD doları tutarındaki 
uluslararası doğrudan yatırım girişi ile 
2007 yılına göre 5 sıra yükselerek dünya 
genelinde 20’inci sırada yer almıştır. Tür-
kiye gelişmekte olan ülkeler arasında ise 
9. sıradadır. 2009 yılında devam eden kü-
resel krizin etkisi ve 2010 yılında büyüme-
deki sınırlı toparlanma beklentisiyle 2009 
yılında gerçekleşen uluslararası doğrudan 
yatırım girişlerinde 2008 yılına göre sert 
bir düşüş yaşanmıştır. 2009 yılı Ocak-Eylül 
döneminde Türkiye’ye doğrudan ulusla-
rarası yatırım girişi 6.6 milyar ABD doları 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin kü-

resel ekonomi ile entegrasyonunun önemli 
bir göstergesi olan uluslararası sermayeli 
şirket sayısı ise, 2009 yılı Eylül ayı sonu 
itibarıyla 23 bin 57’ye ulaşmıştır.

Küresel kriz nedeniyle dünyanın birçok 
ülkesinde bankacılık sektöründe ciddi 
çöküşler yaşanmasına rağmen Türkiye’de 
ise bankacılık sektörü güçlü kalmıştır. Bu 
dönemde bankacılık sektörüne kaynak ak-
tarmayan nadir ülkelerden birisiyiz. Kamu 
borç dinamiklerinde sağladığımız iyileş-
me, finansal sistemimizin sağlıklı yapısı, 
para politikasının uygulanmasında daha 
geniş bir hareket alanı sağlamıştır. Merkez 
Bankamız bu dönemde yüksek oranlarda 
faiz indirimine gidebilmiştir. Türkiye, 
dünyada en çok faiz indirimine giden ülke-
lerden birisi olmuştur. 11 Kasım 2002’de 
bu ülkede Merkez Bankası’nın uyguladığı 
gecelik borç alma faizi, dikkat ediniz, yüz-
de 44 seviyesinde idi. 7 yılda bu oranı çok 
hızlı bir şekilde düştü. Sadece son bir yılda 
10.25 puan indirimle faiz oranı yüzde 6.5’e 
geriledi. 

Türkiye’de bankacılık sektörünün serma-
ye yeterlilik oranı, gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkeyle kıyaslandığında son 
derece iyi durumdadır. Bu oran Türkiye’de 
yüzde 20 iken, Rusya ve Brezilya’da 18.5, 
Meksika’da 15.2, ABD’de 13.5, Japonya’da 
13.4, Macaristan’da 12.3, Polonya’da 11.7, 
İrlanda’da 10.5 ve Kanada’da 10.3’tür. 
Bankacılık sektörünün güçlü sermaye 
yapısı, sistemi şoklara karşı dayanıklı 
kılmıştır. Bankacılık sektörünün aktif ka-
litesi yüksektir. Bu dönemde sorunlu kre-
dilerdeki artış minimal düzeyde kalmıştır. 
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Güçlü bankacılık sistemimiz küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri destekleyebilecek 
durumdadır. 

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch 
ülkemizin kredi notunu 2 kademe birden 
artırarak BB-’den BB+’ya çıkarmıştır. Kü-
resel krizin derinleşmeye başladığı Eylül 
2008’den bu yana Dünya genelinde 87 
adet kredi notu düşüşü gerçekleşirken, 
sadece 17 adet kredi notu artışı yapılmış-
tır. Türkiye’nin, kredi notu artırılan az 
sayıdaki ülke grubu içinde yer alması altı 
çizilmesi gereken bir husustur.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

7 yıldır iktidardayız ve bu dönemde 
Türkiye’yi her alanda ileriye taşıyacak, 
insanımızın refahını, huzurunu artıra-
cak birçok hizmete imza attık. Eğitimi en 
önemli hizmet alanlarımızdan biri olarak 
belirledik, merkezi bütçeden en büyük 
payı ilk defa eğitime ayırdık. 2002 yılında 
7.5 milyar TL olan MEB Bütçesini 2010 
yılında 28.24 milyar TL’ye yükselttik ve 
böylece 2002’ye göre yüzde 278’lik artış 
sağladık. 2002 yılında 2,5 milyar TL olan 
Yüksek öğretim bütçesini yüzde 275 
artırdık, 2010 yılında 9.4 milyar TL’ye 
çıkardık. Değişik kademelerde 5 bin 478 
eğitim kurumunu hizmete açtık. İktidara 
geldiğimizde Türkiye genelinde 362 bin 
derslik vardı, buna 7 yıl içinde 132 bin 
790 derslik ekledik. Bu konuda tüm kamu 
ve özel sektör imkanlarını seferber eden 
kampanyalar yaptık, yapıyoruz. Buraya 
dikkatinizi çekiyorum, 8 bin 558 ilköğre-
tim, 6 bin 40 ortaöğretim kurumuna labo-

ratuar, 5 bin 794 okula da yeni kütüphane 
kurduk. 

Bilgi toplumuna dönüşmemiz gerekiyor, 
bu amaçla 8 derslik ve üzeri tüm okulları-
mıza Bilişim Teknolojisi Sınıfı kuruyoruz. 
Son beş yılda 29 bin 428 Bilişim Tekno-
lojisi sınıfını eğitime kazandırdık. Okul-
larımıza bugüne kadar 731 bin bilgisayar 
gönderdik ve 101 bin bilgisayarı da en kısa 
zamanda okullarımıza gönderiyoruz. Öğ-
retmen açığını kapatmak için 147 bin 702 
kadrolu öğretmen ataması yaptık. Şartlı 
nakit transferi yoluyla, ilk ve ortaöğretim-
deki 9 milyon 361 bin çocuğumuz için 1.3 
milyar TL ödeme yaptık. 1.6 milyar TL tu-
tarında tam 927 milyon ücretsiz kitap da-
ğıttık. Daha da önemlisi, herkesin yıllardır 
şikayetçi olduğu ezberci, kişisel gelişime 
müsait olmayan müfredatı değiştirdik. 
Ders kitapları bu yeni müfredat paralelin-
de yeniden hazırlandı.

Sadece 40 ilimizde, toplam 76 üniversite 
vardı, her ilimizde üniversite olacak dedik, 
41’i devlet, 22’si vakıf olmak üzere toplam 
63 yeni üniversite kurduk. Üniversitelerin 
öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bizden 
önce yılda 40-50 öğrenciyi lisansüstü 
eğitim için yurtdışına gönderiyordu. Biz, 
1382 öğrencimizi yurtdışına Yüksek Li-
sans ve Doktora eğitimi almak için gönder-
dik, 937 öğrencimizin de işlemleri devam 
ediyor. 2002 yılında, iktidara geldiğimizde, 
yükseköğrenim yurtlarında kapasite 188 
bin’di. Bunu 227 bine çıkardık. 7 yılda 119 
yeni yurt/blok yaptık ve üniversite öğren-
cilerimizin kullanımına sunduk. Şimdi 75 
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tane daha yapıyoruz, bunları da en kısa 
zamanda eğitimin hizmetine sunacağız. 
2002’de 451 bin öğrenci yükseköğretim 
kredisi kullanıyordu, bugün 817 bin. 
2002 yılında Yükseköğrenim bursu 45 TL 
idi, bugün 180 TL, artış oranı yüzde 300. 
Başvuran her öğrenciye burs veya kredi 
veriyoruz.

Bilim ve teknolojiye özel önem veriyoruz. 
Kuruluşundan 2004 yılına kadar, 20 yılda 
sadece 9 kere toplanan Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu, son beş yılda 10 kez top-
landı. Yarın 11’inci kez bir araya geliyoruz. 
Araştırmacı ve araştırma personeli sayı-
sındaki artış hızında Türkiye, son yıllarda 
dünyada ilk üç sırada yer alıyor. 2010 
yılı için konan 40 bin tam zaman eşdeğer 
araştırmacı hedefine 2006 yılında ulaştık. 
Bu hedefi 2006 yılında revize ettik, 2013 
yılı için 150 bin tam zaman eşdeğer Ar-Ge 
personeli olarak değiştirdik. Yine 2013 
yılı sonuna kadar, Ar-Ge harcamalarının 
GSYİH’a oranını yüzde 2’ye çıkaracağız. 
TÜBİTAK’a 2002 – 2007 döneminde sağ-
ladığımız kaynak önceki 40 yılda sağlanan 
kaynağın üzerine çıktı. Yine Türkiye, bu 
dönemde Ar-Ge harcamalarını en hızlı artı-
ran ikinci ülke oldu. Hükümet olarak, 2005 
yılından itibaren kamu kaynaklarından 
Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına ciddi mik-
tarlar ayırıyoruz. Bununla da kalmayıp, 
özel sektör Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını 
teşvik amacıyla, 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’u 
2008 yılı içinde Meclis’ten geçirdik. Kanun 
çıktığından beri, Sanayi Bakanlığımıza 72 
firma başvuru yaptı ve 59 işletmeye Ar-Ge 
merkezi belgesi verdik.

Sağlıkta, halkımızın kolay ulaşabileceği, 
kaliteli sağlık hizmetini hakkaniyetle ala-
bilmesi için “Türkiye Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”nı geliştirdik ve uygulamaya 
koyduk. Ambulans hizmeti için ücret 
istenen, acil servislerden hastaların geri 
çevrildiği, hastanede yatış ücreti ödeneme-
diği için rehin almaların yaşandığı günleri 
Türkiye artık tarihte bıraktı. Sağlık yatı-
rımlarımız için bugünün fiyatlarıyla 10.4 
milyar TL kaynak kullandık. 245’i hastane, 
220’si hastane ek binası, 920’si sağlık ocağı 
ve 118’i diğer hizmet tesisleri olmak üzere 
toplam 1.503 sağlık tesisini hizmete açtık. 
Geçmiş hükümetlerin kamu hastanelerin-
de hizmete soktuğu, odasında banyo ve 
tuvalet bulunan hasta yatağı sayısı 10 bin 
100 iken 7 yılda bu sayıyı 27 bin 800’e yük-
selttik. Hastaneleri tek çatı altında topla-
dık, özel kuruluşlardan yararlanma imka-
nı getirerek herkese hastanelerin kapısını 
kamu-özel demeden açtık. İlaç temininin 
önündeki engelleri kaldırarak, herkesin 
ilaçlarını eczanelerden almasını sağladık. 
Uzman hekimlerimizin muayenehaneleri-
ni kapatıp yalnızca kamuda çalışma oranı 
yüzde 11’den yüzde 81’e yükseldi. 

Genel Sağlık Sigortası ile, her doğan çocu-
ğumuzu sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
aldık. 18 yaşına kadar her Türk vatandaşı 
artık sağlık sigortasından yararlanabiliyor. 
Acil hasta taşıma kapasitemizi üç katına 
yükselttik. Taşıdığımız hasta sayısı dört 
katına çıktı. Acil çağrıların yüzde 90’ına 
ilk 10 dakika içinde ulaşıyoruz. 2008 yılı 
Ekim ayında başlattığımız hava ambulans 
hizmetini bugün 15 merkezde 17 helikop-
ter ile tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde 
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genişlettik. Bizim dönemimizde başlayan 
aile hekimliği uygulamasını 35 ilimizde 
sürdürüyoruz. Hedef sayıyı daha da artır-
mak. “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile sağ-
lık hizmetlerinde vatandaş memnuniyet 
oranı yüzde 39’dan yüzde 66’ya ulaştı. 

Adalette, 119 adalet sarayını tamamladık, 
84 adalet sarayı da inşaat, proje veya ihale 
aşamasındadır, bunları da en kısa zaman-
da tamamlıyoruz. Altını çizerek söylüyo-
rum, hükümetlerimiz döneminde yapılan 
ve devam eden adalet saraylarının toplam 
metrekare miktarı, bizden önceki toplam 
miktarın yaklaşık dört katıdır. Hızlı, kalite-
li ve adil bir yargılama sistemi kurmak için 
önemli reformlar gerçekleştirdik. Yıllardır 
yenilenmesi gereği vurgulanan ve temel 
kanunlardan olan Türk Ceza Kanunu, Ceza 
Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
gibi birçok kanun evrensel hukuk ilkeleri 
gözetilerek Hükümetlerimiz döneminde 
yenilendi. Bu çalışmalarda bireyin hak ve 
özgürlüklerinin korunması ile toplum dü-
zeni ve güvenliğinin sağlanması arasında-
ki hassas dengeyi özenle gözettik. Diğer ta-
raftan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına 
Dair Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Ka-
nunu gibi adalet alanında önemli yenilik-
ler getiren kanunların yürürlüğe girmesi 
sağlandı.

Emniyet ve güvenlik alanında dönemi-
mizde büyük bir ilerleme kaydedildi. Adi 
suçlarla, organize suçlarla, çete ve maf-

yayla mücadele ettik, etmeye de devam 
ediyoruz. Son 7 yılda Emniyet Teşkilatında 
toplam 61 bin 974 kişi Polis Memuru ola-
rak göreve başladı. Emniyet Teşkilatında, 
2003 yılında yüzde 21 olan Yüksekokul 
ve Üniversite mezunu polis oranını bu-
gün yüzde 80 seviyelerine yükselttik. Her 
yıl, ortalama 105 bin polisimiz hizmet içi 
eğitimden geçiriliyor. En düşük ücret alan 
polis memuru maaşı 2002 sonunda 665 TL 
iken, bugün 1.924 TL‘ye ulaştı. Artış mik-
tarı yüzde 189. MOBESE sistemini 38 ilde 
tamamladık. 26 ilde ise faaliyete geçirmek 
üzereyiz. Ayrıca, diğer bütün illerimize 
ödenek gönderdik ve ihale çalışmalarını 
sürdürüyoruz.

Toplu Konutta 81 il, 686 ilçede 401 bin in-
şaat rakamına ulaştık, bu, 100 bin nüfuslu 
15 şehir anlamına geliyor. 300 bin konutu 
sosyal donatıları ve çevre düzenlemeleriy-
le bitirdik. Dikkat ediniz, TOKİ 1984’ten 
2002 yılına kadar sadece 43 bin konut yap-
mıştı. Vatandaşımız 10 yıl boyunca koope-
ratiflere taksit ödüyor, 10 yıl sonra evine ya 
kavuşabiliyor ya da umudunu kesiyordu. 
Bugün ise çok kısa bir sürede önce evine 
oturuyor, sonra da kira öder gibi ev sahibi 
oluyor. Yine dar gelirli vatandaşlarımızın 
ayda 100 TL’den başlayan taksitlerle ev sa-
hibi olmaları için gerekli projeyi başlattık. 

Ulaşım’da 2003’e kadar 6 bin 101 kilo-
metre bölünmüş yol mevcut iken; 2003-
2008 yılları arasında 11 bin 225 kilometre 
bölünmüş yol yaptık. Ankara-Eskişehir 
arasında hızlı tren seferlerine başladık ve 
dünyada hızlı tren kullanan 8 ülkeden biri 
olduk. Eskişehir-İstanbul etabını da ta-
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mamlamak için de çalışmalarımız sürüyor. 
Ankara-Konya hattın altyapısını tamam-
ladık, Ankara-Sivas hattının yapımına 
başladık, demir ipek yolu diye tanımlanan 
Kars-Tiflis-Bakü hattının da yapımına baş-
ladık. Sadece ülkemizin değil, dünyanın da 
önemli projelerinden biri olan Marmaray 
projesinde hızla ilerliyoruz, iki kıtayı de-
nizin altından birbirine bağladık. Marma-
ray, sadece İstanbul’un iki yakasını değil, 
kıtaları, dünya şehirlerini birbirine bağla-
yacak. Yozgat ve Tekirdağ’a yaptığımız de-
miryollarıyla 40 yıl aradan sonra ilk defa 
bir şehrimize demiryolu hattı kurmuş ol-
duk. Sivil havacılık alanında rekor üstüne 
rekor kırıyoruz. 2002 yılında 2 merkezden 
25 noktaya uçuş vardı, bugün 7 merkezden 
44 noktaya uçuş var. 2008’de taşınan yolcu 
sayısı 74 milyona ulaştı. Bu yıl küresel kri-
ze rağmen, bu sene geçen seneye göre 900 
bine yakın daha fazla hava yoluyla seyahat 
gerçekleşti. Temmuz ayından itibaren 
Türkiye’yi 3G teknolojisiyle tanıştırdık. 

KÖYDES projesiyle cumhuriyet tarihimi-
zin en büyük kırsal kalkınma hamlesini 
başlattık. Proje için 5,2 milyar TL ödenek 
tahsis ettik, 6 bin 850 kilometre tesviye yol, 
55 bin 258 kilometre stabilize yol, 70 bin 
595 kilometre asfalt yol ve 1.358 kilometre 
beton yol yaptık. 3 bin 396 susuz ve 27 bin 
502 suyu yetersiz üniteyi suya kavuştur-
duk. Böylece yaklaşık 31 bin köy ve bağlı-
sında yaşayan 8.7 milyon vatandaşımıza 
içme suyu hizmeti verdik. BELDES için 
633,5 milyon ödenek ayırdık. 2 bin 614 
km stabilize, 2 bin 852 km asfalt ve 302 
kilometre beton yol yaptık. İçme suyu pro-
jelerimizden 3,1 vatandaşımız yararlandı.

Tarımda yapısal reform niteliğinde 12 te-
mel kanun çıkardık. 2002 yılında 1 milyar 
868 milyon TL olan destekleme ödemesi 
yapılıyordu, 2010 bütçesinde tarımsal des-
tekler için 5,6 milyar TL kaynak ayırdık. 
Bu yılsonu itibariyle, çiftçilerimize toplam 
30,8 milyar TL destekleme ödemesini ta-
mamlamış olacağız. 2002 yılında yüzde 
59 olan tarımsal kredi faiz oranını 2009 
yılında yüzde 15’e indirdik, bazı alanlarda 
sübvansiyonlu kredi kullanma imkanıyla 
faiz oranlarını yüzde 0-11 aralığına çektik. 
2002 yılında 550 bin çiftçimiz 529 milyon 
TL kredi kullandı, biz ise bu yıl Ekim ayı 
itibariyle 1 milyon 121 Bin çiftçimize 9 
milyar TL tarımsal kredi kullanma imka-
nı sağladık. Kırsal Alanda Sosyal Destek 
projesiyle 1.600 kooperatif projesine 1 
milyar 260 milyon TL kredi kullandırdık. 
Bu projelerle 170 bin ailenin desteklen-
mesini sağladık. 2002 yılında 23.7 milyar 
dolar olan tarımsal Gayri Safi Yurtiçi Ha-
sılamız 2008 yılında 56.7 milyar dolara 
yükseldi. Tarım ürünleri ihracatımız ise, 
2002 yılındaki 4 milyar dolar seviyesinden 
2008 yılında yaklaşık 11.5 milyar dolara 
ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayında bu rakam 8.9 
milyar dolar. Biyo-çeşitliliğimizi korumak 
amacıyla en az 250 Bin tohum numunesini 
saklayabilecek ve kapasitesi 500 Bine ka-
dar artırılabilecek dünyanın 3. büyük Gen 
Bankası’nın temelini Ankara’da attık. 

Çevre ve orman alanında 2002 yılında 
sadece 15 olan katı atık bertaraf tesisi sayı-
sını 41’e çıkardık, yaklaşık 581 belediyede 
32 milyonluk nüfusa hizmet verir hale 
geldik. 2003 yılına kadar 278 belediyede 
yüzde 36 nüfusa atıksu arıtma hizmeti 
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verilirken, gayretlerimiz neticesinde 2009 
yılında belediye sayısı 452’ye ulaştı ve 
artık vatandaşlarımızın yüzde 67’sine 
atıksu arıtma hizmeti veriyoruz. Nitekim 
bu sayede mavi bayraklı plaj ve marinala-
rımızın sayısı 300’ü aşmıştır. Deniz kirlen-
mesini önlemek gayesiyle daha önce hiç 
bulunmayan atık alım hizmeti veren liman 
sayılarını, bütün sahillerimizi kapsayacak 
şekilde 191 noktaya ulaştırdık. 2003 yılın-
da sadece 29 noktada deniz kirliliği izleme 
noktası varken şu anda 198 noktada izle-
me yapılıyor. 

1991 ila 2002 yılları arasında ortalama 
75 bin hektar sahada ağaçlandırma, eroz-
yonla mücadele ve ormanların iyileştirme 
çalışması yapılırken; 2008 yılında Ağaç-
landırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği 
kapsamında 463 bin hektar alanda çalışma 
yaptık. Bu seferberlik çerçevesinde 2012 
yılı sonuna kadar 2 milyon 300 bin hek-
tarlık alanda çalışma yapılacaktır. Ülkemiz 
dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk 
10 ülke arasında yer almıştır. 2003 yılında 
170 milyon adet olan fidan üretimi, yıldan 
yıla artırılarak 2008 yılında 400 milyon-
lu rakamlara ulaşmıştır. 2009 yılı fidan 
üretimi 438 milyon adet olarak gerçekleş-
miştir. 2010 yılında da 440 milyon adet 
fidan üretilmesi planlanmaktadır. Bugün 
orman yangınları ile mücadele konusunda 
Avrupa’nın en başarılı ülkesi konumunda-
yız. Ülkemizdeki korunan alanları da artır-
dık. Milli Park sayısını 41 e çıkardık. 

2003-2009 yılları arasında Devlet Su İşleri 
tarafından tamamlanan 588 adet tesisi, 
milletimizin hizmetine sunduk. Hizmete 

alınan 588 tesisin 147’si baraj ve gölet, 110 
adedi sulama tesisi, 25’i İçme suyu tesisi, 
306’sı ise taşkın koruma, dere ıslahı ve 
çevre tesisleridir. Ayrıca bu ayın sonunda 
tamamlanan 55 büyük tesisi hizmete açı-
yoruz. Bu 55 tesisin maliyeti 7 milyar TL 
den fazladır. Hidroelektrik enerji potan-
siyelimizi kullanmak maksadıyla DSİ ile 
birlikte Özel Sektörü de harekete geçirdik 
ve 2002 yılında takriben 28 milyar kilo-
watt saat olan hidroelektrik enerji üretim 
kapasitemizi 2009 yılı sonu itibariyle 
49.7 milyar kilowatt saate yükselttik. GAP, 
KOP, DAP ve Bölgesel Projeler büyük bir 
hızla devam etmektedir. GAP Eylem Planı 
tarafımdan 2008 yılında Diyarbakır’da 
ilan edilmiş olup, barajlar, göletler, sulama 
tesisleri, içme suyu tesisleri hızla devam 
ediyor. GAP Bölgesindeki 9 ilin İçme suyu 
projelerinin yüzde 95’i, Enerji Projelerinin 
Yüzde 76’sı, Sulama Projelerinin Yüzde 
26’sı tamamlanmış olup, 2013 yılında 
yüzde 100’ü tamamlanacaktır. KOP Projesi 
kapsamında Konya’nın 117 yıllık rüyası 
Mavi Tünel Projesi 2012 yılında tamam-
lanarak Konya Ovasına su aktarılacaktır. 
Türkiye’nin tamamında takriben 1500 
adet baraj, gölet, HES, sulama, su temini ve 
taşkın koruma projeleri devam etmektedir. 

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 
dev ulusal ve uluslar arası projeleri başlat-
tık. Son 7 yılda elektrik enerjisi tüketimi 
yüzde 47 artış gösterdi ve bu artışı karşıla-
dık. 2002’de 4 bin 500 kilometre olan doğal 
gaz dağıtım hatlarının uzunluğu 11 bin 294 
kilometreye ulaştı. 2002’de 9 şehirde doğal-
gaz kullanımı vardı, bugün 65 ilimize do-
ğalgazı ulaştırdık. 2002 yılında neredeyse 
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yok sayılacak düzeyde olan rüzgar enerjisi 
kurulu gücü bugün 738 megavata ulaştı. 2 
yıl içerisinde 2.200 megavata ulaşacağımızı 
tahmin ediyoruz. Nükleer santral projesini, 
ülkemizin uzun dönemde nükleer tekno-
lojide kendi kendisine yeterli hale gelmesi 
hedefi çerçevesinde yürütüyoruz. Yılda 50 
milyon ton kapasiteye sahip Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattını 2006 yılında 
devreye aldık. Bu hattan dünya piyasala-
rına sevk ettiğimiz ham petrol miktarı bu 
ay itibariyle 786 milyon varil, bir başka 
deyişle 105 milyon ton oldu. Bu çok önemli 
projenin, Samsun-Ceyhan Ham Petrol Boru 
Hattı gibi başka projelerle desteklenerek 
Ceyhan’ın uluslararası bir enerji merkezi 
haline getirilmesi çalışmalarını sürdürüyo-
ruz. Avrupa’ya bir diğer gaz rotası olan ve 
yıllık maksimum 31 milyar metreküp kapa-
siteye sahip olacak Nabucco Projesi’nin Hü-
kümetlerarası Anlaşması, 13 Temmuz 2009 
tarihinde Ankara’da imzalandı. Bakü-Tiflis-
Erzurum Doğalgaz Boru Hattını devreye 
aldık. Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru 
Hattını da açarak Yunanistan’a gaz ihracına 
başladık.

Reel sektör üzerindeki ekonomik krizden 
kaynaklanan etkileri azaltmak için önemli 
adımlar attık. 2002 yılında Türkiye’de 30 
bin 842 şirket açılmış, 3 bin 667 şirket ka-
panmıştı. 2008’in tamamında açılan şirket 
sayısı 43 bin 239; kapanan şirket sayısı 7 
bin 748 oldu. İmalatçı KOBİ’ler ile esnaf ve 
sanatkarlara yönelik 350 milyon TL’lik sıfır 
faizli can suyu kredi desteğini iki katına çı-
kardık. Vergi borçlarının 18 ay süreyle yüz-
de 3 faizle taksitlendirilmesi imkanı getir-
dik. 3 ayaklı yeni bir kredi destek paketiyle 

de esnaf ve sanatkarlar ile tüm KOBİ’lerimi-
zin yanında olmaya devam ettik. KOSGEB 
kurulduğu 1990 yılından 2002’ye kadar 4 
bin KOBİ’ye ulaşabildi. Bugün ise KOSGEB 
envanterindeki KOBİ sayısı 305 bine ulaştı. 
2002’ye kadar KOSGEB’in verdiği destek 
25 milyon dolar iken bizim dönemimizde 
KOBİ’lerimize 550 milyon dolar destek sağ-
ladık. Yani 13 yılda yapılanın 25 katı destek 
sağlamışız. KOSGEB bizim dönemimizde 
daha önce olmayan kredi destek programla-
rına başladı ve bugüne kadar 5.3 milyar TL 
kredi hacmi oluşturduk. Son destek paketi-
mizle de bu yılın sonuna kadar 2,5 milyar 
TL daha kredi kullandırmış olacağız. Mayıs 
2009’da yaptığımız kanun değişikliğiyle 
KOSGEB’in imalat sanayi ile birlikte hizmet 
ve ticaret sektörlerine de hizmet sunması-
nın yolunu açtık.

Türkiye’nin ‘Sanayi Strateji Belgesi’ni ha-
zırlamak üzere yürüttüğümüz çalışmaları 
da son aşamaya getirdik. Sanayi Tezleri 
Programı ile üniversite-sanayi işbirliğinin 
kurumsallaşması yönünde önemli bir 
adım attık. Türkiye’de 2002 yılında 2 olan 
teknoloji geliştirme bölgesi yani teknopark 
sayısı da bugün 37’ye ulaştı. Bunlardan 26 
adedi bu yılsonu itibariyle faaliyete geçiyor. 
120 Organize Sanayi Bölgesinin 50’sini 
biz tamamladık, ayrıca 71 Küçük Sanayi 
Sitesinin üstyapı ve altyapı inşaatlarını bi-
tirdik. 2002 yılında esnaf ve sanatkarımız 
yüzde 59 faizle kredi kullanabiliyorlardı, 
faiz oranlarını yüzde 8’e kadar düşürdük. 
2002 yılında esnaf ve sanatkarımıza 154 
milyon TL kredi verilmiş iken, bu miktar 
2009 Eylül ayı sonu itibarıyla 3.3 milyar 
TL’ye ulaştı.
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Değerli milletvekilleri…

Bakınız, iktidara gelirken bir şey söyledik: 
3 Y ile, yani Yoksulluk, Yolsuzluk ve Yasak-
larla mücadele edeceğiz dedik. Yoksulluğu 
oluşturan nedenlerle mücadele ederken, 
yoksullarımıza yardım götürmeyi de ihmal 
etmedik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Fonu aracılığıyla, 2003 yılı başından 
2009 yılı Ekim ayına kadar toplam 6.6 
milyar TL’yi, yoksullarımız, özürlülerimiz, 
ihtiyaç sahiplerimiz için harcadık. Sadece 
2009 yılı içinde 1 milyon 639 bin ton kömü-
rü hak sahiplerine dağıttık. 2 milyon aile bu 
yardımlardan yararlandı. 7 yılda 9.2 milyon 
ton kömür bu şekilde yuvaların ısınması 
için kullanıldı. 

Özürlü vatandaşlarımıza yönelik evde ba-
kım hizmeti kapsamında her ay asgari ücret 
tutarında ödeme yapmaya başladık. Bu-
güne kadar 204 bin özürlü vatandaşımıza 
ulaştık ve 2009 sonu itibariyle 959 milyon 
TL ödeme yaptık. Sosyal güvencesi olsun ol-
masın ilk defa özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerine devam eden tüm özürlülerin 
özel eğitim giderlerini karşılamaya başla-
dık. 2002’de özürlü olup da eğitim gören 
kişi sayısı 33 bin iken bu rakam bugün 206 
bine ulaştı. 2007-2008 eğitim öğretim yı-
lında 30 bin özürlü öğrencimizin okullara 
ücretsiz erişimini sağladık. İlk kez, 18 ya-
şından küçük özürlü çocuğu olan muhtaç 
ailelere ve her ikisi de özürlü olan çiftlerin 
her birine özürleri oranında maaş bağladık. 
67 TL olan özürlü aylığını, özür derecesi 
yüzde 40-69 olan özürlüler için 2008 yılın-
da aylık 181 TL’ye; özür derecesi yüzde 70 
ve üstü olan ağır özürlüler için aylık 272 
TL’ye çıkardık.

Yolsuzlukla mücadele edeceğiz dedik, 
yetimin hakkını yedirmeyeceğiz, ülkenin 
kaynaklarını, ülkenin geleceğini hortum-
layanlarla savaşacağız dedik. 1997 yılın-
dan, 2002 sonuna kadar, tam 21 banka 
Fon’a devredildi. Bu bankaların devleti-
mize, hazinemize, yani milletimize bede-
li, faiziyle birlikte 65 milyar dolar oldu. 
Bizim dönemimizde ise ağır bir ekonomik 
kriz döneminde dahi tek bir banka batma-
dı. OECD ülkeleri arasında hiçbir bankası 
batmayan, kamuya yük oluşturmayan tek 
ülke olduk. “Yolsuzluk Suçları” ile mü-
cadele çerçevesinde, 2009 yılı içerisinde 
ülke genelinde geniş kapsamlı 139 adet 
planlı operasyon gerçekleştirildi. Ulus-
lararası Şeffaf lık Örgütü sıralamasında 
Türkiye, 2002 yılında 102 ülke arasında 
64’üncü sıradayken, 2009 yılında 180 
ülke arasında 61’inci sırada yer aldı.

Yasaklara tahammülümüz yok dedik, 
Temel hak ve özgürlüklere ilişkin güven-
celeri artırdık. Düşünce ve ifade özgür-
lüğünün alanını genişlettik. Kadın erkek 
eşitliğini etkin şekilde sağlamaya yönelik 
düzenlemeler yaptık. Ceza infaz sistemini 
etkin hale getirdik. Yıllardır yenilenmesi 
gereği vurgulanan ve temel kanunlardan 
olan Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhake-
mesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirle-
rinin İnfazı Hakkında Kanun gibi birçok 
kanun evrensel hukuk ilkeleri gözetilerek 
Hükümetlerimiz döneminde yenilendi. 
Bu çalışmalarda bireyin hak ve özgür-
lüklerinin korunması ile toplum düzeni 
ve güvenliğinin sağlanması arasındaki 
hassas dengeyi özenle gözettik. Yeni Türk 
Ceza Kanunu ile işkence suçunun tanımı 
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yeniden düzenleyip, kapsamını genişlet-
tik, verilen cezaların ertelenemeyeceği 
ve paraya çevrilemeyeceği hükümlerini 
getirdik. İşkence ve kötü muamele iddia-
larıyla ilgili olarak, 2003 yılından bu yana 
toplam 81 mülkiye müfettişi görevlendi-
rildi ve yapılan tespitler doğrultusunda 
idari ve cezai işlem tesis edildi. Göster-
diğimiz bu hassasiyet sonucu işkence 
ve kötü muamele suçu nedeniyle kamu 
görevlileri aleyhine açılan dava sayısında 
ciddi azalmalar oldu. 2003 yılında kamu 
görevlileri aleyhine açılan dava sayısı 
205 iken, 2009 yılının ilk altı ayında 14’e 
düştü. 

Doğu ve Güneydoğu illerimize şu son 7 
yıl içinde14.8 milyar TL tutarında yatı-
rım yaptık. Başta GAP olmak üzere büyük 
bölgesel projelerimizi 2012 yılı sonuna 
kadar tamamlıyoruz. GAP Eylem Planı 
kapsamında yer alan eylemleri yürüterek 
hedef lere ulaşabilmek için 2008-2012 
döneminde 14.5 milyar TL ek finansman 
sağlanmasını öngörüyoruz. GAP’ta yer 
alan 1 milyon 820 bin hektarlık nihai su-
lama hedefinin 2012 yılı sonuna kadar 1 
milyon 60 bin hektarlık kısmının tamam-
lanması planlıyoruz. Bu süre içinde 800 
bin hektara yakın bir tarım alanı sulama-
ya açılmış olacak. GAP’ı tamamladığımız-
da doğrudan ve dolaylı olarak 3.8 milyon 
kardeşimize iş imkanı sağlayacağız. Köye 
Dönüş Ve Rehabilitasyon Projesi kapsa-
mında 151 bin vatandaşımızın köylerine 
dönmesini sağladık. Terörden zarar gö-
renlerin zararını tazmin amacıyla bugüne 
kadar 1 milyar TL tazminat ödedik.

Dış Politikada 7 yıldır izlediğimiz vizyon 
odaklı ve proaktif dış politikamız sonu-
cunda bugün Türkiye dünyanın her böl-
gesinde etkinliğini ve varlığını hissettiren; 
sadece krizlere tepki veren bir ülke değil, 
krizleri önceden tahmin edebilen, etkin bir 
şekilde müdahale edebilen, etrafında oyun 
kurucu bir ülke haline gelmiştir. Bunun en 
önemli göstergelerinden biri Türkiye’nin 
192 üye ülkeden 151’inin oyuyla, 48 yıl 
aradan sonra BM Güvenlik Konseyi üyeli-
ğine seçilmesidir. BM tarihi açısından da 
rekor teşkil eden bu oy oranı esasen, Latin 
Amerika’dan Pasifik’e, Güney Afrika’dan 
Baltık sahillerine kadar bütün ülkelerin 
Türkiye’ye duyduğu güveni de teyit ediyor. 
AB’ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Bu 
yöndeki kararlılığımız nettir. Düne kadar 
oyalama taktiğiyle, durumu idare etme 
anlayışıyla sürdürülen Avrupa Birliği po-
litikamız, Hükümetimizle birlikte net ve 
somut bir devlet politikasına dönüşmüş, 
Türkiye her açıdan Avrupa Birliği’ne katı-
lım yolunda emin ve kararlı adımlarla iler-
lemeye başlamıştır. Şu ana kadar 11 faslı 
müzakerelere açtık ve 1 faslı geçici olarak 
kapattık. Önümüzdeki dönemde daha faz-
la başlıkta müzakereleri açmak için çalış-
malarımızı devam ettiriyoruz. 

Kıbrıs’ta çözümden yana olan taraf hep biz 
olduk. Kıbrıs’ta kalıcı barışın temel para-
metreleri ortadadır. Çözüm, Ada’daki iki 
tarafın eşitliğine ve Kıbrıs’ta iki ayrı hal-
kın, iki demokrasinin ve iki devletin var-
lığına dayanmalıdır. Esasen milli davamız 
olan Kıbrıs’ta Hükümetimiz döneminde 
tek bir asker çekmeden dengeler değişmiş-
tir. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği 
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Süreci’nin Dönem Başkanlığını üstlenmiş 
durumdayız. Balkan ülkelerinin Avrupa-
Atlantik kurumlarıyla entegrasyonuna 
büyük önem veriyoruz. ABD Başkanı Sayın 
Obama’nın ilk denizaşırı ikili ziyaretini 5-7 
Nisan tarihlerinde ülkemize gerçekleştir-
mesi Türkiye-ABD ilişkilerinin önemini or-
taya koymuştur. Sayın Obama’nın ziyareti 
sırasında ilişkilerimizi “Model Ortaklık” 
şeklinde tanımlaması ilişkilerimiz açısın-
dan yeni bir milat teşkil etmiştir. 7 Aralık 
2009 tarihinde gerçekleştirdiğim ABD 
ziyareti sırasında Model Ortaklığın içinin 
doldurulması açısından son derece faydalı 
temaslarımız oldu.

Gazze’de geçen yıl yaşanan trajediye, ah-
laki sorumluluğumuzun bir gereği olarak 
tepkimizi ortaya koyduk. Biz, İsrail-Filis-
tin ihtilafında üzerimize düşen her türlü 
sorumluluğun gereğini yapmaya hazırız. 
Özellikle Suriye-İsrail dolaylı görüşmele-
rinin yeniden başlatılması konusunda da 
bundan sonra da aktif tutumumuzu sür-
düreceğiz. Hem merkezi Irak Hükümetiyle 
ilişkilerimizi geliştirerek kapsamını geniş-
lettik, hem de Irak’taki bütün dost ve kar-
deş topluluklarla diyalogumuzu güçlen-
direrek sürdürdük. Son Irak ziyaretimde 
ülkelerimiz arasında enerjiden ulaştırma-
ya, sağlıktan tarıma, ticaretten ekonomik 
reformlara ve bölgesel kalkınma projeleri-
ne kadar 48 Anlaşma’ya imza attık. Suriye 
ile de tesis ettiğimiz Yüksek Düzeyli Strate-
jik İşbirliği Konseyi mekanizması, ülkele-
rimiz arasındaki işbirliğinin daha da güç-
lendirilmesi için bir fırsat teşkil etmiştir. 
Önümüzdeki hafta gerçekleştireceğimiz 
Suriye ziyareti sırasında Konsey’in Başba-

kanlar Düzeyindeki birinci toplantısında 
yüksek öğrenim, su, sağlık, ulaştırma, 
Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliği, 
sanayi gibi alanlarda birçok Anlaşma’ya 
imza atacağız. Libya ile Kasım ayındaki 
ziyaretimiz sırasında 8 Anlaşma’ya imza 
attık. Suriye, Ürdün, Arnavutluk, Libya, 
Tacikistan ile vize uygulamasını kaldırdık. 

İran’la ilişkilerimizde son yıllarda çok 
önemli ve pozitif gelişmeleri yaşıyoruz. 
Başta nükleer programla ilgili uluslararası 
toplum nezdinde yaşanan sıkıntılar olmak 
üzere İran’la ilgili tüm diplomatik konu-
larda da elimizden gelen barışçı katkıyı 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 
Biz Afganistan ve Pakistan’ı Türkiye’nin 
en kadim dostları olarak görüyoruz. Üçlü 
Mekanizmalar aracılığıyla çevremizde 
kalıcı bir barışı ihdas edeceğimize inanıyo-
rum. Rusya Federasyonu’yla son dönemde 
sağlam temellerde ilişkiler geliştirdik. İliş-
kilerimiz Ağustos ayında Başbakan Sayın 
Putin’in Ankara’ya yaptığı ziyarette imza-
lanan 20 anlaşmayla daha da güçlendiril-
miştir. Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Plat-
formu önerimizin hayata geçirilmesi için 
çabalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. 
10 Ekim’de Zürih’te Ermenistan’la imza-
ladığımız protokollerin bölgenin istikrarı 
için önemli katkılarda bulunacağına inanı-
yoruz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki 
normalleşme ancak Ermenistan-Azerbay-
can ilişkilerinin normalleşmesi suretiyle 
mümkündür. Azerbaycan’la ilişkilerimiz 
bizim için, sadece Kafkaslarda değil, bütün 
dış politikamızdaki en önemli stratejik ek-
seni oluşturuyor.
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Bizim için Orta Asya, tarihi ve coğrafi irti-
batlarımızın çok güçlü olduğu ve bundan 
sonra da stratejik olarak en büyük önemi 
taşıyacak bölgelerden biridir. Türkiye 
2010 yılında, Asya’da İşbirliği ve Güven 
Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Dönem 
Başkanlığını üstlenecektir. Bu dönem 
başkanlığı sırasında da ülkemizin Orta 
Asya’ya dönük çalışmalarında yeni bir 
ivme yaşanacaktır. Yurtdışındaki vatan-
daşlarımızın, soydaşlarımızın her zaman 
yanında olduk, yaşadıkları ülkelerde kül-
türel varlıklarını güçlü şekilde korumaları 
için her türlü desteği verdik. Birçok ülkede 
vatandaş ve soydaşlarımız ilk kez bizim 
dönemimizde Başbakan ve Bakanlar düze-
yinde ziyaret edildi.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

2010 yılı bütçesi sosyal yönü güçlü bir 
bütçedir. 2010 yılı bütçesi halka hizmeti en 
öncelikli hedef olarak belirleyen bir bütçe-
dir. Nitekim 2009 yılı bütçesinde eğitim ve 
sağlık hizmetleri ile sosyal güvenlik ve sos-
yal yardım hizmetlerinden oluşan sosyal 
harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya 
oranı yüzde 8,9 iken, 2010 bütçesinde bu 
oranı yüzde 11,2’ye çıkarıyoruz. Burada 
ayrıntısına girmeden bazı başlıkları pay-
laşmakta fayda görüyorum… 

Öğrencilerimize verdiğimiz öğrenim kre-
disi, harç kredisi, burs ve harçlık tutarları 
toplamını 2009 yılı gerçekleşme tahmi-
nine göre 2010’da yüzde 13 artırarak 2,3 
milyar TL ye çıkarıyoruz. Parasız yatılı 
öğrencilerimizin barınma ve iaşe desteği 
için 2010 yılında 2009 yıl sonu gerçek-

leşme tahminine göre yüzde 8,4 oranında 
artışla 571 milyon TL ödenek öngördük. 
İlköğretim öğrencilerimize ve ortaöğretim 
öğrencilerimize ücretsiz ders kitabı ile 
taşımalı ilköğretim yemek bedeli için ise 
2010 yılında 515 milyon TL ödenek öngör-
dük. Özürlü vatandaşlarımızın eğitimi için 
2009 yılında 800 milyon TL ödenek konul-
muş iken bu amaçla 2010 yılı bütçesinde 
950 milyon TL ödenek öngördük. Özürlü 
vatandaşlarımıza evde bakım desteği ola-
rak 2009 yılında öngördüğümüz 728 mil-
yon TL desteği de 2010 yılında yaklaşık 1.5 
milyar TL’ye çıkardık. 

Ayrıca vatandaşlarımızın çalışma hayatın-
da karşı karşıya olduğu engelleri azaltmak 
amacıyla özel sektör işverenlerinin çalış-
tırdıkları özürlü vatandaşlarımızın işveren 
sigorta primlerinin tamamı 1 Temmuz 
2008 tarihinden itibaren devlet tarafından 
karşılanıyor. Bu amaçla 2010 yılında 84 
milyon TL kaynak ayırdık. 2010 yılında 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku-
rumu bütçesinden sağladığımız ayni ve 
nakdi yardımları 87 milyon TL’ye çıkardık.

2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; eğiti-
me ve sağlığa ayrılan kaynağın artırıldığı 
bir bütçedir. 2010 yılında da, Milli Eğitim 
bütçeden en yüksek pay almaya devam 
ediyor. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 
ödeneklerini 2009 yılının aynı bazına göre 
yüzde 10,3 oranında artırarak 28,2 milyar 
TL’ye çıkardık. Diğer taraftan, 2010 yılı 
bütçesinden üniversitelere ayırdığımız 
toplam kaynağı 8.7 milyar TL’den yüzde 
6,9’luk artışla 9.3 milyar TL’ye çıkardık. 
Üniversitelerin yatırımları için 2009 yılın-
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da ayrılan 1.8 milyar TL ödeneği ise yüzde 
16.6 oranında artırarak 2.1 milyar TL’ye 
çıkardık. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 
kurduğumuz 41 yeni üniversitenin yatı-
rım projelerinde kullanılmak üzere 250 
milyon TL ilave kaynak daha ayıracağız. 
Kurduğumuz 41 yeni üniversite için 2009 
yılında toplam 970 milyon TL ödenek ko-
nulmuş iken bu tutarı, yaklaşık yüzde 31 
oranında artırarak 2010 yılında 1.3 milyar 
TL olarak öngördük. Yeni kurulan bu üni-
versitelere son üç yılda ayırdığımız kaynak 
3 milyar TL’yi bulmuştur. 

Yine Sağlık Bakanlığına ayırdığımız bütçe-
yi de yüzde 12 oranında artırarak 13,9 mil-
yar TL’ye çıkardık. Bugün itibarıyla 35 ilde 
uygulamada olan aile hekimliğini 2010 yılı 
sonunda ülkemizin tamamına yaygınlaş-
tıracağız. Bu amaçla 2010 yılı bütçesinde 
1.3 milyar TL kaynak ayırdık. 2009 yılında 
36.4 milyar TL’ye ulaşması beklenen kamu 
kesimi toplam sağlık harcamalarının, 
2010 yılında 37.5 milyar TL’ye ulaşacağını 
tahmin ediyoruz.

İktidara geldiğimizden bu yana çiftçimize 
sürekli olarak destek olmayı temel bir ön-
celik olarak belirledik. Her yıl bütçeden 
daha fazla kaynağı çiftçilerimize tahsis 
ettik. Tarımsal desteklemeler için çiftçile-
rimize 2010 bütçesinde, 2009 yılsonuna 
göre yüzde 24,6 oranında artışla 5.6 milyar 
TL ödenek öngördük. Hayvancılık des-
teklerini ise 2009 yılsonu tahminine göre 
yüzde 24,8 oranında artırarak yaklaşık 1,3 
milyar TL seviyesine çıkardık. Aynı şekil-
de, gübre desteğini yüzde 18.1 oranında 
artırarak 704 milyon TL, mazot desteğini 

yüzde 18,3 oranında artırarak 555 milyon 
TL, tarım ürünleri sigortası desteğini yüz-
de 14,8 oranında artırarak 70 milyon TL 
seviyesine çıkardık. Ayrıca 2010 yılında 
fındık stratejisi kapsamında, alan bazlı ge-
lir desteği ve telafi edici ödeme desteği için 
746 milyon TL ödenek öngördük. 2010 
yılında çiftçilerimize verilecek düşük faizli 
kredinin finansmanı için Ziraat Bankasına 
ödenmek üzere ayırdığımız kaynağı yüzde 
12 oranında artırarak 532 milyon TL öde-
nek öngördük. 

2009 yılında ekonomik krizin reel sektöre 
etkilerini azaltmak ve krizden çıkışı hız-
landırmak amacıyla çeşitli teşvikleri uygu-
lamaya koyduk ve reel sektör için bütçeden 
aktarılan kaynakları artırdık. Aynı şekilde 
2010 yılında da reel sektörü desteklemeyi 
sürdüreceğiz. Esnafımıza verilecek düşük 
faizli kredinin finansmanı için Halk Ban-
kasına aktarılmak üzere 2009 yılında 275 
milyon TL gider yapılması öngörülürken, 
2010 yılında bu tutarı yüzde 42.5 oranın-
da artırarak 392 milyon TL’ye yükselttik. 
İşverenlerimizin ödediği sosyal güvenlik 
priminden yaptığımız 5 puanlık indirim 
için 2010 yılı bütçesinde yaklaşık 4 milyar 
TL ödenek öngördük. KOBİ’lerimizin, mali 
yapılarını güçlendirmek için 2010 yılı büt-
çesinde 209 milyon TL ödenek ayırdık. Ya-
tırımı ve istihdamı teşvik etmek için 2010 
yılında Hazine teşvik ödemelerine 720 mil-
yon TL kaynak ayırdık. İhracat destekleri 
için Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna ak-
tarılmak üzere Hazineden 604 milyon TL 
kaynak ayırdık. 2009 yılında küresel kriz 
nedeniyle daralan piyasayı canlandırmak 
amacıyla geçici vergi indirimlerine gittik, 



39

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

bu suretle 4.7 milyar TL gelir kaybını üstle-
nerek reel kesimi destekledik. Hükümeti-
miz 2010 yılı içinde uluslararası ekonomik 
gelişmelerin gerektireceği her türlü ilave 
desteği reel kesime sağlayacaktır. 

Mahalli idarelerimize 2010 yılında genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilatından 19,1 
milyar TL kaynak aktaracağız. KÖYDES 
Projesinde bugüne kadar 5.2 milyar TL 
kaynak kullandık. 2010 yılı bütçesinde 
ise KÖYDES Projesi için 525 milyon TL 
ödenek öngördük. Belediyelerimizin sokak 
aydınlatma hizmetleri için Hazineden 705 
milyon TL kaynak ayırdık. İl özel idareleri-
ne devredilen Köy Hizmetleri personelinin 
maaş ödemeleri için 1.5 milyar TL ödenek 
öngördük. Mahalli idareler gelir reformu 
kapsamında küçük belediyelere destek 
amacıyla 169 milyon TL denkleştirme öde-
neği koyduk. Belediyelerin katı atık ve atık 
su arıtma tesisi yapımlarını destelemek 
amacıyla 79 milyon TL kaynak ayırdık. 
Böylece 2010 yılı bütçesinde mahalli idare-
lere toplam 22.1 milyar TL ödenek ayırdık. 
Bu, bütçemizin yüzde 7.7’sini oluşturmak-
tadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki 
yatırımlara öncelik vermek kaydıyla 2009 
yılında 3,3 milyar TL harcama yapmayı 
planlıyoruz. 2010 yılı bütçesinde bu proje 
kapsamında ayırdığımız kaynak tutarı yak-
laşık 4 milyar TL’dir. Diğer bölgesel projeler 
için de 2 milyar TL kaynak ayırdık. Diğer 
taraftan geçen yıl uygulamaya başladığımız 
cazibe merkezlerini destekleme programla-
rını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 

2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 
AR-GE harcamaları için toplam 2 milyar 
25 milyon TL kaynak ayırdık. Bu kapsam-
da 2010 yılında TÜBİTAK ve üniversite-
lerimizin bilimsel araştırma geliştirme 
projeleri için yaklaşık 1.1 milyar TL ayır-
dık. Ayrıca üniversitelerimizin öğretim 
elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde karşı-
layabilmeleri için 2009 yılında 5000 adet 
ilave atama izni verdik. 2010 yılında ise bu 
amaçla öğretim elemanları için ilave 7000 
adet atama izni vereceğiz. 2010 yılı bütçe-
si, küresel krizden çıkışa katkı sağlayacak, 
sürdürülebilir büyüme ve kalkınmayı 
amaçlayan, istikrarın ve refahın artırılma-
sını dikkate alan, dar gelirli kesimleri göze-
ten, mali disipline titizlikle riayet eden bir 
bütçedir. 2010 yılı bütçesi ile eğitime ve 
sağlığa daha fazla kaynak ayırıyoruz. Sos-
yal destekleri artırarak sürdürüyoruz. Reel 
kesimi ve çiftçimizi desteklemeye devam 
ediyoruz. AR-GE’yi destekliyoruz. Bölgesel 
gelişmeye yönelik yatırımları artırıyoruz.

Sayın Başkan… değerli milletvekilleri…

Türkiye güven ve istikrar zemininde 
yoluna devam ediyor. 7 yılda Türkiye’ye 
birçok hayırlı ilki yaşattık… 7 yılda ülke-
mizi ekonomisiyle, dış politikasıyla, de-
mokrasisiyle farklı bir kulvara taşıdık… 7 
yılda ülkemizi eğitimden sağlığa, adaletten 
emniyete, ulaştırmadan enerjiye, tarım-
dan sosyal yardımlara kadar her alanda 
yatırımlarla kalkındırdık, geliştirdik, daha 
ileri noktalara taşıdık. Çok daha fazlasını 
yapabiliriz… Ülke olarak, millet olarak çok 
daha fazlasını başaracak güce ve iradeye 
sahibiz. Bu milletin özgüveni tamdır… Bu 
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millet, tarihinden, kültüründen, özellikle 
de birlik ve beraberliğinden, kardeşliğin-
den aldığı güçle bütün engelleri aşabilir, 
bütün hedeflere ulaşabilir.

Hükümet olarak aziz milletimizin rehber-
liğinde geleceği inşa ediyoruz. Çok büyük 
hedef lerimiz var… Cumhuriyetimizin 
100’üncü kuruluş yıldönümüne, 2023 yı-
lına bambaşka bir Türkiye olarak girmek 
istiyoruz… O gün Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne katılımı gerçekleştirmiş, demok-
ratik standartlarını yükseltmiş, dünya sah-
nesinde küresel bir güç olarak daha fazla 
ağırlığı, daha fazla itibarı olan bir ülke 
olarak yer alacağına yürekten inanıyoruz. 
O gün Türkiye’nin ihracatının 500 milyar 
dolar seviyesine, ithalatının 500 milyar 
dolar seviyesine, dış ticaret hacminin 1 
trilyon dolar seviyesine ulaştığını görmek 
istiyoruz. Ve o gün, dünyanın en büyük ilk 
10 ekonomisine girmiş bir Türkiye hedefli-
yoruz. 81 vilayetinde, 780 bin kilometreka-
resinde insanların tam bir huzur ve refah 
içinde yaşadığı, kaygılarından korkula-
rından kurtulmuş, birlik ve bütünlüğünü 
sarsılmaz bir şekilde perçinlemiş Türkiye 
hiç uzağımızda değil… Milletin devletle 
kaynaştığı, adaletin bütün kurumlarıyla, 
bütün kurallarıyla en modern şekilde te-
sis edildiği, insanların umutla, heyecanla, 
coşkuyla geleceğe odaklandığı bir Türkiye 
mümkün…

Biz buna inandık ve Türkiye’yi bugünlere 
getirdik… Daha fazlasına inanıyoruz ve 
Türkiye’yi o seviyelere de taşıyacağız… Ge-
rilimle kaybedecek tek bir saniyemiz yok… 
Türkiye’ye fayda sağlamayacak tartışma-

larla yitirecek tek bir anımız yok… Heba 
edecek, israf edecek, savuracak enerjimiz 
yok, kaynağımız yok… Hırsın, kibrin, şahsi 
çıkarın, ikbal ve makam kaygısının istikba-
limizin önüne geçmesine izin veremeyiz… 
Küçük hesaplarla Türkiye’nin imkanla-
rını yitirmesine müsaade edemeyiz. Bu 
milletin fertleri arasına nifak tohumları 
ekilmesine, bin yıllık kardeşliğimizin tah-
rip edilmesine, husumete, çatışmaya göz 
yumamayız. Türkiye çok büyük bir fırsat 
yakaladı… Türkiye ekonomide atılım yapı-
yor, Türkiye dış politikada atılım yapıyor, 
Türkiye demokratikleşmede, sosyal yaşam-
da atılım yapıyor… Türkiye zincirlerinden, 
prangalarından kurtulmuş şekilde mutlu, 
huzurlu geleceğini şekillendiriyor…

Aziz milletimizle birlikte bu kutlu yolda 
yürümeye devam edeceğiz. Türkiye’yi hak 
ettiği seviyelere ulaştırmak için gece gün-
düz çalışmaya devam edeceğiz. 2010 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinin ülkemi-
ze, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 
Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz, 
birlikte mutluyuz, birlikte umutluyuz… 
Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür 
ediyor, değerli heyetinizi saygıyla selamlı-
yorum… 
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Sayın kurul üyeleri... değerli katılımcı-
lar... değerli basın mensupları… Hepinizi 
en içten sevgi ve saygılarımla selamlı-
yorum. Yirminci toplantısını yaptığımız 
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’na, on 
birinci defa başkanlık etmekten büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Kurulumuz, 2004 yılı 
Eylül ayından beri hiç aksamadan, yılda 
iki defa düzenli olarak toplanmaktadır. 
Kurul, faaliyete başladığı 1983’ten 2004 
yılına kadar geçen 21 yılda sadece 9 kere 
toplanabilmişti. Son 5 yıldaki istikrar göz 
önüne alındığında, Hükümet olarak bilim, 
teknoloji ve yenilik çalışmalarına ne kadar 
önem verdiğimiz daha iyi anlaşılabilir. 

Ankara | 15 Aralık 2009 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
20. Toplantısı
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Değerli arkadaşlarım…

2004 yılından bugüne bu alanda alınan 
mesafe ve yakalan ivme, memnuniyet 
vericidir. Ülkemiz, uygulanan doğru politi-
kalarla, son yıllarda bilim, teknoloji ve ye-
nilik alanında büyük bir atılım içine girdi. 

Bilim ve teknolojide koyduğumuz hedef-
lere doğru hızla yol aldığımızı işaret eden 
bazı göstergeleri sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. 2008 sabit fiyatları ile 2002 yılında 
2.3 milyar TL olan Ar-Ge Harcamaları 
2008 yılında 6.9 milyar TL’ye çıktı; yani 
üç kat arttı. Bilimde, araştırmada en kritik 
husus ülkelerin sahip olduğu Ar-Ge perso-
nelinin nitelik ve niceliğidir. 2002 yılında 
29 bin olan tam zaman eşdeğer araştırma 
personeli sayısını, 2010 yılında 40 bine 
yükseltmeyi hedef lemiştik. Bu hedefi, 
2006 yılında yakaladık. 2013 yılı hedefini 
150 bine çıkarttık. Ülkemizdeki tam za-
man eşdeğer Ar-Ge personeli, 2008 yılında 
67 bine ulaştı. 

Görüldüğü gibi, yeni hedefimize doğru da 
hızla yol alıyoruz. Türkiye, son beş yılda, 
hem Ar-Ge harcamalarını hem de Ar-Ge 
personelini en hızlı artıran dünyadaki 
ikinci ülke oldu. Ancak, Ar-Ge harcama-
larının GSYİH içindeki payının yüzde 2 
olması hedefine ulaşmak için daha fazla 
gayret sarf etmemiz gerekiyor. Bu doğrul-
tuda gayret de ediyoruz ve etmeye devam 
edeceğiz. Bu alanda başlattığımız Ar-Ge 
atılımın sürdürülebilmesi için, dünyada 
yaşanan krize rağmen, 2009 yılında TÜBİ-
TAK bütçesine 200 milyon lira ek ödenek 
tahsis ettik.

Sayın kurul üyeleri... 

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, sana-
yimiz de Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında 
elini taşın altına koymaya başladı. 2008 yılı 
istatistiklerine baktığımızda özel sektörün 
Ar-Ge harcamaları, tarihimizde ilk kez, yük-
seköğretim sektörünü geçti. Özel sektörün 
2002 yılındaki toplam Ar-Ge harcaması, 
sabit fiyatlarla, 675 milyon lira iken, bu 
rakam 2008 yılında 3 milyar liraya çıktı. 
Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı 
yüzde 44’e yükseldi. 2008 yılında, ülkemiz-
de Ar-Ge’ye ayrılan mali kaynağın yüzde 
47’inin özel sektör, yüzde 32’inin kamu, 
yüzde 16’ının yükseköğretim sektörü ta-
rafından fonlandı. Özel sektör, araştırma 
ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin hem 
fonlanmasında, hem de gerçekleştirilme-
sindeki öncü yerini güçlendirmeye başladı. 
Gelişmiş ülkelerde bu oran daha yüksektir. 
Kurulumuz tarafından 17’inci toplantıda 
belirlenen 2013 hedefimiz, özel sektör pa-
yının yüzde 60’a çıkmasıdır. Gelişmeler, bu 
hedefi yakalayacağımızı göstermektedir. 

Özel sektörde çalışan araştırmacı sayısı da, 
özel sektör tarafından bu alana yapılan ya-
tırıma paralel olarak hızlı bir artış gösterdi. 
Özel kesimde çalışan tam zaman eşdeğer 
Ar-Ge personeli sayısı, 2002’de 6.000 iken 
bu sayı 2008’de 27.000’i geçti; yani 4.5 kat 
arttı. Bir başka deyişle, 2008 itibariyle, ülke-
mizdeki 67 bin Ar-Ge personelinin 27 bini 
özel kesimde görev yapmaktadır. Hükümet 
olarak, özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerini ve 
özgün teknoloji çalışmalarını sürdürebil-
mesi için gerekli ortamı ve iklimi oluştur-
maya devam edeceğiz. Çünkü, her zaman 
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söylediğim gibi, Türkiye bilmelidir, bildiği-
ni kullanmalıdır, özgün bilgisini ve tecrübe 
birikimini kullanarak üretmelidir. Rekabet 
için özgün bilgi, özgün teknoloji gerekir. 
Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetleri 
için verdiğimiz her türlü destek, sonunda, 
istihdam olarak, vergi geliri olarak, ihracat 
olarak geri dönmektedir. 

Bu doğrultuda, son yıllarda sağlanan Ar-Ge 
ve yenilik projelerine verilen devlet des-
teklerindeki önemli artışlar sağlandı. 5746 
sayılı Kanun ile getirilen Ar-Ge ve yenilik fa-
aliyetlerine vergi indirimleri, özel sektörün 
Ar-Ge çalışmalarına ciddi ivme kazandırdı. 
Bu çalışmaların sonuçlarını, bir önceki 
Kurul toplantımızda otomotiv sektöründen 
örneklerle izlemiştik. Bugün de makine 
imalat sektöründeki gelişmeleri beraberce 
değerlendireceğiz. Toplantılarımızda, 6’şar 
aylık dönemler itibariyle, Bilim ve Tekno-
loji Yüksek Kurulu olarak yaptıklarımızı, 
politika ve stratejilerimizi gözden geçiriyo-
ruz. Bunun yanında, destek sağlayan kamu 
kuruluşlarımızla birlikte, üniversitelerimiz, 
sanayimiz ve araştırma enstitülerimizin 
faaliyet sonuçlarını değerlendiriyoruz. 
Bundan sonraki toplantılarımızda da, per-
formans ve etki değerlendirmeleri dahil 
olmak üzere, bu değerlendirmelerimize 
devam edeceğiz.

Değerli bilim insanlarımız… 

2005- 2010 döneminde himayemiz altına 
aldığımız dört alandan birisi, ülkemizde 
Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesi, bilim in-
sanı yetiştirilmesi ve geliştirilmesiydi. Milli 
Eğitim Bakanlığı, her yıl önemli sayıdaki 
gencimizi yurt dışına eğitime göndermeye 

devam ediyor. Bir anlamda bilim elçileri 
olarak da kabul ettiğimiz bu gençlerimiz, 
Türkiye Araştırma Alanı ile diğer ülkelerin 
bilim camiası arasında önemli bir köprü 
oluşturuyor. Devlet Planlama Teşkilatı, 
“Öğretim Üyesi Yetiştirme”, “Araştırmacı 
Yetiştirme ve Sanayi Doktora” Programları 
ve araştırma altyapıları için destek veriyor. 
Böylece, hem ülkemizde bilim insanı nite-
lik ve niceliğinin, hem de üniversitelerimi-
zin araştırma potansiyelinin gelişmesine 
katkı sağlıyor, Bu dönemde, TÜBİTAK’ın 
üniversitelerimize sağladığı bilimsel proje 
destekleri ve bilim insanı destekleri kat 
kat arttı. Üniversitelerimizin araştırma 
faaliyetlerine çok önemli katkılar sağlandı. 
Sanayi ve Ticaret Baklanlığının SAN-TEZ 
programı ile, üniversitelerimizdeki bilgi 
birikimi ile sanayimizdeki tecrübe birikimi 
bir araya gelmeye ve yeni değerler üretil-
meye başladı. 

Kurulumuzun 18. toplantısında, ülkemi-
zin uluslararası araştırmacılar için cazibe 
merkezi olmasının önündeki engelleri 
kaldırmasını kararlaştırmıştık. Bu amaçla 
oluşturulan “Uluslararası Araştırmacılar 
Koordinasyon Komitesi” verimli çalışmalar 
yaptı. TÜBİTAK koordinasyonunda, çok 
sayıdaki kurumumuzun birlikte yaptıkları 
çalışmalar neticelerini vermeye başladı. Bu 
çalışmaları dikkatle izliyoruz. Bize gelen 
önerileri değerlendirip, üzerimize düşenle-
ri hiç gecikmeden yerine getiriyoruz. Örne-
ğin, 403 sayılı Türk vatandaşlığı kanununda 
yapılan değişiklik ile bilim teknik alanında 
Türkiye’ye olağanüstü hizmeti geçmiş veya 
hizmeti geçeceği düşünülen kimselere va-
tandaşlığa geçişte ayrıcalık sağladık. Artık 
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dünyanın neresinden neşet ederse etsin, 
tüm bilim insanlarına kapılarımız açılmış-
tır. Aslında, bu yapılanları, tarihte ilk yapan 
bizler değiliz. Daha 13. yüzyılda Doğudan, 
Batıdan, Orta Asya’dan, İspanya’dan gelen 
bilim insanlarına Anadolu’yu, Bursa’yı, 
İstanbul’u Konya’yı vatan edinmeleri için 
adımlarına altın döken bir kültürün, mede-
niyetin mirasçıları olarak görevimizi yerine 
getiriyoruz.

Değerli katılımcılar… 

Bilim, teknoloji ve yenilikte gelişmenin di-
ğer bir koşulu ise diğer ülkelerle bu konu da 
işbirliği yapılmasıdır. Bilim ve sanat izole 
ortamlarda, kendinizi dünyadan soyutlaya-
rak yapılmaz. Bu nedenle, bilim ve teknolo-
jide uluslar arası ilişkilerin gelişmesi için 
hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Avrupa 
Birliği 6. ve 7. Çerçeve Programlarına katı-
lım için önemli miktarlarda kaynak ayırdık. 
6. Çerçeve Programından arzuladığımız 
sonuçları alamadık ama 7. Çerçeve Progra-
mında şu ana kadar gösterilen performans 
beklentileri karşılıyor. Ancak, hem sana-
yimizden, hem de üniversitelerimizden 
ve araştırma kurumlarımızdan daha fazla 
gayret bekliyoruz. Hükümetlerimiz döne-
minde, bilim ve teknoloji, dış politikamızda 
önemli bir yere taşınması, hem araştırma 
kapasitemizin artmasına, hem de uluslar 
arası ilişkilerimize olumlu katlı sağlamak-
tadır. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bu dönemde önceliklerimizi belirlerken, 
Vizyon 2023 Strateji Belgesini, ülkemizin 
ihtiyaçlarını ve gerekli yetkinlik düzeylerini 

göz önüne aldık. Özellikle, iki alanı öncelikli 
alan olarak belirledik. Bunlar savunma araş-
tırmaları ve uzay araştırmalarıdır. 2005 yı-
lından itibaren, bu alanlara önemli kaynak-
lar aktardık, sonuçlarını da almaya başladık. 
Önümüzdeki toplantılarda, gerek kamu ku-
rumları öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda 
özel sektör, üniversitelerimiz ve araştırma 
enstitülerimiz tarafından hayata geçen pro-
jeleri hep birlikte değerlendireceğiz. 

Bu dönemde başarılan ilklerden biri de, 
yıllardır gereken önem verilmeyen sosyal 
bilimler alanının da öncelikli alan haline 
getirilmesi, verilen desteklerle, bu alanda 
da araştırma kapasitesinin oluşmaya başla-
masıdır. Sosyal ve beşeri bilimlere, çok daha 
önce önem ve destek verilmeye başlasaydı, 
bugün karşı karşıya olduğumuz pek çok sos-
yal sorun olur muydu? Olsa dahi, çözümler 
için bu kadar fazla zaman kaybeder miydik 
diye sormadan edemiyorum. Pek çok alanda 
olduğu gibi, bugün tartışa geldiğimiz pek 
çok sorunu, bilimi, aklımızı, sahip olduğu-
muz her türlü değeri doğru kullanarak aşa-
cağımıza inancım tamdır. Uzlaşmayla, el ve 
gönül birliğiyle bunu başaracağız.

Bütün bu çalışmalardan nihai olarak bekle-
diğimiz, yaşam kalitemizin ve ülkemizin re-
kabet gücünün yükseltilmesidir. Bunun tüm 
yurt sathına yayılmasıdır. Bilim, teknoloji 
ve yenilik çalışmalarında gücümüzü birleş-
tirmek ve potansiyelimizi ortaya çıkarmak 
amacıyla bölgelerimizde yapılan “Ar-Ge Gün-
lerinin” önemli olduğuna inanıyorum. Tüm 
illerimizde, valilerimizin, rektörlerimizin, 
sanayi odalarımızın, belediye başkanlarımı-
zın bir araya gelerek, yenilik ve araştırma 
faaliyetlerine hız vermelerini bekliyorum.
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Değerli katılımcılar…

Dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi ara-
sına girme hedefimize ulaşmada Ar-Ge ve 
yenilik çalışmaların yaşamsal bir önemi 
olduğu bilinciyle, bu konuya her zamankin-
den fazla yoğunlaşmamız gerekmektedir. 
11. kez bir araya geldiğimiz bugün, şöyle 
bir geriye doğru baktığımda, yapılanlar-
dan ve aldığımız mesafeden memnuniyet 
duyuyorum. 2004 Eylül ayında yaptığımız 
10. toplantımızda ve daha sonraki toplan-
tılarımızda oluşturduğumuz politika ve 
stratejiler ile bunların hayata geçirme yön-
tem ve mekanizmaların doğru olduğunu 
değerlendiriyorum. Tarım Bakanlığının ve 
TÜBİTAK’ın araştırma enstitülerinde, üni-
versitelerimizde ve sanayimizde yürütülen 
projelerden yüzümüz güldüren sonuçları 
almaya başladık. 

Bu sonuçlar, bir olursak, beraber olursak, 
koyduğumuz hedeflere odaklanırsak, bilimi 
ve bildiğimizi kullanırsak, bilenlere imkan 
sağlarsak, ne kadar başarılı olacağımız 
konusunda bizlere özgüven kazandırıyor. 
Daha önce yurt dışından aldığımız pek çok 
şeyi yurt içinde üretmeye ve yurtdışına 
ileri teknoloji ürünlerini satmaya başladık. 
Ar-Ge yatırımları uzun vadeli yatırımlardır. 
Mesela, bugün lise çağlarında olan bir genci-
mizin, bilgi üreten, bildiği ile ülkesine yarar 
sağlayan bir insanı olması için en az 15 yıl 
gerekir. Biz çalışmalarımızı bu perspektifle 
yapıyoruz. Ama memnuniyetle öğrendim 
2009 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyat-
larına 35 lise öğrencimiz katılmış. Bunlar-
dan 34’ü madalya ile dönmüştür. Hiçbir 
uluslar arası olimpiyat şampiyonasından 
böyle bir sonuç aldığımızı hatırlamıyorum. 

Bu yolda emin adımlarla ve sabırla ilerliyo-
ruz; ilerlemeye devam etmede kararlıyız.

Tüm olumlu gelişmelere rağmen, gelişmiş 
ülkelerle mukayese ettiğimizde, Türki-
ye’mizin sahip olduğu büyük potansiyeli 
göz önüne aldığımızda Ar-Ge ve yenilik 
çalışmalarında birlikte yakalayabileceğimiz 
yeni fırsatlar ile kat edebileceğimiz uzun bir 
yolumuzun olduğu açıktır. Bu inançla, daha 
önceki yıllarda da olduğu gibi, kamu kaynak-
larından Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına ver-
diğimiz desteği artırmaya devam edeceğiz. 
Ar-Ge faaliyetleri için gerekli esnekliği sağla-
yan yasal ve idari altyapının geliştirilmesini 
sağlayacağız. 

Bakan arkadaşlarımdan, bürokrasimizden, 
üniversitelerimizden, kamu kuruluşlarımız-
dan ve özel kesimden beklentim odur ki, 
bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetleri 
ile araştırmacılara pozitif ayrımcılık yapa-
lım, yapmaya devam edelim. Çünkü bilim ve 
teknoloji, sosyal ve ekonomik tüm alanları 
etkileyen yatay bir alandır. Bilim ve teknolo-
jiye yatırım, geleceğe yatırımdır. Bu alana ne 
kadar çok yatırım yaparsak, ne kadar çok bi-
lim insanına sahip olursak, geleceğe o kadar 
güvenle bakabilir, bugün hayal gibi görünen 
pek çok şeye erişebiliriz.

Değerli katılımcılar…

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik atılı-
mında olağanüstü gayretle çalışan tüm bilim 
insanlarımıza, kuruluşlarımıza ve kişilere en 
içten şükranlarımı sunuyorum. Bilim Tek-
noloji Yüksek Kurulu 20. Toplantı’sının ülke-
miz için, milletimiz için, insanlık için yararlı 
olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 
valiler toplantımızın ülkemize, şehirleri-
mize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum. Ankara’daki değerlendirmele-
rinizin, istişarelerinizin; görevde bulundu-
ğunuz illerdeki başarılarınıza doğrudan 
katkı yapacağına yürekten inanıyorum.

Türkiye, nüfus ve yüzölçümü itibariyle de 
büyük bir ülke. Birbirine uzaklığı 30 kilo-
metre, 50 kilometre olan illerimiz bile her 

açıdan çok büyük farklılıklar arz edebili-
yor. Dolayısıyla, her bir valimiz çok farklı 
tecrübeler ediniyor ve bu toplantıların, 
kazanılan tecrübeleri paylaşma açısından 
yararlı olacağını düşünüyorum. Konuşma-
mın hemen başında, dün de dile getirdi-
ğim bir uyarımı doğrudan muhataplarına 
aktarmakta fayda görüyorum: Türkiye 
genelinde kış şartları çok çetin yaşanıyor. 
Sıcaklık mevsim normallerinin çok çok 
altında seyrediyor ve kar yağışı da hayatı 
olumsuz etkiliyor.

Ankara | 14 Aralık 2009 

Valiler Toplantısı 
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Tüm valilerimizin, yerel yönetimlerle de 
işbirliği içinde bu olumsuz şartlarla kı-
yasıya mücadele etmelerini ben özellikle 
rica ediyorum. İnanıyorum ki her biriniz 
illerinizde gerekli tedbirleri aldınız, ge-
rekli uyarıları yaptınız. Ancak, şartların 
zorlaşmasıyla birlikte, yaşanabilecek 
sorunların en acil şekilde çözümü de ha-
yatiyet arz ediyor. Açıkçası,  21’inci yüzyıl 
Türkiye’sinde yol kapandığı için hastaneye 
götürülemeyen, kızaklarla çekilen, yolda 
uzun saatler mahsur kalan hasta manzara-
ları görmek istemiyorum, bunu Türkiye’ye 
de yakıştıramam. Bazı illerimizde imkan-
lar kısıtlı, araçlar kısıtlı, coğrafi şartlar acil 
müdahaleye izin vermiyor olabilir. Ama 
en azından bu manzaraları asgariye indi-
rerek, acil müdahaleye hazırlıklı olmak, 
buna ilişkin tedbirler geliştirmek müm-
kün diye düşünüyorum.

İsviçre’de kış şartları bizden daha çe-
tin geçiyor… Fransa’da, Almanya’da, 
Avusturya’da hakeza… Kuzey Avrupa 
ülkeleri yılın büyük bölümünde ağır kış 
şartları yaşıyor… Bunu biz de başarmak 
durumundayız. Çok daha iyisini yapabili-
riz ve bunu başarmak, yerel idarecilerimiz-
le birlikte sizlerin elinde. 

Bakınız, bu tür toplantılarda sıklıkla dile 
getirdiğim bir husus var… Valilerimiz, 
görev yaptıkları illerde devletin otoriter 
yüzü, somurtkan yüzü değil; tam tersine 
devletin gülümseyen yüzü, şefkat yüzü, 
sıcak yüzü olmak zorundadır. Devlet-mil-
let kaynaşmasının tesisinde valilerimiz 
en kilit noktada bulunuyorlar. Şunu asla 
unutmayınız… Millet devlet için değil, 

devlet, millet için vardır… Bizim devlet ge-
leneğimiz, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” 
felsefesi üzerine bina edilmiştir. Vatanda-
şından ürken, korkan, vatandaşına güven 
duymayan anlayış, çağdışıdır, bizim gele-
neğimizde hiçbir zaman tutunamamıştır, 
bundan sonra da tutunamayacaktır.

Devlet de vatandaşına güvenmelidir, 
vatandaş da devletine güvenmelidir. Dev-
let-millet kaynaşmasının temelini güven 
oluşturur. Devletin şefkat ve merhameti, 
vatandaşın sadakatini artırır, devlete bağ-
lılığını geliştirir. 72.5 milyon vatandaşın 
her biri birinci sınıf vatandaştır. Devlet 
nezdinde hiç birine karşı asla ayrımcılık 
içinde olamayız. Ankara’ya uzaklığı fiziken 
ne olursa olsun, Valilik binasına uzaklı-
ğı fiziken ne olursa olsun; Hakkari’nin, 
Bingöl’ün, Tunceli’nin mezrasındaki 
vatandaşla, Kırıkkale’nin, Çankırı’nın, 
Konya’nın köyündeki vatandaş devlete eşit 
yakınlıktadır, eşit yakınlıkta olmak duru-
mundadır.

Açık söylüyorum, ben, ya da İçişleri Baka-
nım, nasıl ki birkaç dakika içinde sizlere 
telefonla ulaşabiliyorsak, derdi olan sı-
kıntısı olan, ihtiyacı olan vatandaş da size 
rahatlıkla ulaşabilmeli, sıkıntısın aktara-
bilmelidir. Bu sadece çağdaş, modern, ge-
lişmiş, ilerlemiş bir yönetimin vasfı değil; 
aynı zamanda bizim kültürümüzün, tarihi-
mizin, devlet geleneğimizin de bize yükle-
diği bir asli sorumluluktur. Demokrasinin 
gelişmesi, yerleşmesi, kökleşmesi de bu sa-
yede olacaktır. Nerede olursa olsun, her bir 
vatandaş, zora düştüğünde devletin tüm 
imkanlarıyla yanında olacağını bilmeli ve 
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hissetmelidir. 72.5 milyon vatandaşın her 
biri bunu hissettiğinde, devletine, devleti-
nin kurumlarına, hukuka tam anlamıyla 
güvendiğinde, inanın, Türkiye çok daha 
farklı bir yerde olacak, demokrasimiz çok 
daha farklı bir seviyeye ulaşacaktır.

Bakınız, şurası da son derece önemli… Çö-
zemediğiniz sorunlar olabilir, imkanlar 
elvermeyebilir, şartlar iyi olmayabilir, o 
durumlarda biz gereken desteği sağlarız. 
Ama altını çiziyorum, haberdar olmadı-
ğınız bir sorunun olmaması gerekir, ben 
bunun mazeretini asla kabul etmiyorum. 
Her sorunu tamamen çözemesek bile, 
sorunu çözme gayretini asla bırakma-
malı, vatandaşımızdan ilgiyi ve güler 
yüzü esirgememeliyiz. Şehrinizdeki her 
haneden haberiniz olacak… Şu kış şartla-
rında kimin bacası tütüyor, kimin bacası 
tütmüyor bunu görmelisiniz. Bakın, öyle 
haneler var ki, çatının altında, duvarların 
arkasında nice trajediler yaşanıyor ama 
bu trajediler kapının dışına aksettirilmi-
yor. Benim vatandaşım gururludur. Yok-
luğunu gizliyor, yoksulluğunu gizliyor… 
O ne kadar gizlese de ondan haberdar 
olmak bizim boynumuzun borcudur. So-
bası olmayan evler bulunabilir. Sobasına 
atacak odunu, kömürü olmayan evler 
bulunabilir. Paltosu olmayan, ayakkabısı, 
çarığı olmayan, kalemi, defteri olmayan, 
bütün bunların üzerine evine geldiğinde 
o küçücük ellerini ısıtacağı bir sobası ol-
mayan yavrularımız bulunabilir. Bunları 
arayıp bulacağız ve koruyup kollayacağız. 
Bulamadığımız her yavrunun vebali önce 
sizin, sonra benim üzerimdedir.

Ben her fırsatta eşimle, bakan arkadaşla-
rımla, milletvekili arkadaşlarımla illeri-
mizde, ilçelerimizde böyle haneleri tespit 
ediyor, ziyaret etmeye gayret ediyorum. 
O hanelerin manzarası yürek burkuyor, 
içimizi acıtıyor. Ama siz o kapıdan gir-
diğinizde de, aç da olsa, üşümüş de olsa, 
yıpranmış, örselenmiş de olsa, sizin şef-
katinizi ta yüreğinde hissediyor, hayata 
tutunuyor, umuda yelken açıyor. Alın 
eşinizi yanınıza, ev ev dolaşın, bir çayla-
rını için, hallerini, hatırlarını sorun, ihti-
yaçlarını tespit edin ve yapılabilecek bir 
şey varsa onu da lütfen takip edin. Hani, 
Yunus Emre diyor ya: Bir Gönülü Yaptın 
İse, Er Eteği Tuttun İse, Bir Kez Hayır 
Ettin İse, Binde Bir İse Az Değil… İşte o 
şekilde biz gönüller kazanacak, gönüller 
yapacağız. 

Sıkıntıda olan insan sadece yokluk için-
de olan insan değildir. Farklı imkanlara 
sahip olmakla birlikte sıkıntı yaşayan, ac-
ziyet içinde kıvranan insanlar da olabilir. 
Biz, adalet ve merhameti, ilgi ve şefkati 
asla elden bırakmayacağız. Kim ne derse 
desin, hangi eleştiriyi getirirse getirsin… 
Şevkinizi asla kaybetmeyin, motivasyo-
nunuzu, heyecanınızı asla yitirmeyin. Bu-
gün valilerimizi, yaptıkları sosyal yardım-
lardan dolayı, fakirlerle dayanışma içinde 
olmaktan dolayı eleştirenler, bu milleti o 
yoksulluğa sevk edenlerin ta kendisidir. 
Bugün valilerimizin halkla kucaklaşma-
sını, halkla bütünleşmesini, kaynaşma-
sını, gönül birliği kurmasını eleştirenler, 
valileri kendi il başkanları gibi görme 
alışkanlığından kurtulamamış olanlardır.
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Her bir valimiz bu devletin temsilcisi-
dir… Her bir valimizin vazifesi de devleti, 
milletin hizmetkarı olarak konumlandır-
maktır.  Buna aykırı her türlü anlayış, her 
türlü yaklaşım, çağın gerisinde kalmıştır, 
demokrasiden uzak kalmıştır. Elbette, bu 
mikro sorunların yanında makro hedeflere 
de mesai ayıracağız. Valilerimizin, yerel 
yönetimlerle, işadamlarıyla, sivil toplum 
örgütleriyle, kanaat önderleriyle, özellikle 
de üniversitelerle tam bir koordinasyon 
içinde olmalarını çok önemsiyorum. Her 
birimiz, şehrimizi nasıl öne çıkarabiliriz, 
nasıl daha güzelleştirebilir, nasıl daha ile-
ri seviyelere taşıyabiliriz, bunun gayreti 
içinde olacağız. Bizzat siz projeler üretin, 
projelerinizi bizzat takip edin.

Ben başbakan olarak nasıl ülkemin işa-
damlarının yurtdışındaki sorunlarını 
çözmek için ter döküyorsam, yurtdışında 
yatırım yapmaları için onları teşvik ediyor-
sam, uluslar arası yatırımları ülkeme çek-
mek için fırsat kolluyorsam; aynı şekilde 
sizler de il bazında bunları yapmalısınız. 
Her şehrimizin potansiyeli var… Her şehri-
mizin zenginliği var… Her şehrimiz, farklı 
vasıflarıyla Türkiye’de, dünyada rekabete 
girecek güce sahip. Bunun öncülüğünü 
yapacak olan, en başta sizlersiniz.

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye büyük bir dönüşüm yaşıyor ve 
bu dönüşümün önemli itici güçlerinden 
biri sizlersiniz. Valilerimiz, klasik vali 
anlayışından sıyrıldıkça, halkımızla daha 
bir bütünleştikçe, bu olumlu değişim hız 
kazanacaktır. Yönetim anlayışımız değiş-

tikçe, olumluya döndükçe, inanın ülke 
değişecektir. İşte onun için, heyecanla, 
coşkuyla, insan odaklı hizmet anlayışıyla 
her birinizin kutlu bir yarışın içinde olma-
nızı arzu ediyor ve bekliyorum. Ben, masa 
başında evrak imzalayan vali profilinden 
çok, çizmelerini giymiş, eline kazmayı, kü-
reği almış, iş makinesinin başına geçmiş, 
çalışmaları yakından takip eden, koordine 
eden, köylerine su getiren vali profilinin 
Türkiye’yi değiştireceğine inanıyorum. İş-
çinin, köylünün, memurun, esnafın, emek-
linin derdiyle dertlenen vali profilinin 
Türkiye’yi dönüştüreceğine inanıyorum. 
İşadamlarıyla ölçülü bir ilişki geliştiren, 
üniversiteyle işbirliği yapan, şehrinde 
uzlaşmayı, koordinasyonu tesis eden bir 
valinin şehrini ve ülkesini geliştireceğine 
inanıyorum. Her birinizin bu şekilde gay-
retle hizmet ürettiğinizi de biliyor, bir kez 
daha ülkem ve milletim adına sizlere şük-
ranlarımı sunuyorum.

Değerli valilerimiz, değerli arkadaşlarım…

2010 yılı, Milli Birlik ve Kardeşlik Pro-
jemizin ivme kazanacağı, bu alanda çok 
daha somut adımların atılacağı bir yıl 
olacak. Bu noktada yapılacakları kısa-orta 
ve uzun vadeli olarak ayırdık; kısa vadeli 
çalışmalarımızı yaptık, orta vadede yasal 
değişiklik ve mevzuat düzenlemelerini bu-
günlerde gündeme taşıyoruz. Uzun vadede 
de Anayasa’da gerekli düzenlemeler yapı-
lacak ve demokratik bir Anayasa özlemi 
inşallah giderilecek.

Öncelikle şu hususu altını çizerek dikkat-
lerinize sunmak istiyorum: Milli Birlik 
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ve Kardeşlik Projesi bir devlet projesidir 
ve muhatabı da milletimizdir. Bu proje, 
bir partinin, bir siyasi görüşün, bir siyasi 
anlayışın değil; devletin projesidir ve he-
def de devletin milletiyle bütünlük içinde 
geleceğe yürümesidir. Bu çalışmaların 
amacı, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü 
her türlü tehlike ve tehditten korumak, 
temel sorun alanlarını rahatlatarak sosyal 
restorasyonu başarıyla gerçekleştirmektir. 

Her şeyden önce şu noktayı hatırlatmak is-
terim… Güvenlik, vatandaşın temel hak ve 
hürriyetlerini özgürce, rahatça, serbestçe 
kullanması için vardır. Güvenliğin amacı, 
vatandaşı, bir şehri, bir bölgeyi baskı altı-
na almak asla değildir. Başta da belirttim: 
Vatandaşını tehdit olarak gören bir anlayış 
çağdışıdır. Vatandaşını bertaraf etmek, 
vatandaşını safdışı bırakmak, onu saflara 
ayırmak, bu doğrultuda kirli senaryolar 
hazırlamak demokrasi dışı olduğu kadar 
çağdışıdır, insanlık dışıdır. Modern bir 
ülkeye, ileri bir demokrasiye bu anlayış ya-
kışmaz. Elbette var gücümüzle tehditlerle 
mücadele edeceğiz, tüm imkanlarımızı se-
ferber edecek ve bölücü, yıkıcı girişimlere 
set çekeceğiz.

Terörle mücadelede asla ve asla zafiyet ka-
bul etmiyoruz ve bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da terörle mücadelemiz aynı 
azimle devam edecek. Ancak, güvenlik ile 
demokrasi arasında o ince çizgiyi, o hassas 
dengeyi muhafaza etmek de devletin tüm 
unsurlarıyla birlikte sizin uhdeniz altın-
dadır. Esasen, şu görülmüştür ki, güvenlik 
için demokrasiden, insan hak ve hürriyet-
lerinden taviz vermek, mücadelede başa-

rıdan çok başarısızlık getiriyor. İşte onun 
için, hem terörle mücadele sürdürülecek, 
ama hem de teröre zemin hazırlayan istis-
mar alanları tek tek ortadan kaldırılacak. 

Terörle tek başına silahlı mücadelenin 
yeterli olmadığı bugün artık net olarak 
anlaşılmıştır. Bu mücadeleyi, ekonomik, 
sosyal, kültürel, psikolojik girişimlerle des-
teklemek zorundayız. Açılım bize kaybet-
tirmez, tam tersine kazandırır. Demokrasi 
bize kaybettirmez, tam tersine kazandırır. 
Türkiye’nin ulusal çıkarları, milletimizin 
aydınlık geleceği, bu sorunların çözülme-
sini, bu sıkıntıların hafifletilmesini gerek-
tiriyor. Cumhuriyet tarihimize bakınız… 
Baskıların arttığı, demokrasinin rafa kal-
dırıldığı, demokrasiden taviz verildiği her 
dönemde, devlet-millet kaynaşması yıp-
randığı kadar, ekonomi, dış politika, sosyal 
yaşam da geriye gitmiştir.

Bu kısırdöngüyle “muasır medeniyetler 
seviyesine” ulaşılamaz. Bu sorunlara gö-
zünü yumarak, görmezden gelerek 21’inci 
Yüzyıl’a damgasını vuracak, daha güçlü, 
daha itibarlı bir Türkiye inşa edilemez. 
Tüm sorun alanlarını, etnik grupların, 
inanç gruplarının sorunlarını, ekonomik 
sorunları, terör sorununu geride bırakaca-
ğız, minimize edeceğiz ve kararlı şekilde 
geleceğe ilerleyeceğiz. Bizim arzumuz da, 
niyetimiz de budur.

Şimdi önümüzdeki süreçte, demokra-
tikleşme yolunda tarihi adımlar atmaya 
hazırlanıyoruz. Çeşitli kurumlar ihdas 
edecek, modern ve demokratik kurumları 
hayata geçirecek, uygulamayı tam bir has-
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sasiyet içinde yapacak ve Türkiye’ye yeni 
bir ufuk, yeni bir vizyon kazandıracağız. 
Yapacağımız düzenlemelerin şehirlerimiz-
de uygulanması, tek tek bireylere ulaşması 
en çok da sizlerin gayretleriyle olacak. 
Süreçte provokasyonlar olacaktır, kışkırt-
malar olacaktır, tahrikler olacaktır… Bazı 
şehirlerimizin, bazı kitlelerin hassasiyetle-
ri kaşınmaya çalışılacaktır. 

Bunların hepsine hazırlıklı olmanızı bil-
hassa istiyorum. İstismar zeminlerini 
kaybedenler, nemalandıkları sorunları yi-
tirenler, siyaset yapma gerekçeleri ortadan 
kalkanlar, süreci germek için her türlü yola 
başvurabilir. Hepsine karşı uyanık olaca-
ğız. Demokrasi içinde, hukuk çerçevesinde 
tüm bu senaryoları bertaraf etmek için 
müteyakkız olacağız. On yıllar boyunca 
Türkiye’nin büyümesine, gelişmesine, iler-
lemesine, en modern imkanlara kavuşma-
sına, potansiyelini, zenginliğini azami de-
recede kullanmasına karşı çıkanlar, bunun 
önünde duvar gibi dikilenler oldu.

Böyle tarihi bir atılımı da yine aynı bahane-
lerle engellemek isteyenler olacaktır. Tür-
kiye büyümesin, gelişmesin, kardeşliğini 
pekiştirmesin diyenler olacaktır. Bunların 
hiçbirine aldırmayacak, bu büyük projeyi, 
bu tarihi projeyi Türkiye’nin ve milleti-
mizin lehine sonuca ulaştıracağız. Bu son 
derece önemli ve son derece hayırlı süreçte 
en stratejik konumda sizler bulunuyorsu-
nuz. Elbirliğiyle, gönül birliğiyle bu süreci 
tamama erdirelim ve tarihe, gururla anaca-
ğımız bir kayıt düşelim istiyorum. Ben siz-
lere inanıyorum… Milletim size inanıyor, 
size güveniyor ve sizden büyük işler bekli-

yor. Yolunuz açık olsun diyorum, hepinize 
kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. 
Şehirlerinize sağ salim dönmenizi temenni 
ediyor, oradaki tüm vatandaşlarıma en kal-
bi selamlarımı iletmenizi rica ediyorum. 
Toplantınızın da başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağ olun, var olun.
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Çok değerli katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; Memur-Sen 
Konfederasyonu tarafından düzenlenen 
Uluslararası Demokrasi Kongresi’ne başa-
rılar diliyorum.

Açıkçası, Memur-Sen, son derece isabet-
li bir konu başlığıyla, çok değerli bilim 

adamlarımızın, siyasetçilerin, uzmanların 
katılımıyla 3 gün sürecek bir bilgi ziyafeti 
ve beyin fırtınası başlatıyor. Bu vesileyle 
Memur-Sen’i, değerli Genel Başkanını, 
tüm yöneticileri, katılımcıları ve katkı ve-
renleri tebrik ediyorum.

Tabii, konuşmamın hemen başında, iki 
hafta önce, 6 Ocak’ta vefatının 10’uncu yıl-

Ankara | 25 Ocak 2010 

Memur-Sen Konfederasyonu 
Uluslararası Demokrasi Kongresi
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dönümünde hasretini bir kez daha yüreği-
mizde hissettiğimiz değerli insan Mehmet 
Akif İnan’ı da bir kez daha rahmetle anı-
yorum. Merhum Akif İnan, Yankı şiirinde 
aslında o günden bugüne seslenmiş, adeta 
bizlere vasiyetini bildirmişti… Şöyle diyor-
du: Toprak Kuşatınca Ten Kafesini… Yeni 
Bir Gündür Göçümüz Bizim… Kalkarız, 
Rüyadan Uyanır Gibi… Ben Ki Yeryüzüne 
Ağdım Ağalı… Dolandım Cezbeyle Yolculu-
ğumu… Bekledim, Doğacak Ufuklar Gibi… 
Size Bir Mirastır İniltilerim… Sevdalar, 
Coşkular Ve Gözyaşları… Yol Bulsun, İçler-
de Yankılanır Gibi…

Evet… Akif Hocamızın sevdaları, coşkula-
rı, ufku ve umudu ondan bir miras olarak 
bugün son derece gür bir sedayla yankıla-
nıyor. Bu gür sedanın sahibi Memur-Sen’e 
de bir kez daha emek mücadelesinde başa-
rılar diliyorum. Bundan tam 15 yıl önce, 
28-29 Ocak 1995’te İstanbul’da, merhum 
Akif İnan’ın kurucusu ve Başkanı oldu-
ğu Eğitimciler Birliği Sendikası’nın da 
katkılarıyla Yerel Yönetimler ve Eğitim 
Sempozyumu’nu düzenlemiştik. Memur-
Sen Başkanı Ahmet Bey de o Sempozyu-
mu hatırlayacaktır, kendisi de orada görev 
almıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığımın ilk yılında düzenlediğimiz 
o sempozyum Belediye personeli için fay-
dalı olmuş, geniş de yankı uyandırmıştı. 

Orada yapılan konuşmalara baktım… 
Merhum Akif Hocamızın konuşmasına, 
benim yaptığım konuşmaya göz attım… 
Şunu üzülerek kaydetmek durumunda-
yım… Türkiye bir yandan çok hızlı ölçüde 
değişim ve dönüşüm yaşarken, diğer bir 

yandan bazı gündem maddelerini, bazı 
tartışma konuların bir türlü eskitemiyor, 
bir türlü aşamıyor. Neredeyse 100 yıldır, 
hatta ondan da fazla bir süredir bu ülke 
döne döne irtica kavramını tartışıyor. La-
iklik kavramı, anlamı belliyken, özü bel-
liyken, hedefi, amacı belliyken yaklaşık 
100 yıldır bizde yine sürekli tartışılıyor. 
Takiyye gibi, sivil vesayet, sivil diktatör-
lük gibi kavramlar belli periyotlarla ısıtı-
lıp ısıtılıp ülkenin gündemine taşınıyor. 
Milli irade hala tartışma konusu yapılmak 
isteniyor; demokrasi’ye yönelik tehditler, 
vesayet, sivil diktatörlük, sivil faşizm gibi 
kavramlar gündemden hiç düşmüyor.

Açıkçası, Türkiye’de bazılarının gündemi 
ve o bazılarının ülkeye empoze etmeye 
çalıştıkları gündem hiç ama hiç değişmi-
yor… Bakınız, son birkaç haftadır belli 
çevreler bir tartışma başlattı… “Türkiye 
sivil diktatörlüğe gidiyor” dediler, “Tek 
Parti Diktatörlüğü” dediler, “Sivil vesayet, 
sivil faşizm” dediler… Değerli arkadaşla-
rım, bu tartışmalar ibretlik tartışmalar-
dır… Bu tartışmaların ibretlik olduğu, işte 
yayınlanan o eski gazete manşetleriyle, 
vesikalarla da ortaya konulmuştur. Mer-
hum Adnan Menderes’i idam sehpasına 
götüren 40 yıl önceki manşetlerle bugün 
atılan manşetler arasında içerik itibariy-
le bir fark yok. Merhum Özal için atılan 
manşetlerle, yazılan köşe yazılarıyla 
bugünküler arasında fark bulamazsınız. 
40 yıl önceki, 15-20 yıl önceki iftiralar, 
ithamlar, senaryolar, kışkırtmalar ile bu-
günkülerin nasıl paralellik arz ettiğini, 
muhteviyatın nasıl aynı olduğunu şaşı-
rarak izliyorsunuz, izliyoruz… O gün de, 
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bugün de siyaset sahnesinde olanların, 
söylemlerini, üsluplarını, dillerini, hatta 
kelime ve kavramlarını dahi değiştirme-
den nasıl aynı eleştirileri, aynı hakaretle-
ri, aynı iftiraları ifade ettiklerini eminim 
sizler de ibretle takip ediyorsunuz.

Türkiye değişiyor, bunların zihni ve zihni-
yeti değişmiyor. Türkiye gelişiyor, bunlar 
gelişmiyor. Türkiye büyüyor, kalkınıyor, 
ilerliyor; bunlar tekamül adına numu-
ne olacak dahi bir tavır sergilemiyor… 
Oysa çok partili demokratik hayatımız, 
merhum Menderes’e çok şeyler borçlu... 
Ekonomik hayatımız, merhum Özal’a 
çok şeyler borçlu... AK Parti iktidarıyla 
da görüyoruz ki Avrupa Birliği müzakere 
sürecinde Türkiye demokratik standart-
larını geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde 
yükseltti, sivil siyaset, siyasal hak ve 
özgürlükler önemli ölçüde gelişti. Sessiz 
devrim diye anılan reformlarla siyaset 
kurumu güçlendi, siyasal alan genişledi... 
Bu üç dönem de Türkiye’nin demokrasi 
tarihine not düşen önemli bir aşamayı 
ifade etmektedir. 

Ş u  g e r ç e ğ i  g ö r m e m i z  g e r e k i y o r : 
Türkiye’de değişimin lokomotifi olan bir 
siyasi hareketi sivil faşizmle itham eden-
ler, acaba demokrasinin gelişmesini mi 
istemektedir, yoksa statükodan beslenen 
ve demokratik değişime tahammül ede-
meyen bir anlayışa mı sahiptirler? 7 yıl 
boyunca kararlılıkla, cesaretle demokrasi 
mücadelesi veren, demokrasinin stan-
dartlarını yükselten, demokrasiyi kökleş-
tiren bir Hükümeti demokrasi karşıtlığıy-
la itham etmek, haksızlıktır, tutarsızlıktır, 

daha da ötesi vicdansızlıktır. Çok çirkin 
kampanyalara maruz kaldık… Çok çirkin 
iddialara, ithamlara maruz kaldık… Par-
timizi kurduğumuz günden beri, iktidara 
geldiğimiz günden beri bizimle ilgili orta-
ya atılan bu tür iddiaların tamamı, sanal-
dır, yapaydır, niyet okuma gayretidir.

Bakın, çok tipik ve çok güncel bir örneği 
burada sizlerle paylaşmak isterim… 2008 
yılında biz, İstanbul’da Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’ni yeniden yapmak üzere orada 
çalışmalara başladık. Biz orada ilk kaz-
mayı vurduk, belli kesimler da kalktılar 
bana, partime, hükümetime, Büyükşehir 
belediye başkanıma vurmaya başladılar. 
İddiaya bakar mısınız? Biz orada tiyat-
royu yıkacakmışız, oraya bir cami inşa 
edecekmişiz… Şimdi bu sizlere gülünç 
gelebilir, komik gelebilir… Ama köşe 
yazarları dahi bu iddiayı aldılar, köşele-
rine, sayfalarına taşıdılar ve buradan bir 
paranoya imal etme gayretine girdiler. Şu 
anda, işte önceki hafta açılışını yaptık, 
orada Türkiye’nin, İstanbul’un en mo-
dern, estetik, donanımlı tiyatro binaların-
dan biri yükseliyor.

Bunu, tipik bir örnek olduğu için, güncel 
bir örnek olduğu için dikkatlerinize getir-
dim. 7 yıldır yapılan budur… 7 yıldır, haya-
li tehditler üzerinden bize karşı vicdansız 
bir saldırı yürütülüyor. Kitleler korkutu-
luyor, kitlelere korku empoze ediliyor, kit-
lelere tedirginlik, kaygı verilmek isteniyor 
ve buradan siyasi rant elde etme çabasına 
giriliyor. Açık söylüyorum… Ülkemin bel-
li bölgelerinde, bu kara siyasetin, bu kara 
propagandanın etkisinde kalarak, iktidar 



55

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

hakkında farklı mülahazalara sahip olan-
lar var. Maalesef görüyoruz ki bazı çevre-
ler, korkutmayı, gerilim ve kriz üretmeyi 
bir yöntem olarak seçmişler... Korkutma, 
çok ciddi bir istismar zemini üretiyor, sta-
tükoculuğun can simidi olarak değişimin 
önünü kesmeye çalışıyor. Hangi meseleye 
el atsanız, çözmeye çalışsanız, önünüze 
korku tüccarları çıkıyor. 

Bu ülkede bazı etnik grupların sorunları 
var mı? Var… Herkes hemfikir… Ama 
“hadi çözelim” dediğinizde, ortaya irade 
koyduğunuzda dirençle karşılaşıyorsu-
nuz. Çünkü o meseleden beslenenler, 
zeminlerini kaybedecekleri için ayak dire-
tiyorlar. Bu ülkede Terör meselesi var mı? 
Evet var… “Hadi gelin çözelim” dediğiniz-
de öyle bir fırtına estiriliyor ki, bildik yön-
temlere mahkum kalıyorsunuz. Bu ülkede 
bazı mezhep gruplarının meselesi var mı? 
Evet var, hiç kimse de bunu inkar etmi-
yor. “Hadi bunu çözelim” diyoruz, hiç biri 
yanaşmıyor. Neden? Çünkü o meseleleri 
istismar edenler, o meselelerle kendisine 
varlık nedeni inşa edenler var. Azınlıkla-
rın meseleleri var, ekonomik sorunlar var, 
Türkiye’ye ayak bağı olan sorunlar var. 
“Çözelim” dediğiniz anda ortada hiç kim-
seyi bulamıyorsunuz.  

Peki, bu ülkede Anayasa sorunu var mı? 
Evet, var, burada da hemfikiriz. Yargı da, 
yasama da, yürütme de, sivil toplum da, 
bilim adamları da, aydınlar da hemfikir, 
anayasanın belli bölümlerinden şikayet-
çi... “Gelin çözelim, Türkiye’ye yakışan bir 
Anayasayı hep birlikte yapalım” diyorsu-
nuz, Hayır, biz yanaşmayız, sizi de yanaş-

tırmayız diyorlar. Statükoyla bu ülke ne-
reye gidebilir? Değişime, dönüşüme, her 
türlü yeniliğe direnerek bu ülke nereye 
ulaşabilir? Kürsüye çıkan, eline mikrofon 
alan herkes “demokrasi” diyor… Ama iş 
uygulamaya geldiğinde, bakıyorsunuz, 
ortaya engeller sürülüyor, bariyerler çı-
kıyor, farklı farklı tartışmalarla ülkenin 
gündemi değişik mecralara itiliyor.

Bakın dikkatinizi çekiyorum: Şu anda 
köşelerinde koalisyon dönemlerine met-
hiyeler düzenler var… Televizyon ekranla-
rına çıkıp, koalisyon dönemlerine özlem 
duyduklarını dile getiren mütekait siya-
setçiler var… Bu ülkede aylarca bakanlar 
kurulu toplanamadı… Aynı kabinenin 
bakanları, gazete sayfalarında, televizyon 
ekranlarında günlerce, hatta haftalar bir-
birini topa tutuyordu. Hükümeti oluştu-
ran partilerin biri bir tarafa çekiyor, diğeri 
onun tam tersi tarafa çekiyordu. Ekonomi 
deseniz, uçurumun kenarına gelmişti… 
Dış politika deseniz, hak getire… Siyaset 
ve siyaset kurumu, toplum nezdinde en 
az güvenilen olarak listenin başında yer 
alıyordu. Koalisyonlar, bırakın milletin 
derdine çözüm üretmeyi, kendi dertlerine 
çare bulamıyordu.

Türkiye bunları unutmadı… Koalisyon de-
mek, kısa aralıklarla erken seçim demek,  
istikrarsızlık demekti, siyasetin güçsüz 
kalması demekti, demokrasinin sorunla-
rın çözümünde yetersiz kalması demekti. 
Hani, Ziya Paşa’nın meşhur bir dizesi 
vardır… Der ki, “Sen herkesi kör, alemi 
sersem mi sanırsın?” Bunlar, kendileri 
unutuyor, herkesi unuttu zannediyor…
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Değerli arkadaşlarım…

7 yıl boyunca malum koro hep aynı 
şarkıyı, aynı nakaratı tekrar edip dur-
dular… İrtica dediler, tutmadı… Laiklik 
elden gidiyor dediler, tutmadı. Takiyye 
dediler, tutmadı… Yıkıcı dediler, ihanet, 
hıyanet dediler, tutmadı. Açık söylüyo-
rum, bundan sonra da ne yaparlarsa, ne 
derlerse desinler tutmayacak… Çünkü 
bu aziz millet, kimin nerede durduğunu 
çok ama çok iyi biliyor. Kimin bu ülkeye 
eser kazandırdığını, kimin bu ülke için 
samimi olarak yanıp tutuştuğunu, kimin 
ter döktüğünü, emek sarf ettiğini, kimin 
yüreğini ortaya koyduğunu bu millet çok 
iyi biliyor. Kimin de kuyular kazdığını, 
engeller ürettiğini, ülkeyi, milleti kaosa, 
karamsarlığa, kötümserliğe sevk etmek 
için elinden geleni ardına koymadığını da 
bu millet iyi biliyor…

Şu 7 yıllık süreç, demokrasi konusun-
da ,  hak ve  hürriyet ler  konusunda , 
Türkiye’nin istikrarı, huzuru, emniyeti 
konusunda kimin ne yaptığını, ne orta-
ya koyduğunu, nerede durduğunu çok 
somut ve net olarak ortaya çıkarmıştır. 
Kimse kusura bakmasın: Bu ülkede çe-
telerle mücadele edenin de kim olduğu 
iyi biliniyor, çetelere avukatlık edenin de 
kim olduğu çok iyi biliniyor. Türkiye’de 
asla ve asla bir iktidar sorunu yok… Tek-
rar ediyorum: Türkiye’de çok ciddi bir 
muhalefet sorunu var. Demokrasilerde en 
az iktidar kadar muhalefet de önemlidir. 
Demokrasiyi yaşatacak olan, standartla-
rını yükseltecek olan, en az iktidar kadar 
muhalefettir…

Ama bakıyorsunuz, değişime direnen, her 
reforma ayak direten, Ak’a Kara diyen, 
statükodan beslenen, elitist bir muhalefeti 
karşınızda buluyorsunuz. Allah aşkına, 
ülkesinin tamamını kucaklayamayan, ül-
kesinin tamamına hitap edemeyen, belli 
illerin, belli bölgelerin dışına çıkamayan 
bir muhalefet Türkiye için, bu aziz millet 
için ne üretebilir… Bakın, hükümet olarak 
hiçbir zaman mazeretlere sığınmadık, 
hiçbir zaman bahane üretmedik… Ama 
muhalefetin de sadece Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içindeki muhalefet olmadığı 
da iyi görülmelidir. Şu 7 yılda nelerle kar-
şılaştığımızı sizler de çok iyi biliyor ve ta-
kip ediyorsunuz… Yasa çıkaracağız; Hayır 
çıkaramazsın. Anayasayı değiştireceğiz; 
Hayır değiştiremezsin. Cumhurbaşkanı 
seçeceğiz; Hayır seçemezsin… Çetelerle 
mücadele edeceğiz, hayır edemezsin…

Biz bütün bunları yaşadık ve yaşamaya 
da devam ediyoruz… Biz direksiyondayız, 
gaza basıyoruz, ama birileri geliyor frene 
basıyor, birileri geliyor debriyaja basıyor, 
birileri geliyor vitesi kurcalıyor, bir baş-
kası geliyor direksiyona müdahale etmek 
istiyor… Çağdaş demokrasilerde demok-
ratik unsurların her birinin yeri, yetkisi, 
sorumluluğu bellidir… Ama bizde sorun-
ların üzerine gittiğinizde statükoyla kar-
şılaşıyorsunuz, değişime direnen bir an-
layışla karşılaşıyorsunuz… Asla umutsuz 
değilim… Asla karamsar değilim… Biraz 
önce de belirttiğim gibi asla mazeretlere de 
sığınacak değilim…

Tam tersine, ülkemiz adına, geleceğimiz 
adına büyük umutlar taşıyorum ve her ne 
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pahasına olursa olsun Türkiye için üret-
meye, Türkiye için emek sarf etmeye, ter 
dökmeye devam edeceğiz. 7 yıl boyunca 
sapasağlam durduk, dik durduk, eğilme-
dik, bükülmedik, bundan sonra da dimdik 
duracak, asla ve asla eğilmeyecek, bükül-
meyeceğiz. Biz ilkeli siyasetten yanayız… 
Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık ve 
Allah’ın izniyle bundan sonra da yaşatma-
yacağız. Bu millet, seçimler yoluyla ema-
netini bize verdi. O emaneti bizden, vakti 
zamanı geldiğinde alacak olan da yine 
milletin kendisidir. Kim ki o emaneti gasp 
etmeye yeltenir, karşısında önce bizi bulur, 
sonra milletin kendisini bulur.

Milletin emaneti kutsaldır ve o emanete 
uzanan ellere “DUR BAKALIM” demek, 
bunun da hesabını hukuk çerçevesinde 
sormak bizim boynumuzun borcudur. 
Kirli senaryolarla, çirkin oyunlarla, tahrik-
lerle, kışkırtmalarla hiç kimsenin varabile-
ceği bir yer yoktur, o dönemler açılmamak 
üzere kapanmıştır. Şunu da ifade etmek 
durumundayım: Tek başımıza da kalsak, 
milletin emanetini, milletin egemenliği-
ni, demokrasiyi, hukuku her şart altında 
savunmaya devam edeceğiz. Ama hatır-
latmak isterim: Demokrasiyi muhafaza 
etmek, onu yüceltmek, onun standartları-
nı yükseltmek, demokrasiyle varlık bulan 
her kurumun, her kuruluşun, sivil toplum 
örgütlerinin, basının görevidir.

Ben Memur-Sen’i kutluyorum, Memur-Sen 
gibi ilkeli, cesur, kararlı tavır sergileyen 
herkesi kutluyorum. Çuvaldız kendisine 
battığı zaman sesini yükseltmek yetmi-
yor… Önemli olan zor zamanda konuşmak-

tır ve demokrasiyi samimi ve sağlıklı bir 
zemin üzerinde bina etmek de ancak bu 
şekilde olacaktır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye 7 yılda her alanda çok büyük 
başarılara imza attı. 7 yılda ekonomiden 
dış politikaya, iç politikadan demokra-
tikleşemeye kadar çok önemli reformlar, 
çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Daha 
kat edeceğimiz oldukça uzun bir yol var. 
Türkiye çok daha fazlasını hak ediyor ve 
azimle gayretle o hak ettiği seviyelere de 
mutlaka ulaşacak.

Şimdi bakınız, şu noktaya özellikle dikkat-
lerinizi çekmek istiyorum… Enflasyonu 
yüzde 30 seviyesinden alıp yüzde 5’lere 
kadar indirmek, evet, zordur… Ama şimdi 
onu 1 puan indirmek, yüzde 4’e çekmek 
daha da zordur. İhracatı 36 milyardan 
alıp 100 milyar doların üzerine çıkarmak 
zordur, biz bu zoru başardık ama asla ye-
terli değil, şimdi onu 200’e çıkarmak, daha 
da ötesine götürmek bizim hedefimiz. 
Türkiye’yi 26’ıncı sıradan aldık, dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi konumuna 
yükselttik… Şimdi hedefimiz ilk 10… Fa-
izler aynı şekildi… Yüzde 63’ten devraldık, 
yüzde 7’lere kadar çektik… Hala yüksek 
ve daha aşağılara çekmek zorundayız ve 
bunu da başaracağız. 230 milyar dolardan 
aldığımız milli geliri 742 milyar dolara 
kadar çıkardık… 1 trilyon dolar hayal değil 
ve bunu da inşallah başaracağız.

Öte yandan Türkiye, bölgesel ve küresel 
meselelerin çözümünde aktif şekilde yer 
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alan, adaleti, hakkı, hukuku cesaretle sa-
vunan, güçlü, itibarlı bir ülke konumuna 
yükseldi. Değerli arkadaşlarım, daha 7 
yıl öncesine kadar Suriye ile neredeyse 
savaşın eşiğindeydik… Bugün ise aramız-
daki mayınları temizliyoruz, aramızdaki 
vizeleri kaldırdık. Gaziantep’ten kalkan 
tren artık Halep’e ulaşıyor. Bir ay sonra 
Gaziantep’ten Musul’a tren seferleri baş-
lıyor. Sadece Şam ile değil, Beyrut’la ku-
caklaşıyoruz, Amman’la kucaklaşıyoruz. 
Libya, Tacikistan, Arnavutluk… Vizeleri 
kaldırdık. Rusya ile ilk adımları attık.

Her zeminde, her platformda adaleti, hak-
kı ve hukuku savunuyoruz… Hem de hiç 
tereddüt etmeden savunuyoruz… Haiti’de 
çocukların ölümü nasıl yüreğimizi burku-
yorsa, Gazze’de çocukların ölümü de aynı 
şekilde vicdanımızı sızlatıyor: Haiti’ye 
nasıl yardım elini uzatıyorsak, Gazze’ye de 
elimizi uzatıyor, hak için, adalet için sesi-
mizi yükseltiyoruz. Türkiye bölgesel bir 
güç olmanın ötesinde, bölgesinde barışın, 
huzurun, istikrarın ve emniyetin umudu 
haline gelmiştir. Türkiye bugün bulun-
duğu noktadan geriye gidemez… Türkiye 
kazanımlarını heba edemez… Türkiye du-
ramaz, duraklayamaz, yavaşlayamaz… Ül-
kenin belli bölgelerinde kanayan bir yara 
varken, sorunlar yaşanırken, bu sorunlar 
bütün bir ülkeye sirayet ederken, biz, hiç-
bir şey yokmuş gibi davranarak yolumuza 
devam edemeyiz. Ülkemde mezhep grup-
larının sorunları varken, bunlara kulak 
tıkayarak geleceği inşa edemeyiz. Azınlık-
ların, farklı etnik grupların sorunlarına, 
taleplerine duyarsız kalarak demokrasiyi 
de, huzuru da, istikrarı da tesis edemeyiz. 

Her şeyden önemlisi, çok tartışılan ve 
her kesimin şikayet ettiği bir Anayasayla,  
“muasır medeniyetler seviyesine ulaşma” 
iddiamızı gerçekleştiremeyiz.

Bizim bunları çözmemiz gerekiyor… 
Bunları çözüp, geride bırakıp, geleceğe 
odaklanmamız gerekiyor. Bu sorunlar 
Türkiye’ye ayak bağı olan sorunlar… Bu so-
runlar Türkiye’nin hızını kesen sorunlar. 
İşte onun için Demokratik Açılım diyoruz, 
bunun için Milli Birlik diyoruz, Kardeşlik 
diyoruz. Dikkat edin… 7 yıl öncesine kadar 
konuşulmayan, konuşulamayan, konuşul-
masına cesaret dahi edilemeyen hususlar 
bugün özgürce konuşuluyor, serbestçe 
tartışılıyor. Toplumumuzda çok geniş bir 
mutabakat oluşmuş durumda… Akan ka-
nın durması, kardeşliğimizin pekişmesi 
noktasında bir fikir birliği, bir ortak irade 
oluşmuş durumda.

Esasen, bu demokratik zemini öyle bir 
anda, birkaç günde birkaç ayda değil, 7 
yıl boyunca yaptığımız çalışmalarla tesis 
ettik. Demokratikleşme yönünde adımlar 
attık, sosyal politikaları yoğun şekilde 
hayata geçirdik, ekonomik tedbirleri uygu-
ladık, diplomasi noktasında terörü yalnız 
bırakmak, terör desteğini kesmek için gi-
rişimlerimiz oldu. Süreci olgunlaştırdık ve 
Türkiye’ye enerji kaybettiren, Türkiye’nin 
kaynaklarını tüketen, her şeyden öte ara-
mıza nifak sokma gayreti içindeki bu me-
seleyi gündemimizden çıkarmak için de 
bugün çok daha somut adımları atıyoruz.

Kısa vadede yapılacaklar var, orta vadede, 
uzun vadede yapılacaklar var. Hep söylü-
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yorum, burada da bir kez daha tekrar edi-
yorum. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, bir 
devlet projesidir ve muhatabı da millettir. 
Evet, isterdik ki tüm muhalefet böyle haya-
ti derecede önemli bir projede yanımızda 
yer alsın… Bu süreci birlikte götürelim, 
çözümleri birlikte uygulayalım. Ama mu-
halefet buna da yanaşmadı ve her zaman 
yaptığı gibi kara bir siyasetle süreci balta-
lamanın, zihinleri bulandırmanın müca-
delesi içinde. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz 
ülke adına, millet adına, Türkiye’nin yarın-
ları adına bu süreci tamama erdireceğiz. 
Milletimizle yürüyeceğiz, sizlerle yürüye-
ceğiz ve Türkiye’nin bu kanayan yarasını 
hep birlikte tedavi edecek, hep birlikte 
aydınlık geleceği, kardeşlik dolu geleceği 
inşa edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu 
Anayasa… Herkes mevcut Anayasa’dan 
şikayetçi, herkes değişmesini arzu ediyor… 
Ama gelin şunu değiştirelim deyince, 
orada da farklı hesaplar ortaya çıkıyor, 
orada da karşımıza statüko çıkıyor… Orada 
da karşımıza gerilim siyaseti, kışkırtma 
siyaseti çıkıyor. Bu Meclis Anayasa yapa-
maz diyorlar… 367 garabetinin mucitleri, 
akıldaneleri çıkıyor, akla ziyan iddialarla 
reformların önünü kesmek için yeniden 
sahne alıyorlar. Peki neden? Bu Meclis 
seçimle teşekkül etmedi mi? Bu Meclis 
millet iradesiyle oluşmadı mı? Bu Meclis 
uzaydan mı geldi, uzaylılardan mı oluştu? 
Allah aşkına bu kadar kendini inkar olur 
mu?

Bu millete “göbeğini kaşıyan adam” diye-
ceksin, “bidon kafalı” diyeceksin, milletin 

tercihini, milletin seçimini küçümseye-
ceksin, aşağılayacaksın, milletin iradesiyle 
oluşmuş Meclis’i yok sayacaksın; ondan 
sonra da kalkıp milletin iktidarını sivil 
diktayla suçlayacaksın. Bu ne perhiz, bu 
ne lahana turşusu? Sivil dikta tartışması 
çıkaranlara bir bakın sivil anayasaya da, 
referanduma da karşı olduklarını görürsü-
nüz. Ben siyasi olarak her türlü bedeli göze 
alıyorum, yeter ki ülkem kazansın, gere-
kirse partim kaybetsin diyorum, böyle bir 
anlayış sergiliyorum; bunlar kalkıyorlar, o 
eski tek partili baskıcı günlere dönmenin 
hayalini kuruyorlar. Kusura bakmayın, 
o günler eskide kaldı ve o günlere dönüş 
asla olmayacak… “Yeter, Söz Milletindir” 
diyerek 1950’de iktidara el koyan bu aziz 
millet, 2002’de aynı şekilde “Yeter, Söz De 
Karar Da Milletindir” diyerek demokrasi-
ye sahip çıkmıştır. 

Bakınız, şunun altını özellikle çizmek isti-
yorum: Cumhuriyetin ilanından bu yana 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yalnızca 
bir kez, 1924’te milletvekillerinin hür ira-
desiyle bir Anayasa meydana getirilmiştir. 
1924 Anayasası, 1960 darbesiyle ilga edil-
miş ve 1961’de ihtilalci güçlerin yaptığı 
anayasa yürürlüğe girmiştir. 1980’de bu 
kez 1961 anayasası ilga edilmiş ve 1982’de 
yine bir başka askeri müdahale şartların-
da bir anayasa oluşturulmuştur. Türkiye, 
her zaman bir sivil anayasa özlemi içinde 
olmuştur. Bir demokrasi için bundan daha 
hazin, bundan daha trajik ne olabilir? 

Türkiye hala bunun sıkıntısını yaşıyor, 
Türkiye hala bunun sancılarını, bunun 
acısını yaşıyor. Bu sıkıntıları, bu sancıları 
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aşmak için her adım attığımızda da işte 
belli çevrelerin direnciyle karşılaşıyoruz. 
Ancak, şu hususun da altını çizmek du-
rumundayım: Biz yetkiyi milletimizden 
aldık, milletimizin iradesini temsil ediyor, 
milletimiz adına hizmet üretiyoruz. So-
rumluluğumuz milletimize karşıdır, hesap 
vereceğimiz yegane mercii de milletin 
kendisidir. Esasen demokrasi de budur, 
demokrasinin gereği de, demokratik du-
ruşun gereği de budur. Başkaları sırtını 
başka yerlere dayasın… Başkaları farklı 
yerlerden kendilerine dayanak arasın… 
Varlıklarını, umutlarını, beklentilerini 
farklı odaklarda bulsun. Bizim varlık nede-
nimiz millettir, tek dayanağımız, tek umu-
dumuz da millettir. Önümüze hangi engel 
çıkarsa çıksın, açık söylüyorum, milletin 
desteği, katkısı, hayır duası arkamızda ol-
duğu müddetçe biz kararlılıkla yürümeye 
devam edeceğiz.

Cuma günü de ifade ettim: Biz, kendi ik-
tidarımızı kökleştirmenin değil, millet 
iktidarını kökleştirmenin mücadelesi 
içindeyiz. 7 yıldır bütün çabamız budur, 
bugün de bütün çabamız budur. Tarihi bir 
süreçten geçiyoruz… Türkiye’nin aydınlık 
geleceğini şekillendirecek bir dönemeçte 
bulunuyoruz. Biz, tarihe, demokrasi mü-
cadelemizle, samimiyetimizle, tutarlılığı-
mızla, kararlılık ve samimiyetimizle adı-
mızı yazdırmak istiyoruz. Gelecek nesiller, 
bugünkünden çok daha demokratik, çok 
daha müreffeh, çok daha itibarlı bir ülkede 
yaşasın, bizi hayırla yad etsin istiyoruz. 

Biz Türkiye’ye inanıyor, Türkiye’ye güveni-
yor, 21’inci Yüzyıl’ın en önemli küresel ak-

törlerinden birinin Türkiye olacağına yü-
rekten inanıyoruz. Bu yola bizimle birlikte 
revan olmuş herkese ben bütün kalbimle 
teşekkür ediyorum. Bize oy versin ya da 
vermesin, bizimle aynı siyasi görüşü pay-
laşsın ya da paylaşmasın, ama demokrasi 
idealine samimiyetle gönül vermiş herkesi 
kutluyorum. Memur-Sen’in Uluslararası 
Demokrasi Kongresi’ne başarılar diliyor; 
ülkemize, milletimize, demokrasimize 
hayırlar getirmesi temennisiyle sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Aziz milletim... sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyorum.

Ülkemize ve milletimize hayırlar ve bere-
ketler getirmesini temenni ettiğim 2010 
yılının bu ilk programında ekranlar ara-
cılığı ile sizlerle buluşmanın mutluluğu 
içindeyim. Yeni yılın Allahın izniyle Türki-
ye için sıkıntıların önemli ölçüde ortadan 
kalktığı güzel ve aydınlık bir yıl olacağına 
bütün samimiyetimle inanıyorum.

En sıkıntılı zamanlarda bile ülkemizin 
yarınlarına olan inancımızı asla kaybetme-
dik. Milletimizin büyüklüğünü, ülkemizin 
gücünü ve potansiyelini çok iyi biliyoruz. 
Hiçbir zorluktan yılmayacak, önümüze çı-
kartılan engelleri yine milletimizin büyük 
desteğiyle aşacağız. İlk gün Türkiye’nin 
önüne hangi hedefleri koymuşsak, bugün 
ve bugünden sonra da sarsılmaz bir inanç-
la o hedeflerin peşinde olacağız. Karanlık 
düşüncelerin, doymak bilmez ihtirasların, 
çağdışı zihniyetlerin bu ülkenin çocukları-
nın geleceğini karartmasına asla ve asla izin 
vermeyeceğiz. Bugüne kadar bu ülkenin 
medeniyet aşkını köreltenlere, gelişme hızı-
nı kesenlere meydanı boş bırakmayacağız.

Kim bu ülkede hukuk yok zannediyor-
sa, kim istediği gibi davranabileceğini, 
kanunsuz girişimlerini çeşitli kılıf lara 
büründürerek meşrulaştırabileceğini zan-
nediyorsa bilsin ki artık o devirler geçti. 
Bu ülkede hukuk karşısında herkes eşittir, 
kimse hukukun üzerinde değildir, kimse 
kanunlarca çizilmiş sınırlardan muaf de-
ğildir. Biz çocuklarımıza umutla dolu bir 
Türkiye bırakmak istiyoruz. Bu medeniyet 
mücadelesinden alnımızın akıyla çıkalım, 
Türkiye’nin gücünü ve büyüklüğünü dün-
yaya bir kere daha ilan edelim istiyoruz. 
Bu ülkenin insanları bir daha oligarşik 
vesayet altında yaşamasın, ülkelerinin gi-
dişatına milletimiz karar versin istiyoruz. 
Türkiye bir uçtan bir uca refaha kavuşsun, 
çocuklarımız güvenli, huzurlu ve istikrarlı 
bir ülkede yaşasın istiyoruz. Bütün insan-
larımız mutlu ve müreffeh yarınlarımız 
için hep birlikte gayret göstersin istiyoruz.

Bu ülkenin geleceği için çok büyük he-
deflerimiz var, bu yolda adım adım ilerli-
yoruz. Son yedi yıllık süreçte çok önemli 
bir atılım gerçekleştirdik, önümüzdeki 
dönemde inşallah bu büyük değişimi çok 
daha güzel, çok daha ileri seviyelere ta-
şıyacağız. Bakınız; Türkiye’de çetin kış 

Ankara | 29 Ocak 2010 

Ulusa Sesleniş
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şartları devam ederken, biz, bu şartlara 
aldırmadan hafta sonunda Ankara, Bi-
lecik ve Sakarya’da çok önemli açılışlar 
gerçekleştirdik. Ankara’nın, Doğusundaki 
43 ille ulaşımını sağlayan devlet yolunun 
Elmadağ kesimi, “ölüm rampaları” olarak 
biliniyordu. Avrupa-Asya bağlantısını da 
sağlayan bu yolu bitirdik ve “ölüm ram-
palarını” tarihe havale ettik. Yolun yapımı 
için 223 milyon TL harcadık. Ancak, yolun 
kısalmasından dolayı yılda 113 milyonluk 
bir tasarruf öngörüyoruz. Demek ki iki yıl 
içinde bu yol kendini amorti edecek. 

Pazar günü de Bilecik’e, Bozüyük ilçesi-
ne gittim ve orada da Sakarya - Mekece 
- Bozüyük arasında yapımı tamamlanan 
bölünmüş yolu, Ertuğrul Gazi ve Osman 
Gazi tünelleriyle birlikte hizmete açtık. Bu 
bölüm de yine “ölüm virajları” olarak bili-
niyordu. Şu anda, 2 ya da 3 şeritli olarak 
yol hizmet vermeye başladı ve Marmara 
Bölgemizin Ege ile Akdeniz’le bağlantısın-
daki en problemli kesim tarihe karışmış 
oldu. Şu rakamları da en güncel haliyle siz-
lerle paylaşmak isterim: Biz geldiğimizde 
Türkiye’de bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 
101 kilometre idi; 11 bin 400 kilometre 
biz inşa ettik ve Türkiye’nin bölünmüş yol 
uzunluğu 17 bin 500 kilometreye ulaştı. 
Yine aynı gün Sakarya’da, kamunun ve ha-
yırseverlerin yaptırdığı 26 ayrı tesisi, okul-
ları, sağlık ocaklarını, MOBESE sistemini, 
spor salonlarını hizmete açtık. Bu vesiley-
le, bütün bu eserlere emeği geçen herkese, 
bürokratlarımıza, mühendislerimize, işçi-
lerimize, yerel yöneticilerimize, yüklenici 
firmalarımıza, hayırsever işadamlarımıza; 
açılış törenlerinde coşkularını bizimle 

paylaşan vatandaşlarımıza bir kere daha 
teşekkür ediyorum. 

Sevgili vatandaşlarım…

G e ç e n  ay k i  b u l u ş m a m ı z d a  s i z l e re 
Türkiye’nin yedi yılda nereden nereye gel-
diğini başlıklar halinde anlatmaya gayret 
etmiştim. Şimdi de bütçe hedeflerimiz ışı-
ğında 2010 yılına yönelik hedeflerimizi ve 
gelecek vizyonumuzu sizlere yine kısaca 
aktarmak istiyorum. Türkiye’nin geleceği 
için eğitimi her zaman öncelikli bir alan 
olarak gördük, bu tavrımızı da bildiğiniz 
gibi bütçelerimize yansıttık. İlk defa hükü-
metimiz döneminde bütçeden en büyük 
pay eğitime ayrılmıştır. Yeni bütçemizde 
de eğitime yine öncelik verdik. Milli Eği-
tim Bakanlığı ödeneklerini 2010 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 10.3 oranında 
artırarak 28 milyar 200 milyon liraya 
çıkardık. Öğrencilerimize verdiğimiz öğ-
renim kredisi, harç kredisi, burs ve harç-
lık tutarları toplamını 2010’da takriben 
yüzde 13 artırarak 2 milyar 300 milyon 
liraya yükselttik. Parasız yatılı öğrencileri-
mizin barınma ve iaşesi için 2010 yılında 
yüzde 8.4 oranında artışla 571 milyon lira 
ödenek ayırdık. İlköğretim ve ortaöğretim 
öğrencilerimize ücretsiz ders kitabı ile 
taşımalı ilköğretim yemek bedeli olarak 
2010 yılında 515 milyon lira ödenek ayrıl-
mış bulunuyor.

Değerli vatandaşlarım... 

Bildiğiniz gibi sağlık alanında da büyük 
bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Son ola-
rak Tam Gün Yasası’nı da Meclis’ten geçi-
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rerek sağlık hizmetleri alanında adeta bir 
devrime imza attık. Bu konuyu maalesef 
istismar ederek gündeme getirenler, ka-
muoyunu yanıltanlar var; konuyu aydın-
lığa kavuşturmak için, Tam Gün Yasası ne 
getirecek, kısaca ifade etmek istiyorum. 
Bu uygulamanın hedefi, halkımıza daha 
yüksek standartta, kaliteli, hakkaniyetli 
ve kolay erişilebilir sağlık hizmeti sunabil-
mektir. 

Bunun yanında hekimlerimiz başta olmak 
üzere bütün sağlık çalışanlarımıza da yeni 
imkânlar sunmak istiyoruz. Maalesef sağ-
lık personelimiz sayıca yetersiz durumda, 
bu yüzden de üzerlerindeki iş yükü çok 
ağır... İnşallah bu yeni uygulamayla sağlık 
personelimizin üzerindeki iş yükü nisbe-
ten daha dengeli bir hale gelecek. Hekimle-
rimiz ile hastaları arasında doğrudan para 
ilişkisi ortadan kalkacak, bu sayede vatan-
daşlarımız ile hekimlerimiz arasındaki 
güven ilişkisi de güçlenecek. Bu noktada 
en büyük sıkıntıyı sizler yaşıyordunuz, 
bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Yine bu 
uygulamayla birlikte hastaların sağlık 
hizmetine erişimi de kolaylaşacak, hekim 
seçimi uygulaması da daha sürdürülebilir 
hale gelecek. Sağlık çalışanlarımız bu yeni 
uygulama sayesinde kazançlarında ciddi 
tutarlarda artış imkânı bulacaklar.

İnanıyorum ki sağlık hizmetlerinde bu 
uygulamayla çağ atlamış olacağız. Elbette 
ilk başlarda, pratikte bazı küçük sıkıntı-
lar çıkabilir, onlar da zaman içinde hızla 
düzelecektir. Bizim sağlık konusunda 
tek bir hedefimiz var, o da insanlarımı-
zın daha iyi, daha etkili sağlık hizmeti 

almaları, daha insani şartlarda tedavi 
görebilmeleridir. Bu anlayışla hareket edi-
yoruz, imkânlarımızı da bu doğrultuda 
harekete geçiriyoruz. 2010 yılı için Sağlık 
Bakanlığı’na ayırdığımız bütçeyi de bir ön-
ceki yıla göre yüzde 12 oranında artırarak 
14 milyar liraya yükselttik. Halen 35 ilde 
uygulanmakta olan aile hekimliğini 2010 
yılı sonunda inşallah ülkemizin tamamına 
yaymış olacağız. Bu hedefimizi gerçekleş-
tirmek için 2010 yılı bütçesinde 1 milyar 
300 milyon lira tutarında bir kaynak 
ayırdık. 2010 yılında kamu kesimi toplam 
sağlık harcamalarının 37.5 milyar lira sevi-
yesine ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Tarım sektörümüzü ayağa kaldırmak ko-
nusundaki kararlılığımızı her vesileyle ifa-
de ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu-
güne köylümüzü, çiftçimizi, hayvancımızı 
desteklemek için her türlü imkânımızı se-
ferber ettik. Önümüzdeki dönemin Türk 
tarımı açısından bir kalkınma ve büyüme 
dönemi olması konusunda çok ümitliyiz. 
Bunu başarabilmek için tarım sektörüne 
ayırdığımız kaynağı imkanlar ölçüsünde 
en üst seviyede tutmaya gayret ediyoruz. 
2010 bütçesinde tarımsal desteklemeler 
için 2009 yılına göre yüzde 24.6 oranında 
bir artışla 5 milyar 600 milyon lira tutarın-
da bir ödenek ayırdık. Hayvancılık destek-
lemeleri için de yine bir önceki yıla göre 
yüzde 25 oranında bir artış sağlayarak 
yaklaşık 1miyar 300 milyon lira seviye-
sinde bir kaynak tahsis ettik. Aynı şekilde, 
gübre desteğini yüzde 18’lik bir artışla 
704 milyon liraya, mazot desteğini yüzde 
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18.3’lük bir artışla 555 milyon liraya, ta-
rım ürünleri sigortası desteğini de yüzde 
15’lik bir artışla 70 milyon TL’ye çıkardık. 
Yine bu yıl içinde çiftçilerimize verilecek 
düşük faizli kredinin finansmanı için Zira-
at Bankası’na ödenmek üzere ayırdığımız 
kaynağı yüzde 12 oranında artırarak 532 
milyon lira seviyesine yükselttik. 

Biliyorsunuz 2009 yılında bütün dünyayı 
sarsan büyük bir ekonomik kriz yaşandı. 
Türkiye, dünyada bu krizi en az hasarla 
atlatan ülkeler arasındaydı. Ancak yine 
de reel sektörde bu olumsuz küresel şart-
ların etkilerini hissettik. Hükümet olarak 
yaşanan sıkıntıları azaltmak ve bilhassa 
krizden çıkışı hızlandırmak amacıyla 
çeşitli tedbirler aldık, çeşitli teşvikleri 
uygulamaya koyduk. Bunun için 2010 yı-
lında da reel sektörümüze destek olmaya 
devam edeceğiz. Esnafımıza verilecek dü-
şük faizli kredinin finansmanı için Halk 
Bankasına aktarılmak üzere 2009 yılında 
275 milyon TL gider öngörülmüştü. Bu yıl 
bu tutarı yüzde 42.5 oranında artırarak 
392 milyon TL seviyesine yükselttik. İşve-
renlerimizin ödediği sosyal güvenlik pri-
minden yaptığımız 5 puanlık indirim için 
2010 yılı bütçesinde yaklaşık 4 milyar 
liralık ödenek öngördük. KOBİ’lerimizin, 
yani küçük ve orta boy işletmelerimizin 
mali yapılarını güçlendirmek için 2010 
yılı bütçesinde 209 milyon TL ödenek 
ayırdık. Yatırımı ve istihdamı teşvik et-
mek için 2010 yılında Hazine teşvik öde-
melerine 720 milyon lira kaynak ayırdık. 
İhracat destekleri için Destekleme Fiyat 
İstikrar Fonuna aktarılmak üzere Hazine-
den 604 milyon lira tahsis ettik. 

Bildiğiniz gibi geçen yıl küresel kriz nede-
niyle daralan piyasayı canlandırmak ama-
cıyla geçici vergi indirimlerine gitmiştik. 
Bu indirimlerden kaynaklanan 4,7 milyar 
lira tutarındaki gelir kaybını üstlenerek 
reel kesimi destekledik. 2010 yılı içinde 
dünyada yaşanabilecek her türlü gelişme-
yi yakından takip ederek, reel sektörümü-
zü desteklemeyi sürdüreceğiz. 

Sevgili vatandaşlarım...

Sizlerin de yakinen bildiğiniz gibi hükü-
met olarak göreve ilk geldiğimiz günden 
bu yana çalışan kesimlerimizi enflasyona 
ezdirmemek için azami hassasiyet göster-
dik, gösteriyoruz. Şartlar ne olursa olsun 
bu sözümüzden, bu anlayışımızdan taviz 
vermedik, bundan sonra da vermeyece-
ğiz. Bakınız 2010 yılının hemen başında 
7 milyon 327 bin 800 emeklimizin ay-
lıklarını günün şartlarına göre yeniden 
belirledik. SSK işçi emeklilerimizin, tarım 
emeklilerimizin, Bağ-Kur kapsamındaki 
esnaf ve tarım emeklilerimizin hepsi bu-
nun içindedir. Yeni belirlenen rakamlara 
göre 2010 yılının ilk altı ayı için en düşük 
emekli aylığı yüzde 20.4 oranında, en yük-
sek emekli aylığı da yüzde 4.5 oranında 
arttırılmıştır. 2010 yılı içinde, Temmuz 
ayındaki yüzde 3’lük TÜFE artışlarıyla 
birlikte, en düşük aylık alan emeklimizin 
maaşı yüzde 24.2; en yüksek aylık alan 
emeklimizin maaşı yüzde 7.6 oranında 
artmış oluyor. Bu iyileştirmeyle, emekli-
lerimizin aylıklarında, ilk 6 ay için en az 
63 TL, en çok 101 TL artış olacak. Yılın 
tamamında ise emekli maaşlarına en az 
74 TL, en çok 172 TL artış yapıyoruz. Böy-
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lece 601 TL olan en düşük SSK emeklisi 
aylığı bu yeni artışla 683 TL’ye yükseliyor. 
En düşük tarım SSK emekli aylığı ise 403 
TL’den 480 TL’ye, en düşük esnaf emekli-
si aylığı ise 476 TL’den 555 TL’ye çıkıyor. 
En düşük Bağ-Kur tarım emeklimizin 
aylığı da 306 TL’den 380 TL seviyesine 
ulaşıyor.

Bu iyileştirmelerin kamuya yıllık ek ma-
liyeti 3 milyar 42 milyon TL’dir, ciddi 
bir rakamdır, önemli bir rakamdır. Ama 
yıllar yılı ihmal edilen emeklilerimizi 
daha iyi şartlara kavuşturabilmek adına 
imkânlarımızı zorluyoruz. Biz elbette 
bundan çok daha iyisini çalışanlarımıza, 
emeklilerimize verelim istiyoruz. Ama bu 
imkân meselesidir, imkânlarımızı sonuna 
kadar zorladığımızdan asla şüpheniz ol-
masın. Popülist davranırsak, siyasi men-
faatlerimizi düşünerek olmayan paraları 
dağıtırsak, bunun bedeli sonra çok daha 
ağır olarak bu milletin sırtına yükleniyor. 
İnşallah hiçbir çalışanımızı enflasyona ez-
dirmeyeceğiz, sağlam gideceğiz, ama sü-
rekli üstüne koyarak gideceğiz. Ekonomi-
mizde iyileşme sürdüğü müddetçe adım 
adım ilerleyerek çok daha iyi noktalara 
geleceğiz, buna da bütün samimiyetimizle 
inanıyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Yeni dönemde özürlü vatandaşlarımızı 
desteklemek konusundaki hassasiyeti-
mizi de sürdüreceğiz. Özürlü vatandaş-
larımızın eğitimi için geçen yıl ayrılan 
ödenek 800 milyon TL idi.  2010 yılı 
bütçesinde bu rakamı 950 milyon TL sevi-

yesine çıkardık. Özürlü vatandaşlarımıza 
evde bakım desteği olarak 2009 yılında 
öngördüğümüz 728 milyon TL desteği de 
2010 yılında iki kat artırarak yaklaşık 1.5 
milyar TL’ye yükselttik. Ayrıca vatandaş-
larımızın çalışma hayatında karşılaştığı 
engelleri azaltmak, özürlü vatandaşları-
mızın istihdamını teşvik etmek amacıyla 
özürlü vatandaşlarımızın işveren sigorta 
primlerinin tamamı 1 Temmuz 2008 
tarihinden itibaren devlet tarafından 
karşılanıyor. Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu bütçesinden sağladığı-
mız ayni ve nakdi yardımları da bu yıl 87 
milyon TL’ye çıkardık.

İnsan odaklı hizmet anlayışımızın gereği 
olarak devletimizin ihtiyaç sahibi her in-
sanımızın yanında olduğunu buradan bir 
kere daha ifade etmek isterim. Vatandaşla-
rımızın ülkemizin neresinde yaşıyor olur-
larsa olsunlar çaresiz olmadıklarını, kim-
sesiz olmadıklarını, yalnız olmadıklarını 
muhakkak bilmesi, devletine güvenmesi 
lazım... Çünkü devlet vatandaşlarına hiz-
met için var, vatandaşlarının refahı, huzu-
ru, güvenliği için var. Devletimizin bütün 
imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında 
olmaya bundan sonra da devam edeceğiz, 
bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli vatandaşlarım...

Önümüzdeki dönemde ülkemizin ne-
resinde bir ihtiyaç varsa gecikmeden o 
ihtiyacı karşılamak konusunda da karar-
lılığımızı sürdürüyoruz. Yurdumuzun hiç-
bir köşesinin devletimiz için uzak olma-
dığını, olmayacağını bir kere daha ifade 
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etmek istiyorum, bizim hizmet anlaşımız 
budur. Bu çerçevede, 2010 yılı genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilâtından mahalli idare-
lerimize 19milyar 100 milyon TL kaynak 
aktarıyoruz. KÖYDES Projesinde bugüne 
kadar 5.2 milyar TL kaynak kullandık, 
2010 yılında buna 525 milyon TL daha 
ekliyoruz. Belediyelerimizin sokak aydın-
latma hizmetleri için Hazine’den 705 mil-
yon TL kaynak ayırdık. İl özel idarelerine 
devredilen Köy Hizmetleri personelinin 
maaş ödemeleri için 1,5 milyar TL ödenek 
öngördük. Mahalli idareler gelir reformu 
kapsamında küçük belediyelere destek 
amacıyla 169 milyon TL denkleştirme 
ödeneği koyduk. Belediyelerin katı atık 
ve atık su arıtma tesisi yapımlarını des-
telemek amacıyla 79 milyon TL kaynak 
ayırdık. Hepsini topladığımızda 2010 yılı 
bütçesinde mahalli idarelere toplam 22 
milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldığı 
sonucu çıkıyor, bu önemli bir rakamdır. 

Buna ilave olarak biliyorsunuz çeşitli böl-
gesel projelere destek vermeye de devam 
ediyoruz. Güneydoğu Anadolu Projesi 
kapsamındaki yatırımlara öncelik ver-
mek kaydıyla 2009 yılında 3 milyar 300 
milyon TL tutarında bir kaynak yatırıma 
dönüştürülecektir. 2010 yılı bütçesinde 
bu proje kapsamında ayırdığımız kaynak 
tutarı böylece 4 milyar lirayı buluyor. 
Bitmedi: Diğer bölgesel projeler için de 
2 milyar TL kaynak ayırdık. Ayrıca,  ge-
çen yıl uygulamaya başladığımız cazibe 
merkezlerini destekleme programlarını 
önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaş-
tırmayı, etkinleştirmeyi hedefliyoruz. 

Aziz vatandaşlarım...

Türkiye’nin dünyadaki ağırlık ve itiba-
rının ne kadar büyük bir hızla artmakta 
olduğunu, diplomatik trafiğimizin ne ka-
dar yoğunlaştığını bu ekranlar aracılığıyla 
sizlere her ay yansıtmaya çalışıyorum. 
Bundan muradım, Türkiye’nin önemli bir 
dünya aktörü, bir lider ülke haline geldiği 
gerçeğini sizlerle paylaşmaktır. Göreve 
geldiğimiz ilk günden şu ana kadar attığı-
mız her adımı Türkiye’nin büyüklüğünün, 
milletimizin tarihe mal olmuş medeniyet 
birikiminin şuurunda olarak attık. Bunun 
neticesinde Türkiye kısa zamanda dünya-
da hak ettiği yeri aldı, bulunduğu her ze-
minde inisiyatif aldı, ağırlığını hissettirdi.

Bugün başta komşularımız olmak üzere 
bütün dünya ülkeleriyle karşılıklı saygı ve 
eşitlik temelinde güçlü ilişkiler geliştirmiş 
durumdayız. Bunu milli menfaatlerimiz- 
den ödün vermek pahasına yapıyor deği-
liz. Aksine menfaatlerimizi eskisinden çok 
daha iyi koruyoruz, çok daha aktif biçimde 
savunuyoruz. Dünyada yanlış gittiğini dü-
şündüğümüz şeyleri, haksızlıkları, yanlış-
ları da yine ülkemizin izzetine yaraşır bir 
dille her zeminde dile getiriyoruz. Türkiye 
için doğru dış politikanın bu olduğunu dü-
şünüyoruz, şu ana kadar yaşadıklarımız da 
doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her 
ay buradan sizlere aktarıyorum, hem çok 
önemli devlet adamlarını ülkemizde ağır-
lıyoruz, hem de biz çok önemli dış gezilere 
çıkıyoruz.

2010 yılının ilk ayını da oldukça yoğun bir 
diplomasi trafiği ile geçirdik. Ancak, önce-
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likle, birkaç gün önce gerçekleşen önemli 
bir gelişmeyi burada sizlerle paylaşmak 
isterim: Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Başkanlığına, tarihinde ilk kez bir 
Türk, çok değerli bir arkadaşımız, Antalya 
Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu seçildi. 
Türkiye Konsey’e 1949’da üye olmuştu. 
Demek ki 61 yıl geçmiş... Bu uzun geçmişe 
karşılık,  ilk kez bir Türk milletvekili Parla-
menterler Meclisi’ne Başkan olarak seçildi. 
Bu aynı zamanda ilk kez Doğu Avrupa’dan 
bir ülke temsilcisinin Başkan olması an-
lamını taşıyor. Bu gelişmenin de ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu ay içinde Filistin Devlet Başkanı Sa-
yın Abbas’ı, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın 
Talat’ı, Lübnan Başbakanı Sayın Hariri’yi, 
M o r i t a n y a  Cu m h u r b a ş k a n ı  S a y ı n 
Abdelaziz’i, Afganistan Cumhurbaşkanı 
Sayın Karzai’yi ve Pakistan Cumhurbaşka-
nı Sayın Zardari’yi ülkemizde misafir ettik. 
Bunun dışında Brezilya’dan, Almanya’dan, 
Çin’den, ABD’den ve Suriye’den de yine 
önemli üst düzey misafirlerimiz vardı. 
Kendileriyle ülkelerimiz arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesi ve çeşitli dünya mese-
leleri başta olmak üzere bir çok konuyu 
görüşme imkanı bulduk.

Bu görüşmelerin bütün bu dost ve kardeş 
ülkelerle ilişkilerimize yeni ufuklar getir-
diğini ifade etmek isterim. Biliyorsunuz, 
daha önce Libya, Arnavutluk, Tacikistan, 
Ürdün ve Suriye ile aramızdaki vizeleri 
kaldırmış, bu ülkelerle karşılıklı ziyaretle-
ri vatandaşlarımız için daha kolay bir nok-
taya taşımıştık. Ocak ayında da Lübnan 
ile aramızdaki vizeleri karşılıklı olarak 

kaldırdık. Gaziantep ile  Halep arasında 
düzenli tren seferleri yine bu ay içinde 
başladı. İnşallah yakın bir zamanda da 
yine Gaziantep ile Musul arasında tren 
seferlerini başlatıyoruz. Yine bu ay içinde 
bizim de bölgemiz için çok hayırlı sonuç-
lar doğuracağına inandığımız dış ziyaret-
lerimiz oldu. 13 Ocak’ta gittiğimiz Rusya 
Federasyonu’nda hem Başbakan Sayın 
Putin ile hem de Devlet Başkanı Medvedev 
ile çok yararlı görüşmelerde bulunduk. Bu 
görüşmelerde Rusya ile ikili ilişkilerimizin 
ve işbirliğimizin yeni bir aşamaya doğru 
ilerlemekte olduğunu görmekten mutlu 
olduk. İki ülke arasındaki dostluk ve çok 
boyutlu ortaklık ilişkilerinin daha da de-
rinleştirilmesi amacıyla “Hükümetlerarası 
Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi” kurulması 
hususunu detaylarıyla değerlendirme 
imkanı bulduk. Ayrıca enerji alanında iki 
ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi için çalışmalar yaptık. 
Bölgenin iki önemli ülkesi olan Rusya ve 
Türkiye’nin hem bölgedeki, hem dünyada-
ki meselelerin çözümü noktasında ortak 
yaklaşımlar geliştirmesi noktasında da 
mutabık kaldık. Rusya ile ilişkilerimize 
özel bir önem veriyoruz, aynı hassasiyetin 
Rus dostlarımızda da olduğunu görmek bi-
zim için memnuniyet verici... Bu çerçevede 
inanıyorum ki iki ülke arasında başlayan 
bu yakınlaşma önümüzdeki dönemde de 
devam edecek, iki taraf da bu işbirliğinden 
büyük kazanımlar elde edecektir.

Değerli vatandaşlarım...

Ayın 17’sinde bu defa Birleşik Arap Emir-
likleri ve Suudi Arabistan’ı içine alan bir 



Recep Tayyip ERDOĞAN

68

dış gezi gerçekleştirdik. Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde Devlet Başkan Yardımcı-
sı ve Başbakan Muhammed Bin Raşit El 
Mahtum ile bir araya geldik. Kendisiyle iki 
ülke arasındaki ilişkileri daha iyi noktala-
rına taşıyacağına inandığım çok yararlı bir 
görüşme yaptık. Bu ziyaret sırasında ayrı-
ca Üçüncü Dünya Enerji Zirvesi’nin açılış 
oturumuna ana konuşmacı olarak katıl-
dım. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi için fikirlerin üretildiği; ge-
rek enerji sektörü temsilcilerinin, gerekse 
çeşitli ülke yetkililerinin bir araya geldiği 
bu platformda Türkiye adına görüşlerimi 
ifade ettim... Dünyada yenilenebilir enerji 
kaynakların kullanımının arttırılmasına, 
bu alandaki bilgi ve deneyimlerin payla-
şılmasına yönelik uluslararası girişimlere 
desteğimizi bu vesileyle bir kere daha yi-
neledim.

Daha sonra geçtiğimiz Suudi Arabistan’da 
da başta Kral Abdullah ve Veliaht Prens 
Sultan ile önemli ve yararlı görüşmelerde 
bulunduk. İki ülke ilişkilerinin çok yönlü 
olarak geliştirilmesi ve başta Ortadoğu 
sorunu olmak üzere pek çok meselede 
önemli açılım noktaları geliştirdik. Şu 
anda 100 bini aşkın vatandaşımız Suudi 
Arabistan’da yaşıyor, bunların yaşadıkları 
bazı sıkıntıları da taleplerimizle birlikte 
bu görüşmelerde dile getirme imkanı bul-
duk. Bu ziyaretimiz de inanıyorum ki iki 
ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa 
açacaktır. Bugün de biliyorsunuz, Bulga-
ristan Başbakanı Borisov ülkemize geldi. 
Kendisiyle çok verimli görüşmeler yaptık.

Son yedi sene içinde bu türden temasların 
ülkelerin birbirlerini tanıması ve ilişkile-
rin gelişmesi açısından ne kadar önemli 
olduğunu gördük, yaşadık. Hızımızı hiç 
kesmeden sadece çevre ülkelerle değil, 
dünyanın dört bir köşesiyle diyalogumuzu 
daima canlı tutmanın gayreti içinde olaca-
ğız. Biz inanıyoruz ki dünyanın diyaloga 
ihtiyacı var, ülkelerin birbirini tanımaya, 
anlamaya ihtiyacı var. Türkiye ilerleyen za-
man içinde bu anlamda da bir dünya lideri 
olduğunu insanlığa göstermiş olacaktır, 
buna bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Bu sözlerle konuşmama son veriyor, 2010 
yılının ülkemiz, milletimiz ve insanlık için 
hayırlar ve bereketler getirmesini temenni 
ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunu-
yorum.
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Saygıdeğer katılımcılar, değerli dostlarım, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Uluslarara-
sı Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK’a 
bu güzel buluşmayı sağladığı için teşekkür 
ediyorum.

“Bilgiye hükmeden dünyaya hükmeder” 
ilkesiyle yola çıkan USAK, kısa süre içinde 
Türkiye’nin saygın bir düşünce kuruluşu 
konumuna yükseldi. USAK, gerçekleştir-
diği toplantılarla, yayınlarla, araştırma 
ve raporlarla, Türkiye’nin güncel birçok 
meselesini son derece nesnel, gerçekçi, 
tarafsız şekilde analiz ediyor ve çözüm 
önerilerini de cesur bir şekilde ortaya ko-
yuyor. Düşünceye, stratejik araştırmaya, 
uzmanlaşmaya önem veren bir iktidar 
olarak, benzeri düşünce kuruluşlarının 
sayısının artmasını çok önemsediğimi bu 
vesileyle ifade etmek istiyorum.

Esasen, bölgesel meselelerin analizinde ve 
teori üretiminde Türkiye’nin her açıdan 
çok büyük bir potansiyele sahip olduğu-
nu biliyoruz. Bu hem ülke olarak sahip 
olduğumuz konum ve etkinlik açısından 
böyledir, hem de insan ve bilgi birikimi 
açısından böyledir. Bakınız, nüfusunun 
büyük çoğunluğu Müslüman; ama aynı za-
manda demokratik, laik, sosyal bir hukuk 
devleti olarak Avrupa Kurumlarıyla bü-
tünleştirmeyi hedeflemiş bir ülkeyiz. Av-
rupalı bir ülkeyiz ama yine aynı zamanda 
Ortadoğu’nun, Kafkasların, Balkanların, 
Afrika’nın ve Yakın Doğu’nun siyasetini, 
sosyolojisini ve psikolojisini de en iyi şekil-
de anlayabilecek bir ülkeyiz.

Tarih birikimimiz, kültürel zenginliği-
miz, beşeri potansiyelimiz ve coğrafi 
konumumuz bize eşsiz fırsatlar sunuyor, 
önemli misyonlar yüklüyor. Türkiye, gerek 
bölgeler ve kıtalar arasındaki eşsiz konu-

Ankara | 3 Şubat 2010 

Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Kurumu (USAK) 

“Değişen Dengeler ve Türkiye’nin 
Artan Önemi” Toplantısı
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muyla, gerek medeniyet, kültür ve siyaset 
birikimiyle stratejik bir öneme sahiptir. 
Sahip olduğu özellikler, Türkiye’yi kendi 
halinde sıradan bir ülke olmaktan çıkarıp, 
etki gücü yüksek önemli bir aktör haline 
getiriyor. Türkiye, kendisi istese dahi içe 
kapalı, pasif, dünyadaki gelişmelere ilgi-
siz kalabilen, gözünü yumabilen bir ülke 
haline gelemez, böyle bir ülkeymiş gibi 
davranamaz. 

Balkanlar’da hangi ülkede bir sorun ya-
şansa çözüm arayan gözler Türkiye’ye 
döner. Kaf kaslarda hangi ülkede bir 
kriz çıksa, Türkiye’nin katkısı beklenir. 
Türk dünyasının hangi ülkesinde bir sı-
kıntı oluşsa, Türkiye’nin desteği aranır. 
Ortadoğu’da hangi kronik sorun aşılmak 
istense Türkiye’nin rolü hesaba katılır. 
Afganistan’da, Pakistan’da yaşanan geri-
limlerde Türkiye’nin geliştireceği inisiyatif 
dikkate alınmak durumundadır. Afrika’da, 
Sudan’ın Darfur’unda bir insanlık dramı 
ortaya çıksa, Türkiye, kurumlarıyla, sivil 
toplum örgütleriyle orada faaliyet gösterir. 
Uluslararası gerilimlerde BM Güvenlik 
Konseyi’nin geçici üyesi olan Türkiye söz 
sahibidir. Kültürler arasındaki gerilimle-
rin aşılması için başlatılan Medeniyetler 
İttifakı girişiminde Türkiye, eşbaşkandır. 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
Başkanı, İslam Konferansı Örgütü Genel 
Sekreteri bir Türk’tür. NATO’da Türkiye en 
önemli güç durumundadır.

Evet, dünyada dengeler değişmektedir, an-
cak Türkiye’nin önemi artmakta, oynadığı 
roller çeşitlenmektedir. Türkiye’nin önemi 
ve oynadığı roller artmaktadır, ancak, bu 

durumun analizi bugüne kadar yeterince 
yapılamamıştır. Üniversitelerimiz yıllar 
boyunca son derece detay ve lokal mese-
lelerle meşgul olmuştur. Medyamız daha 
günlük, daha magazinel, daha popüler 
konularla ilgilenmeyi tercih etmiştir. Sivil 
toplum kuruluşlarımız uzunca bir dönem 
özgürce faaliyet yürütecekleri zeminden 
ve imkanlardan yoksun kalmıştır. Özgür 
düşünceye, bilgi üretimine ve paylaşımına 
ortam hazırlayacak olan demokrasimiz 
yıllarca standartlarını yükseltememiştir. 
Bugün bu kısırdöngünün kırılmakta oldu-
ğunu hep birlikte ve büyük bir memnuni-
yetle müşahede ediyoruz. 

Açıkçası Türkiye, içine kapanan ve sonu 
gelmez tartışmalarla enerjisini heba eden 
değil, dışa açılan ve bilgiyi maksimum 
düzeyde kullanan ve üreten bir ülke konu-
muna yükseliyor. USAK ve benzeri düşün-
ce kuruluşları bu yeni dönemin en somut 
habercileri ve ben kendilerine teşekkür 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Değerli dostlarım…

Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle ve 
küreselleşmenin estirdiği değişim rüzgar-
larıyla özellikle uluslar arası ilişkiler ve 
güvenlik kavramları ciddi ölçüde farklı-
laşmaya başlamıştır. Dünün, sanal, yapay, 
türetilmiş ve abartılı tehditlerinin yerine 
bugün göç gibi, terör gibi, iklim değişikliği 
gibi, nükleer silahlar gibi daha somut ve 
gerçekçi tehditler karşımızda duruyor. So-
ğuk savaş döneminde olduğu gibi net çiz-
gilerle birbirinden ayrılmış, bloklara bö-
lünmüş bir dünya yok. Bugün, ekonomik 
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ilişkileriyle, ticari ilişkileriyle, uluslar ara-
sı ilişkileriyle birbirine geçmiş, birbirine 
bağımlı hale gelmiş bir dünya var. Bilginin 
artık saniyeden küçük zaman dilimlerinde 
yolculuk yaptığı; paranın aynı şekilde yer 
değiştirebildiği bir dünya söz konusu.

Bugünün sorunları dünün ve geçmişin so-
runlarından oldukça farklılaşmıştır. Elbet-
te geçmişten bu yana tekrar eden, devam 
eden sorunlar vardır, ancak bunlara ek ola-
rak tarihte ilk kez yaşanan sorunlarla da 
yüz yüzeyiz. Sorunların mahiyeti, kapsa-
mı, aktörleri, kaynakları çok hızlı bir şekil-
de değişiyor. Değişen sorunları bildik yön-
temlerle aşmak mümkün olmadığı için, 
çözüm çabalarının da mevcut durumu iyi 
analiz etmesi, doğru algılaması gerekiyor. 
Toprakları ve sınırları koruma anlayışı, 11 
Eylül saldırılarıyla değişim geçirmiştir. 11 
Eylül’de sadece ikiz kuleler değil, güvenlik 
anlayışları da yıkılmış, tehditler, riskler ve 
mücadele yöntemleri değişmek zorunda 
kalmıştır. Küresel düzeye taşınan sorunlar, 
küresel işbirliklerini gerekli hale getirmiş-
tir. Dünyanın bir ucunda yaşanan lokal bir 
sorun, tüm dünyayı etkiler hale gelmiş, bir 
bölgede ortaya çıkan bir hastalık, her tara-
fı tehdit eder olmuştur. Farklı bir zaman-
mekan algısı oluşmaya başlamıştır. Dünya 
genelinde yaşanan bu hızlı dönüşüm, bir 
nevi büyük bir çalkalanma gibi, dev tsuna-
mi dalgaları gibi kuşatıcı, sarsıcı ve hatta 
yıkıcı etkiler yapmaya başlamıştır. 

Türkiye olarak böyle bir dünyaya uyum 
sağlamak, yerküremiz ve insanlık için 
olumlu katkılar yapmak durumundayız. 
Türkiye, tarihi ve kültürel birikimiyle bu 

değişime yön vermek, yeni düzende yapıcı 
ve aktif roller üstlenmek gibi bir potansi-
yele sahiptir. Bunun yolu elbette öncelikle 
kendi iç sorunlarımızı hafif letmekten, 
kendi ayaklarımız üzerinde doğrulmak-
tan, kendi değişimimizi ve gelişimimizi 
sağlamaktan geçiyor. Bakınız, şu gösterge-
ler son derece önemli… Türkiye, 2002’den 
dünya ekonomileri arasında 26’ıncı sara-
dayken, kaydettiği hızlı büyüme sayesinde 
bugün 17’inci büyük ekonomi konumuna 
yükseldi. Çok ağır seyreden küresel finans 
krizine rağmen 2009 yılında 102 milyar 
dolar ihracat yapmayı başardık. Yine kü-
resel krize rağmen 2009’da, 2008’e göre 
daha fazla turist çektik (27 milyon kişi) ve 
turizm gelirimizi de muhafaza ettik (21.3 
milyar dolar)

Şu anda uluslararası kuruluşlar 2010 ve 
sonrasında Türkiye ekonomisinin en hızlı 
büyüyen ekonomiler arasında yer alaca-
ğını teyit ediyor ve kredi derecelendirme 
kuruluşları da aynı şekilde Türkiye’nin no-
tunu artırıyor. Ekonomideki bu büyüme, 
Türkiye’yi G-20 içinde güçlü bir konuma 
yükseltti ve küresel krize çözüm arayışları 
sürecinde Türkiye önemli katkılarda bu-
lundu. Ekonomiye paralel olarak dış politi-
kamızla da küresel meselelerde varlığımızı 
hissettirdik. Uluslar arası Kuruluşlarda 
üstlendiğimiz roller, ülkemizin artan öne-
mine işaret ediyor. 

Hükümet olarak 7 yıldır iç politikayı, dış 
politikayı, ekonomiyi ve demokratikleş-
meyi birbirine paralel şekilde, eş zamanlı 
olarak dönüştürmenin ve ilerletmenin 
gayreti içindeyiz. Tabii şunu da kendimize 
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ilke edinmiş durumdayız: Kendi içinde is-
tikrar ve güven zeminini temin edemeyen 
bir ülkenin, reformlarını kalıcılaştırması, 
bölgesel meselelerde söz sahibi olabilmesi 
mümkün değildir. Hem gerçekleştirdiği-
miz tüm reformları sağlam bir zemin üze-
rine inşa etmek, hem de bölgesel ve küresel 
barışı tesis edebilmek için istikrar ve güve-
ni en önemli kriterler olarak görüyoruz.

Şuna yürekten inanıyoruz: Eğer demokra-
tikleşme alanında 7 yıldır büyük reformla-
rı gerçekleştirmemiş olsaydık, ne ekonomi-
de, ne de dış politikada bugün ulaştığımız 
noktada olamazdık. Dolayısıyla, daha ileri 
seviyeleri yakalamak için, demokratikleş-
me çabalarının aynı kararlılıkla devam 
etmesi gerektiğine inanıyor ve bunun 
mücadelesini veriyoruz. Türkiye büyük 
bir demokratikleşme ve değişim süreci ya-
şarken, geçmişten devraldığı kronik sorun-
ları aşmaya çalışmakta, terör gibi, bölgesel 
kalkınma farklılıkları gibi birçok sorunu 
ciddiyetle ela almaktadır.

Biz, hükümet olarak biliyoruz ki, asıl mese-
le, sorunları üreten zihniyeti değiştirmek, 
sorunları üreten sebepleri ortadan kaldır-
maktır. Zihniyet değişimi olmadan, uygula-
mada başarıya ulaşmak mümkün değildir. 
Asıl tehlike, bilgisizliktir, yanlış algılardır, 
önyargılardır, yanlışta ısrar etmektir. Tür-
kiye gibi kültürel ve siyasi derinliğe sahip 
olan, dünyanın bir çok bölgesiyle tarihi 
ilişkileri olan ülkeler için asıl tehlike, içe 
kapanmaya çalışmaktır, gelişmelere ilgi-
siz kalmaktır. İçerde ya da dışarıda, sanal 
tehditler imal ederek toplumu dizayn etme 
siyaseti de, komşuları düşman gibi konum-

landırma anlayışı da soğuk savaş dönemiy-
le birlikte artık tarihe karışmıştır.

Biz, bu yüzden düşman üretme değil, 
dost kazanma anlayışıyla hareket ediyor, 
Atatürk’ün “yurtta sulh cihanda sulh” ilke-
sini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ülkeler 
ve ülkelerin içinde kurumlar kendilerini 
yeniden tanımlamak, değişen şartlara göre 
kendilerini ve misyonlarını değiştirmek, 
çağdaş normlara ulaşmak ve hem mevzua-
tı, hem uygulamayı dönüştürmek zorunda-
dır. İnternet yoluyla, diğer medya yoluyla 
bilginin ve haberin bu kadar hızlı yayıldığı 
bir dünyada korku üreterek, korkutarak, 
korku salarak hiç kimsenin başarı elde 
etme şansı kalmamıştır. Artık katılımcı 
demokrasi ülke içindeki tüm farklılıkların 
iradesini yönetime yansıtırken, uluslara-
rası ilişkiler de karşılıklı bağımlılığı ve çok 
boyutlu işbirliğini gerekli kılmaktadır. 

Şunu da söylemek durumundayım: Her ül-
kede değişime direnen, statükoyu savunan, 
gelişmelere kaygıyla yaklaşan kesimler ola-
bilmektedir. Türkiye’nin yaşadığı son dere-
ce olumlu dönüşüm karşısında da zaman 
zaman bir direnç ortaya çıkabilmektedir. 
AK Parti iktidarı tüm engelleme çabalarına 
rağmen Türkiye’yi demokratikleştirmekte 
ve çağdaş dünyaya entegre etmektedir. Biz, 
şuna inanıyoruz; sorunları görmezden gel-
mek, halının altına süpürmek, gelişmelere 
kayıtsız kalmak bir yönetim tarzı olamaz. 
Akıl ve vicdan, sorunları yok saymayı değil, 
çözüm bulmayı gerektirir. Bizim kitabımız-
da ‘çözümsüzlük çözümdür’ anlayışı yer 
almıyor.
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Kıbrıs konusunda da, Avrupa Birliğiyle 
ilişkilerde de, Ermenistan ve Suriye ile iliş-
kilerde de, Kürt meselesinde de, Azınlıklar 
meselesinde de, Alevilik meselesinde de 
bu yaklaşımın doğru olmadığına inanı-
yoruz. Çünkü bu anlayış yanlış olmakla 
birlikte, artık sürdürülemez hale gelmiş, 
Türkiye’nin milli menfaatlerini heba eden, 
Türkiye’ye zarar veren boyutlar kazanmış-
tır. Yanlış yapmaktan daha kötü olan, yan-
lışı doğru olarak algılamak, yanlışta ısrar 
etmektir. 

Bakınız değerli arkadaşlarım… Hükümet 
olarak çetelere, mafyaya, hukuk dışı örgüt-
lenmelere karşı son derece kararlı bir mü-
cadele başlattık. Yıllardır dokunulamayan, 
üzerine gidilemeyen, sorgulanamayan olu-
şumlar şu anda yargının önüne çıkarılmış 
durumda. Ancak, bundan çok daha önemli 
olan, bugün çetelerin, mafyanın, hukuk 
dışı örgütlenmelerin serbestçe, özgürce 
tartışılıyor olmasıdır. Gelecekte bu tür 
örgütlenmelerin ortaya çıkmasını engelle-
yecek olan da işte asıl budur… Türkiye’de 
darbeler dönemi kapanmıştır. Gelecekte 
de demokrasiye yönelik müdahaleleri ön-
leyecek olan aslında işte bu serbest tartış-
ma zeminidir, herkesin hak ve hukukunu 
bilmesidir, demokrasinin ve hukukun 
kökleşmesidir.

Aynı şekilde… Bugün bizim başlattığımız 
Demokratik Açılım sürecinin somut adım-
larından çok daha önemli olan, Türkiye’de 
tartışılamayan, konuşulamayan, dile ge-
tirilemeyen konuların artık özgürce gün-
deme taşınıyor olmasıdır. Demokrasinin 
kendisine zarar vermeden, kurumlarımızı 

yıpratmadan, topluma korku ve gerilim 
yaymadan yapılan her tartışma, demok-
rasimizi bir adım daha yukarıya taşıyacak 
faydalı bir tartışmadır. Türkiye’de farklı 
etnik grupların, mezhep gruplarının, azın-
lıkların sorunlarına duyarsız yaklaşmak 
büyük devlet tavrı olamaz. Yüzyıllardır, 
tüm bu farklılıkları zenginlik olarak gören, 
herkesi hoşgörü içinde bir arada yaşatabi-
len bir kültüre yakışan, yapılan siyasi hata-
ları bir kenara bırakıp, sorunlarla yüzleşip, 
toplumsal barışı güçlendirecek adımları 
atmak olmalı. 

İşte bizim yapmaya çalıştığımız, güçlü bir 
çözüm iradesi ortaya koyarak, Türkiye’de 
birlik ve bütünlüğü tesis etmek, kardeşliği 
daha da pekiştirmektir. Kürt meselesinin, 
hatta Kürt kelimesinin bu ülkede bir tabu 
olarak görülmesi, tartışılmaması, konu-
şulmaması, telaffuz edilmemesi, acaba 
terörü önlemiş midir, yoksa tam tersine 
terörü beslemiş midir? Bazı inanç grupla-
rının sorunlarının görmezden gelinmesi 
Türkiye’ye ne kazandırmıştır? Azınlıkların 
yok sayılması Türkiye’ye, demokrasimize 
ne kazandırmıştır? Hiçbir şey kazandırma-
mış, tersine kaybettirmiştir. Başını kuma 
gömerek sorunları yok sayanlar, o sorunla-
rın daha kronik hal almasına neden olarak 
çok büyük kötülük yapmışlardır.

Demokratikleşme noktasında, demokratik 
açılım, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi 
noktasında biz hiçbir zaafı, hiçbir yavaşla-
mayı kabul etmiyoruz. Bunlar, Türkiye’nin 
geleceğini çok yakından ilgilendiren, 
gelecek nesillerin yaşayacağı modern 
Türkiye’nin sağlam demokratik temelleri-
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ni bugünden atan girişimlerdir ve Hükü-
met olarak taviz vermemiz, hız kesmemiz 
asla söz konusu olmayacaktır.

Değerli arkadaşlarım… 

Türkiye’de içerde üretilen yapay kaygı ve 
korkuların uzun süre dış politikaya da 
hakim olduğunu, iç tehdit gibi dış tehdit 
algılamasının da sanal bir zemin üzerine 
kurulduğunu belirtmek isterim. Türkiye 
çok uzun bir süre, “üç tarafı denizlerle, 
dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülke” 
olarak tanımlanmıştır. Burada çarpıcı 
bir örneği sizlerle paylaşmak isterim… 
Özellikle 1940’ların sonundan itibaren, 
Türkiye’nin Ortadoğu bölgesiyle ilişkileri, 
“Araplar bizi arkadan vurdu” şeklindeki 
yanlış ve son derece çirkin bir sloganla 
kesilmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında 
birkaç Arap kabilesinin isyan ettiği ve İs-
tanbul Hükümeti’nin de son derece yanlış 
uygulamaları neticesinde bu isyanın geniş 
kitlelerde yankı bulduğu bir gerçektir. An-
cak dış politika ekseninin, böyle bir slogan-
la şekillenmiş olması fevkalade yanlıştır ve 
Türkiye’ye de hiçbir şey kazandırmamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk, kendisi bizzat birçok 
cephede savaşmış olmasına rağmen, 1923 
sonrasında savaştığı hemen tüm devlet-
lerle diplomatik ilişkiler başlatmıştır. 
Türkiye, bugün Birleşmiş Milletler’in nü-
vesi sayılan Milletler Cemiyeti’ne 1932’de 
üye olmuştur. 30 Mayıs 1926’da, Fransa 
ile “Dostluk ve İyi Komşuluk” Anlaşması 
imzalanmıştır. İngiltere, İtalya, Sovyetler 
Birliği, Yunanistan gibi devletlerle sıcak 

ilişkiler kurulmuştur. 1932’de Suudi Kral-
lığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur.

Maalesef uygulanan yanlış politikalar 
neticesinde 2000’li yıllara geldiğimizde 
hemen tüm komşularımızla problemleri 
olan bir ülkeye dönüştürülmüştük. ABD, 
İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler Or-
tadoğu ülkeleriyle işbirliğini, ticareti geliş-
tirirken, biz her adımımızda önyargılarla 
karşılaştık. Bugün Ortadoğu ülkeleriyle 
ilişkilerimizi geliştirmemizi içerde ya da 
dışarıda “eksen kayması” olarak nitelendi-
renler, işte bu önyargılarını henüz yıkama-
mış olanlardır. Bizim Avrupa ülkeleriyle, 
Balkan ülkeleriyle, Kafkasya ile, Afrika 
ile iletişim ve işbirliği içinde olmamız ne 
kadar tabii ise, Ortadoğu ülkeleriyle ileti-
şim ve işbirliği içinde olmamız da o kadar 
tabiidir.

Bölgemizdeki tüm ülkelerin önemli ortak 
paydalarından biri, Türkiye’ye duydukları 
güvendir ve biz bu güveni bölgesel barışın 
tesisi yolunda kullanma gayreti içindeyiz. 
USAK’ın Türkiye’nin Dış Politikasına iliş-
kin olarak Aralık ayında yapmış olduğu 
çalışmanın sonuçları bu noktada son de-
rece büyük anlam ifade ediyor: USAK’ın 
araştırmasına göre: Türk halkının önemli 
bir çoğunluğu, yüzde 60’a yakın kesim 
Türkiye’nin dış politikasında bir sapma 
görmüyor. Sapma var diyenlerin oranı sa-
dece yüzde 12. Nüfusun yüzde 79,5’i kom-
şularla ilişkilerin geliştirilmesine olumlu 
bakıyor. Olumsuz bakanların oranı sadece 
yüzde 9. Nüfusun yüzde 58’i Batı karşıtı ol-
madığını kesin bir dille ifade ediyor. Avru-
pa Birliği’ne desteğin malum nedenlerden 
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dolayı düştüğünü görüyoruz ama orada da 
oran yüzde 48.

Bu sonuçlar gerçekten çok önemli… 
Zira millet odaklı, millet menfaatlerini 
önde tutan bir dış politika tesis etmek 
gayretindeyiz ve bu gayretimizin çok iyi 
anlaşıldığını düşünüyorum. Tabii burada 
Dış Politika eksenimize dair bir hususu 
da vurgulamakta fayda görüyorum… El-
bette devletlerarasındaki ilişkiler insani 
ilişkilerden çok çok farklıdır. Ama, insani 
olanın uluslar arası ilişkilerden tamamen 
uzak tutulması da yanlıştır ve dünya şu 
anda bu yanlışın ağır faturasını ödüyor. Şu 
anda devam etmekte olan ağır küresel kriz, 
bizim de her platformda dile getirdiğimiz 
gibi, aşırı kazanma hırsının, doymayan, 
tatmin olmayan bir kar etme duygusunun 
neticesidir. Biz, başta G-20 ve IMF-Dünya 
Bankası Toplantıları olmak üzere her fır-
satta bunu ifade ettik. Sistemin bu şekilde 
devam etmesinin ilerde çok daha büyük 
krizlere neden olacağını belirttik ve uyarı-
larımızı yaptık. 

Öte yandan, ülkeler, toplumlar, topluluk 
arasında adalet duygusunun zayıflaması 
da aynı şekilde geleceğimiz için ciddi bir 
tehdittir. Terörler arasında, terör örgütleri 
arasında bir ayrıma giderseniz, bu adalet 
duygusu aşınır. Nükleer Silahlar konu-
sunda bir ayrıma giderseniz, kimi ülkeleri 
uyarıp kimilerine göz yumarsanız adalet 
duygusu körelir. Dünyanın bir köşesinde 
çocuk katletmeyi “savunma” olarak görür, 
diğer taraftan nesli tükenen hayvanlar 
için milyar dolarlık kampanyalar düzen-
lerseniz, bu da samimiyet duygusunun 

örselenmesi olur. Kendisini ezilmiş, öte-
lenmiş, itilmiş, mağdur edilmiş, haksızlı-
ğa uğramış gören topluluklar, adalete ve 
samimiyete inancı kalmayan topluluklar 
küresel ölçekte huzur ve istikrarın tesisini 
de imkânsız kılar.

Bizim Dış Politikamızda vurguladığımız 
işte budur… Her alanda adaleti savunu-
yoruz, her alanda barışı, hukuku ve de-
mokrasiyi savunuyoruz. Biz muhafazakar 
demokrat bir parti olarak reel politika ile 
normatif politikayı bir arada götürmenin 
gayreti içindeyiz. Reel politikaya sırtını 
dönmek, bizi nasıl hayatın gerçeklerinden 
koparır ve başarısız kılarsa, normatif poli-
tikaya yüz çevirmek de, bizi biz olmaktan 
çıkarır, kendimize yabancılaştırır ve farklı 
bir noktaya savrulmamıza sebep olur. 
Dış politikada tek belirleyici olan şartlar, 
konjonktür, mevcut durum, reel politika 
olamaz; değer yargılarımızdan, ahlak ve 
vicdanımızdan kopuk bir anlayış insani 
bir politika üretemez.

Bugün Türkiye’nin başta Ortadoğu olmak 
üzere geniş bir coğrafyada takdirleri top-
lamasının en temel nedenlerinden biri, 
işte bu ilkeleri savunuyor olmasıdır. Biz, 
kendimize yeni roller biçme sevdasında 
değiliz. Liderlik peşinde koşmuyoruz. Bir 
eksen değişikliğine gidip Türkiye’ye yeni 
bir rota çizme gayretinde de değiliz. Biz 
“kazan-kazan” ilkesini savunduğumuz 
kadar, adaleti, barışı, kalkınmayı, huzur, 
istikrar ve emniyeti savunuyor ve bu du-
ruşumuzdaki samimiyetimiz neticesinde 
kitlelerin takdirini topluyoruz.
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Değerli arkadaşlarım…

Türkiye olarak Orta Doğu bölgesine yöne-
lik vizyonumuzda ilk halkayı komşuları-
mız oluşturuyor. Orta Doğu bölgesinde en 
uzun sınıra sahip olduğumuz Suriye’yle 
ilişkilerimizin geldiği nokta bu politika-
mızın en bariz örneklerindendir. Yakın 
geçmişte savaşın eşiğine gelmiş iki ülke, 
bugün bölgeye örnek teşkil edecek bir iş-
birliği sergilemeye başlamıştır. Öncelikle 
iki ülke arasındaki vizeleri kaldırdık ve 
benim Suriye’ye son ziyaretimde de 51 
farklı anlaşma imzalayarak bu boyutuyla 
bir rekorun da sahibi olduk.

Benzer bir süreci Irak’la da tesis ederek iki-
li ilişkilerimizi bir üst aşamaya taşıyacak 
bir Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması 
yönünde adım attık. Beraberimde 9 ba-
kanım ve 50 işadamı olmak üzere Irak’a 
bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaret 
esnasında, güvenlik ve terörle mücadele, 
bayındırlık ve iskan, çevre, orman ve su, 
enerji, tarım, sağlık, ticaret, ulaştırma gibi 
pek çok alanda iki ülke arasındaki işbirli-
ğini geliştirecek 48 mutabakat muhtırası 
imzaladık. Barış, güvenlik ve refahın tesis 
edilmesinde ikinci önemli halka bölgedeki 
işbirliği mekanizmaları ile eşgüdüm için-
de barış çabalarının desteklenmesidir. 

Bu çerçevede, İslam Konferansı Teşkilatı 
bünyesinde aktif rol oynayan Türkiye, 
Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Konseyi ile 
kurumsal işbirliği mekanizmaları oluş-
turmuştur. İslam Konferansı Teşkilatı 
Genel Sekreterliği görevine iki dönem üst 
üste bir Türk seçildi. Lübnan’da barış ve 

istikrarın sağlanması amacıyla Birleşmiş 
Milletler kararıyla ihdas edilen Lübnan 
İstikrar Gücü’ne katkı sağlıyoruz. Lübnan 
Başbakanı Sayın Hariri’nin ziyareti esna-
sında bu ülkeyle olan vizeleri de kaldırdık. 
Son dönemde Lübnan ve Suriye’yle birlik-
te, Ürdün, Libya, Arnavutluk ve Tacikistan 
ile ülkemiz arasında vizeler kalktı. 

Filistin meselesinin tüm bölgesel sorun-
ların merkezinde yer aldığını, bu sorun 
çözümlenmeden Ortadoğu’da kalıcı barış 
ve istikrar ortamının tesis edilemeyeceği-
ni düşünüyoruz. Filistin’de ulusal birlik 
biran önce sağlanmalı ve barış sürecinin 
önünün açılması için uluslararası çabalar 
yoğunlaştırılmalıdır. Körfez bölgesinin 
güvenlik ve istikrarına da büyük önem 
veriyoruz. 

İran, bölgemizin önemli bir ülkesi. İran’la 
tarihi eskilere dayanan iyi komşuluk iliş-
kilerine sahibiz. Var olan bu iyi ilişkileri 
sürdürmek ve geliştirmek konusunda aza-
mi gayret sarf etmeye kararlıyız. İran’ın 
nükleer programı konusunda uluslararası 
kamuoyunda mevcut olan endişelerin 
giderilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu-
nunla birlikte, İran’ın barışçıl amaçlarla 
nükleer enerjiden faydalanma hakkının 
tartışma konusu yapılmaması gerektiğine 
de inanıyorum. Nükleer silahlar konusun-
da bizim tavrımız son derece nettir: Biz 
nükleer silahlardan tamamen arındırılmış 
bir bölgede yaşamak istiyoruz. Bu anlayış 
doğrultusunda, sadece İran’ın değil, böl-
gede nükleer silah sahibi ya da nükleer si-
lahlanma içindeki her ülkenin tartışılması 
gerektiğini düşünüyoruz.
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İstikrarlı ve barış içinde bir Afganistan’ın 
tesisine ilişkin çabalarımız da yine de-
vam ediyor. Türkiye olarak, Afganistan 
ve Pakistan arasında gerçekleştirilen mü-
zakerelere her türlü katkıyı sağlıyoruz. 
Yunanistan’la on yılı aşkın bir süredir de-
vam eden müspet ilişki ortamının devamı 
için uğraşıyor; bu doğrultuda yapıcı yakla-
şımlarımızı sürdürüyoruz. Bulgaristan’la 
bir zamanlar yaşanan sorunlar, mem-
nuniyetle söyleyebilirim ki, artık geride 
kalmıştır. Bu ülkeyle şimdi NATO içinde 
birer müttefikiz. Keza, Karadeniz’e kıyıdaş 
Romanya ve Ukrayna gibi diğer ülkelerle 
de son derece iyi ilişkilere sahibiz. Rusya, 
Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı 
haline gelmiştir. Enerjiden müteahhitlik 
hizmetlerine kadar birçok alanda Rusya 
ile tam bir işbirliği içindeyiz.

Yakın kültürel ve tarihi bağlarımızın bu-
lunduğu Azerbaycan, bölgenin kilit ülke-
lerinden biridir. Bu ülkeyle her alanda son 
derece iyi ilişkilere sahibiz. Gürcistan’la 
ilişkilerimizin seviyesi de, keza memnu-
niyet vericidir. Ermenistan’la ilişkileri 
normalleştirmek, iyi komşuluk ve karşı-
lıklı saygı çerçevesinde ilişkileri yeni bir 
boyuta taşımak için girişimlerimiz oldu. 
Ermenistan Anayasa Mahkemesi’nin son 
aldığı karar maalesef varılan mutabakatı 
ciddi şekilde yaralamıştır. Biz taahhütle-
rimize sadığız, aynı sadakati Ermenistan 
Hükümeti’nden de bekliyoruz.

Değerli katılımcılar…

Burada sizlere, Avrupa Birliği tam üye-
lik sürecimizden de kısaca bahsetmek 

istiyorum. Türkiye, 2005 yılında Avrupa 
Birliği’ne tam üyelik için katılım müza-
kerelerine başladı. Özellikle son yıllarda 
devrim niteliğinde bir dizi reformu hayata 
geçirdik. Bunu öncelikle kendi insanımıza 
daha çağdaş bir yaşam standardı sunma 
gayesiyle yaptık. Üzerimize düşeni bun-
dan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 
Ancak unutulmamalıdır ki; tam üyelik 
süreci, bize olduğu kadar Avrupa Birliği’ne 
de bazı yükümlülükler getirmektedir. 
Birliğin bu yükümlülüklerine sadık kal-
masını bekliyoruz. Üyeliğimizden Avrupa 
Birliği’nin de büyük kazanımlar elde ede-
ceğini ve küresel ölçekte çok daha etkin 
bir güç haline geleceğini unutmamalarını 
istiyoruz. Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi’ni kurulduğu günden bugüne, yani 
61 yıl sonra bir Türk’ün seçilmiş olması, 
Avrupa ile ilişkilerimize yeni bir boyut 
kazandıracaktır inancındayım. Aynı za-
manda Türkiye’nin AB üyeliğini destekle-
yen İspanya’nın dönem başkanlığının da 
sürece ivme kazandıracağına inanıyorum. 

Bu noktada, Kıbrıs konusuna değinme-
den geçemeyeceğim. Kıbrıs konusunun, 
bazı Birlik üyeleri tarafından tam üyelik 
sürecimizle ilişkilendirilmesi ve sürekli 
olarak önümüze engel olarak çıkarılması 
fevkalade yanlış bir yaklaşımdır. Kıbrıs 
sorununun çözüm platformu Birleşmiş 
Milletler’dir. Adada 2004 yılında düzen-
lenen eşzamanlı referandumlarda Kıbrıslı 
Türkler çözüm yönünde oy kullanırken, 
Rumların “hayır” demeleri, çözüm isteme-
yen tarafın hangisi olduğunu açıkça gös-
termiştir. Görüşmeler devam etmektedir. 
Çözüme bu defa ulaşılmasını umuyoruz. 
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Ancak, şurası da unutulmamalıdır ki, hiç-
bir müzakere süreci sonsuza dek süremez. 
Mevcut fırsat penceresinin kapanması 
halinde bir daha ne zaman açılacağını da 
kimse bilemez. İşte ilgili tüm tarafların 
konuya bu bilinçle yaklaşmaları ve üzer-
lerine düşeni yapmaları bu nedenle kritik 
önem taşıyor.

Çok değerli katılımcılar… değerli arkadaş-
larım… 

Zor bir coğrafyada bulunuyoruz, zorlu bir 
süreçten geçiyoruz. Ancak, mevcut tüm so-
runlara rağmen umudumuzu da muhafaza 
ediyor, bölgenin kaderinin değişebileceği-
ne inanıyor ve Türkiye olarak da bunun 
mücadelesini veriyoruz. Biz, samimi bir 
şekilde bu mücadeleye devam edeceğiz. 
Başta da belirttiğim gibi, ülke içinde de-
mokratikleşme çabalarından en ufak bir 
taviz vermeyecek, uluslararası boyutta da 
Türkiye’nin itibarını, gücünü artırmak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz her 
anlamda adalet diyoruz, hukuk diyoruz, 
demokrasi diyoruz. Gazze’deki çocuklar 
için sergilediğimiz duruşu Gürcistan’daki, 
Haiti’deki çocuklar için de sergiliyoruz. 
İslamofobia karşısındaki net duruşumuzu 
antisemitizm karşısında da muhafaza edi-
yoruz. Nükleer silahlar karşısındaki tutu-
mumuzda çifte standarda başvurmuyoruz.

Bu sayede Türkiye’nin itibarını artırıyor, 
bu sayede adaleti, vicdanı, insaniyeti öne 
çıkaran, insan merkezli bir dış politikanın 
savunuculuğunu yapıyoruz. Bu sayede 
tüm dünyanın ilgisini, takdirini, en önem-
lisi de güvenini kazanıyoruz. Ben bu dü-

şüncelerle sözlerime son verirken, bir kez 
daha Uluslar arası Stratejik Araştırmalar 
Kurumu USAK’a bu buluşmayı sağladık-
ları için teşekkür ediyorum. Katıldığınız 
için de siz değerli dostlarıma şükranlarımı 
sunuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selam-
lıyorum.
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Çok değerli katılımcılar, değerli arkadaş-
larım, kıymetli misafirler, hanımefendiler, 
beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyor; üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
Türk Patent Ödülleri Töreni’nde sizlerle 
birlikle olmaktan büyük memnuniyet duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlam-
lı tören vesilesiyle, ürettikleri markalarla, 
patentlerle, tasarımlarla ülkemizin fikir 
hazinesini zenginleştiren, Türkiye’ye de-
ğer katan herkese teşekkür ediyor, bugün 

ödül alacak olan, kişi, kurum ve kuruluşla-
rımızı tebrik ediyorum.

Her zaman söylüyorum: Bu ülke için taş 
üstüne taş koyan herkesin başımızın üze-
rinde yeri vardır. Özellikle bu ülke için bilgi 
üreten, teknoloji geliştiren, marka oluştu-
ran ve özgün tasarımlar ortaya koyan her-
kes, bizim başımızın tacıdır. Bu bakımdan, 
gayret sarf edenlerin, milletini, ülkesini 
bir adım öne taşıyanların, değer ortaya ko-
yanların desteklenmesi, ödüllendirilmesi, 

Ankara | 4 Mart 2010 

2009 Türk Patent Ödülleri Töreni
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sergilenen başarıların devamı için büyük 
önem arz ediyor. Bizler de, bu gibi ödül 
törenleriyle bir yandan kendi alanında 
önemli ve büyük işler başarmış insanla-
rımıza sahip çıkıyor, diğer yandan bilgi, 
yenilik ve teknoloji üreten değerlerimize 
verdiğimiz önemi göstermiş oluyoruz.

Değerli dostlarım...

Gerçekten son derece zengin, son derece be-
reketli ve potansiyeli son derece yüksek top-
raklar üzerinde yaşıyoruz. Coğrafi konum 
ve tarihi birikim bir yana, genç, dinamik, 
üretken ve girişken nüfusuyla Türkiye gele-
cek adına çok önemli, çok değerli bir potan-
siyel barındırıyor. Şunu hiç bir zaman unut-
mayalım: Dünya küçülüyor, fakat Türkiye 
büyüyor. Küreselleşme, bilgi teknolojileri 
dünyayı küresel bir köye dönüştürürken, 
Türkiye bu küresel köyde ekonomisiyle, 
dış politikasıyla, vizyonuyla her geçen gün 
büyüyor ve ağırlık kazanıyor.

Tabii, bilginin artık çok büyük değer ihti-
va ettiği, hızın artık çok büyük önem arz 
ettiği bir süreçten de geçiyoruz. Bakınız, 
Türkiye’yi ekonomide tüm dünya ülkele-
ri arasında 26’ıncı sıradan aldık, bugün 
17’inci sıraya yükselttik. Ama bu yeterli mi? 
Değil. İlk 10’da olabilecek bir potansiyele 
sahibiz ve bunu başarmak için büyük bir 
gayret gösteriyoruz. İhracatta, yatırımlarda, 
turizmde, üretimde son 7.5 yılda Türkiye’ye 
ilkleri yaşattık. Türkiye’yi dünya ülkeleri 
arasında yıldızı hızla yükselen bir ülke 
konumuna ulaştırdık. Yeterli mi? Elbette 
değil. Daha fazlasını başarmak zorundayız. 
Durduğunuz anda dengenizi kaybedip dü-

şeceğiniz, yarışta geride kalacağınız, reka-
bette gücünüzü kaybedeceğiniz bir sistem 
söz konusu.

Bizim, ülke olarak, kurumlar olarak, tek tek 
fertler olarak bu süreci iyi analiz etmemiz 
ve bunun gereğini de hakkıyla yerine getir-
memiz gerekiyor. Bu zihniyet dönüşümünü 
başarmak durumundayız. Sosyal ve siyasi 
yapımızı ekonomik hedeflerimizle uyumlu 
hale getirmeliyiz, iş dünyasının, bilim dün-
yasının, teknoloji dünyasının ihtiyaç duy-
duğu altyapıyı oluşturmalıyız. Unutmaya-
lım ki, reel sektörümüzü ileriye taşıyacak, 
küresel rekabet gücümüzü artıracak, katma 
değeri yüksek ürünlere geçişimizi sağlaya-
cak ve sanayimizin üzerinde yükseleceği 
altyapıyı oluşturacak en önemli unsurlar, 
eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki geliş-
melerdir. 

Bugün öyle firmalar var ki, isimleri tüm 
dünyada biliniyor, bir çok ülkenin gayri-
safi yurtiçi hasılasından büyük sermayeye 
sahipler. Bu şirketlerin sadece marka veya 
ürün formülleri; bu şirketlerin üretim 
tesislerinden, gayrimenkullerinden ve 
stoklarından çok daha fazla değerli hale 
gelmiş durumda. Türkiye olarak bizim 
de tüm dünyada tanınan markalara, tüm 
dünyada tercih edilen ürünlere ihtiyacımız 
var. Türkiye, dünyada lider ülkelerden biri 
olma iddiasını taşıyorsa, sadece dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri takip eden bir ülke 
olmakla yetinemez, Türkiye, bilgi ve tekno-
loji üreten bir ülke olmalıdır.

Bu nedenle, göreve geldiğimiz ilk günden 
itibaren, Ar-Ge çalışmalarını desteklemeyi 
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öncelikli politikalarımızdan biri olarak be-
lirledik, bu alana Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük kaynağını tahsis ettik. Araştırma 
personeli sayısındaki artış hızında son 
yıllarda sürekli dünya ülkeleri arasında 
ilk sıralarda yer almamıza rağmen, henüz 
gelişmiş ülke standartlarında olmadığı-
mızı söylemem gerekiyor. 2010 yılı için 
40 bin araştırmacı hedefi belirlemiştik, 
biz bu hedefe 2006 yılında ulaştık. Şimdi 
önümüze 2013 yılı için 150 bin Ar-Ge per-
soneli hedefi var ve inşallah bu hedefe de 
ulaşacağız. Yine 2013 yılı sonuna kadar, 
Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla’ya oranını yüzde 2’ye çıkaracağız. 
Özellikle yaptığımız yasal düzenlemeler-
den sonra, özel sektörümüz de Ar-Ge ça-
lışmalarına hız verdi. Özel sektörün Ar-Ge 
harcamaları, toplam içinde yüzde 50’lik 
bir seviyeye ulaştı.

Bu konuyla ilgili olarak, 2008 yılında Fikri 
ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında strateji-
ler belirlemek üzere bir Koordinasyon Ku-
rulu oluşturduk. Yine Eylem Planımızda 
yer alan Türk Tasarım Danışma Konseyi’ni 
Bakanlar Kurulu kararıyla geçtiğimiz 
Eylül ayında kurduk. Özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarını bir araya getiren bu 
Konsey, Türk tasarımlarının dünya paza-
rında tercih edilir konuma getirilmesini 
ve dünyada “Türk Tasarımı” imajının oluş-
masını ve gelişmesini sağlayacak. Sınai 
mülkiyet mevzuatının kapsamlı revizyonu 
çerçevesinde Marka, Tasarım ve Coğrafi 
İşaret Kanun Tasarılarını Meclisimize sevk 
ettik, Patent Kanun Tasarısı üzerindeki ça-
lışmaları da sürdürüyoruz. 

Bütün bu çalışmaların ve gayretlerin neti-
cesinde Türkiye, sınai mülkiyet başvuru-
larında dikkat çekici artışlar kaydediyor. 
Tüm dünyayı etkileyen küresel krize rağ-
men ülkemizdeki marka başvuru sayısı 
geçtiğimiz yıl, son üç yılda olduğu gibi 70 
binin üzerinde gerçekleşti ve Avrupa’da en 
fazla başvuru yapan üçüncü ülke olduk. 
Tasarım başvurularında da Avrupa’da ilk 
üçte yer alan ülkemizde bizden önceki 7 
yılda 85 bin tasarım için başvuru yapı-
lırken, son 7 yılda bu sayı 191 bine çıktı. 
2002 yılında sadece 414 olan yerli patent 
başvuru sayısı, 2009’da 2002’ye göre yüz-
de 525 artarak, 2 bin 600’e ulaştı. Cum-
huriyet tarihinde ilk defa 2008 yılında 10 
binin üzerinde buluş için başvuru yapıl-
mıştı, 2009’da dünya genelinde düşüşler 
yaşanırken, ülkemizde yine 10 binin üze-
rinde buluş için başvuru yapıldı.

Değerli arkadaşlarım, özgüven son derece 
önemli... Bu ülkenin her bir ferdi, tam bir 
özgüven içinde olmalı, bugüne de geleceğe 
de özgüvenle bakmalı, bakabilmeli. Şunu 
görmek durumundayız: Bizler, tarih bo-
yunca, bilime, sanata çok değerli katkılar 
sunmuş bir medeniyetin mensuplarıyız. 
Astronomiden matematiğe, kimyadan 
tıbba, felsefeden psikolojiye kadar birçok 
bilim dalında temeller bu topraklar üze-
rinde, bu medeniyetin ikliminde atıldı. 
Bugün Batı’yla özdeşleşmiş birçok bilim-
sel gelişmenin kökeninde, bu coğrafyanın 
izlerini, hatta kilit önemdeki katkılarını 
göreceksiniz. O gün nasıl yaptıysak, inanın 
bugün de yaparız. Bu, önce inanmakla, 
önce yapacağına, yapabileceğine inanmak-
la, bu özgüvene sahip olmakla başlıyor.
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Türkiye içinde olsun, yurtdışında olsun 
birçok araştırmacımız, akademisyenimiz 
önemli buluşlara, önemli çalışmalara imza 
atıyorlar. Uluslararası yarışmalarda dere-
celer alıyorlar. Şunu çok büyük bir mem-
nuniyetle öğrendim: Trafik lambalarının 
yanında bulunan sayacı her gün görüyo-
ruz, yanından geçiyoruz. Bu sayaç artık 
dünyanın birçok ülkesinde yaygınlaşıyor. 
Bu, bir Türk’ün buluşudur, bizim Ensti-
tümüz tarafından patentlenmiştir. Türk 
kahvesi pişirme cihazı, eğimölçer, prizma-
tik dikey merdiven, biyolojik mayın tespit 
cihazı gibi buluşlar yine bu ülkenin insan-
ları tarafından bulundu ve bu kurumumuz 
tarafından patent verildi.

Türkiye sadece ekonomisiyle büyümüyor, 
Türkiye sadece dış politikasıyla büyümü-
yor, Türkiye artık bilime verdiği önemle, 
bilime sağladığı katkılarla da büyüyor. 
Tabii şunu da söylemek durumundayım: 
Sporda, sanatta, edebiyatta da Türkiye 
artık uluslararası boyutta kendisinden 
sıkça söz ettiriyor. İşte bugün burada, 
kendileriyle büyük gurur duyduğumuz 
üç arkadaşımıza da ödül takdim ediyoruz: 
Sayın Ertuğrul Sağlam, Sayın Yılmaz Er-
doğan ve Sayın İskender Pala... Onlar, ülke 
içinde değil, küresel ölçekte başarılar elde 
ettiler ve bu milletin gururu oldular. Onlar 
gibi nice arkadaşımız, azimle, kararlılıkla, 
cesaretle çalıştılar, çabaladılar ve sınırları 
aşarak daha geniş kitlelere ulaşma başarı-
sını gösterdiler. Şu anda birçok Arap ülke-
sinde dizilerimiz çok büyük bir beğeniyle 
izleniyor. Bu diziler, sadece eğlence sektö-
rüne değil, dış ticarete, tanıtıma, turizme 
de doğrudan katkı sağlıyorlar. 

Çok daha fazlasını yapabiliriz değerli ar-
kadaşlarım... Tekrar ediyorum, yeter ki 
kendimize güvenelim, yeter ki özgüveni-
miz tam olsun. Şunu da belirtmek duru-
mundayım: Bugün Türkiye’nin her alanda 
elde ettiği başarılar da gösteriyor ki, artık 
Türkiye kabına sığmıyor, artık Türkiye ka-
bını da, kabuğunu da zorluyor. Bu değişi-
min, bu dönüşümün önünü olabildiğince 
açmak zorundayız. Derenin yatağında ra-
hatça akabilmesini sağlayacak reformları 
artık daha fazla gecikmeden yapmak zo-
rundayız. Modası çoktan geçmiş tartışma-
larla, artık tedavülden kalkması gereken 
sorunlarla biz dünyayla rekabet edebile-
cek bir güce asla ulaşamayız.

Belki birbiriyle ilgisi yokmuş gibi görüne-
bilir... Ama bu ülke her alanda eş zamanlı 
ilerlemek zorunda, her alanda paralel bir 
gelişme ivmesini göstermek zorunda. “De-
mokratik reformları erteleyelim, ekono-
miye yoğunlaşalım” diyemeyiz. “Şimdi dış 
politika zamanı, ekonomi geride dursun” 
diyemeyiz. “İçerde meseleler var, dışarıyı 
ihmal edelim” diyemeyiz. Ekonomi de, hu-
kuk da, demokrasi de, sosyal meseleler de 
aynı anda ele alınmak, aynı anda gelişmek 
durumunda. Birini ihmal ettiğimiz anda 
diğerlerinde gelişme sağlamamız müm-
kün değil.

Nitekim yakın geçmişimiz bunun acı tec-
rübeleriyle dolu. Her alanda birden güçlü 
bir atılım iradesini ortaya koymalı ve bu-
nun arkasında cesaretle durmalıyız. Şim-
di siz, çok önemli buluşlar yapın, dünya 
çapında büyük buluşlara imza atın, bütün 
mesainizi araştırmaya geliştirmeye sarf 
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edin. Ama bu alanda yasal düzenlemeleri 
yapmazsanız, sınai ve fikri mülkiyet hak-
larını göz ardı ederseniz, bir arpa boyu 
bile yol alamazsınız. Yasal zemini yoksa, 
yürütme, yasama, yargı bu mesainin arka-
sında durmuyorsa, destek vermiyorsa, ne 
bilim gelişir, ne sanat gelişir.

Değerli arkadaşlarım...

Türkiye’nin bugün yaşadığı değişim ve 
gündeminde bulunan tartışmalar, evet, 
ekonomik kalkınmayla, büyümeyle, ih-
racatla, turizmle, yatırımla, istihdamla, 
ve elbette ki patent konusuyla doğrudan 
ilgilidir. Güçlü bir demokrasinin olmadığı 
ortamda ne bilimden, ne de sanattan söz 
edilebilir. Modern, özgürlükçü bir ana-
yasanın olmadığı zeminde hiç bir alanda 
ilerleme kaydedilemez. Hukukun ve yar-
gının evrensel normlara kavuşmadığı bir 
sistemde Türkiye belirlemiş olduğu hedef-
lere ulaşamaz.

İşte onun için, Hükümet olarak, Türkiye’ye 
artık dar gelen bu kalıpları değiştirmenin, 
Türkiye’yi rahatlatacak ve modern dünya-
ya ulaştıracak reformları gerçekleştirme-
nin mücadelesini veriyoruz. Türkiye’nin, 
bu anayasayla, bu hukuk sistemiyle mo-
dern dünyayla bütünleşmesinin güç ola-
cağı bugün daha iyi anlaşılmış, çok daha 
net olarak görülmüştür. Değişimi, dönü-
şümü, reformları, demokratikleşmeyi sırf 
bu hükümet yapıyor, bu hükümet istiyor 
diye karşı çıkmak, büyük bir samimiyet-
sizliktir, açık söylüyorum, bu ülkenin, bu 
milletin çıkarlarını düşünmemektir.

Daha reformun mahiyeti belli olmadan, 
değişikliğin içeriği belli olmadan “iste-
meyiz, karşı çıkarız, engelleriz” diyenler, 
gerçek niyetlerini, gerçek yaklaşımlarını 
ortaya koyuyorlar. Bu kadar peşin fikirli 
olmak, bu kadar önyargılı olmak, bu kadar 
diyaloga ve uzlaşıya kapalı olmak, kimse-
ye bir fayda sağlamadığı gibi, bu ülkenin 
de yararına değildir. Değişime direnenler, 
sadece hükümete tavır takınmış olmuyor-
lar, aynı zamanda değişimin kendisine 
karşı olduklarını, reforma karşı oldukları-
nı göstermiş oluyorlar. Onlar, bırakınız bu 
reform çabalarına katkı vermeyi, özgürce 
konuşmayı, müzakere etmeyi bile kabulle-
nemiyorlar. “Efendim, 1,5 yıl sonra seçim 
var, seçime giderken anayasa değişikliği 
mi olur, reform mu olur...”

Değerli arkadaşlarım, çok partili hayata 
geçtiğimiz günden 2002 yılsonuna kadar, 
altını çiziyorum, hükümetlerin ortalama 
iktidarda bulunma süresi sadece 16 ay. 
Ortalama her 16 ayda bir, bu ülkede hü-
kümet değişmiş. Şu anda seçime yaklaşık 
17 ay var. “Bu Meclisle olmaz” diyenler, 
kendi kendilerini inkar ediyorlar, onlara 
milletin verdiği yetkiyi inkar ediyorlar, 
milletten aldıkları emaneti inkar ediyor-
lar. Çok ciddi bir demokrasi sınavından, 
ciddi bir samimiyet sınavından geçiyoruz. 
Bu sınavda başarı elde etmek zorundayız, 
bu sınavı geçmek zorundayız. Güçlü bir 
Türkiye için, kalkınmış bir Türkiye için, 
büyüyen, gelişen, yeni ufuklara yol alan 
bir Türkiye için biz bu sınavı geçmek ve 
bu reformları ardı ardına gerçekleştirmek 
zorundayız.
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Ben Türkiye adına, geleceğimiz adına ger-
çekten büyük umutlar taşıyorum. Çünkü 
milletimizin, toplumumuzun bu vizyona, 
bu ufka sahip olduğunu, bu süreci samimi-
yetle istediğini ve desteklediğini görüyo-
rum. Bu ülkenin insanının neleri başara-
bildiğini, her türlü zorluğa ve imkansızlığa 
rağmen ne tür başarılar elde ettiğini gör-
düm ve görüyorum. İmkanlar arttığında, 
engeller ortadan kalktığında bu ülkenin 
başarılarının da katlanarak artacağına yü-
rekten inanıyorum. 

Bugün burada ödül alan çok değerli ku-
rumlarımızın ve şahısların, yüzlerce, bin-
lerce aday arasından süzülüp geldiklerini 
görmekten dolayı da ayrıca memnuniye-
timi ifade etmek istiyorum. Ben bir kez 
daha ödül alan kurumları ve çok değerli 
arkadaşlarımızı ülkem ve milletim adına 
tebrik ediyorum. Kendilerine, uluslararası 
platformlarda göğsümüzü kabarttıkları, 
bizi gururlandıkları için şükranlarımı su-
nuyorum. Türk Patent Enstitüsü’ne, onun 
değerli yöneticilerine, çalışanlarına da 
teşekkür ediyor, teşvik edici uygulamala-
rının devamını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli kardeşim, İki Kutsal Mescidin 
Hadimi, Kralı Abdullah Bin Abdülaziz 
Hazretleri, kıymetli dostum, Veliaht Prens 
Sultan Bin Abdülaziz, Kral Faysal Vakfı’nın 
Mütevelli Heyeti Başkanı, Prens Muham-
med El Faysal, Uluslararası Ödül Komitesi 
Başkanı, Prens Halid El Faysal, Genel Sekre-
ter Sayın El Useymin, değerli kardeşlerim, 
saygıdeğer katılımcılar, sizleri en kalbi 

duygularımla selamlıyor; Kral Faysal Ulus-
lararası Ödülü’ne layık görülmüş olmaktan 
dolayı şahsım, ülkem ve milletim adına çok 
büyük bir memnuniyet duyduğumu bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile 
Kral Faysal Vakfına, Vakfın değerli yöneti-
cilerine, değerli jüri üyelerine de teşekkür 
ediyorum.

Suudi Arabistan | 9 Mart 2010 

Kral Faysal Uluslararası Ödül 
Töreni
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Açıkçası, bu bölgenin insanları olarak bizi 
birleştiren çok sayıda ortak paydamız var... 
Ancak ben, bu ortak paydalardan bir ta-
nesinin diğer hepsinden önemli olduğuna 
inanıyorum: Bizler, adı “barış” olan bir dinin 
mensuplarıyız... Tarih boyunca var olduğu-
muz, nefes alıp verdiğimiz her yerde barışı 
savunduk, insani değerleri savunduk, kul 
hakkını savunduk. Yine, asırlar boyunca 
ortaya koyduğumuz medeniyetler her za-
man insan odaklı oldu ve “sevgi medeniyeti” 
olarak anıldı. Bugün, tarihin bize yüklediği 
sorumluluk gereği, o sevgi medeniyetinin 
en güzel numunelerini yeniden ortaya koy-
mak, medeniyetimizin temelini oluşturan 
barış mesajını tüm dünyaya gür bir sedayla 
duyurmak gibi bir vazifemiz olduğunu dü-
şünüyorum.

Müslümanları farklı bir şekilde algılamak 
eğiliminde olanlara, önyargıları körükle-
meye çalışanlara inat; bizim tüm dünyaya 
hoşgörü, diyalog, birbirini anlama ve bir-
likte yaşama tavsiyelerimizi iletmemiz, bu 
noktada öncü ve örnek olmamız gerekiyor. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, renkleri, 
dilleri, inançları her ne olursa olsun, her 
bir insanı, tüm yaratılanları yaradandan 
dolayı seviyor, her bir insanın hakkını ve 
hukukunu her şeyin üzerinde görüyoruz. 
Bizim ilkemiz, her işimizde “emredildiği gibi 
dosdoğru” olmaktır... Bu ilkeden asla taviz 
vermeden adaleti her zeminde cesaretle sa-
vunmak durumundayız.

Adalet hayatın her alanında gerçekleştiril-
mesi, yüceltilmesi, korunması gereken en 
temel değerdir. Bugün yeryüzünde yaşanan 
sorunların birçoğunun temelinde adalet 

eksikliği, adalet mahrumiyeti yatmakta, 
adaletsizlik, yaşanan dramların baş sebebi 
olmaktadır. Türkiye olarak, başta bölgemiz-
de olmak üzere küresel ölçekte barış, huzur, 
istikrar ve güvenliği tesis etmek için samimi 
gayret içindeyiz. Komşularımızla başlattığı-
mız diyalog sürecini dalga dalga bölgemize 
ve dünyaya hakim kılmak, daha yaşanabilir 
bir dünyayı inşa etmek için hep birlikte yo-
ğun bir çaba ortaya koyuyoruz.

Ortadoğu’nun bir kan ve gözyaşı coğrafyası 
olarak anılması her birimizin vicdanını 
sızlatıyor... Biz, hep birlikte, bu coğrafyanın 
tarih boyunca olduğu gibi bugün de bilimle, 
sanatla, edebiyatla, barış ve huzurla, daya-
nışma ve paylaşma ile anılmasını arzu ediyo-
ruz. Şunu da büyük bir memnuniyetle ifade 
etmeliyim: Bizim barış, uzlaşma, diyalog ve 
adalet çağrılarımız çok geniş bir coğrafyada 
yankı buluyor ve huzura susamış gönülle-
rin adeta çöldeki bir vahaya kavuşuyor gibi 
umuda kavuşmalarını sağlıyor. Ben inanı-
yorum ki, ortak bir tarihi ve kültürü paylaş-
tığımız bölgemizdeki tüm ülkeler, yıllardır 
devam edegelen savaş ve çatışmaların son 
bulmasını en az bizim kadar arzu ediyorlar.

Bu mücadelede tek başımıza olmadığımız 
görmek, yalnız olmadığımızı hissetmek ce-
saretimizi artırıyor. Uluslararası Kral Faysal 
Ödülü, işte bu mücadelemizi destekleyen, 
teşvik eden, bize güç veren son derece an-
lamlı bir katkı olmuştur. Bir kez daha şah-
sımı ödüle layık gördükleri için Kral Faysal 
Vakfı’na teşekkür ediyorum. Nefes alıp 
verdiğim sürece bu büyük payeyi büyük bir 
gururla taşıyacağımı ifade ediyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli kaymakam adayları, değerli 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendi-
ler… sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
bugün kurslarını tamamlayarak mezun 
olan 55 kaymakam adayımızı kutluyor, 
başarılar diliyorum. 

Mezuniyet heyecanını sizlerle birlikte yaşı-
yor olmaktan büyük memnuniyet duydu-

ğumu da ifade etmek istiyorum. Gerçekten 
çok kaliteli ve dolu dolu bir eğitim süre-
cinden geçtiniz. Teorik anlamda büyük 
donanım elde etmenin yanında, eğitiminiz 
boyunca stajlar yaptınız, valiliklerimizde, 
kaymakamlıklarımızda tecrübe edindiniz. 
Kuralar çekilecek ve artık yıllardır bekle-
diğiniz o sorumluluğu yüklenerek görev 
yerlerinize gideceksiniz.

Ankara | 24 Mart 2010 

94. Dönem Kaymakam 
Adaylarının Mezuniyet Töreni
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Burada bir kez daha üzerinizde her an-
lamda mühim bir emanet taşıdığınızı ha-
tırlatmak istiyorum. Aziz milletimiz size 
inanıyor, size güveniyor ve sizlerden büyük 
hizmetler bekliyor… Ülkemiz sizlerden 
büyük işler bekliyor. Eğitiminiz için kulla-
nılan, sizin birikimli, donanımlı, modern 
dünyanın gerektirdiği bilgi ve beceriyi elde 
etmeniz için kullanılan tüm kaynakların 
hakkını fazlasıyla vereceğinizi aziz milleti-
miz de, bizler de çok iyi biliyoruz.

Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Siz-
ler, mesai saati olmayan, mesai mefhumu 
olmayan devlet memurları olarak çalışmak 
zorundasınız. Tabii ki kendinize ve ailenize 
vakit ayıracaksınız. Ama görevin, hizmetin, 
halkımızı memnun etme gayesinin kişisel 
hayatınızdan bile önce geldiğini her an 
hatırda tutmanızı istiyorum. Vatandaşla 
ilişkilerde her zaman önce “vatandaşın 
hakları” aklınıza gelsin. Lütfen, öncelikle 
yetkilerinizi değil, görevlerinizi hatırlayın, 
sorumluluklarınızı aklınızda tutun.

Değerli arkadaşlarım, şurası da hayati 
derecede önem arz ediyor: Türkiye’nin 
kalkınması, ilerlemesi, özellikle de demok-
ratikleşmesi yerelde başlayarak dalga dal-
ga ülkeyi saracak ve topyekun ülkemizin 
çehresinin değişmesini sağlayacaktır. Eğer 
Şemdinli, Çukurca, Digor, Posof olduğu 
yerde sayıyorsa, hiçbir gelişme, ilerleme 
kaydetmiyorsa; eğer Uzunköprü, Meriç, 
İpsala değişimden, dönüşümden kendisi-
ne düşen payı alamıyorsa, bu, kalkınma 
sürecimizin aksak bir şekilde ilerlemesine 
yol açar. Dolayısıyla, Türkiye’nin her bir 
ilçesinin, köylerine kadar, mezralarına, 

mahallelerine kadar değişim ve dönüşü-
mü hissetmesi gerekir ve bunu sağlayacak 
olan, değişimi Türkiye’nin en ücra köşeleri-
ne taşıyacak olan sizlersiniz.

Ben, mazeretlere sığınmayacağınıza, im-
kansızlıkları bahane etmeyeceğinize, im-
kanları kendiniz oluşturup yönettiğiniz her 
bir ilçenin çehresini köklü şekilde değişti-
receğinize yürekten inanıyorum. İlçenin 
ileri gelenleriyle samimi iletişim içinde 
olun. İlçenin sivil toplum örgütleriyle, ka-
naat önderleriyle sağlıklı iletişim kanalları 
tesis edin. En çok da ilçenin işadamlarıyla, 
esnafıyla, o ilçeden Türkiye’ye dağılmış 
işadamlarıyla iletişim ve irtibat kurun. Bu 
ilişkilerde ölçüyü ve belli hassasiyetleri 
kaybetmeyecek bir titizlik içinde olun. Her 
konuda öncü olmaya, lider olmaya, çözüm 
üreten, hedefler koyan ve bu hedeflere ulaş-
mak için samimi mücadele eden olmaya 
lütfen özen gösterin.

Bu ülke ve bu millet, bürokratik süreçlerin 
içinde, işlemlerin içinde kaybolup giden yö-
neticiler değil, sonuç odaklı çalışan, gerekti-
ğinde ayağına çizmeleri giyen, gerektiğinde 
eline kazmayı küreği alıp bizzat çalışan ida-
reciler istiyor. Biz artık protokollerde arz-ı 
endam eden idareciler değil, halkın arasına 
karışmış, halktan biri haline gelmiş ve hal-
ka yol gösteren idareciler istiyoruz. Görev 
süreniz dolduğunda, o ilçeden ayrılırken 
isminiz yadigar kalsın. Arkanızdan, “Öyle 
bir kaymakam geldi ki, onun döneminde il-
çenin kaderi değişti, görünümü, manzarası 
değişti” denilsin. “Öyle bir kaymakam geldi 
ki, çıtayı çok yükseğe taşıdı, ondan sonra 
gelenler de onun izinden gittiler” denilsin. 
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Her birinizin bunu başaracak yeteneğe, 
iradeye, güce sahip olduğunuzu biliyorum. 

Şurası da son derece önemli: Değerli ar-
kadaşlarım, Türkiye’nin her bir ilçesinde, 
köyünde, benim vatandaşım, devletin 
sahibinin bizzat kendisi olduğunu hisset-
melidir, bunu sağlamak zorundayız. Bizler, 
devlet ile milleti farklı konumlara yerleş-
tiren, devlet ile millet arasında duvarlar 
ören, hendekler kazan bir anlayış içinde 
olamayız. Tam tersine, geçmişte bu yönde 
oluşmuş algıyı değiştirmek, devlet-millet 
kaynaşmasını azami derecede pekiştirmek 
zorundayız. Benim her bir vatandaşım, zor 
zamanında devletin tüm imkanlarıyla ya-
nında olduğunu bilecek, bunu hissedecek. 
Vatandaş, devleti, vergi alan, asker alan, 
yasa uygulayan, baskı ve otorite kuran bir 
mekanizma olarak değil; koruyan, kollayan, 
şefkat gösteren, eğitimi, sağlığı, ulaşımı için 
yatırım yapan bir mekanizma olarak gör-
meli ve bilmelidir.

Devletin şefkatli, merhametli, adaletli, gü-
lümseyen yüzü, sıcak eli olmalısınız. Ancak 
bu şekilde devlet-millet kaynaşmasını daha 
ileri noktalara taşıyabiliriz. Sizler oralara 
devletin asık suratını, otoritesini göstermek 
üzere değil, şefkatini, merhametini, kucak-
layıcılığını göstermek için gidiyorsunuz. 
Onun için diyorum ki… İhtiyacı olan vatan-
daş gelip sizi bulmayacak, ondan önce gidip 
siz onu bulacaksınız. Her gece sokaklara 
çıkıp, kış günlerinde nerede baca tütmüyor, 
akşam saatlerinde kimin mutfağının ışığı 
yanmıyor, sabah saatlerinde okula giden 
hangi çocuğun paltosu yok, ayakkabısı 
yok… Bunu siz tespit edeceksiniz. Benim 

vatandaşım gururludur… Yoksulluğu-
nu gizler. Onun için siz bulacaksınız, siz 
giydirecek, karnını siz doyuracak, orada 
kalmayıp ona ve onun gibilere iş imkanla-
rını sizler oluşturacaksınız. Kimse bundan 
dolayı bir kompleks hissetmesin, kimse de 
bu noktada yapılan eleştirilere kulak as-
masın. Halktan kopuk, sorunlardan kopuk, 
esnaftan, işadamından, köylüden, çiftçiden 
kopuk idareci anlayışı artık çağın dışında 
kalmıştır.

Değerli arkadaşlarım…

Türkiye son derece önemli bir eşikten ge-
çiyor. Türkiye, on yıllar boyunca birikmiş 
ve kronik hale gelmiş sorunlarını bugün 
cesaretle ele alıyor; önyargıları, yanlış an-
lamaları, husumetleri, ilgisizliği Türkiye 
gündemine taşıyor ve bunların üzerine 
gidiyor. Son dönemde ciddi bir sosyal 
restorasyon ve rehabilitasyon süreci yaşı-
yoruz. Hükümetimizin başlatmış olduğu 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi bir devlet 
projesidir ve muhatabı da bizzat aziz mil-
letimizdir. Bu proje, belli bir etnik grubun, 
belli bir inanç grubunun, belli meselelerin 
değil, Türkiye’nin aciliyet arz eden, önem 
arz eden tüm meselelerini çözüm yoluna 
koymayı, en azından minimize etmeyi 
amaçlamış bir projedir. Göreviniz ülkenin 
hangi ilçesinde olursa olsun, Doğu’da ya 
da Batı’da, Kuzey’de ya da Güney’de, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni en iyi şekilde 
anlatmanızı ve uygulamanızı sizlerden 
önemle rica ediyorum.

Sizler ayrımcılık yapamazsınız… Sizin 
nezdinizde, dolayısıyla devlet nezdinde, 
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği 
altındaki her bir vatandaş eşit haklara 
sahiptir ve birinci sınıf vatandaştır. Farklı 
etnik kökenlere sahip olabilirler, farklı 
inanç gruplarına dahil olabilirler, farklı 
ekonomik gelir grubunda bulunabilir-
ler… Sizin önünüze geldiğinde ya da siz 
onlara gittiğinizde onlar sadece ve sadece 
Türkiye Cumhuriyeti’nin birer vatanda-
şıdır ve önce insandır. Onların Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı 
olduğunu hissettirecek olan da yine bizzat 
sizlersiniz. Onun için adaletten, hak ve hu-
kuktan lütfen taviz vermeyin, taviz veril-
mesine de lütfen müsamaha göstermeyin. 
Güvenlik-Özgürlük dengesini adil şekilde 
gözetin. Kısıtlayıcı, engelleyici, daraltıcı 
değil, özgürlükleri genişletici, demok-
rasiyi yüceltici bir tavır sergileyin. Eğer 
bizler, kendisini yıllarca ihmal edilmiş, 
ötelenmiş, dışlanmış hisseden insanları-
mızı kazanabilirsek, onlara sahip çıkabi-
lirsek, onların aidiyetini pekiştirebilirsek, 
Türkiye’nin kardeşliğini de pekiştiririz.

Bu noktada herkese vazife düşüyor… Biz-
zat Başbakan olarak benden, bakan arka-
daşlarımdan muhtarlarımıza kadar her 
kademedeki arkadaşım bu noktada kilit 
rol oynuyor… Ama yükün önemli bir kısmı 
da sizlerin omzunda, kaymakamlarımızın 
omuzlarında. Ben, ilçelerimizi değiştire-
ceğinize, bu yolla Türkiye’yi değiştirebi-
leceğinize gönülden inanıyorum. Allah 
yar ve yardımcınız olsun diyorum. Görev 
yerlerinizde hepinize sonsuz başarılar dili-
yor, Allah utandırmasın diyorum. Hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor, yolunuz, bah-
tınız açık olsun, kalın sağlıcakla diyorum.
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Aziz vatandaşlarım... sizleri en kalbi duy-
gularla selamlıyor, sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum.

Kış mevsiminin yavaş yavaş etkisini 
kaybederek yerini bahara bıraktığı, gö-
nüllerimizde yeni başlangıçların, yeni 
umutların uyandığı güzel bir dönemin 
başında yine birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 
her yıl Mart ayında ülkemizin her bir 
köşesinde tarihimizin, en şanlı sayfaların-
dan biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’ni 
şehitlerimizin manevi huzurunda tören-
lerle yâdediyoruz. Bu yılın 18 Mart’ında 
yine Çanakkale’de, yetmiş üç milyon insa-
nımızı temsilen şehitlerimizin huzurun-
daydık. İnanıyorum ki Çanakkale Destanı 
sadece tarihe ibret vesikası sunmakla kal-
mıyor, her yıl artan bir şuurla Türkiye’nin 
medeniyet ufkunu da aydınlatıyor. 

Çanakkale ruhu, bizim ne kadar zengin, 
ne kadar güçlü bir millet olduğumuzun, 
çeşitliliklerimiz içinde nasıl bir ve bera-
ber yaşadığımızın da bir nişanesi aynı 
zamanda... O şehit kabristanlarını dola-
şanlar, o mezar taşlarını okuyanlar, bu 

milletin nasıl bir millet olma şuuru için-
de bütünleştiğini rahatlıkla görebilirler. 
Türkiye’nin daha mutlu ve aydınlık bir 
geleceğe yürürken en büyük güvencesi 
de aslında bu ruh, bu şuurdur. Ülkemizi 
layık olduğu yüksek medeniyet seviye-
lerine taşımak, 95 yıl önce vatanlarını, 
milletlerini, medeniyetlerini cansiperane 
biçimde savunan kahraman ecdadımıza 
borcumuzdur. Bu vesileyle bütün şehit-
lerimizin ve gazilerimizin aziz hatırala-
rını bir kere daha rahmetle yâdediyor, 
mekânları cennet olsun diyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Tarihin milletlere çok şey öğrettiği, bir va-
kıadır. Geçmişte yaşananlardan alınacak 
dersler, geleceğin doğru temeller üzerin-
de inşa edilmesine büyük katkılar sağlar. 
Ancak tarihe doğru bakmak, geçmişi hak-
kıyla değerlendirmek, bunu yapacak ehli-
yete sahip olmak da çok önemlidir. Tarihi 
bir kere politikanın malzemesi haline 
getirirseniz, hakikate bir daha ulaşama-
yabilirsiniz. Türkiye öteden beri tarihin 
tarihçilere bırakılması gerektiğini, me-
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selelerin hallinde tarihe düşen hakemlik 
konumunun özenle korunmasını savu-
nan bir ülke olmuştur. Hükümet olarak 
bu gerçekten hareketle ilk günden beri 
ilkeli ve kararlı bir stratejik plan çerçeve-
sinde hareket ediyoruz. Tarihi gerçeklerin 
ortaya çıkarılmasının gereğine sonuna 
kadar inanıyor, ancak bunun objektif bir 
zeminde, işin erbabınca ve somut deliller 
ışığında gerçekleştirilme- si gerektiğini 
ifade ediyoruz. Türkiye’nin ne yakın, ne 
uzak geçmişinde komplekse kapılmasını 
gerektirecek bir durum bulunmadığına 
inancımız tamdır.

Bu nedenle tarihin adil hakemliğine her-
kesten çok ülke olarak biz açığız. Geçmiş-
te yaşanıp da karanlıkta kalan ne varsa 
aydınlansın, herkes elindeki delilleri ma-
saya koysun, herkes eteğindekini döksün, 
tarihçiler bu malzemeyi objektif biçimde 
değerlendirerek durumu açıklığa kavuş-
tursun diyoruz. Bu tabloya engel teşkil 
edecek hiçbir ön şart da ortaya koymuyo-
ruz. Aksine bütün bu çalışmalara zemin 
hazırlayacak diyalog zeminini oluştur-
mak için ilk adımları da biz atıyoruz. 
Buna karşılık maalesef, üçüncü ülkelerde 
yürütülen birtakım lobi faaliyetleri neti-
cesinde her yıl pişirilen bu temcit pilavı 
yeniden önümüze getiriliyor. Bu tablo-
nun ne diplomatik nezaketle, ne hakkani-
yetle, ne adaletle bağdaşır bir yanı yoktur.

Bakınız yüzyıla yakın bir zaman önce ya-
şanmış, tahkike, incelemeye, belgelendi-
rilmeye muhtaç olaylardan söz ediyoruz. 
Ne ABD’nin, ne İsveç’in yüzyıla yakın 
zaman önce cereyan etmiş bu olaylarla 

doğrudan bir ilgisi var. Ortada olayı de-
lilleriyle açıklığa kavuşturan, yetkin ve 
objektif bir bilimsel çalışma var mı? O 
da yok! Peki neye göre karar veriyor bu 
insanlar? Kendilerinin ya da partilerinin 
iç ya da dış politik menfaatlerine göre... 
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler 
Komitesi’nde karar tek oy farkla Türkiye 
aleyhine çıkıyor. Yani bir tek üyenin oyu 
bir ülkeyi, daha da önemlisi bütün nesil-
leriyle birlikte koskoca bir milleti yargıla-
maya kalkışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? 
Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bunu ne 
hakla yapıyorsunuz, neye dayanarak kos-
koca bir millete kara çalıyorsunuz? Buna 
ne hakkınız var?

Mesele tarihi bir meselenin açıklığa ka-
vuşması ise biz bütün imkânlarımızla bu 
işte varız. Gelsinler tarihçiler ortak bir 
zeminde her türlü vesikayı masaya yatır-
sınlar, objektif biçimde meseleyi tartış-
sınlar, hakkıyla değerlendirsinler, çıkan 
karara da hepimiz saygı gösterelim. Yok 
hayır, biz sadece lobileri dinleyip karar 
vereceğiz, her yıl da bunu tekrar edeceğiz 
diyorsanız, kusura bakmayın sizin karar-
larınız bizi bağlamıyor. Türkiye oldubit-
tiyle, baskıyla, diplomasiyi hakkaniyetten 
uzak karambollere sürükleyerek uzaktan 
idare edebileceğiniz bir ülke değil... Bu 
tür ciddiyetsiz girişimlere alet olarak 
sizler ancak ülkelerinizi ve çatısı altında 
bulunduğunuz kurumları tartışmalı hale 
getiriyorsunuz, Türkiye’yi değil... Bugün 
bütün parlamentoların, bütün politikacı-
ların öncelikli görevi günümüzün kana-
yan yaralarına acilen çare aramaktır.
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Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye farklı dinlere, inançlara, etnik 
kökenlere, dil ve kültürlere sahip insanla-
rın aynı medeniyet çatısı altında asırlarca 
beraber dostça ve kardeşçe yaşadığı, tarihi 
mirasa sahip bir ülke... Asırlar boyunca 
süren bu mutlu ve huzurlu beraberlik, bu 
topraklarda yaşayan bütün insanlara ortak 
heyecanlar, ortak kazanımlar, ortak duy-
gular getirdi. Biz hiçbir zaman birbirinden 
ayrısı gayrısı olan insanlar olmadık, bugün 
de değiliz. Bizim hiçbir vatandaşımızın 
dini, dili, kökeni, kültürü, inancı ne olursa 
olsun bir diğer vatandaşımızdan bir farkı 
yoktur. Hepimiz bu ülkenin hür ve eşit 
vatandaşları, bu toprağın insanlarıyız. Se-
vinçlerimiz, kederlerimiz, geleneklerimiz, 
türkülerimiz, sofralarımız hep birdir.

Daha geçen hafta biliyorsunuz Roman 
vatandaşlarımızla bir araya geldik, bir-
likte gülüp eğlendik. Oradaki sıcak tablo, 
Türkiye’nin insani haritasının tamamı için 
geçerlidir. Biz yaradılanı Yaradan’dan ötü-
rü seven bir milletiz, bu güzellik içinde, bu 
yakınlık içinde birbirimize bakıyoruz. Kar-
deşlik Projemizin de özü budur. Hepimiz 
Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız. 
Hepimiz bu Cumhuriyeti geçmişten gele-
ceğe taşımaya, muasır medeniyet seviyesi-
nin ötelerine ulaştırmaya azmetmişiz. 

Biz bu insani zenginliği ülkemizin en 
büyük hazinesi olarak görüyoruz. Ortak 
bir tarihe, ortak bir medeniyete, çeşitli 
kardeşlik ve akrabalık ilişkilerine, sahip 
olduğumuz çok daha geniş bir coğrafya ile 
de gönül bağımız daima canlıdır. Biz çev-

remizdeki bütün ülkelerle bu sıcak bağı 
geliştirmek arzusundayız. Suriye de bizim 
yakın zamana kadar sıkıntılar yaşadığı-
mız bir komşumuzdu, bugün hamdolsun 
çok güzel bir yakınlaşma içindeyiz. Keza 
Yunanistan’la, Irak’la, İran’la, Gürcistan’la 
ve diğer komşularımızla da daha önce 
olmadığı kadar iyi bir komşuluk yürütü-
yoruz. 

Ermenistan’la da bu yakınlaşmanın sağ-
lanması mümkündür, bu konuda bizim bir 
önyargımız yok. Ancak üçüncü ülkelerin 
meseleye bu şekilde dahil olmaları bu 
yolda da bir engel teşkil ediyor. Yaşanan 
gerilimler diyaloga hizmet etmiyor. Herke-
sin sağduyu içinde, nezaketle ve karşısın-
dakinin hakkını koruyarak hareket etmesi 
lazım... Daha da önemlisi bu meselenin 
gerçek taraflarına, tarihi aydınlatma işinin 
de tarihçilere bırakılması lazım... Türkiye 
bu hakkaniyet zemininde meselelerin halli 
için gayret göstermeye her zaman hazırdır.

Değerli vatandaşlarım...

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, Milli 
Birlik ve kardeşlik Projemizi anlatmak, bu 
konuda görüş, öneri ve katkılarını almak 
üzere bir dizi toplantılar düzenlemeye 
başladık. İlk etapta ses sanatçılarımızla 
bir araya geldik ve son derece verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz haf-
ta sonu da sinemamızın, tiyatromuzun, 
sahne sanatlarının önde gelen simalarıyla 
yine aynı formatta bir toplantı düzenledik. 
Yıllarca filmleriyle, oyunlarıyla, sahneye 
koydukları eserleriyle Türkiye’nin can 
yakıcı meselelerini cesaretle dile getiren 
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sanatçılarımıza Milli birlik ve kardeşlik 
Projesi’ni anlattık. Onlar da son derece 
özgür ve serbest bir ortamda görüş ve öne-
rilerini ifade ettiler.

Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak, kar-
deşliğimizi pekiştirecek, Türkiye’yi her 
alanda çok daha büyük bir ülke haline ge-
tirecek olan Milli Birlik ve Kardeşlik Pro-
jemiz, toplumun her kesiminin yüreğini 
ortaya koyması sayesinde başarıya ulaşa-
bilecektir. Yaptığımız toplantılarda sanat-
çılarımızın bu noktada büyük umut taşı-
dıklarını, heyecan taşıdıklarını, sorunların 
çözümü için ellerinden geleni yapmaya 
hazır olduklarını büyük bir memnuniyetle 
müşahede ettim. Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’nin bir çok boyutu var sevgili va-
tandaşlarım... 

Ancak bu süreçte psikolojik boyut hepsin-
den ayrı bir önem ihtiva ediyor ve Türkiye 
bu noktada son derece sevindirici gelişme-
lere sahne oluyor. Farklı kesimlerin artık 
birbirini anlamaya çalıştığını, birbirinin 
sorunlarına karşı daha anlayışlı yaklaştığı-
nı, karşılıklı ön yargıları bir kenara bıraka-
rak birbirleriyle saygı ve şefkat temelinde 
kucaklaştıklarını büyük bir mutlulukla 
müşahede ediyoruz. 2010 yılı Nevruz kut-
lamaları bu yıl ülkemiz genelinde büyük 
bir coşkuyla, birlik ve beraberlik duygusu 
içinde kutlandı ve hiç bir olay yaşanmadı. 
İnanın, çok daha güzel günleri, çok daha 
mutlu ve müreffeh günleri de hep birlikte 
görecek ve yaşayacağız. Bütün bayramları, 
milli günlerimizi, baharın müjdecisi olan 
Nevruz’u inanıyorum ki çok daha büyük 
coşkuyla ve heyecanla kutlayacağız.

Türkiye’de çok güzel gelişmeler oluyor. 
Türkiye geçmişte olduğu gibi, tarih boyun-
ca olduğu gibi, bin yıl boyunca yaptığı gibi 
bir kez daha birbirine kenetleniyor, bir 
oluyor, beraber oluyor, iri oluyor, diri olu-
yor. Türkiye, adeta ayağına pranga olan, 
önüne engel olan meseleleri tek tek aşarak 
geleceğe doğru kararlı adımlarla ilerliyor. 
Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe, kar-
deşliğimiz pekiştikçe, Türkiye bölgesinde 
ve dünyada bugünkünden çok daha güçlü, 
çok daha itibarlı bir ülke olacak. Şunu 
özellikle ifade etmek istiyorum: Bizim ülke 
olarak, millet olarak ulaşamayacağımız hiç 
bir hedef, çözemeyeceğimiz hiç bir sorun 
yok ve olamaz. Yedi buçuk yıl önce hedef 
olarak belirlediğimiz bir çok seviyeye, 
belirlediğimiz tarihten önce ulaştık. Çözü-
lemez gibi görünen bir çok sorunu çözdük. 
Hayal gibi görünen bir çok hedefi, bir çok 
seviyeyi gerçeğe dönüştürdük. 

Daha da fazlasını yapabiliriz. Biz güce, bu 
potansiyele, en önemlisi de bu iradeye ve 
cesarete sahibiz. Türkiye ekonomisini na-
sıl 26’ıncı sıradan alıp 17’inci sıraya yük-
selttiysek, daha da büyüterek dünyanın en 
büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokabili-
riz. İhracatı nasıl 36 milyar dolardan alıp 
102 milyar dolara ulaştırdıysak, Cumhuri-
yetimizin 100’üncü Kuruluş Yıldönümün-
de inanın ihracatımızı da ithalatımızı da 
500 milyar dolara yükseltebilir, 1 trilyon 
dolarlık dış ticaret hacmi seviyesine ula-
şabiliriz. Nasıl ki yedi buçuk yılda 11 bin 
300 kilometre yol yaptıysak, bunu 15 bin 
kilometreye uzatabilir, nasıl ki bugüne ka-
dar 420 bin konut inşaatına başladıysak, 
bunu da 500 bin rakamına yükseltebiliriz. 
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Buna inancımız sonsuz, bu potansiyeli de 
ülkemizde fazlasıyla görüyoruz. Bunun 
için hepimize büyük görevler düşüyor, her 
bir insanımızın bu büyük medeniyet atılı-
mının bir parçası olması lazım... Bu yolu, 
milletçe aynı ideale inanarak, aynı duygu-
da birleşerek birlikte yürüyeceğiz. İnşallah 
daha güzel, daha aydınlık bir Türkiye’nin 
kıvancını da hep birlikte yaşayacağız.

Sevgili vatandaşlarım...

Yine bu ay içinde gündemde yer bulan bir 
önemli meseleyi daha kısaca dikkatinize 
sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye 
IMF üyesi 192 ülkeden biri... Uzun yıllar-
dır da Türkiye yapılan stand-by anlaşma-
ları doğrultusunda IMF ile birlikte yolu-
na devam ediyor. Önümüzdeki döneme 
ilişkin olarak IMF heyetleriyle yaptığımız 
görüşmeler neticesinde ortak bir zeminde 
anlaşma sağlayamadık. Baştan beri IMF 
tarafına belli ilkelerimiz olduğunu, özellik-
le siyasi baskılara taviz vermeyeceğimizi 
ifade ediyoruz. Sürecin sonunda IMF’nin 
beklentileri ile bizim ilkelerimiz arasında 
bir uzlaşma noktasına ulaşılamayacağı or-
taya çıktığından süreci sona erdirdik. Tür-
kiye bu dönemde IMF ile yeni bir stand-by 
anlaşması yapmayacaktır. IMF yetkilileri-
nin görüşü de Türkiye’nin yükselen yeni 
ekonomik göstergeleri açısından böyle bir 
anlaşmaya ihtiyacı olmadığı yönündedir. 
Bundan böyle IMF ile ilişkilerimizi kendi 
rutini içinde sürdüreceğiz ve yolumuza bu 
şekilde devam edeceğiz.

Türkiye ekonomik olarak artık rüştünü 
ispatlamış, kendi ayakları üstünde durabi-

lecek bir sağlamlığa erişmiştir, bu konuda 
hiçbir şüphemiz, endişemiz yok. Aksine 
kendi dinamik potansiyelimizi özgüveni-
mizle birleştirerek uzun vadede gücümüzü 
daha iyi hissettireceğimizi düşünüyoruz. 
Çok kısa bir zamanda yaptığı atılımlarla 
dünyanın en büyük 17. Ekonomisi haline 
gelen Türkiye, inşallah Cumhuriyetimizin 
100. Kuruluş yıldönümüne ilk 10 ülkeden 
biri olarak girecektir. Buna inancımız son-
suz, bu potansiyeli de ülkemizde fazlasıyla 
görüyoruz. Bunun için hepimize büyük 
görevler düşüyor, her bir insanımızın bu 
büyük medeniyet atılımının bir parçası 
olması lazım... Bu yolu, milletçe aynı ideale 
inanarak, aynı duyguda birleşerek birlikte 
yürüyeceğiz. İnşallah daha güzel, daha 
aydınlık bir Türkiye’nin kıvancını da hep 
birlikte yaşayacağız.

Aziz vatandaşlarım...

Malumunuz olduğu üzere ülkemizin ulus-
lar arası ağırlığı ve itibarı arttıkça hükümet 
olarak bizim diplomatik trafiğimiz de gide-
rek yoğunlaşıyor. Bu anlamda Mart ayını 
da ülkemiz için son derece hayırlı sonuçlar 
doğuracağına inandığımız dış temaslarla 
dolu dolu geçirdik. Bu ay iki önemli yurt 
dışı ziyaretimiz gündeme ağırlığını koydu. 
İlk önemli seyahatimizi Kral Faysal Vakfı 
tarafından şahsıma tevcih olunan “Kral 
Faysal Uluslararası Ödülü” münasebetiyle 
düzenlenen törene katılmak üzere Suudi 
Arabistan’a yaptık. Riyad’da bulunduğu-
muz süre zarfında Suudi Arabistan Kralı 
Abdullah bin Abdülaziz El Saud ve Veliaht 
Prens Sultan bin Abdülaziz El Saud ile ayrı 
ayrı görüşme imkânı bulduk. Kendileriyle 
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iki ülke ilişkilerini ve işbirliği imkanlarını 
daha ileri seviyelere taşıma noktasında 
görüş birliğine vardık. 

Yine bu görüşmelerde ülkelerimizi yakın-
dan ilgilendiren bölgesel ve uluslararası 
meseleler hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. Başta Orta Doğu Barış Sürecin-
de yaşanan sıkıntılar, Gazze’deki insanlık 
dramı, Irak ve Yemen’deki son gelişmeler 
olmak üzere gündemdeki bölge ve dün-
ya meseleleri hakkında ortak çabalar 
geliştirme konusunda mutabık kaldık. 
Ayrıca yine bu ziyaretimiz sırasında İslam 
Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Ahmed 
Mohammed Ali ile de çok yararlı bir gö-
rüşme yapma fırsatı bulduk. Söz konusu 
görüşmeleri müteakip, Kral Faysal Vakfı 
tarafından tertiplenen ödül törenine işti-
rak ederek tarafıma tevcih edilen değerli 
ödülü milletimiz adına almanın onur ve 
mutluluğunu yaşadık.

Mart ayındaki bir diğer önemli seyahati-
mizi de Başbakan Gordon Brown’un da-
vetlisi olarak İngiltere’ye yaptık. Bildiğiniz 
gibi İngiltere ile ortak değerler ve vizyona 
dayanan köklü ilişkilerimiz var. İngiltere, 
sürecin başından beri ülkemizin Avrupa 
Birliği üyeliğini kuvvetle destekleyen 
ülkeler arasında bulunuyor. Başbakan 
Brown’la görüşmelerimizde ikili ilişkileri-
miz, Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci-
miz ve Kıbrıs’la ilgili güncel durum başta 
olmak üzere, ortak ilgi alanımıza giren bir-
çok bölgesel ve uluslararası konuda görüş 
alışverişinde bulunduk. İki ülke arasında 
pek çok noktada bir görüş birliği bulundu-
ğunu memnuniyetle müşahede ettik. 

Bu çerçevede iki ülke arasında zaten mü-
kemmel seviyede olan ilişkileri çok yönlü 
açılımlarla geliştirmek noktasında da 
mutabık kaldık. Bu değerli müttefikimize, 
gerek Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde, ge-
rek garantör sıfatına sahip olduğu Kıbrıs 
meselesinin kapsamlı bir çözüme kavuştu-
rulması hususunda daha aktif rol oynama-
sı arzumuzu da ilettik. Türkiye ve İngiltere 
çok yönlü ilişkilere sahip iki ülke... Bugün 
itibariyle İngiltere’de 300 bin civarında 
Türk yaşıyor ve bu insanlarımızın iki ülke 
arasında bir köprü vazifesi gördüğünü 
müşahede etmekten mutluyuz. 2009 yı-
lında Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz turist 
sayısı 2.5 milyona yakın... 2009 yılında en 
fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 
üçüncü sırada olan İngiltere, en çok ithalat 
yaptığımız ülkeler arasında da sekizinci 
sırada yer alıyor. 

Bunun yanı sıra Türkiye’de doğrudan yatı-
rım yapan ülkelerin başını da yine İngilte-
re çekiyor. Sayıları 2200’e yakın İngiliz fir-
ması ülkemizde enerji, telekomünikasyon, 
finans başta olmak üzere çeşitli alanlarda 
faaliyet gösteriyor. İngiltere’yle ticaret hac-
mimiz 2009 yılında 6.8 milyar avro sevi-
yelerine gelmiş durumda... Son dönemde 
iki ülke arasındaki ilişkileri canlı tutarak 
geliştirmenin, siyasi, ekonomik, kültürel 
işbirliği alanında yeni açılımlar yakalama-
nın gayreti içindeyiz. Bu ziyaretimizin bu 
doğrultuda atılmış etkili ve çok yararlı bir 
adım olduğuna kaniyiz. Yine bu ayın yirmi 
yedisinde Libya’da gözlemci üyesi oldu-
ğumuz Arap Birliği toplantısına katıldık. 
Bu hafta başında da Almanya Şansölye’si 
Sayın Merkel’i ülkemizde ağırladık, baş 
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başa ve heyetler arası resmi görüşmele-
rimiz- den sonra birlikte Türk- Alman İş 
Forumuna katıldık. 

Değerli vatandaşlarım...

Konuşmamı, 8 Mart günü Elazığ’da mey-
dana gelen depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza bir kere daha Allah’tan 
rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileye-
rek sona erdiriyorum. İlk günden itibaren 
devletimizin bütün imkânlarıyla oradaki 
afetzedelerimizin yanında olduk, olmaya 
da devam ediyoruz. Başta yeni konutların 
yapımı olmak üzere vatandaşlarımızın 
yeniden normal hayatlarına dönmesi için 
ne gerekiyorsa gecikmeden yapılacaktır, 
bundan da hiç şüpheleri olmasın. Allah 
milletimize böyle acılar yaşatmasın temen-
nisiyle sözlerime son veriyor, sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın Başkan, Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği’nin değerli yöneticileri, 
saygıdeğer üyeleri, iş dünyamızın değerli 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 
MÜSİAD’ın 19’uncu Genel Kurulu’nun ül-
kemiz, milletimiz, iş dünyamız için hayırlı 
olmasını diliyorum. 5 Mayıs gibi kısa bir 
süre sonra 20’inci Kuruluş Yıldönümünü 
kutlayacak MÜSİAD’a bu vesileyle nice ba-
şarı dolu yıllar temenni ediyorum.

MÜSİAD zor şartlar altında kuruldu. 
Türkiye’nin siyasal ve ekonomik yapısının 
en çalkantılı olduğu dönemlerde, umu-
dundan ve heyecanından hiç taviz verme-
den gelişmeyi, kalkınmayı, diyalogu, işbir-
liğini ve güç birliğini savundu. 1990-2002 
yılları arasında yoğun olarak yaşanan siya-
si ve ekonomik krizler karşısında MÜSİAD 
aşkını, şevkini bir nebze olsun eksiltmedi. 
Türkiye’ye inandı, Türkiye’nin potansiye-
line, Türkiye’nin dinamizmine inandı ve 
bugün, 2 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin 

İstanbul | 3 Nisan 2010 

MÜSİAD 19’uncu Genel Kurulu
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önemli bir sivil toplum örgütü konumuna 
yükseldi. Bugün memnuniyetle görüyoruz 
ki, Türkiye’de, iş dünyamız da MÜSİAD’a 
inanıyor, güveniyor, destek veriyor.

Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek 
istiyorum: MÜSİAD, her zaman sınırları 
zorlayan bir örgüt oldu. Anadolu’nun bere-
ketine inandı, Trakya’nın bereketine inan-
dı; Türkiye’nin İstanbul’dan, Ankara’dan, 
ibaret olmadığını, ülkemizin her yerinde, 
her köşesinde potansiyel olduğunu gördü 
ve bunu en doğru şekilde değerlendirdi. 
Devlete sırtını dayamadan, kamu kaynak-
larına sırtını dayamadan, teşviklere, kre-
dilere bel bağlamadan, kendi yağında kav-
rulmanın ne demek olduğunu Türkiye’ye 
MÜSİAD ve onun değerli üyeleri gösterdi.

Bu vesileyle ben bir kez daha MÜSİAD’a, 
onun değerli yöneticilerine, değerli üyele-
rine ülkem ve milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Türkiye’nin büyümesine, 
kalkınmasına, ilerlemesine verdiğiniz kat-
kılardan dolayı, el emeğinizden, göz nuru-
nuzdan dolayı sizlere gönülden teşekkür 
ediyorum.

Bakınız, yedi buçuk yıllık iktidarımız bo-
yunca, Türkiye’ye aşkla, sevdayla hizmet 
etmenin gayreti içinde olduk. Bu yedi 
buçuk yıllık süreçte, Türkiye’nin her bir 
ilini, her bir ilçesini, köyünü, hatta mezra-
sını Ankara’ya yakınlaştırmak, Ankara’yla 
kaynaştırmak, Ankara’yla bütünleştirmek 
en önemli gayelerimizden oldu ve bunu 
da çok büyük oranda başardık. Dün, 
Ankara’nın yanı başındaki Kırıkkale dahi 
Ankara’ya binlerce kilometre uzaktayken, 

bugün çok şükür, Kırıkkale de, Çankırı 
da, Kayseri, Konya da, hatta Edirne de, 
Iğdır da artık Ankara’nın yanı başındadır, 
Ankara’ya eşit mesafededir.

Sizler bunun acısını uzun yıllar yaşadınız 
değerli arkadaşlarım... Ankara’ya giden 
yolların nasıl kapalı kaldığını, Ankara’nın 
kapılarının nasıl yüzlerinize kapandığını 
geçmişte ziyadesiyle yaşadınız, gördünüz. 
Ankara’nın kapıları sizlere kapansa da, siz 
umudunuzu, heyecanınızı, Türkiye aşkı-
nızı ve sevdanızı yitirmediniz. Yüzünüze 
kapanan kapılara, hantal bürokrasiye, 
ekonomik krizlere rağmen, Konya gibi, 
Kayseri gibi, Denizli, Çorum, Gaziantep 
gibi Anadolu kaplanlarını sizler kendi elle-
rinizle yetiştirdiniz. Sizin alınteriniz, boz-
kırda açan çiçek gibi Anadolu’yu baştan 
başa umuda yeşertti. 

Yaşanan o acı tecrübelerden ders alarak, 
bugün Türkiye’nin 81 vilayetini eş zamanlı 
olarak, eşit olarak, adil olarak kalkındır-
manın, Türkiye’yle ve dünyayla entegre 
etmenin mücadelesini veriyoruz. Yine siz-
lerden aldığımız ilhamla, işadamlarımızın 
öncü girişimleriyle Türkiye’yi bir dünya 
ülkesi, dünyanın güçlü, itibarlı bir ülkesi 
haline getirmek için yoğun girişimlerimiz 
oldu. Nerede işadamımız varsa, nerede 
işçimiz, vatandaşımız, soydaşımız varsa 
devletimizin tüm imkanlarıyla bizler de 
orada olduk. Tarihin ve coğrafyanın bize 
yüklediği sorumluluklar var değerli arka-
daşlarım... 

Biz komşularımıza sırtımızı dönemeyiz, 
biz Asya’ya, Afrika’ya sırtımızı dönemeyiz, 
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oralara bigane kalamayız, oralara mesafeli 
duramayız. Bu ülkenin yönü, evet, Batı’ya 
dönüktür... Ama bu ülke, tarihiyle, kültü-
rüyle, medeniyetiyle Doğu’nun da ayrıl-
maz bir parçasıdır. Önceki hafta Libya’nın 
Sirte kentinde yapılan Arap Ligi zirvesinde 
yaptığım konuşmadaki şu ifademi bura-
da tekrar etmek istiyorum: İstanbul’un 
kaderi, Sirte’nin kaderinden, Trablus’un 
kaderinden, Kahire’nin, Şam’ın, Bağdat’ın, 
Sana’nın, Mekke ile Medine’nin ve elbette 
Kudüs’ün, elbette Gazze’nin kaderinden 
ayrı değildir.

Bu sadece benim hissiyatım değil. Bu işte 
MÜSİAD’ın da hissiyatı, bu Türkiye’nin 
de hissiyatı, aziz milletimizin de hissiyatı. 
Allah aşkına soruyorum: Yıllarca Şam ile 
İstanbul, Beyrut ile Adana, Amman ile An-
kara, Trablus ile İzmir birbirinden uzak tu-
tuldu. Bundan kim kazandı? Araya mayın-
lar döşendi, pasaportlara vize zorunluluğu 
getirildi... Bundan kim kazandı? Binlerce 
kilometre uzakta olan ülkeler bu bölgeler-
de cirit atarken, bize sırtımızı dönmemiz 
tavsiye edildi, suni gerilimler üretilerek bu 
kardeşlik coğrafyası bloklara ayrıldı.

Biz, bu anlamsız mesafeleri ortadan kal-
dırmak için girişimleri başlattık, son yedi 
buçuk yılda tam 23 ülke ile aramızdaki 
vizeleri kaldırdık. Şu anda kardeşler birbi-
riyle kucaklaşıyor, şu anda gönüller hasret 
gideriyor, şu anda bin yıllık kardeşlikler 
yeniden güç kazanıyor. Dış politikamızda 
asla dar görüşlü değiliz, görüş alanımız 
elbette çevremizden, bölgemizden ibaret 
değil. Avrupa Birliği ile katılım müzake-
relerini kararlılıkla yürütüyoruz. Oradan 

önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, 
işi ne kadar yokuşa sürerlerse sürsünler, 
biz, ülkemizi ve kurumlarımızı evrensel ve 
modern standartlara ulaştırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz. İşte 48 yıl aradan 
sonra, 192 üyenin 151’inin oyunu alarak 
Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ne üye oldu. 61 yıl aradan sonra 
ilk kez, bir Türk milletvekili Avrupa kon-
seyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığına 
seçildi. Medeniyetler İttifakı gibi Yüzyılın 
Projesi sayılabilecek bir projede Türkiye eş 
başkanlık yapıyor, öncü rol oynuyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Önceki gün 
Türk Kızılayı’nın Genel Kurulu’na katıl-
dım. Buradan Haiti, uçakla 20 saat sürüyor. 
Ama buna rağmen, Türk Kızılay’ı Haiti’de 
yardım dağıtmaya başlayan ilk ulusla-
rarası kuruluş olma unvanını kazandı. 
Sadece Gazze’de, sadece Sudan’da, sadece 
Kerkük’te, Telafer’de değil; Şili’de de Türk 
Kızılay’ı var, Haiti’de var, Sri Lanka’da var, 
Endonezya’da var. Türk İşbirliği ve kalkın-
ma Ajansı aynı şekilde dünyanın 4 bir ya-
nına Türkiye’nin barış mesajlarını taşıyor. 
İşadamlarımız sadece ticaret yapmıyorlar, 
aynı zamanda bölge halkları arasındaki 
gönül bağlarını güçlendiriyor, kalpten 
kalbe yollar döşüyorlar. Yunus Emre Ensti-
tüsü ile şu anda bir çok ülkede ve bölgede 
Türkçe öğretmeye başladık. TRT, TRT 
Türk ile TRT Avaz ile dünyaya sesleniyor. 
Yarın da TRT ET-TÜRKİYYE’nin açılışını 
yapıyoruz ve Arap dünyasına da Arapça 
seslenmeye başlıyoruz.

Belli bir kıtayla, belli bir bölgeyle değil, 
dünyanın tamamıyla ilgiliyiz, dünyanın 
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tamamıyla işbirliğini artırmanın gayreti 
içindeyiz. Şu rakamlara dikkatinizi çeki-
yorum değerli arkadaşlarım... 53 ülkeden 
oluşan Afrika kıtasıyla ihracatımız, 7 
yılda, yüzde 500 oranında arttı. Yakın ve 
Ortadoğu ülkelerine ihracatımız yüzde 
458 oranında arttı. Türk Cumhuriyetleri-
ne ihracatımız yüzde 448 oranında arttı. 
Küresel finans krizine rağmen, 2008’den 
2009’a Libya, Lübnan, Malezya, Pakistan 
gibi ülkelere ihracatımız azalmadı, tersine 
artış kaydetti. Dünya genelinde dış ticaret 
ciddi oranlarda daralma yaşarken, biz, 
2009 yılını 102 milyar dolar ihracat raka-
mıyla kapatmayı başardık.

Türkiye artık devler liginde oynuyor. Tür-
kiye artık, potansiyelini, gücünü, zengin-
liğini en verimli şekilde değerlendiriyor 
ve siyasi anlamda da, ekonomik anlamda 
da bir dünya ülkesi haline geliyor. Türkiye 
her yerde barışın adı oluyor. Türkiye her 
yerde huzurun, istikrarın adı oluyor.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Çarşamba 
günü biliyorsunuz, 2009 yılı 4’üncü çey-
rek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 
ekonomisi, 2009’un son çeyreğinde yüzde 
6 oranında büyüme kaydetti ve 2009’un 
tamamında daralma yüzde 4.7 olarak ger-
çekleşti. Şimdi birkaç gündür yorumlara 
bakıyorsunuz... Son derece zorlama bir 
tavırla, kasıtlı bir şekilde yeniden bir ka-
ramsarlık pompalama kampanyasının baş-
latıldığını görüyoruz. 3 gündür, büyüme 
rakamlarını evire çevire hükümet aleyh-
tarı bir kampanyanın malzemesi yapmak 
için çok yoğun bir gayret, çok yoğun bir 
çaba olduğunu müşahede ediyoruz.

Başını kuma gömen karanlıktan başka hiç 
bir şey görmez. İşte bunlar başlarını kuma 
gömmüşler, alem karanlık zannediyorlar. 
Bu nasıl bir kindir, bu nasıl bir nefrettir, 
bu, kendi ülkesine karşı nasıl bir husumet 
hissidir? “Türkiye filan ülkeden bile kötü” 
(Yunanistan) diye manşet atıyorlar. O 
ülkenin sorunu büyüme değil, o ülkenin 
sorunu artan bütçe açığı, artan kamu borç-
ları. Bu, açık söylüyorum, sapla samanı 
birbirine karıştırmak, elmayla armudu 
toplamaktır. Art niyetin, kötümserliğin, 
kin ve husumetin, önyargıların etkisiyle 
ekonominin temel ilkelerini, güneş gibi 
parlayan gerçekleri bile inkar edecek nok-
taya geliyorlar.

2009 yılı son çeyreğinde, OECD ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ülke, Kore’yle 
birlikte Türkiye oldu. Gelin bu büyümeyi 
küresel kriz öncesi dönemle kıyaslayalım: 
2007’nin son çeyreğine göre, 2009’un son 
çeyreğinde Türkiye yüzde 1.4 oranında da-
raldı. Dikkat ediniz, aynı dönemde Japon 
ekonomisi yüzde 5.2; Alman ekonomisi 
yüzde 4.1 ve İngiliz ekonomisi yüzde 6,1 
oranında daralmıştır. Türkiye ile aynı kate-
goride olan Macaristan yüzde 6.4; Meksika 
yüzde 3.5 ve Slovenya yüzde 6.3 oranın-
da daraldı. 2009’un geneline bakalım: 
Türkiye’de küresel krizin etkisiyle daralma 
yüzde 4.7. 

Şu rakamlara yine dikkatinizi çekiyorum: 
Bu dönemde Japon ekonomisi yüzde 5.2; 
Almanya yüzde 5; Romanya yüzde 7.1; 
Meksika yüzde 6.3 oranında küçüldü. 
Baltık ülkelerinde yüzde 18’lere varan 
daralma yaşandı. Türkiye’yi 2001 kriziy-
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le kıyaslayanlara da sadece buradan bir 
örneği vermek istiyorum: 2001 yılında 
Türkiye’nin kamu net borç stokunun gayri 
safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 66.3. Şu 
anda bu oranı biz yüzde 32.5’e kadar çek-
miş durumdayız. (2008: yüzde 28.2) Avru-
pa Birliği tanımlı borç oranına bakıyoruz: 
2001’de yüzde 77.6. 2009’da yüzde 45.5 
(2008: 39.5). Yani bu sene de yüzde 60 olan 
Maastricht kriterinin çok çok altındayız. 

Sanayide kapasite kullanım oranlarımız 
Avrupa ortalamasının üzerinde artış kay-
dediyor. 4 farklı kredi derecelendirme 
kuruluşu Türkiye’nin kredi notunu artırdı. 
İhracatta en son TİM verilerine göre yine 
sevindirici rakamlara ulaştık, TİM verileri-
ne göre Mart ayında ihracatımız bir önceki 
döneme göre tam yüzde 34 oranında artış 
kaydetti ve 9.5 milyar dolar oldu. Sabah 
Maliye Bakanım da açıkladı. Şimdi devlet 
iç borçlanma senetlerinde yerli yabancı 
ayrımını kaldırıyoruz. Böylece orada da 
stopajı sıfıra çekiyoruz. Bu uygulamanın 
yatırımları olumlu etkileyeceğini umuyo-
ruz. Sadece borsa bile Türkiye ekonomisi-
nin nasıl bir sağlam zeminde seyrettiğini 
görmek için yeterli: İstanbul Menkul Kıy-
metler borsası 1 Kasım 2007’den bu yana 
ilk kez 58 bin puan seviyesini dün gördü.

Bunlar son derece sevindirici gelişmeler 
değerli arkadaşlarım. Bunlar umut verici 
gelişmeler... Bunlar, milletçe, topyekun 
sevinmemizi, umutlanmamızı gerekti-
ren gelişmeler. Ama milletin sevincini 
paylaşamayanlar, milletle aynı umudu 
taşımayanlar, tüm bu sevindirici gelişme-
leri gölgelemek için ellerinden ne geliyorsa 

yapıyorlar. Bu ülkenin sanayicisi, bu ülke-
nin girişimcisi, esnafı, ihracatçısı, çiftçisi, 
emekçisi tüm bu karalama kampanyaları-
na, tüm bu karanlık senaryolara bugüne 
kadar prim vermedi. Türkiye ekonomisi 
2009’un son çeyreğinde yüzde 6 büyüdüy-
se, Türkiye ekonomisindeki daralma, tarihi 
seviyedeki küresel krize rağmen yüzde 4.7 
oranında kaldıysa, bu sizin çabalarınızla, 
sizin desteklerinizle, sizin iyimserliğinizle 
gerçekleşti.

Aynı şekilde devam edeceğiz. 2010 yılında 
gayet mütevazi bir şekilde yüzde 3,5 büyü-
me hedefini belirledik, inşallah hep birlikte 
bu hedefi de tutturacağız. Kim ne derse 
desin, kim hangi kulpu takarsa taksın, kim 
hangi engeli çıkarırsa çıkarsın, Türkiye 
emin adımlarla büyümeye, ilerlemeye, kal-
kınmaya devam edecek. Önemli olan mille-
timizin gerçeği görmesidir. Önemli olan siz 
sanayicilerimizin, işadamlarımızın gerçeği 
görmesidir. Türkiye ekonomisinin bugün 
ulaştığı seviye, milletimizin de, sizlerin de 
gerçeği en iyi şekilde gördüğünü zaten açık 
ve net şekilde gösteriyor.

Şu hususu da altını çizerek vurgulamakta 
yarar görüyorum: Mali disiplinden taviz 
vermeden, para politikalarından taviz 
vermeden biz bu ilerleyişimizi sürdürece-
ğiz. Ne seçim tartışmaları, ne referandum 
tartışmaları asla ve asla yatırımcılarımızı 
tedirgin etmesin. Biz, yedi buçuk yıl içinde 
4 seçim ve bir referandum yaşadık. Hiç bi-
rinde popülizme tenezzül etmedik, hiç bi-
rinde dengeleri bozacak adımlar atmadık. 
Dikkatinizi çekiyorum, küresel finans kri-
zini, Uluslararası Para Fonu’nun, IMF’nin 
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desteği olmadan, kendi kaynaklarıyla, 
kendi tedbirleriyle, kendi politikalarıyla at-
latabilen bir ülke olduk. Bugün kadar nasıl 
kendimize, kendi ekonomimize zarar vere-
cek bir girişim içinde olmadıysak, bundan 
sonra da asla olmayız, buna izin vermeyiz.

Uzun zaman IMF ile ilişkileri eleştirenler 
son dönemde niçin stand-by yapılmıyor 
diye eleştiri getirmeye başladılar. Ne o gün 
söyledikleri mantıklıydı, ne bugün söyle-
dikleri tutarlıdır. Biz Türkiye’nin menfaati 
neyse onu takip ederiz. Ne IMF ile ilişki 
kurmayı büyük bir kötülük olarak görürüz, 
ne IMF’sizliği yolun sonu olarak değer-
lendiririz. Sadece Türkiye’nin menfaatini 
düşünürüz, sadece Türkiye’nin hassasiyet-
lerini gözetiriz. Orta Vadeli Program’da he-
deflerimiz neyse, hiç bir mazerete sığınma-
dan o hedefleri yakalayacağız. Bu noktada 
tüm yatırımcıların da müsterih olmasını 
istiyorum.

Değerli arkadaşlarım...

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, Ana-
yasa değişikliğine ilişkin teklif Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne sunuldu. Öyle tahmin 
ediyorum ki Meclis’teki süreç önümüzdeki 
haftadan itibaren başlatılacak. Daha önce 
de bir vesileyle ifade ettim... Biz, Hükümet 
olarak hiç böyle bir riskin altına girme-
yebilirdik. Böyle bir yükün, böyle bir so-
rumluluğun altına girmeyebilirdik. “Böyle 
gelmiş, böyle gider” diyebilirdik. Statükoyu 
devam ettirir, idare-i maslahatla görev sü-
remizi doldurabilirdik. Bu geçmişte defa-
larca denendi. Geçmişte bir çok hükümet, 
bu anlayışın bir tezahürü olarak elini taşın 

altına koymadı, risk almadı, statükodan 
geçinmeyi tercih etti.

Ama eğer bunu yaparsanız, bu anlayışla 
giderseniz, siyasetinizi hizmet üzerine 
değil, idare-i maslahat üzerine kurarsanız, 
işte o zaman ihracatı 36 milyar dolardan 
alıp 102 milyar dolara çıkaramazsınız. 
Milli Gelirinizi 230 milyar dolardan alıp 
618 milyar dolara yükseltemezsiniz. Eğer 
o anlayışla gidilirse, o zaman ülkeye 11 
bin 373 kilometre bölünmüş yol, 420 bin 
konut, 142 bin 634 derslik, 63 üniversite 
kazandıramazsınız. Dünyadaki değişimi 
yakalayamaz-sanız, ülkenizin bu değişi-
me ayak uydurmasını sağlayamazsınız, 
modern demokratik standartları, evrensel 
hukuk normlarını ülkenize taşıyamazsa-
nız, bir arpa boyu dahi yol alamaz, hiç bir 
hedefinizi yakalayamazsınız.

Milletimizin talebi, beklentisi neyse, biz 
onu yaparız, milletin rotasında yürürüz, 
milletin belirlediği hedeflere doğru yol 
alırız. Milletimiz de değişim istiyor, daha 
ileri demokrasi istiyor, daha çağdaş bir hu-
kuk sistemi istiyor, kendi iradesine ipotek 
konulmamasını, kendi seçtiği temsilcile-
rin önünün kesilmemesini istiyor. Biz bu 
bilinçle hareket ettik, bu bilinçle hareket 
ediyoruz. Biz Türkiye’nin milli gelirinin 1 
trilyon dolara ulaşabileceğine inanıyoruz. 
Biz Türkiye’nin ihracatının 500 milyar dola-
ra, dış ticaret hacminin 1 trilyon dolara ula-
şabileceğine inanıyoruz. Biz, Türkiye’nin, 
2023’te, Cumhuriyetimizin 100’üncü kuru-
luş yıldönümünde dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olacağına tüm yüreği-
mizle inanıyoruz.
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Anayasa’da yapmak istediğimiz değişiklik, 
Türkiye’yi tüm bu ve benzer hedeflere ta-
şıyacak kapsamda bir değişikliktir. Çünkü 
siyasette istikrar olmazsa ekonomide istik-
rar olmuyor. Demokrasi gelişmeden eko-
nomi gelişmiyor. Hukuk ileri standartlara 
ulaşmadan ekonominin standartları yük-
selmiyor. Yasamanın, yürütmenin yetkileri 
gasp edilmeye, ipotek altına alınmaya, boşa 
çıkarılmaya çalışılırsa orada ne demokrasi 
ayakta kalabiliyor, ne istikrar kalıcı hale 
gelebiliyor. Kuvvetler ayrılığından dem vu-
rup, yasama ve yürütmeyi etkisiz hale getir-
meye çalışanlar, kendi imtiyazlı alanlarını 
kaybetme korkusu içine girenler milletin 
bu talebini, bu beklentisini anlamayabilir. 
Millete hesap vermek durumunda olma-
yanlar, yaptıkları işlerin faturasını kendileri 
değil de milletin ödemesine alışmış olanlar 
bu durumdan rahatsız olabilir. Ancak biz 
milletin taleplerine de, iradesine de saygı 
duymak durumundayız. Biz millete bedel 
ödetemeyiz, biz “Türkiye kazanacaksa, biz 
kaybetmeye razıyız” diyen bir anlayışın 
temsilcisiyiz. Her gün siyasi beyanatlar ve-
rip sonra da yargının siyasallaşmasından 
dem vuranların niyetini bu millet çok iyi 
anlıyor. Bunların derdinin ne olduğunu be-
nim aziz milletim çok iyi görüyor.

Değerli arkadaşlar...

Elbette, bir Anayasa değişikliği uzlaşmay-
la, en geniş mutabakatla yapılmalıdır. Biz 
de bu uzlaşma ve mutabakat arayışında 
olduk. İlgili tüm taraflarla görüşüldü, on-
ların görüşleri, önerileri, eleştirileri alındı. 
MÜSİAD’ı da bu kapsamda arkadaşlarım zi-
yaret ettiler. Mümkün olduğunca önerileri 

biz taslağa yansıttık. Tabii gönül isterdi ki, 
Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler de 
bizim uzlaşma çabalarımıza cevap versin-
ler, onlar da katkılarını ortaya koysunlar. 
Ama bu olmadı. Öncelikle biliyorsunuz 
bir Uzlaşma Komisyonu kurduk, ama ona 
üye vermediler. O zaman biz bir taslak 
hazırlayalım, o taslak üzerinden gidelim 
dedik, ona da katkı vermeye yanaşmadılar. 
Muhalefet, 2007 seçimlerinden itibaren 
her fırsatta yaptığı gibi, Anayasa değişikliği 
konusunda da işi yokuşa sürmeyi, ipe un 
sermeyi tercih etti.

Muhalefetin bu tavrını burada özellikle 
dikkatlerinize sunmak istiyorum: Hükü-
met kazanmasın, AK Parti kazanmasın da, 
Türkiye’ye ne olursa olsun tavrı, zihniyeti, 
anlayışı, Anayasa değişikliğinde de pervaz-
sızca sergileniyor. Ortaya konulan bahane-
lerin hiç biri inci çekirdeğini dolduracak 
kadar bile önem ve anlam taşımıyor. Öyle 
bir muhalefet manzarası var ki... Türkiye 
kabuğunu kırıyor, Türkiye bir dünya dev-
leti oluyor, Türkiye güçlü ekonomisiyle, ba-
şarılı dış politikasıyla, artan itibarıyla dün-
yanın güçlü bir ülkesi haline geliyor; ama 
bakıyorsunuz, muhalefet yereli aşamıyor, 
kısır döngüden, kısır siyasetten kendisini 
bir türlü kurtaramıyor.

Bakın bizim zorlamamızla nihayet Sivas’ın 
ötesine geçmeye başladılar. Şimdilik göster-
melik bir çaba içindeler ama umuyorum ki 
bu göstermelik çabalar samimi gayretlere 
dönüşür. Türkiye çok geniş bir ufukla, çok 
geniş bir vizyonla ve misyonla geleceğe 
doğru emin adımlarla ilerlerken, muhalefet 
küçük hesaplarla bu ilerleyişi kesmenin 
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mücadelesini veriyor. Biz daha Anayasa de-
meden, muhalefet Anayasa Mahkemesi de-
meye başladı. Biz daha değişiklik demeden, 
muhalefet statükoya sımsıkı sarıldı, statüko 
sihirbazlığı yapmaya başladı. Meclisin 
iradesini, milletin iradesini Mahkemelik 
yapmak, Mahkeme kapısına taşımak ancak 
bu CHP’ye yakışır. Yapmak yerine yıkmak, 
katkıda bulunmak yerine engel çıkarmak, 
kolaylaştırmak yerine zorlaştırmak, taşın 
altına elini koymak yerine duvarlar örmek 
ancak bu CHP’nin siyaset tarzı olabilir.

Türkiye’nin değişim iradesi artık daha fazla 
ertelenemez. Türkiye, sudan sebeplerle, 
sudan bahanelerle artık daha fazla oyalana-
maz, daha fazla vaktini heba edemez. Kendi 
kişisel iktidarlarını, kendi küçük ikballerini 
kaybetme kaygısında olanlar, Türkiye’nin 
kutlu yürüyüşüne artık daha fazla engel 
olamazlar. “Yargı kuşatılıyor” diye fer-
yat edenler, lütfen, rica ediyorum, açın, 
Avrupa’da, Amerika’da, gelişmiş, modern 
ülkelerde yüksek yargının nasıl yapılandı-
ğını bir zahmet okuyun. Bizi buraya millet 
getirdi değerli arkadaşlarım... Biz millet için 
burada varız, biz burada milletin emanetini 
taşıyoruz. Eğer Milletin Meclisi Anayasa 
değişikliği konusunda iyi bir sınav vermez-
se, veremezse, işte o zaman başvurulacak 
yegane mercii de millettir. Son sözü millet 
söyler, son kararı milletimiz verir.

Değerli arkadaşlarım...

MÜSİAD’a Milli Birlik ve Kardeşlik Proje-
mize verdiği samimi destekten dolayı da 
burada bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Bu noktada çok daha fazla desteğinizi 

beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. 
Şu ana kadar attığımız somut adımlara 
yenilerini ekleyerek bu süreci tamama 
erdireceğiz. Tabii Milli Birlik ve kardeşlik 
Projesi’nin alanına Türkiye’nin bu nokta-
daki bütün sorunları giriyor. Etnik köken-
lerin sorunları, azınlıkların, farklı inanç 
gruplarının sorunları, terör sorunu... Tüm 
bunları en aza indirmenin mücadelesi 
içindeyiz. Özellikle ekonomik sorunların 
çözümünde sizin eşsiz katkılarınız olacağı-
na inanıyorum. 

Ben bir kez daha, Türkiye’nin kalkınma-
sına, Türkiye’nin ilerlemesine yaptığınız 
katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyo-
rum. Özellikle küresel finans krizi süre-
cinde, umutla, aşkla, heyecanla Türkiye’yi 
bu krizden asgari etkiyle çıkarmanın gay-
reti içinde oldunuz. Bu gayretlerinizden 
dolayı da sizlere şükranlarımı sunuyo-
rum. MÜSİAD’ın 19’uncu Olağan Genel 
Kurulu’na başarılar diliyor, 20’inci Kuru-
luş Yıldönümünü şimdiden kutluyor, hepi-
nize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Sağolun, varolun, Allah’a emanet olun.
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Esnaf ve sanatkarlarımızın değerli temsil-
cileri, değerli basın mensupları, yaklaşık 
1 milyon 900 bin Esnaf ve Sanatkarımızı 
yakından ilgilendiren eylem planını de-
ğerlendirmek üzere bir araya gelmiş bu-
lunuyoruz. Kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz basın toplan-
tımıza hoş geldiniz.

Kısaca ESDEP olarak isimlendirdiğimiz 
Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, 
Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 7 ana 
başlıktan ve 30 alt başlıktan oluşuyor. Eylem 
Planımızın ayrıntılarına girmeden önce bazı 
hususları sizlerle paylaşmakta yarar görü-
yorum. Hepinizin malumu olduğu üzere, 

İstanbul | 10 Nisan 2010 

Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, 
Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı Basın Açıklaması
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2008 yılının sonlarından itibaren gelişmiş 
ülkelerde ortaya çıkan finans krizi, zamanla 
tüm dünyayı etkileyen küresel bir krize dö-
nüştü. 2009 yılında dünya ekonomisi, İkinci 
Dünya Savaşından sonra ilk defa reel olarak 
küçüldü.

Küresel ekonomiye entegre olmuş hemen 
her ülkenin bu krizden az ya da çok etkilen-
diğini görüyoruz. Küresel ticaretin daralma-
sı, harcamaların kısılması, bütçe açıklarının 
artması bir çok ülkede finans krizi, daralma 
ve işsizlik olarak tezahür etmiştir. Türkiye 
bu krizi son derece hazırlıklı şekilde karşıla-
mıştır. 2002 yıl sonundan itibaren gerçekleş-
tirdiğimiz yapısal reformlar, krizin ülkemiz 
üzerindeki etkilerinin, diğer ülkelere naza-
ran kısıtlı kalmasını sağlamıştır. 

Bununla birlikte, krizin sinyallerini aldığı-
mız ilk andan itibaren, akılcı ve zamanında 
tedbirler alarak, daralan piyasaları genişlete-
cek, iç talebi canlandıracak ve reel sektörün 
krizden güçlenerek çıkmasını sağlayacak 
adımlar attık. 2008 sonundan itibaren geçici 
bir daralma sürecine giren Türkiye ekono-
misi, 2009’un son çeyreğinde beklentileri de 
aşarak yüzde 6 gibi bir büyüme kaydetmiştir 
ve 2009 yılındaki daralma yüzde 4.7 ile sınır-
lı kalmıştır. Bu yılın ilk çeyreğinde, bütçe per-
formansı, sanayi üretimi, iç talep ve ihracatta 
yaşanan olumlu gelişmeler, gelecek adına 
umutlarımızın artmasına vesile olmuştur. 
Dün, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın 
ulaştığı tarihi seviye, Türkiye ekonomisinde-
ki hızlı ilerlemenin somut göstergelerinden 
biri olmuştur. Borsamız, tarihinde ilk kez 59 
bin seviyesinin üzerine çıkmıştır. 

Uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye 
ile ilgili tahminlerine de burada dikkatle-
rinizi çekmek isterim… Çeşitli tarihlerde, 
güvenilir kuruluşlar tarafından hazırla-
nan raporlarda, Türkiye’nin krizi en az 
zararla atlattığı, hızlı bir büyüme sürecine 
girdiği, 2010 ve 2011’de dünyanın en hızlı 
büyüyen ülkeleri arasında yer alacağı teyit 
edildi. Nitekim, bizim Orta Vadeli Progra-
mımızda yüzde 3.5 olarak belirlediğimiz 
2010 yılı büyüme tahmini artık son derece 
mütevazı bir seviye olarak görülüyor. Bu-
nun da ötesinde, Türkiye’nin 2050 yılına 
kadar dünyanın en büyük ilk 3 ekonomisi 
arasında yer alabileceği öngörülüyor.

Bizim, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl-
dönümünde dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasında yer alma hedefimiz, uluslararası 
kuruluşların yaptıkları bu projeksiyonlar-
la teyit edilmiş oldu. Türkiye’nin aktif dış 
politikasının ve ülke içindeki istikrarın 
ekonomiyi doğrudan etkilediği de yine 
bu raporlarda vurgulanıyor. 2009 yılında 
dünya ticaret hacmi daralırken, ihracat 
gerilerken, Türkiye Doğu ve Güney’indeki 
22 ülke ile ticaretini ortalama yüzde 100 
oranında artırma başarısını gösterdi.

Değerli arkadaşlar...

Ekonomiye ilişkin her zaman vurgu-
ladığım bir husus var… Biz ekonomiyi 
göstergelerden, grafiklerden, dijital 
ekranlardan değil; sokaktan, çarşıdan, 
pazardan, ekonomik gelişmelerin sokağa, 
insanımıza yansımasından takip ediyo-
ruz. Ekonominin temel ilkelerinden biri-
dir: İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar ise 
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sınırlıdır. İktisat, sınırlı kaynaklarla ih-
tiyaçları karşılama yöntemidir. On yıllar 
boyunca kötü yönetilmiş bir ekonominin 
mağduru olarak vatandaşlarımızın hak 
ettikleri seviyelere ulaşma talebini gayet 
iyi anlıyoruz.

Türkiye’nin son yedi buçuk yıllık gelişi-
mine bakıldığında, ihtiyaçlar noktasında, 
tüketim alışkanlıkları, harcama kalem-
leri, özellikle de alım gücü noktasında 
ciddi bir değişim yaşadıklarını görürüz. 
Otomobil satışlarına, cep telefonu, inter-
net gibi teknoloji kullanımına, tüketim 
harcama miktarlarına bakıldığında bu 
söylediklerim daha da iyi anlaşılacaktır. 
Elbette ideal noktada değiliz. Elbette yok-
sulluk, işsizlik problemini çözdüğümüz 
iddiasında değiliz. Ancak, gerek makro 
ekonomi politikalarımız, gerek sosyal 
politikalarımız sayesinde, Türkiye’nin bu 
kronik problemleri de değişim sürecine 
girmiş, çözüm umutları daha da güçlen-
miştir. Enflasyon gibi, toplumun artık çö-
züme ilişkin umutlarını kaybettiği bir so-
run, iktidarımız döneminde Türkiye’nin 
öncelikli sorunu olmaktan çıkmış, tek 
haneli oranlara çekilerek çözüm yoluna 
girmiştir.

Bütün bunlara ek olarak, köylerimize 
kadar götürdüğümüz alt yapı hizmetleri, 
eğitim, sağlık, emniyet, adalet, ulaşım, 
tarım, konut, enerji gibi alanlarda yaptı-
ğımız yatırımlar, yaşadığımız değişimin 
bariz yansımaları olmuştur. Yine süreç 
içerisinde, imkanlar elverdikçe, toplu-
mun değişik kesimlerine yönelik iyileştir-
melerimiz oldu. Bunları tek tek anlatma 

gereği duymuyorum: Tek başına Zorunlu 
Tasarruf ödemeleri, tek başına faizlerin 
düşmesi, çiftçi kredilerindeki, esnaf kre-
dilerindeki artışlar bile bu çabalarımızı 
anlatmaya yetiyor.

Değerli katılımcılar…

Esnaf ve sanatkârlar, toplumun tüm ke-
simlerine yönelik üretimleriyle, ekono-
mik büyümeye katkı sağlıyorlar, sosyal 
istikrarı ayakta tutuyorlar, refahın tabana 
yayılmasında önemli rol oynuyorlar ve 
istihdam oluşturuyorlar. Bugün 491 mes-
lek kolunda faaliyet gösteren 1 milyon 
900 binin üzerinde esnaf ve sanatkârımız 
bulunuyor. Her ailede ortalama 4 kişi 
bulunduğu varsayılırsa, bu konu 8 mil-
yon vatandaşımı yakından ilgilendiriyor 
demektir. Her esnafın, kendisi dahil en az 
iki kişiyi istihdam ettiğini kabul edersek, 
her beş çalışanımızdan birinin, bu işyer-
lerinde istihdam edildiğini düşünebiliriz.

Bunların da ötesinde biz, esnafımızı ahi-
lik geleneğinin bize bir emaneti olarak 
değerlendiriyor, sosyal dokumuzun temel 
taşı olarak görüyor, bu emanete sahip 
çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Yedi buçuk yıllık sürede, esnafımız için, 
esnaf ımızı rahatlatmak, sorunlarını 
çözmek, imkânlarını artırmak için, çok 
önemli adımlarımız oldu. 2008 yılının 
başında Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu’na bir ziyaret gerçekleş-
tirdim. Dikkatinizi çekiyorum, o ziyaret, 
bu ülkede bir başbakanın TESK’e yaptığı 
ilk resmi ziyaret olması bakımından da 
son derece anlamlı ve önemlidir.
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Özellikle finansman ihtiyacının karşılan-
ması, Halk Bankası tarafından sağlanan 
kredinin şartlarının iyileştirilmesi açısın-
dan önemli gelişmelere imza attık. 2002 
yılında Halk Bankası aracılığıyla sadece 
154 milyon TL kredi kullanan esnafımızın 
2009 yılı itibariyle kullandığı kredi mikta-
rı, 21 kat artışla 3.3 milyar TL’ye ulaştı. Bu 
dönemde, Türkiye’de oluşan güven ve is-
tikrar ortamının bir sonucu olarak, esnafın 
fiili olarak ödediği kredi faiz oranları yüz-
de 47 seviyesinden yüzde 6.5’a kadar indi. 
Esnafımızın kullanabileceği kredinin üst 
sınırını da 5 bin TL’den kooperatifin mali 
yapısına göre 35 bin ya da 50 bin TL’ye 
kadar çıkardık. 2009 yılının Ocak ayında 
çıkardığımız sicil affıyla, Merkez Bankası 
nezdindeki negatif kayıtları sildik, böylece 
esnaf ve sanatkârlarımıza yeniden kredi 
kullanabilme imkânı oluşturduk. 

K O S G E B  a r a c ı l ı ğ ı y l a  e s n a f  v e 
sanatkârlarımıza da kredi kanalları açtık. 
2003 yılından bu yana KOSGEB’in oluş-
turduğu kredi hacmi 7 milyar TL’yi aşmış 
durumdadır. 2008 yılında ortaya çıkan 
küresel kriz şartları ile birlikte esnafımızın 
finansmana erişimini temin etmek üzere 
“İmalatçı Esnaf Sanatkâr Destek Kredisi” 
programını uygulamaya koyduk, 5 bin 108 
işletmemize 129 Milyon TL kredi kullan-
dırdık. 2009 yılında uyguladığımız “100 
bin KOBİ Destek Kredisi” programından 
esnafımızın da yararlanmasını sağladık ve 
toplam 2.5 milyar liralık kredi hacmi oluş-
turduk. KOSGEB Kanunu’nda yaptığımız 
değişiklikle imalatçıların yanı sıra hizmet 
sektörlerinin de KOSGEB desteklerinden 
faydalanmalarını sağladık. 

Değerli arkadaşlar...

Dünyadaki hızlı değişim ve özellikle de 
Avrupa Birliği Katılım Sürecimiz esnaf 
ve sanatkarımızı da değişime zorluyor. 
60’ıncı Hükümet Programının Eylem Pla-
nında, ‘esnaf ve sanatkârların sorunlarının 
tespit edilmesi ve bundan sonra izlenecek 
politikaların belirlenmesi amacıyla esnaf 
ve sanatkâra yönelik strateji ve eylem pla-
nı geliştirilmesi’ görevini Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına vermiştik. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, meslek 
kuruluşları, akademisyenler ve sivil top-
lum kuruluşlarının da katılımıyla, Esnaf 
ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazırla-
mıştır.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bugüne 
kadar esnafla ilgili yapılan ilk ve en kap-
samlı çalışmaya imza attık. Bu belgeyle, 
esnaf ve sanatkârların gelecek perspekti-
fini oluşturmak için, temel hedef, öncelik 
ve tedbirleri belirledik. Bu konuda vizyo-
numuz, büyümeyi, sürekli gelişmeyi ve ka-
lıcı olmayı hedefleyen; ahlaki değerlerden 
taviz vermeyen; ulusal ve uluslararası ge-
lişmeleri takip eden; teknolojiyi kullanan, 
müşteri ile birebir ilişki kurarak müşteriye 
özel mal ve hizmet üretebilen; işbirliği ve 
ortak çalışmaya açık bir esnaf ve sanatkâr 
kesimi oluşturmaktır. Bu Strateji Belgesi-
nin temel hedefi, ‘esnaf ve sanatkârların 
rekabet gücünün artırılması ile değişim ve 
dönüşümün desteklenmesidir.

Bu temel hedefe ulaşmak için 7 ana baş-
lık belirledik. Eylem Planımızın bu 7 ana 
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başlığı şunlardır. Kredi ve Finansman 
Şartlarının İyileştirilmesi, Vergi, İstihdam 
ve Diğer Yükümlülüklerin Azaltılması, 
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Ge-
liştirilmesi, Yenilikçilik ve Girişimciliğin 
Geliştirilmesi, Altyapı, Kümelenme ve 
Ortaklık Faaliyetlerinin Desteklenmesi, 
Hukuki Düzenlemelerin Yapılması, Esnaf 
ve Sanatkârların AB Programlarından Fay-
dalanmasının Sağlanması. Bu 7 ana başlık 
altında 30 tedbir belirledik. Belirlediğimiz 
30 tedbirin, hangi kurumlar tarafından 
hangi takvimde hayata geçirileceğini bir 
programa bağladık, programa uygunluğu 
kontrol edecek olan yönlendirme komite-
sini de oluşturduk.

Bu stratejik eylem planı, Türkiye’de esnaf 
ve sanatkârlara sadece yurt içinde değil, 
küresel pazarlarda da rekabet gücü kazan-
dırmayı amaçlıyor. Esnaf ve sanatkârların 
değişim ve dönüşümünü sağlayacak ve re-
kabet gücünü artıracak olan 7 öncelik için, 
belirlediğimiz 30 tedbirin hepsini burada 
anlatma şansımız yok. Arkadaşlarım ay-
rıntıları sizlere dağıtacaklar. Ben burada, 
belirlediğimiz her öncelikte yaşanan so-
runlarına ve bu önceliklere ilişkin çözüm 
yolları getiren tedbirlerimizin bazılarına 
kısaca değinmekte yarar görüyorum.

Esnafın Kredi ve Finansman Şartlarının 
İyileştirilmesi başlığı altında: Halk Ban-
kası tarafından esnaf ve sanatkârlara 
kullandırılan krediye erişimi artırmak ve 
kolaylaştırmak için, esnaf ve sanatkarlara 
yüzde 50 faiz desteğine devam edeceğiz 
ve uygun şartların devamını sağlayaca-
ğız. KOSGEB desteklerinden etkin bir 

şekilde yararlanmaları amacıyla, Esnaf ve 
sanatkârlarımızı, KOSGEB destek prog-
ramlarında öncelikli hale getireceğiz. 
Önümüzdeki dönemde, KOSGEB aracılı-
ğıyla AR-GE, inovasyon, işbirliği-güçbirliği 
ve girişimcilik gibi alanları proje tabanlı 
yöntemlerle destekleyeceğiz. Yeni destek 
projelerimiz, deyim yerindeyse nokta atışı 
olacak, KOBİ’lerin ve esnafın çağa uygun 
yapısal dönüşümlerini hızlandıracak ve 
destekleyici olduğu kadar, yönlendirici 
özellikleriyle de önemli bir rol üstlenecek-
lerdir. 

İstihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltıl-
ması başlığı altında: Bir taraftan kayıt dışı 
ile mücadele ederken diğer taraftan bütçe 
imkânlarımız doğrultusunda esnafımızın 
üzerindeki yükleri kaldırmanın gayreti 
içinde olacağız. Halen esnaf muaflığı kap-
samındaki meslek kolları için, “Vergiden 
muaf esnaf belgesi” uygulaması getiriyo-
ruz. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısında, 
basit usulden gerçek usule geçen esnaf ve 
sanatkârların şartlar oluştuğunda basit 
usulde vergilendirilmelerini sağlayacak 
düzenlemelere yer vermeyi planlıyoruz. 

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
geliştirilmesi başlığı altında: Esnaf ve 
sanatkârlara yönelik mesleki eğitimi ge-
liştireceğiz, ihtiyaç olan alanları tespit 
ederek, bu alanlarda geliştirme ve uyum 
kursları düzenleyeceğiz. Çıraklık eğitimi 
kapsamındaki sorunların giderilmesine 
yönelik mevzuat düzenlenmesi yaparak, 
eğitim süresi ve içeriğindeki sorunları çö-
zeceğiz. 
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Yenilikçilik ve Girişimciliğin Geliştiril-
mesi başlığı altında: Özellikle KOSGEB 
aracılığıyla, esnaf ve sanatkârın değişim ve 
dönüşümüne katkı sağlayacak yenilikçilik 
ve girişimcilik projelerini destekleyeceğiz. 
Ar-Ge desteklerine inovasyon ve ürün ge-
liştirmeye yönelik bir boyut daha ekleye-
rek esnafın değişim ve gelişimine rehberlik 
edeceğiz. Modern toplu taşımacılık yapıl-
masına dönük, yerel yönetimler ile ilgili 
esnaf kuruluşunun birlikte geliştirecekleri 
projeler desteklenecektir. İşini kaybeden 
veya bırakan esnaf ve sanatkârlara yönelik 
dönüşüm projeleri geliştirilecektir.

Altyapı, Kümelenme ve Ortaklık Faali-
yetlerinin Desteklenmesi başlığı altında: 
Yeni ürün ve üretim modelleri geliştirmek 
ve ürünleri ticarileştirmek için, esnaf ve 
sanatkârlar ile üniversiteler arasındaki 
işbirliğini geliştireceğiz. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Yatırım Programında yer alan 
küçük sanayi sitelerinin altyapı inşaatları-
nın tamamını, üstyapı inşatlarının ise yüz-
de 70‘ine kadar olan kısmına kredi desteği 
sağlıyoruz. Projenin yapıldığı bölgeye göre 
yüzde 1 ile yüzde 6 arasında değişen faiz 
oranı ve 11 ile 15 yıl arası değişen geri öde-
me şartlarıyla küçük sanayi sitelerinin ya-
pımına katkı veriyoruz. Bundan sonra kü-
çük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ’nin 
imkânlarını da kullanacağız. Ortak atölye, 
test analiz merkezi ve AR-GE merkezi gibi 
ortak kullanım alanları oluşturarak, dü-
şük maliyetle daha fazla ve kaliteli üretim 
yapmayı kolaylaştıracağız. Sanayi ve Tica-
ret Bakanlığımız, hangi bölgelerde hangi 
meslek gruplarının kümelenmesi gerekti-
ğini tespit edecek ve bu kümelerin uyumlu 

bir şekilde oluşması yönünde çalışmalar 
yapacaktır. KOSGEB, bugüne kadar, Ka-
radeniz Silahçılık Projesi, Bursa’da Deri 
İşleme, Yatağan’da Bıçakçılık, Nevşehir’de 
Dericilik ve Mobilyacılık gibi kümelenme 
faaliyetlerine önemli destek sağlamıştır. İş-
letmelerimizi bir çatı altında buluşturacak 
olan bu gibi projeleri desteklemeye devam 
edeceğiz.

Hukuki Düzenlemelerin Yapılması başlığı 
altında: Esnafımızı temsil eden 3 bin 125 
oda, 82 birlik, 13 federasyon ve 1 konfede-
rasyon bulunuyor. Bu dağınık yapı, meslek 
kuruluşlarının maliyetlerini artırmakta, 
gelirlerinin görev giderlerini karşılaması-
nı imkânsız hale getirmektedir. Sadece bu 
dağınık yapıyı sürdürmenin yıllık maliyeti 
400 milyon TL’yi buluyor. Bu sorunu çöz-
mek için 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Kanununda değişiklik 
yapacak, meslek örgütlerini daha dinamik 
ve güçlü hale getireceğiz. Maliyetleri azalt-
maya yönelik adımlar atacağız, örneğin 
TESK’in Milli Prodüktivite Merkezi’ne 
ödediği aidatı kaldıracağız. TESK’in Sosyal 
Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunda 
temsil edilmesini sağlayacağız. Ustalık 
belgesiyle ilgili yaşanan sıkıntılara son 
verecek, ustalık gerektiren işlerin, usta ol-
mayan kişilerce yapılmasını engelleyecek, 
hem ustalık belgesi sahiplerini hem de 
tüketicileri koruyacağız.

Esnaf ve Sanatkârların AB Programla-
rından Faydalanmaları başlığı altında: 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım 
Aracı’ndan yararlanmak için, Bölgesel Re-
kabet Edebilirlik Operasyonel Programını 
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hazırladık. Bu programa göre, yaklaşık 14 
Milyon Avroluk kaynağı, esnaf ve sanat-
karlarımız da dahil olmak üzere program-
dan yararlanabilecek ilgili tüm tarafların 
proje hazırlama ve geliştirme kapasitesini 
artırmak üzere kullanacağız. 

Değerli arkadaşlar...

Ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve is-
tihdama sağladığı katkıyı dikkate aldığı-
mızda, esnaf ve sanatkâr kesimine yönelik 
önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Esnaf 
ve sanatkârların, değişim ve dönüşüme 
ayak uyduramadıkları takdirde, sorunları 
azalmayacak, aksine katlanarak devam 
edecektir. Eylem planımızda yer alan 7 
önceliği ve 30 tedbiri belirlerken, esnafın 
güçlü ve zayıf yönleriyle, önlerinde bulu-
nan fırsat ve tehditleri birlikte değerlen-
dirdik. Eylem planıyla birlikte esnafımızın 
zayıf yönlerini güçlendirmek, güçlü yön-
lerini ise daha da güçlendirmek mümkün 
olacaktır. Hükümetimiz, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da esnafın ya-
nında olmaya devam edecektir.

Stratejik eylem planları, bir kereliğine ha-
zırlanan, durağan planlar değildir. Bu ey-
lem planının uygulanmasının ve ilerleyen 
zamanlarda yeni ihtiyaçlara uygun olarak 
revize edilmesinin de takipçisi olacağız. 
Size dağıtılan çizelgelerde de göreceksi-
niz… Her tedbirin bir sorumlu kuruluşu 
var, ilgili kuruluşları var ve her tedbirle 
ilgili öngördüğümüz süre de orada kayıt 
altına alınmış durumdadır. Esnaf ve sanat-
karımızın, temsilci kuruluşların bu eylem 
planının yakından takipçisi olacaklarını 

biliyorum. Ancak onlardan daha önce 
bizler bu planın takipçisi olacağız. Esnaf 
ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın esnaf 
ve sanatkârlarımıza, ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyor, sizleri sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başkan... değerli milletvekilleri... 
Türkiye Büyük millet Meclisi’nin 90’ıncı 
Kuruluş Yıldönümü’nde Yüce heyetinizi 
en kalbi duygularımla selamlıyor; sizlerin 
şahsında aziz milletimizin, özellikle de 
sevgili yavrularımızın 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyo-
rum. 90 yıllık mazisiyle dünya üzerindeki 
en tecrübeli ve birikimli parlamentolardan 

birine sahip olmanın milletçe gururunu ta-
şıdığımızı ifade etmek istiyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi bir Mec-
listir… Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli 
mücadeleyi başarıyla idare ederek kahra-
manlık destanı yazan bir Meclis’tir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin en 
parlak şekilde tecelli ettiği, bağımsızlığın 

Ankara | 23 Nisan 2010 

TBMM Genel Kurulu 23 Nisan 
Özel Oturumu
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ve özgürlüğün timsali olan bir Meclistir… 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş 
Savaşımızı sevk ve idare ederek ülkemizi 
istiklaline ve bağımsızlığına kavuşturur-
ken, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin de 
temellerini atmış, 90 yıl boyunca da kalkın-
ma ve demokratikleşme mücadelemizin 
lokomotifi olmuştur. TBMM’nin ortaya 
koyduğu irade, tükendi denilen bir milletin 
küllerinden doğarak tarih sahnesinde gü-
neş gibi parlamasını ifade etmiştir.

90 yıl öncesinde, savaşlardan yorgun düş-
müş, kaynaklarını ve enerjisini cephelerde 
yitirmiş, büyük devletlerin baskılarıyla 
istikbaline kastedilmiş bir ülke varken, işte 
bu yüce meclisin gayretleri neticesinde 
bugün, 287 milyar TL bütçesi olan, 618 
milyar dolarlık milli gelire ulaşmış, 102 
milyar dolar ihracat yapabilen, dünyanın 
en büyük 17’inci ekonomisi konumuna 
yükselmiş büyük ve güçlü bir Türkiye 
var. Bugün artık, demiryollarıyla, hızlı 
tren hatlarıyla, modern havalimanlarıyla, 
bölünmüş karayolları, yaygın eğitim ku-
rumları, çağdaş üniversiteleri, ülke sathına 
yayılmış yatırımlarıyla hızla gelişmekte 
olan bir Türkiye var. Herşeyden önemlisi 
bugün, uluslararası itibarı artmış, bölgesel 
bir güç konumuna yükselmiş, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nde, İslam Kon-
feransı Örgütü’nde, Avrupa Konseyi’nde, 
G-20 Zirvesi’nde, Medeniyetler İttifakı Gi-
rişiminde önemli roller üstlenmiş, Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerine başla-
mış, barışın, istikrarın, huzur ve refahın 
savunucusu bir Türkiye var. Bugün, cesur 
bir şekilde, korkmadan, çekinmeden, te-
reddüt etmeden, dünyanın her ülkesi, her 

bölgesi için, dünyanın tüm çocukları için, 
insanlık için, barışı, hakkı, hukuku, adaleti 
savunan, mazlumların, mağdurların gür ve 
güçlü sesi olan bir Türkiye var.

Bizler, 90 yıl önce açılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni, 87 yıl önce kurulan Cum-
huriyetimizi, şehitlerimizin ve gazilerimi-
zin kutsal bir emaneti olarak bizden önceki 
nesillerden devraldık. Aziz milletimizin 
bu kutsal emanetini daha da yücelterek, 
daha da büyüterek, standartlarını daha da 
yükselterek bizden sonraki nesillere dev-
retmenin gayreti içindeyiz. İşte onun için, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde 1 trilyon doları aşmış milli 
gelir diyoruz. İşte onun için, 2023’de 500 
milyar dolar ihracat, 500 milyar dolar it-
halat, toplamda 1 trilyon dolar dış ticaret 
diyoruz. İşte onun için gözümüzü çok daha 
yükseklere dikiyor, çıtayı çok daha yükseğe 
koyuyor, dünyanın en büyük ilk 10 eko-
nomisi arasında yerini almış bir Türkiye 
diyoruz.

90 yıl önceki yokluk, yoksulluk ve im-
kansızlıktan nasıl bugünlere ulaştıysak, 
bugünden çok daha ileri seviyeleri de yaka-
layabileceğimize inanıyor, bunun azmini 
ve kararlılığını taşıyoruz. İnanıyorum ki, 
Türkiye’nin ve Türk milletinin birlik ve 
beraberlik içinde olduğu takdirde aşama-
yacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir 
hedef yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

23 Nisan 1920’de, Ankara’da Büyük Mil-
let Meclisi, altını çizerek ifade ediyorum, 
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özgürlük ve bağımsızlığımızı, hakimiyet-i 
milliye esası üzerine, bina etmişti. Gazi 
Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışı öncesinde yayınla-
dığı tebliğde, “o günden, yani 23 Nisan 
1920’den itibaren, askeri ve sivil bütün 
makamlarla, bütün milletin, tek mercii-
nin, Büyük Millet Meclisi olacağını” ifade 
etmişti. Aziz Türk milletinin karakteri 
özgürlüktür, bağımsızlıktır, kimseye bo-
yun eğmemektir, iradesini namusu olarak 
görerek her türlü müdahaleye karşı koru-
maktır. Bu iradenin tecelli yeri ise içinde 
bulunduğumuz bu yüce meclistir.

90 yıl boyunca, Milli Egemenlik kavra-
mının ve milli iradenin zaman zaman 
tartışma konusu yapıldığına, hatta kimi 
zamanlar müdahaleler yoluyla kesintiye 
uğratıldığına, vesayet altına alınmak isten-
diğine şahit olduk. Millet iradesi ne zaman 
zayıflatıldıysa, Milletin Meclis’i ne zaman 
vesayet altında bırakıldıysa, demokrasi ne 
zaman zayıflatıldıysa, Türkiye Cumhuriye-
ti de geriye gitti, zayıfladı, güç kaybetti.

Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda 
görüyorum: Milli Egemenlik, millet ira-
desi ve demokrasi, her türlü tartışmanın 
üzerindedir. Bu kavramlar üzerinde soru 
işaretleri oluşturmak, Meclis’in fonksi-
yonlarını etkisiz kılmaya çalışmak, 23 
Nisan 1920 ruhuna uygun düşmediği 
gibi, çağdaş dünyanın temel kabulleriyle 
de çelişir. Demokrasi ne kadar gelişirse, 
hukuk sistemi ne kadar ileri standartlara 
ulaşırsa, milletin iradesi ne derece kurum 
ve organlara sirayet edebilirse, ülkenin ge-
lişmesi, kalkınması, ilerlemesi, özgür, adil 

ve müreffeh imkanlara kavuşması o kadar 
mümkündür.

Evet... Söz, milletindir, karar, milletindir. 
Her türlü karar mercii, tartışmasız Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’dir. Milli iradenin 
tecellisinde, hiç bir sınıfa, hiç bir zümre-
ye, hiç bir kuruma ya da kişiye imtiyaz 
verilemez; millet egemenliği üzerinde hiç 
bir vesayet, hiç bir gölge kabul edilemez. 
Modern Türkiye Cumhuriyeti’ne, zümre-
ler, imtiyazlı sınıflar, ikbal ve makam hırsı 
içindeki şahıslar, en önemlisi de çeteler, 
hukuk dışı örgütlenmeler, mafyalar rota çi-
zemez, istikamet veremez. Kimi kurumla-
rın ya da zümrelerin, kendilerini milletin 
üzerinde görmesi, millet adına karar ver-
mesi, kendilerine özel misyonlar biçmesi, 
demokrasi ruhuyla, Cumhuriyet ruhuyla, 
en önemlisi de 23 Nisan 1920’nin ruhuyla 
bağdaşamaz.

Evet... Millet iradesinin gerçekleşmesinde, 
yoksul ile zenginin, işçi ile işverenin, köylü 
ile şehirlinin, dağdaki çoban ile profesö-
rün oyu ve seçimi arasında asla ve asla 
fark yoktur, olamaz. Şu noktanın da altını 
çizme lüzumu görüyorum: Milli iradeye, 
hakimiyet-i milliyeye en fazla sahip çıkma-
sı gereken kurum, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’dir. Milletin oylarıyla yetkilendir-
diği, yasa ve Anayasa yapmak için vazife-
lendirdiği vekiller, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bu asli, asil ve kutsal yetkisini 
görmezden gelmemeli, yetkilerini dev-
retmek, hür vicdanları üzerine konulan 
ipoteklere boyun eğmek yanılgısı içine gir-
memelidirler. Milletin Meclisi’ni Anayasa 
ve yasa yapmak konusunda aciz, yetersiz 
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ve yetkisiz görenler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’yle birlikte milleti ve millet irade-
sini inkar ettiklerini görmek ve anlamak 
zorundadırlar.  

Demokrasi bir tahammül rejimidir, bir-
birine ve farklılıklara saygı duyma, her 
türlü sorunu diyalog ve uzlaşıyla çözme 
rejimidir. Kendi sesinden başkasına sağır 
kesilenler, kendi sözünden başkasını doğ-
ru görmeyenler, başkasının iradesini ve 
varlığını mahzurlu görenler demokratik 
bir siyaset ortaya koyamazlar. 90 yıllık 
bir sürecin sonunda artık şu hususun 
anlaşılması gerektiğine yürekten inanı-
yorum: Devlet, meşruiyetini kendisinden 
değil, milletten alır. 700 yıl önce Şeyh 
Edebali’nin ifade ettiği gibi, millet olarak 
bizim idare anlayışımız, “İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın” ilkesi üzerine kuruludur. 
Devlet millet için vardır, devletin tüm ku-
rumları sadece ve sadece millet için vardır. 
Yasama, yürütme ve yargı yine sadece ve 
sadece millet için vardır. Hiç kuşkusuz, 
Türkiye, bu temel ilkeleri, millet egemen-
liğini, demokrasiyi, insan haklarını ve 
hürriyetlerini geliştirdiği ve yücelttiği dö-
nemlerde, istikrar, güven, huzur ve refah 
yolunda tarihi adımlar atmıştır. Geleceğin 
güçlü ve büyük Türkiye’si de yine bu il-
kelerin eksiksiz şekilde hayat bulması ve 
uygulanması sayesinde inşa olunacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hep 
birlikte kurduk. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin sevk ve idaresiyle Kurtuluş 
Savaşı’nda hep birlikte zafer kazandık. 

90 yıl boyunca Türkiye’yi yokluktan alıp 
bugünlere hep birlikte ulaştırdık. Mille-
timizi oluşturan her türlü farklılık, her 
türlü zenginlik, aziz milletimizin her bir 
ferdi, bir ve bütün olarak kurtuluş savaşı 
verdi, bir ve beraber olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni açtı, yine birlik ve kardeş-
lik içinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. 
Geleceği de yine hep birlikte inşa edecek, 
Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, 
kardeşlik içinde, dayanışma ve paylaşma 
içinde yücelteceğiz. Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerini asla polemik konusu 
yapmayacak, milli mücadele ruhunu ve 
cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini asla 
aklımızdan çıkarmayacağız. Çözümsüz 
gibi görünen, değişmez kaderimiz gibi 
görünen sorunları, aşılmaz gibi görünen 
sorunları hep birlikte aşacağız.

Ülkemizin tüm sorunlarının konuşulma, 
tartışılma, çözülme yeri siyasettir, Meclis-
tir, demokrasidir. Korkmadan, çekinme-
den, samimiyetle, özgüvenle her meselemi-
zi aklı selimle, demokratik bir duyarlılıkla 
müzakere edip, çözüm yoluna koyabiliriz. 
Bu yüce meclis, her türlü sorunu ele alma, 
çözme olgunluğuna, potansiyeline ulaş-
mıştır. Milletimiz de bizden bunu bekle-
mektedir. İhmale uğrayan, mağdur edilen, 
hakları çiğnenen, kendisini ötelenmiş, dış-
lanmış hisseden kesimleri gözetecek, 73 
milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 
kardeşlik hukuku içinde kucaklaşması için 
ne gerekiyorsa onu yapacağız.

Meclis televizyonundan bizleri izleyen va-
tandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz 
artık demokrasinin erdemini, siyasetin 
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anlamını görmek, seviyeli bir Meclis çalış-
masına tanıklık etmek durumundadır. Bu 
konuda her birimize sorumluluk düşüyor, 
duyarlılık düşüyor. Dünyanın ilk ve tek 
çocuk bayramı olan 23 Nisan’da, çocukla-
rımıza çok daha parlak bir gelecek emanet 
etmenin kararlılığı içinde olduğumuzu 
vurgulayarak sözlerimi bitirmek istiyo-
rum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere bütün istiklal kahramanla-
rımızı, şehit ve gazilerimizi, bu Meclis’te 
görev yapmış bütün siyasetçilerimizi şük-
ranla anıyorum. Yüce heyetinizi saygıyla 
selamlıyor, teşekkür ediyorum.
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Aziz vatandaşlarım... sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Türkiye’nin daha aydınlık, daha parlak, 
daha güneşli zamanlara biraz daha yak-
laştığı bu güzel bahar günlerinde yeniden 
sizlerle olmanın mutluluğu içindeyim. Her 
yıl olduğu gibi bu yıl da bahar neşesine 
dünya çocuklarının coşkusu ve mutluluğu 
eklendi. 23 Nisan’da, dünyanın yegâne 
çocuk bayramını, bizler de, çocuklarımızın 
mutluluğuna ortak olarak, hep birlikte 
kutladık. Çocuklarımızın gözlerindeki 
ışıltıyla bir kere daha umutlandık. Onla-
rın gülen yüzlerinde Türkiye’nin mutlu 
geleceğinin izlerini, işaretlerini gördük. 
Onlara daha iyi imkanlar sunabilmek, 
daha güçlü, daha huzurlu, daha müreffeh 
bir ülke bırakmak konusundaki azmimizi, 
kararlılığımızı tazeledik. Bilgi toplumu 
olma yolundaki çabalarımızın odağına da 
daima çocuklarımızı aldık.

Çocuklarımıza, yani geleceğimize verdiği-
miz önemin en somut tezahürü, eğitime 
yaptığımız yatırımlarda görülecektir. Son 
yedi buçuk yıl içinde, tam 142 bin 634 yeni 
dersliğin inşasını tamamladık ve eğitimin 
hizmetine sunduk. Son açtığımız 6 yeni 
üniversiteyle birlikte, yedi buçuk yılda 

Türkiye’ye, dolayısıyla çocuklarımıza ve 
gençlerimize kazandırdığımız üniversite 
sayısı 69’a, toplam üniversite sayısı da 
146’a yükseldi. Eğitimin modern ihtiyaç-
larını karşılamak noktasında da tam bir 
hassasiyet içinde olduk. Tam 738 bin 784 
adet bilgisayarı Türkiye genelindeki okul-
larımıza ulaştırdık. 10 ve üzeri dersliğe 
sahip okullarımızın hemen tamamında 
bilişim teknolojisi sınıfları kurduk.

Son yıllarda özellikle internet kullanı-
mının yaygınlaşmasıyla birlikte bugün 
çocuklarımız çok daha zengin bilgi kay-
naklarına ulaşabiliyorlar. Çocuklarımıza 
bu yönde bir katkı sağlamak adına Baş-
bakanlık web sitesinde çocuklarımız için 
ayrı bir bölüm tahsis ettik. Bu yeni bölümü 
de, bildiğiniz gibi, 23 Nisan günü, bizi 
ziyaret eden çocuklarımızla birlikte açtık. 
Dileyen bütün çocuklarımız Başbakanlık 
web sitesinden bu modüle ulaşarak hem 
vatandaşlık bilgilerini arttırabilirler, hem 
de eğlenceli vakit geçirebilirler.

Aziz vatandaşlarım...

Bildiğiniz gibi bizim için 23 Nisan iki 
ayrı mutluluğu, iki ayrı gururu bir arada 
yaşadığımız bir bayram... Bu yıl Çocuk 

Ankara | 30 Nisan 2010 

Ulusa Sesleniş
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Bayramı ile birlikte Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 90. kuruluş yıldönümünü de 
Milli Egemenlik Haftası kapsamındaki 
etkinliklerle kutladık. 90 yıl önce istiklal 
ve hürriyetimizin teminatı olarak kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi,o günlerden 
bugünlere millet iradesinin tecelligâhı ola-
rak varlığını sürdürüyor.

Şuraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum: 
O dönemde, yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açıldığı 1920’de, dünyada “mil-
let egemenliği”ne dayalı sisteme sahip çok 
az ülke vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
millet egemenliği ilkesi üzerine açıldı, mil-
letin kurtuluş mücadelesini sevk ve idare 
etti, ardından da Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurdu. Hakimiyet-i Milliye’nin, yani millet 
egemenliğinin ne büyük bir güç, ne büyük 
bir kazanım ve ne sağlam bir meşruiyet 
kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan 
çıkarmamamız gerekiyor.

23 Nisan 1920’de, Gazi Mustafa Kemal’in 
de ifade ettiği gibi, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi millet iradesinin tecelligahıdır ve 
onun üzerinde hiç bir güç yoktur. Mille-
tin iradesi üzerine ipotek koymaya, onun 
üzerinde vesayet kurmaya çalışanlar, Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’nin ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki ruhu an-
layamamış olanlardır. Her konuda nihai 
söz ve karar sahibi millettir. Bu ülkeye isti-
kamet çizecek olan, bu ülkenin istikbalini 
belirleyecek olan millettir. Ülkemizin en 
hayati meselelerinde, siz aziz milletimizin 
temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ittifakla karar alamadığın-
da, son sözü söyleyecek olan, son kararı 
verecek olan da sizlersiniz.

Milletimizin engin ferasetini inkar eden-
ler, ülkemizi yakından ilgilendiren mese-
lelerde size danışmamızı yadırgayanlar, 
milletle aralarındaki köprüleri kaldırmış, 
milletle iletişimi kesmiş olanlardır. Biz bu 
ülkenin bütün insanları huzur içinde yaşa-
sın, gönüller şen olsun, tek bir insanımızın 
bile kanayan bir yarası olmasın istiyoruz. 
Bu ülkede yaşayanlar ülkeleriyle daima 
gurur duysun, ülkeleri için güzel hayaller 
kursun istiyoruz. Bütün insanlarımızın 
özgürce var olabildiği, fikirlerini söyleye-
bildiği, farklılıklarını yaşayabildiği bir ül-
kede yaşayalım istiyoruz. Milletimizin her 
bireyinin, demokrasinin üstüne gölgelerin 
düşmediği, adaletin tartışılmaz biçimde 
tecelli ettiği bir ülkede yaşamayı hak ettiği-
ne inanıyoruz. Çetelerin, suç örgütlerinin, 
kirli yapılaşmaların ve imtiyazlı sınıfların 
olmadığı, barınamadığı bir ülke haline gel-
mek istiyoruz.

Bunun için bir kardeşlik projesi olarak 
gördüğümüz Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’ni başlattık. Bu açılımı başlatırken 
sahip olduğumuz umut ve heyecanın, 
milletimizin her kesiminden aynı olumlu 
karşılığı görmesi bizi ayrıca mutlu etti. 
Bakınız... Milli Birlik ve Kardeşlik Proje-
mizi anlatmak ve değerli sanatçılarımızın 
görüş, öneri ve eleştirilerini almak üzere 
bir süredir istişare toplantıları düzenliyo-
ruz. Önce ses sanatçılarımızla, ardından 
sinema ve gösteri dünyamızın ünlü sima-
larıyla, son olarak da edebiyat ve düşünce 
dünyamızın önde gelen isimleriyle buluş-
tuk. Türkiye’de on yıllardır hüküm süren 
kronik meselelerin çözümü için, her bir 
sanatçımızın, yüreğini ortaya koyduğunu, 
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büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. 
Bir kez daha gördük ki, Türkiye’nin çözül-
mez gibi görünen sorunları, aslında el bir-
liği, gönül birliği yaptığımızda çok kolay, 
çok hızlı çözülebilir. 

Toplumun farklı kesimleri arasında oluştu-
rulmaya çalışılan husumetler, ayrımcı tavır 
ve politikalar tamamen yapaydır. Türkiye, 
geçmişte birlik ve beraberliği sayesinde 
bir dünya gücü olmuştu. İnanın, birlik ve 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirerek 
çok yakın gelecekte çok daha güçlü, çok 
daha huzurlu, çok daha müreffeh bir ülke 
olacağız. Bunu istemeyenler, Türkiye’nin 
birlik ve bütünlüğünden rahatsız olanlar, 
kardeşliğin pekişmesinden huzursuz olan-
lar, bu iklimi bozmak için ellerinden geleni 
yapıyorlar. Her zaman söyledim, bugün de 
ifade ediyorum: Maalesef, yıllar içerisinde 
terörden, ayrımcılıktan, husumetten besle-
nen tacirler ortaya çıkmış. Bu tacirler, genç-
lerin ölümünden, annelerin göz yaşından, 
ocaklara düşen kor ateşlerden besleniyor; 
Türkiye’de anneler, babalar, gençler acı 
çektikçe onlar siyasi ya da ekonomik olarak 
bunu ranta çeviriyorlar.

Bugün, bizim Milli Birlik ve Kardeşlik Pro-
jemizi eleştirenler, onu engellemeye çalı-
şanlar, onun önüne set çekmek için gayret 
gösterenler, acılardan çıkar devşiren bu 
çevrelerdir. Biz, akan kan dursun, güven-
lik güçlerimiz şehit olmasın, anneler artık 
daha fazla ağlamasın diye çırpınırken, bazı 
iç ve dış mihraklar, istismar zeminlerini 
kaybedecek olmanın verdiği panikle, süreci 
kışkırtmaya, tahrik etmeye, ülke içinde hu-
zursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. 

Van’da, Samsun’da, Kayseri’de, siya-
setçilere yönelik saldırılar, Samsun’da, 
Giresun’da güvenlik güçlerimize yönelik 
saldırılar, aynı zamanda bu ülkenin kar-
deşliğine yapılan saldırılardır. Bu saldı-
rılar, Türkiye’nin huzurunu, istikrarını, 
kardeşlik iklimini bozmaya yönelik saldı-
rılardır. Bütün bu provokasyonlara, bütün 
bu tahriklere, bütün bu insanlık dışı saldı-
rılara rağmen biz kardeşliğimizi muhafaza 
etmeye, onu daha da pekiştirmeye devam 
edeceğiz. Bu menfur saldırılar Türkiye’yi 
asla ve asla kutlu yürüyüşünden alıkoya-
mayacak. Terör tacirlerine, çatışma lobi-
lerine, husumetten, savaştan, gençlerin 
ölümünden, annelerin gözyaşından besle-
nen bu istismarcılara karşı mücadelemizi 
sürdürecek, Türkiye’nin bütün gerçekleri 
görmesini sağlayacağız; ve birliğimizle, 
dirliğimizle, bütünlüğümüzle bu odakları 
saf dışı edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Sevinerek ifade edeyim ki ekonomimiz-
den güzel haberler gelmeye devam ediyor. 
Geçen ayın sonunda açıklanan büyüme 
rakamları bunun en güzel örneğiydi. Bu 
rakamlara göre, 2009 yılının son çeyre-
ğinde, ekonomimiz, yüzde 6 oranında 
büyüyerek, beklentilerin üstünde bir 
iyileşme performansı göstermiş oldu. 
Dünyada ve özellikle Avrupa’da ciddi 
sıkıntılar yaşanırken, Türkiye’nin böyle 
başarılı bir çizgi yakalamasını son derece 
önemli görüyoruz. Yine bir başka olumlu 
gelişme de borsada yaşanıyor; İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası geçtiğimiz haf-
ta 59 bin endeks seviyesini aşarak bütün 
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zamanların rekorunu kırdı. Bütün bunlar 
istikrarla oluyor, sağlam bir ekonomik 
yönetimle oluyor.

Bakınız istikrarın ülkemiz için ne kadar 
önemli bir kazanım olduğunu gösteren 
çok önemli bir örneği burada sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 2009 yılında dünya 
ticaret hacmi büyük bir daralma yaşadı, 
ihracat rakamları geriledi biliyorsunuz... 
İşte böyle bir dönemde, Türkiye, doğu ve 
güneyindeki 22 ülkeyle ticaretini ortala-
ma yüzde 100 oranında artırma başarısı 
göstermiştir. Bunlar ekonomimizdeki 
canlanmanın çok güzel, çok önemli ör-
nekleri... 

Benzer bir iyileşmenin işaretleri işsizlik 
oranlarında da ortaya çıkmış durumda... 
Ocak ayında işsizlik yüzde 14.5 olarak 
gerçekleşmiş bulunuyor. Ocak ayı mev-
simsel olarak işsizlik oranlarının en yük-
sek olduğu aydır. Mart-Nisan dönemin-
den itibaren bu rakamlar kademeli olarak 
düşer. Yaz aylarında en düşük seviyeye 
gelir. 2009 yılı Ocak ayı işsizlik oranının 
yüzde 15.5’larda olduğunu dikkate alır-
sak, geçen yıla göre bu alanda yüzde 1’lik 
bir düşüş yaşandığı ortaya çıkar. Bu düşü-
şün 2010 yılı için çok ümitvar bir başlan-
gıç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte 
yandan Mart ayında ihracatımız yüzde 34 
gibi çok yüksek bir oranda artış kaydetti. 
Nisan ayında ise kapasite kullanım oranı 
% 72’ye yükseldi. Ekonomide son derece 
umut verici gelişmelere şahit oluyoruz 
ve bu gelişmeler önümüzdeki aylarda da 
inşallah devam edecek.

Sevgili vatandaşlarım...

Ekonomideki bu güzel gidişatı hızlandır-
mak için hükümet olarak biz bütün ke-
simlerimize yönelik destek imkanlarımızı 
seferber etmeye de devam ediyoruz. Bu 
kesimlerimiz içinde sayıları 1 milyon 900 
bini bulan esnaf ve sanatkârlarımız önem-
li bir yekûn tutuyor. Bizim onların sıkıntı-
larına, dertlerine duyarsız olmamız elbette 
düşünülemez. İlk günden beri elimizdeki 
bütün imkânlarla onların yanlarında ol-
maya gayret ediyoruz. Bu anlayışımızın 
bir gereği olarak bu ay içinde esnaf ve 
sanatkârımızı ilgilendiren çok önemli bir 
eylem planını hayata geçirdik. Aileleriyle 
birlikte düşünürseniz yaklaşık 10 milyon 
vatandaşımız bu eylem planının getireceği 
kazanımlardan istifade edecek. Bu eylem 
planıyla kredi finansmanı başta olmak 
üzere vergi, istihdam, eğitim, yenilikçilik, 
Avrupa Birliği projeleri, hukuki altyapı 
gibi pek çok konuda esnafımıza kolaylıklar 
sağlıyor, destek oluyoruz. 

Bakınız 2002 yılında Halk Bankası aracı-
lığıyla sadece 154 milyon TL kredi kulla-
nan esnafımız geçen yıl tam 21 kat artışla 
3.3 milyar TL tutarında kredi kullanma 
imkânı bulmuştur. Yine esnafımızın fiilen 
ödediği kredi faiz oranları ekonomimizde-
ki istikrarın bir neticesi olarak yüzde 47 
seviyesinden yüzde 6.5’a kadar inmiştir. 
Esnafımızın kullanabileceği kredinin üst 
sınırı da 5 bin liradan, kooperatifin mali 
yapısına göre 35 bin ilâ 50 bin lira seviyesi-
ne kadar yükselmiştir. Bildiğiniz gibi 2009 
yılının Ocak ayında bir sicil affı çıkardık. 
Bu sayede kredi kullanamaz durumdaki 
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esnaf ve sanatkârlarımıza yeniden kredi 
kullanabilme imkânı sağladık. Yine KOS-
GEB aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza 
farklı kredi kanalları da açtık. 2003 yılın-
dan bu yana KOSGEB’in oluşturduğu kredi 
hacmi 7 milyar lirayı aşmış durumdadır. 
Küresel krizin getirdiği olumsuzlukları 
giderebilmek için ‘İmalatçı Esnaf-Sanat-
kar Destek Kredisi’ programını uygula-
maya koyduk. Bu uygulamayla 5 bin 108 
işletmemize 129 milyon lira kredi kul-
landırdık. Geçen yıl uyguladığımız ‘100 
bin KOBİ Destek Kredisi’ programından 
esnafımızın da yararlanmasını sağladık, 
toplam 2,5 milyar liralık kredi hacmi oluş-
turduk. KOSGEB Kanunu’nda yaptığımız 
değişiklikle imalatçıların yanı sıra hizmet 
sektörlerinin de KOSGEB desteklerinden 
yararlanmalarını temin ettik.

Bildiğiniz gibi, bu ay içinde, bütün bu 
çalışmalara ivme kazandıracak olan yeni 
bir planı kamuoyuna açıkladık. “Esnaf ve 
Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı” adıyla uy-
gulamaya konan bu plan, bugüne kadar 
esnafla ilgili yapılan en kapsamlı çalışma 
olma özelliğini taşıyor. Planın temel he-
defi esnaf ve sanatkârlarımızın rekabet 
gücünün artırılması, bu alanda değişim ve 
dönüşümün desteklenmesidir. Bu çerçe-
vede esnafımıza Halk Bankası tarafından 
kullandırılan krediye yüzde 50 faiz deste-
ğine bu dönemde de devam edeceğiz. Yine 
bu programla KOSGEB destek programla-
rında esnaf ve sanatkârlarımızı öncelikli 
hale getiriyoruz. KOSGEB programları 
aracılığıyla esnaf ve sanatkârımıza Ar-Ge, 
inovasyon, işbirliği-güçbirliği ve girişim-

cilik alanlarında destek sağlayacağız. Es-
nafımızın üstündeki yükü azaltmak üzere 
vergiden muaf esnaf belgesi uygulaması 
getiriyoruz. Buna göre mali tablolarına 
ve yapılarına göre küçük esnafımız belli 
sınırlar dâhilinde vergide bu avantajlar-
dan yararlanabilecek. Küçük sanayi site-
lerinin yapımında bundan böyle TOKİ’nin 
imkânları da devreye sokulacak. Dağınık 
şekildeki esnaf odaları ve birliklerini daha 
dinamik hale getirecek bir yapı oluştur-
mak üzere kanuni değişiklikler yapılacak. 
Proje hazırlama ve geliştirme kapasitesini 
artırmak için AB programlarından gelen 
14 milyon Avroluk kaynaktan esnaf ve 
sanatkarımızın da azami derecede yarar-
lanmasını sağlayacağız. Bu program kap-
samında 30 başlıkta geliştirilen bütün bu 
tedbirlerin esnaf ve sanatkârımıza önemli 
kazanımlar getireceğine inanıyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Öte yandan bir diğer büyük kitleyi temsil 
eden çiftçilerimiz, köylülerimiz, hayvan-
cılarımız için yaptığımız çalışmaları, 
geliştirdiğimiz tedbir ve projeleri de pey-
derpey sizlerle paylaşacağım inşallah... 
Nisan ayı dış politikamız açısından yine 
oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı 
yoğun bir ay oldu. 5-7 Nisan tarihlerinde 
Bosna Hersek ve Fransa’yı içine alan bir 
ziyaret gerçekleştirdik. Bosna Hersek zi-
yaretimizde önce Saraybosna’da Boşnak 
Enstitüsü’nde düzenlenen toplantıya 
katılarak orada bir konuşma yaptım. 
Hemen ardından 1. Uluslararası Yatırım 
Konferansı ve Saraybosna İş Forumu’na 
katılarak özellikle iki ülke arasındaki 
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ekonomik işbirliğini geliştirmeye yöne-
lik önemli temaslarda bulunduk. 

Türkiye olarak Bosna Hersek’in egemen-
liğine, toprak bütünlüğüne ve uluslara-
rası tanınmış sınırlarının muhafaza edil-
mesine büyük önem veriyoruz. Bunun da 
ötesinde Balkanlarda barışın tesisinde 
Bosna Hersek’in kilit ülke konumunda 
olduğunu düşünüyoruz. Yaptığım konuş-
ma sırasında bu hususları Bosnalı dostla-
rımıza da ifade ettim ve Bosna Hersek’in 
Türkiye için ne kadar vazgeçilmez oldu-
ğunu özellikle vurguladım. Bu ziyaret 
sırasında Bosna Hersek Cumhurbaşkan-
lığı Konseyi Başkanı Sayın Slaziç ile de 
çok yararlı geçen bir görüşme yapma 
imkânımız oldu. Ayrıca geçtiğimiz hafta 
Balkanlarda barışın tesisi adına tarihi 
nitelikte bir buluşmaya da ev sahipliği 
yaptık. Bosna Hersek Cumhurbaşkan-
lığı Konseyi Başkanı Sayın Silajdziç ile 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Tadiç 
İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ev sahipliğinde bir araya geldiler. Bu ta-
rihi zirveden inanıyorum ki iki ülke iliş-
kilerinde yepyeni bir dönemi başlatacak 
çok hayırlı kararlar çıktı. Türkiye olarak 
bu sürece başından beri öncülük ediyor, 
katkı sağlıyoruz, bu sebeple bu yakınlaş-
ma bizi ayrıca mutlu ediyor.

Değerli vatandaşlarım...

Bosna Hersek ziyaret imizin ardın-
dan Cumhurbaşkanı Sayın Nicholas 
Sarkozy’nin resmi davetlisi olarak git-
tiğimiz Fransa’da da yoğun bir progra-
mımız vardı. Türk ve Fransız halklarını 

birbirine yakınlaştırmak amacıyla dü-
zenlenen “Türk Mevsimi” etkinliğinin 
kapanış galasına katılma imkânı bulduk. 
600’den fazla etkinliğin gerçekleştirildi-
ği Türk Mevsimi’nin Fransız halkı tara-
fından ne kadar büyük bir ilgi ve takdirle 
karşılandığını görmenin mutluluğunu 
yaşadık. Yine Fransa’da bulunduğumuz 
süre içinde Sayın Sarkozy ve Başbakan 
Sayın Fillon ile bir araya gelerek çeşitli 
konularda görüş alışverişinde bulunduk. 
Ayrıca Türkiye’yi yakından tanıyan ve 
iki ülke ilişkilerine her dönemde katkı 
sağlayan Ulusal Meclis Başkanı Sayın 
Accoyer ve Senato Başkanı Sayın Larcher 
ile de görüşme imkanı bulduk. Bu görüş-
melerimizin de Türkiye-Fransa ilişkile-
rine yeni bir ivme kazandıracağını ümit 
ediyoruz.

Fransa ziyaretimiz sırasında TÜSİAD 
ile Fransız muhatabı MEDEF’in katkı-
larıyla düzenlenen ve Fransa’nın önde 
gelen şirket yöneticilerinin katıldığı bir 
toplantıya katıldık. Bu türden toplantı-
ların ülkeler arasında başta ekonomik 
ve ticari alanlar olmak üzere önemli ya-
kınlaşmalara ve fırsatlara kapı açtığını 
burada özellikle vurgulamak istiyorum. 
Son olarak 7 Nisan’da Paris’de, Zenit 
Kongre Merkezi’nde Fransa’da ve çevre 
ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızla ge-
niş katılımlı ve çok anlamlı bir buluşma 
gerçekleştirdik. Oradaki insanlarımızın 
Türkiye’nin değişiminden ve dünyadaki 
yükselişinden ne kadar büyük bir mut-
luluk ve heyecan duyduklarını bir kere 
daha müşahede ettik.
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Değerli vatandaşlarım...

Nisan ayı içinde bir diğer önemli dış ziya-
reti de Nükleer Güvenlik Zirvesi vesilesiy-
le Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptık. 
47 ülkenin devlet ve hükümet başkanının 
katıldığı bu zirvede Türkiye’nin nükleer 
güvenlik konusundaki tutumunu detay-
larıyla ifade etme imkanı bulduk. Dünya 
barışının sağlanması adına nükleer si-
lahlanmaya hem küresel ölçekte, hem de 
bölgesel olarak sıcak bakmadığımızı, bu 
konuyu değerlendirirken her türlü çifte 
standardın ortadan kaldırılması gerektiği-
ni özellikle vurguladık. 

Bu zirveye katılmak üzere orada bulunan 
birçok ülke lideriyle de ayrı ayrı temasla-
rımız oldu. Bunların arasında Ermenistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Sarkisyan da vardı. 
Kendisine ülkelerimiz arasındaki ilişkile-
rin normalleşmesi ve protokollerin hayata 
geçirilmesi için Türkiye’nin çok samimi 
gayret bir gayret içinde olduğunu, aynı sa-
mimiyeti kendilerinden de beklediğimizi 
özellikle vurguladık. Azerbaycan -Erme-
nistan ilişkileri ve Yukarı Karabağ konu-
sunda da Türkiye olarak beklentilerimizi 
ve atılacak olumlu adımların meselenin 
çözümüne yapacağı katkıları detaylarıyla 
ifade ettik. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce 
bu konuda yeni gelişmeler oldu ve maa-
lesef Ermenistan tarafı tek taraflı olarak 
protokolleri askıya aldığını açıkladı. Tabii 
bu karar Ermenistan tarafının kendi kara-
rıdır, bu noktada Türkiye olarak biz eski 
konumumuzu sürdürüyoruz. Meselenin 
çözümüne yönelik pozitif tavrımızı, pro-
tokollerin lafzına ve ruhuna sadakatimizi 

baştan beri sürdürdük, bundan sonra da 
sürdüreceğiz. 

Bu tavrımızın uluslararası camiada yap-
tığı olumlu tesirleri, Türkiye’nin barışçı 
yaklaşımına yönelik takdirleri dış ziyaret-
lerimiz sırasında muhataplarımızdan sık 
sık duyuyoruz. En son Amerika Birleşik 
Devletleri ziyaretimiz sırasında bizzat Baş-
kan Sayın Obama da bu süreçten duyduğu 
heyecanı bizimle paylaştı. Biz de kendisine 
sözde Ermeni soykırımı iddialarının Tem-
silciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi’nde 
kabul edilmesinden duyduğumuz üzün-
tüyü ifade etme fırsatı bulduk. Kendileri 
daha önce Dışişleri Bakanı vasıtasıyla bu 
konu ile ilgili üzüntülerini dile getirmişler-
di. Ancak 24 Nisan’da Sayın Obama bizim 
hassasiyetlerimizi belli ölçüde dikkate al-
makla birlikte yine de ülkemiz açısından, 
milletimiz açısından kabul edilmesi müm-
kün olmayan bu iddiaları dile getirmiştir. 
Devlet olarak, hükümet olarak gerekli 
tepki her zeminde ifade ediliyor. Yıllardır 
süregelen bu haksız tutumu elbette esefle 
kınıyoruz, bu kadar tek taraflı ve mesnet-
siz iddiaların en başta tarih bilimiyle çeliş-
tiği açıktır.

Biz öteden beri bu meseleyi bütün boyut-
larıyla tarihçilere bırakmanın gereğini 
vurguluyoruz ama maalesef üçüncü ül-
keler bu meseleyi kendi iç politikalarına 
malzeme etmekten bir türlü geri durmu-
yorlar. Bu tutum hem milletimizde derin 
izler bırakıyor, hem de Türkiye ile Erme-
nistan ilişkilerindeki yeni açılımları kötü 
etkiliyor. Bir an önce bu yanlış tutumların 
ortadan kalkmasını istiyoruz, Türkiye 



125

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

dost olarak gördüğü ülkelerin bu türden 
samimiyetsiz ve ikircikli davranışlarından 
fazlasıyla rahatsızdır. Türkiye dünya barışı 
ve esenliğinin toplumlar arası yakınlaş-
mayı hızlandıran tavır ve uygulamalarla 
sağlanacağına inanmaktadır. Herkese dü-
şen görev; geçen yüzyıldan kalma köhne 
iç politika entrikalarını artık terk etmek, 
milletlerin birbirini daha iyi anlaması, kül-
türlerin ve inançların yakınlaşması için 
gayret göstermektir.

Bu konuda çok güzel bir örneği bu ay Yeni 
Zelanda Başbakanı Sayın John Key’in, Ça-
nakkale Kara Savaşlarının 95. Yıldönümü 
anma törenlerine katılmak üzere ülkemize 
yaptığı ziyarette yaşadık. Geçmişte birbi-
rine karşı savaşmış, bu savaşlarda bir çok 
insanını kaybetmiş iki ülke arasında bu zi-
yaretle taçlanan bir dostluk iklimi hüküm 
sürüyor. Sayın Key’in çok renkli geçen ve 
iki ülke arasında her geçen gün gelişmekte 
olan dostane ilişkilere yakışır samimiyet-
teki bu ziyareti bizde güzel hatıralar bı-
raktı. Bu tabloyu aralarında tarihten gelen 
birtakım anlaşmazlıklar bulunan bütün 
ülkelerin örnek alması gerektiğini düşü-
nüyorum.

Türkiye olarak bizim inandığımız ideal 
budur, bu doğrultuda samimi ve tutarlı 
bir çizgide adımlarımızı atıyoruz. Sonun-
da doğruların kazanacağından en ufak 
bir şüphemiz yoktur. Bu vesileyle 95. yıl-
dönümünde Çanakkale kara savaşlarına 
katılan ve vatanlarını korumak uğruna 
canlarını veren aziz şehitlerimizin hatıra-
sını bir kere daha yad ediyor, bütün istiklal 
şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların 

emanetini hakkıyla taşıyabilmek ve ül-
kemizi aydınlık yarınlara ulaştırabilmek 
için canla başla çalışmaya bir kere daha 
azmediyoruz. Bu duygularla sözlerime son 
veriyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.
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Sayın Başkan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin çok değerli üyeleri, saygıdeğer 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
65’inci Genel Kurulu’nun, ülkemize, mil-
letimize, iş dünyamıza hayırlı olmasını 
diliyorum.

Sadece Başbakanlığım döneminde, şu son 
yedi buçuk yılda Türkiye’nin 81 vilayetine 
defalarca gittim. Gittiğim her yerde sizlerin 
yatırımlarını, tesislerinizi, şehirlere ka-

zandırdığınız heyecanını bizzat müşahede 
ettim. Biz Hükümet olarak yol yaptık, ha-
vaalanı yaptık, uçak seferleri başlattık, tren 
yolu hatları döşedik, hastane, okul, üniver-
site, adalet sarayları inşa ettik; bütün bu ya-
tırımların yanında sizin de fabrikalarınız, 
işyerleriniz büyük bir heyecanla yükseldi. 
Hemen gittiğim her ilde, kamunun yatı-
rımlarıyla birlikte sizin yatırımlarınızın da 
açılışlarını büyük bir coşkuyla yaptık.

Yine şu son yedi buçuk yılda, 81 farklı 
ülkeye, 250’ye yakın ziyarette bulundum. 

Ankara | 22 Mayıs 2010 

TOBB 65. Genel Kurulu
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Aynı şekilde, tıpkı 81 vilayetimizde olduğu 
gibi, o 81 ülkede de sizin yatırımlarınızla 
karşılaştım. Ayyıldızlı bayrağın, sadece 
büyükelçiliklerimizde değil, Türk işadam-
larının oralardaki yatırımlarında da dalga-
landığını görmekten inanın çok büyük gu-
rur duydum. Ülkeme, milletime bu gururu 
yaşattığınız için sizlere sonsuz teşekkür 
ediyorum. Ayyıldızı yüksek burçlara dik-
tiğiniz için, Türkiye’nin gururu olduğunuz 
için, Türkiye kalitesini dünyanın dört bir 
yanına taşıdığınız için sizlere şükranları-
mı sunuyorum. Türk iş aleminin en büyük 
temsil makamı olan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’ne, onun değerli başkanı-
na, yönetimine, tüm üyelerine, Türkiye’yi 
büyüttüğünüz için, sofradaki ekmeğimizi, 
aşımızı büyüttüğünüz için ülkem ve mille-
tim adına takdirlerimi iletiyorum.

Türkiye adına, ülkemiz, milletimiz, vatanı-
mız, toprağımız adına çok büyük işleri hep 
birlikte başardık değerli arkadaşlarım... 
Elele verdik, omuz omuza verdik, gönül 
birliği yaptık ve Türkiye’yi gerçekten daha 
önce hiç tecrübe etmediği seviyelere taşı-
dık. 2000’lerin başında, Türkiye umutla-
rını yitirmiş bir haldeydi. Ülkenin ufku 
kararmış, görüş alanı daralmıştı. “Bu ülke 
adam olmaz” diyenlere inat, “Bu ülkenin 
sorunları çözülmez, bu ülke değişmez” 
diyenlere inat, “Böyle gelmiş, böyle gider” 
diyenlere inat biz hep birlikte bu ülkenin 
değişebileceğini, makus talihini yenebile-
ceğini, umutları çoğaltabileceğini, ufukları 
zorlayabileceğini gösterdik.

Yedi buçuk yıl önce bizim ortaya koyduğu-
muz hedefler birer hayal olarak görülüyor-
du. Daha ilk bir kaç yıl içinde bu hedeflerin 
hayal olmadığını gösterdik. Daha yüksek 
hedefler belirledik, çıtayı her zaman yu-
karı çektik ve bugün Türkiye’ye artık sı-
nırları olmayan, ucu bucağı bulunmayan 

ufuklar çizdik. Muhayyile her şeydir de-
ğerli arkadaşlarım... Muhayyile, gerçekle 
bağlantının koparılması değil, tam tersine 
gerçeğin ötesine geçmektir. Bu toplumun 
muhayyilesini hafife alanlar, çok ciddi 
bir yanılgı içindedirler. Bu toplumu dar 
kalıplara, durgunluğa, durağanlığa, değiş-
mezliğe mahkum etmek isteyenler bey-
hude bir çaba içindedirler. Bu toplumun 
her bir ferdi, hiç abartmadan söylüyorum, 
Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş 
Veli’nin, Mehmet Akif ’in, onlar gibi nice 
gönül erinin, bu ülkenin toplumsal doku-
suna işledikleri sınırsız bir muhayyileyle 
yaşarlar.

Yahya Kemal’in en güzel şekilde ifade et-
tiği gibi, biz, kökü mazide olan bir ati’nin, 
yani kökleri derinlerde bir geleceğin inşası 
için her türlü imkana sahibiz. İşte onun 
için, biz engel kabul etmiyoruz, mazeret 
kabul etmiyoruz, bahanelere sığınmıyo-
ruz. “Yapacağız, başaracağız” dedik ve 
yaptık, başardık, başarıyoruz. Milletimizle 
başarıyoruz, işçimizle, köylümüzle, memu-
rumuzla, emeklimizle, siz işadamlarımızla 
başarıyoruz. Şimdi çok daha büyük hayal-
lerimiz, çok daha büyük hedeflerimiz var 
ve bunlara da Allah’ın izniyle, toplumun 
tamamının gayretleriyle ulaşacağız.

Sorunlar her zaman olacak değerli arka-
daşlarım... 73 milyon nüfusuyla, 780 bin 
kilometrekare yüz ölçümüyle, büyük he-
defleriyle, büyük iddialarıyla Türkiye’nin 
her zaman küçük ya da büyük sorunları 
olacaktır. Önemli olan, bu sorunları iyi 
okumak, iyi analiz etmek, sorunların nere-
den kaynaklandığını iyi görmek ve isabetli 
çözüm önerilerini getirip uygulayabilmek-
tir. Sadece sorunları tespit etmek, şikayet 
etmek, yakınmak maharet değildir. Önem-
li olan çözüm üretmek, çözüme yönelik 
iradeyi, kararlılığı, vizyonu, ufku ortaya 
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koymaktır. İşte bizim farkımız budur. Baş-
kaları lafını yapar, biz icraatını yaparız…

Dünyaya karamsarlık zaviyesinden ba-
kanlar, camları kararmış gözlüklerinin 
arkasından bakanlar elbette her şeyi kara 
görürler. Öte yandan, bir düşünürün de 
ifade ettiği gibi, “güzel görenler, güzel 
düşünürler. Güzel düşünenler de hayat-
larından lezzet alırlar”... Pembe tablolar 
çizmek niyetinde değilim... Yedi buçuk yıl 
boyunca gerçeğin dışında bir şey söyle-
medik. Reklama, imaja oynamadık, tam 
tersine somut eserlerden yola çıktık ve 
ortaya somut eserler koyduk. Ne Polyanna 
gibi aşırı iyimseriz, ne de hayatı kendisi-
ne zehir eden bir kötümserlik içindeyiz. 
Kötümser sadece tüneli görür değerli 
arkadaşlarım... İyimser tünelin ucundaki 
ışığı görür. Ama biz gerçekçiyiz, tüneli de, 
ışığı da, ondan sonra gelecek tüneli de aynı 
anda görmenin, aynı anda hesap etmenin 
çabası içindeyiz.

Türkiye’de ne yapılmak istendiğini, nasıl 
sinsice bir taktiğin uygulamaya konuldu-
ğunu da görüyoruz... Sanki Türkiye’de ilk 
defa bir grizu patlaması oluyor gibi, sanki 
ilk defa bir maden kazası oluyor gibi, bu 
meselenin abartılarak, ajite edilerek, mut-
laka ve mutlaka Hükümetle de doğrudan 
ilişkisi kurularak yansıtıldığını nazarı dik-
katimizden kaçırmıyoruz. Ülkenin farklı 
yerlerinde meydana gelen adi vakaların 
gereğinden fazla abartılıp, gündemin ilk 
sıralarına taşındığını, ilgili ya da ilgisiz 
her meselenin doğrudan hükümetle iliş-
kili gösterildiğini ibretle izliyoruz. Daha 
önce Üçüncü sayfalarda kalan haberlerin 
manşetlere çekildiğini, dakikalarca, saat-
lerce ekranlarda döndürüldüğünü, lokal 
olayların adeta bir Türkiye manzarası gibi 
sunulduğunu da görüyoruz.

Yedi buçuk yıl boyunca ekonomi için ya-
pılan bu karamsarlık yayma taktiği, eko-
nomide tutmayınca, şimdi toplumsal yapı 
üzerinde deneniyor. Şunu da rahatlıkla 
söylemek istiyorum: Bu ülkenin iş adam-
ları, sanayicileri, yatırımcıları, tüccarları, 
girişimcileri yedi buçuk yıl boyunca o 
karamsar analizlere, kötümser yorumlara, 
felaket tellallarına kulak asmadılar ve işle-
rini yaptılar. Aynı şekilde bugün de işimize 
bakacağız ve bu senaryolar inanıyorum ki 
toplumumuzda da karşılığını bulamaya-
cak.

Türkiye’de iyi şeyler oluyor değerli ar-
kadaşlarım... Güzel gelişmeler oluyor. 
Türkiye’ye dışarıdan bakanlar Türkiye’nin 
artan önemini, attığı tarihi adımları, 
gerçekleştirdiği sessiz devrimi daha iyi 
görüyorlar. En önemlisi de ulaştığımız her 
bir hedefle birlikte görüş alanımız daha 
da genişliyor. Değişim, yeni bir değişimi 
tetikliyor... Bir reform yapıyorsunuz, başka 
reformlara kapı aralıyor. Bu motivasyonla, 
bu birliktelik ruhuyla yolumuza devam 
edeceğiz. Elbette riskleri dikkate alacağız, 
elbette uyarıları, yapıcı eleştirileri dikkate 
alacağız. 

Biz, bugüne kadar, TOBB başta olmak 
üzere tüm sivil toplum örgütlerimizle tam 
bir istişare içinde olmaya azami dikkat 
gösterdik. İşte en son Mali Kural’da, onun 
öncesinde Anayasa Değişikliğinde yine 
TOBB’un önerilerini dikkate aldık, çalış-
malarımıza yansıttık. Bu şekilde devam 
edecek, bu şekilde Türkiye’ye daha fazlası-
nı kazandıracağız.

Şu rakamlara dikkatlerinizi çekiyorum 
değerli arkadaşlarım... Son 7 yılda ekono-
mimiz yılda ortalama yüzde 4.3 oranında 
büyüme kaydetti ki buna kriz yılı 2009 da-
hildir. Bizim dönemimizdeki 7 yılı, bizden 
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önceki 7 yılla kıyaslıyorum: 1995’ten 2002 
yılına kadar ekonomimiz yılda ortalama 
yüzde 2.9 oranında büyüme kaydetmiş. 
Daha da öteye gidelim, iki önceki 7 yıla 
bakalım, yani 1988-1995 döneminde de 
ekonomimiz yılda ortalama yüzde 3.6 ora-
nında büyümüş. Bizim dönemimizde ise 
yıllık ortalama büyüme yüzde 4.3. Kendi-
mizi kendimizle kıyaslamak yetmez... Son 
7 yılda diğer ülkelere baktığımızda Çek 
Cumhuriyeti ve Brezilya yılda ortalama 
yüzde 3.6 oranında büyümüşler. Aynı dö-
nemde, Meksika yılda ortalama yüzde 1.7 
büyürken, Macaristan yüzde 1.6 büyümüş. 

Bu büyüme performansı bir tesadüfün ese-
ri değildir. Bunu bir tesadüf gibi görmek, 
konjonktüre bağlamak, açık söylüyorum, 
en başta sizin emeklerinizi, sizin alın te-
rinizi, sizin girişimlerinizi yok saymaktır, 
size haksızlıktır. Sadece geçmişe değil, 
geleceğe baktığınızda, tahminlere baktı-
ğınızda orada da Türkiye için umut verici 
beklentiler görüyorsunuz. IMF’nin en son 
açıkladığı Dünya Ekonomik Görünümü 
Raporuna göre 2010 yılında yüzde 5.2 
büyüme oranı ile Avrupa’nın en hızlı bü-
yüyen ekonomisi olacağız. Yine OECD’ye 
göre 2011-2017 yıllarını kapsayan dönem-
de yıllık ortalama yüzde 6.7 büyüme oranı 
ile OECD ülkeleri arasında en hızlı büyü-
yen ekonomi olmamız bekleniyor. 

Küresel ekonomik krize nereden baktığı-
nız da son derece önemli... Bir kere şunu 
söylemek istiyorum... Türkiye, Ankara’nın 
dışına çıkamayan siyasetçilere alışkın, 
Ankara’nın dışına çıkamayan bürokratlara 
alışkın, ama Ankara’nın dışına çıkamayan, 
İstanbul’un dışına çıkamayan bir işadamı 
profilini ben hayal edemiyorum. Küre-
sel kriz, adı üstünde küresel boyutta bir 
krizdir ve dünyanın hemen her ülkesini 
az ya da çok etkilemiştir. Elbette Türkiye 

de etkilenmiştir, ben bunu hiç bir zaman 
reddetmedim. 

Ama şu gerçekleri de artık görmek du-
rumundayız: 2009’un ilk çeyreğinde dip 
yaparak, aynı yılın son çeyreğinde yüzde 
6’lık bir büyüme kaydeden yegâne ekono-
mi olduk. Türkiye OECD ülkeleri arasında 
mali piyasalara müdahale etme gereği 
duymayan tek ülke. Çünkü sağlam temel-
ler üzerine inşa ettiğimiz mali sektörümüz 
kriz döneminde dahi reel olarak yüzde 8.5 
büyüdü. Avrupa ülkeleri borç stoklarını 
artırırken veya makul bir seviyeye getire-
mezken, biz hızlı bir şekilde aşağı çektik. 
İktidara geldiğimizde 2002 yılında kamu 
borç stokumuzun milli gelire oranı yüzde 
74 civarındaydı, bugün bu oran yüzde 45 
oranında. AB ülkeleri ile karşılaştırıldı-
ğında 7 yıl içerisinde borç oranını en hızlı 
aşağı çeken ikinci ülke biz olduk.

Sonuç olarak, kim ne derse desin, Türkiye 
bu küresel krizi başarılı bir şekilde atlattı, 
atlatıyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz, 
uluslar arası kurumlar ve uzmanlar söylü-
yor. Bakın, 15 Nisan 2010 tarihinde IMF 
Dış İlişkiler Direktörü, yapmış olduğu 
basın toplantısında kendisine Türkiye 
ile ilgili yöneltilen bir soruya şöyle cevap 
veriyor: “Türk makamları IMF ile mali bir 
düzenlemeye ihtiyaç duymadıkları sonu-
cuna vardılar. Biz de kendileri ile hemfiki-
riz ve Türkiye’nin krizi başarılı bir şekilde 
atlattığına inanıyoruz.” Ondan yaklaşık bir 
ay önce, 9 Mart 2010 tarihinde IMF resmi 
olarak Türkiye üzerine yapmış olduğu ba-
sın açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: 
“Küresel ekonomide ve küresel finans pi-
yasalarında devam etmekte olan iyileşme, 
Türk makamlarınca Orta Vadeli Program 
çerçevesinde uygulanmakta olan ekono-
mik politikalar ile birlikte, Türkiye’nin 
ekonomik görünümünü güçlendirmiştir.”
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Orta Vadeli Program’ı açıkladığımızda 
nelerin söylediğini hepimiz çok iyi hatırlı-
yoruz. IMF’siz de yola devam ederiz dedik, 
kimse bize inanmak istemedi. İşte bugün 
Türkiye, IMF’siz yoluna devam ediyor, 
kendi öz kaynaklarıyla, kendi tedbirleriy-
le, kendi yöntemleriyle krizi arkada bıra-
kıyor. Cari açık konusu İktidarımızın ilk 
gününden itibaren ekonomi eleştirilerinin 
temelinde yer aldı. Küresel krizle gündem-
den düşen bu konunun bugünlerde yeni-
den gündeme taşındığını görüyoruz. Bu 
konuda da herkes rahat olsun... Daha önce 
nasıl yakından izledik ve gerektiğinde ted-
birlerimizi aldıysak, bugün de yakından 
izliyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde ilk kez bir hükümet mali kural ka-
nunu çıkartıyor. Ekonomi Koordinasyon 
Kurulumuz Yasa Taslağını hazırladı ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunma 
aşamasına getirdi. Bu bir ilktir, değerli 
arkadaşlar. Maliye politikaları açısından 
mali kuralla beraber Türkiye’de yeni bir 
dönem başlıyor. Ekonomide güven ve 
istikrarı güçlendirmek ve kamu maliyesi 
politikalarına uzun vadeli öngörülebilir-
lik getirmek için böyle bir uygulamayı 
başlattık. Yine mali kural ile Türkiye’nin 
risk priminin düşmesi ve böylece kamu 
borçlanma maliyetlerinin azaltılmasını 
sağlayacağız.

Bu, en çok da sizlerin işini kolaylaştıra-
cak... Uzun vadeli bir hedef, uzun vadeli bir 
perspektif ortaya koyduğunuzda, devlet 
uzun vadede ne yapacağını açıkladığında 
özel sektör de önünü görebilecek. Özel 
sektörümüz çok daha uzun vadeli ve daha 
düşük maliyetli kaynaklara içerden ve dı-
şarıdan ulaşabilecek. Biz özel sektörümü-

ze güveniyoruz, size güveniyoruz ve özel 
sektör eliyle, sizlerin eliyle Türkiye’nin 
ekonomik büyümesini sağlayacağımız bir 
zemini böylece, Mali Kural’la sağlamış 
oluyoruz. Mali kural kanunu ile aslında biz 
şimdiye kadar fiili olarak uyguladığımız 
mali disiplini yasalaştırmaktan başka bir 
şey yapmıyoruz. 

Şu rakamlar son derece önemli değerli 
dostlarım... 2002 yılının sonunda, bu hü-
kümet iktidara geldiğinde bütçe açığı milli 
gelirin yüzde 11.5’ine tekabül ediyordu, 
nerdeyse bugünkü Yunanistan’ın bütçe 
açığına denk idi. Biz bunu iktidarımızın 
2’inci yılında, 2004 yılında yarı yarıya, 
yüzde 5.2’ye indirdik; iktidarımızın 3’üncü 
yılında, 2005’te ise yüzde 1.1 gibi rekor bir 
seviyeye çektik ve Maastricht Kriteri’ni 
yakaladık. Takip eden yıllarda ise bütçe 
açığını yüzde 0.6 ile 1.8 arasında tutmayı 
başarabildik. 2009’da bütçe açığımız küre-
sel krizin etkisiyle yüzde 5.5’e çıktı, arada-
ki fark eksi 3.6. 

Şimdi buraya da dikkatlerinizi çekiyorum: 
Rusya 2008 yılında yüzde 4.1 oranında 
bütçe fazlası verirken, 2009 yılında eksi 
5.9 ile bütçe açığı verdi, aradaki fark 
eksi 10; İspanya eksi 4.1’den eksi 11.2’ye 
çıkarttı, aradaki fark, eksi 7.1, nerdeyse 
Türkiye’nin iki katı. ABD eksi 3.1’den eksi 
9.9’a çıkarttı, aradaki farka bakıyoruz, eksi 
6.8; Slovakya, eksi 2.3’ten eksi 6.8’e çıkart-
mış, aradaki fark yine Türkiye’den yüksek; 
eksi 4.7.

Mali disiplinden asla taviz vermedik, hiç 
bir hal ve şart altında hedeflerimizden şaş-
madık ve popülizme asla tevessül etmedik. 
Referandum dolayısıyla, önümüzdeki sene 
yapılacak seçimler dolayısıyla bütçe den-
gesinden şüphe duyanlar da gereksiz bir 
tedirginlik içindeler. Bizim dönemimizde 
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yapılan ilk seçim 28 Mart 2004 Mahalli 
Seçimidir; biz hükümet olarak 2004 yılı 
için hedeflenen bütçe harcamalarını 150 
milyar TL olarak belirlemişiz. Peki gerçek-
leşen nedir, 141 milyar TL. İkinci seçim 22 
Temmuz 2007 Milletvekilleri Seçimidir; 
evet 2007 yılı için belirlenen hedef bütçe 
harcamaları 205 milyar TL iken gerçekle-
şen tutar 204 milyar TL’dir. Üçüncü ve son 
seçim 29 Mart 2009 Mahalli Seçimidir; 
2009 yılı için belirlenen hedef bütçe har-
camaları 260 milyar TL iken gerçekleşen 
tutar küresel kriz yılı olmasına rağmen az 
bir farkla sadece 267 milyar TL olmuştur.

Popülizm bunun neresinde? Bu ülke bol 
keseden dağıtan siyasetçileri gördü; bu 
ülke, Merkez Bankası’na sınırsızca para 
bastırarak enflasyonu azdıran hükümet-
leri gördü; bu ülke, “Kim ne verdiyse iki 
katını veriyorum” derecesinde popülizmi, 
seçim döneminde sonuna kadar açılan 
muslukları gördü. Ama yine bu ülke, se-
çimlerin ardından yüksek enf lasyonla, 
yüksek bütçe açığıyla, adeta kaşıkla veri-
lenin kepçeyle geri alındığını da gördü. 
Böyle bir siyaset tarzı, böyle bir ekonomi 
yönetimi Türkiye’nin hakkı değil dedik 
ve tüm bu ağır faturalara son verdik. Aynı 
söylem, 2009 Mahalli Seçimlerinde maa-
lesef bir kez daha canlandı. Aynı söylemin 
bugünlerde bir kez daha siyasete egemen 
olmaya çalıştığını görüyoruz. 

“Yoksulluğu sona erdireceğiz” diyorlar... 
Tamam, sağolun, varolun, peki bunu nasıl 
yapacaksınız? Formülünüz ne? Kaynağı-
nız ne? Gidip bir yoksulun kapısını vurma-
mışlar, adımlarını bir yoksul haneden içe-
riye atmamışlar, her türlü sosyal yardımın 
karşısında durmuşlar; bugün çıkıp, fukara 
edebiyatı yapıyorlar... Tamam da, planınız 
ne, programınız ne, bunu nasıl başara-
caksınız? Türkiye’de siyasetin en büyük 

hastalığı işte maalesef budur değerli arka-
daşlarım... Bol keseden atan, Kaf Dağı’nın 
ardındakini vaadeden, oy toplamak için 
ekonominin gerçeklerini görmezden ge-
len; ama seçildikten sonra da vaadlerini ve 
milleti unutan bir siyasetçi modeli.

Anayasa değişikliğine karşı çıkacak-
sın, millete gitmekten korkup Anayasa 
Mahkemesi’ne gideceksin, sonra milletten 
bahsedeceksin, yoksulluktan bahsedecek-
sin... Türkiye bu modellerden çok gördü 
ve tamamını ıskartaya çıkardı. Bakın bir 
süredir erken seçim söylentileri dillen-
diriliyor... Anayasa Değişikliği sürecinde 
tekrar tekrar bu söylem ifade edildi. Bu 
Meclis Anayasa yapamaz, seçime gidilsin, 
yeni bir Meclis teşekkül etsin denildi... 
Hayır... Bu ülke artık zamanında seçime 
alışacak, alışmak zorunda... Türkiye eko-
nomisinin sağlığı için, sıhhati için, ülkenin 
geleceği için, istikrar için, huzur ve refah 
için Türkiye, Anayasa’da yazıldığı şekilde 
4 yılda bir seçimi artık içine sindirmek 
zorunda. Siyasetçi planlarını buna göre 
yapacak, işadamı, sanayici, yatırımcı plan-
larını buna göre yapacak, Türkiye’de yatı-
rım yapmak isteyenler bu istikrarı görecek 
ve planlarını buna göre yapacak... Bizim 
çar çur edecek kaynağımız yok... İsrafa ta-
hammülümüz yok ve erken seçim yoluyla 
bu ülkenin istikrarını da kaynaklarını da 
heba etmeye tahammülümüz yok...

Değerli TOBB üyeleri, değerli dostlarım...

İşsizlik elbette Türkiye’nin öncelikli sorun-
larından biri… Öncelikle en son açıklanan 
Şubat ayı işsizlik rakamlarına dikkatinizi 
çekiyorum: 2009 Şubat ayında işsizlik 
oranı yüzde 16.1 seviyesinde idi. Bu yılın 
Şubat ayında ise 1.7 puanlık bir düşüş 
gerçekleşti ve işsizlik yüzde 14.4’e geriledi. 
Şurası daha çarpıcı: Bu bir yıllık dönemde 
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1 milyon 500 bin kişi istihdama dahil oldu. 
Bunların sadece 238 bini işsizken iş sahibi 
olurken, geriye kalan 1 milyon 212 bin kişi 
ilk kez işe yerleşti. Özellikle son küresel 
kriz döneminde birçok ülkenin işgücü 
piyasalarında olumsuz gelişmeler yaşan-
dı. Türkiye’de de işsizlik oranı bir miktar 
artış gösterdi. Ancak orada da, rakamlara 
baktığımızda Türkiye’nin kriz döneminde 
diğer ülkelere nazaran işsizlik alanında 
iyi bir konumda olduğunu görüyoruz. 
Örneğin, krizin en şiddetli olduğu 2009 
yılı ile kriz öncesi 2007 yıllarının işsizlik 
oranlarını karşılaştırdığımızda Türkiye’de 
işsizliğin yüzde 10.3’ten yüzde 14’e çıktı-
ğına şahit oluyoruz; aradaki fark 3.7 puan. 
Aynı zaman diliminde, ABD’de işsizlik 
yüzde 4.6’dan, yüzde 9.3’e çıktı; aradaki 
farka bakıyoruz: 4.7 puan. Yine aynı şekil-
de İspanya’da işsizlik yüzde 8.3’ten yüzde 
18’e çıktı, yine aradaki farka bakıyoruz, 
10.3 puan. İrlanda Cumhuriyet’inde işsiz-
lik yüzde 4.6’dan yüzde 12’ye çıktı, aradaki 
fark 7.4 puan. Baltık ülkelerinde ise söz ko-
nusu dönemler arasındaki fark ortalama 
10 puan.

İşsizlik konusunda haksız yere yapılan 
bir diğer eleştiri de, Türkiye’de genç nü-
fusta işsizlik oranı ile ilgili göstergelerin 
çarpıtılması. 2009 yılında Türkiye’de genç 
nüfustaki işsizlik oranı, Avrupa Birliği İs-
tatistik Ofisi’ne (EUROSTAT) göre, yüzde 
22.7 iken, İspanya’da bu oran yüzde 37.8; 
Baltık ülkelerinde yüzde 30’un üzerinde; 
Macaristan’da yüzde 26.5; Yunanistan’da 
yüzde 25.8; İtalya’da yüzde 25.3 ve Fransa 
yüzde 23.3’tür. AB ortalaması ise yüzde 
20 civarında. Elbette, Türkiye’nin bu diğer 
ülkelere nispeten iyi konumu bizi rehave-
te sevk etmiyor... 2004 yılından bugüne 
kadar istihdamı teşvik etmek için çıkart-
tığımız çeşitli yasalar kapsamında toplam 
7.3 milyar TL tutarında işverenlere prim 

teşviki sağlarken, 6 milyon civarında sigor-
talı işçinin işveren sigorta primlerini farklı 
derecelerde destekledik ve desteklemeye 
de devam ediyoruz. Netice olarak özel sek-
tördeki 8 milyon sigortalının yüzde 75’i 
sağlamış olduğumuz teşviklerden yararla-
nıyorlar. 

İstihdama yönelik desteğimizi elbette 
sigorta primleri ile sınırlı tutmuyoruz. 
2003 yılından bugüne kadar Mesleki Eği-
tim Kursları, Toplum Yararına Çalışma 
Programları ve Staj Programları ile toplam 
545 milyon TL harcama yaparak, 435 bin 
kişinin bu programlardan yararlanmasını 
sağladık. Bu konuda dayanışma içinde ol-
mamız kaçınılmaz değerli arkadaşlar... Bu 
sorun, tek başına Hükümetin gayretleriy-
le, teşvikleriyle, girişimleriyle çözülecek 
bir sorun değil. Hiç kimse alınmasın, kim-
se küsmesin, darılmasın... Bu Türkiye’nin 
meselesidir, bu bizim meselemiz, sizin me-
seleniz. İşsizliğin neticesinde ortaya çıkan 
toplumsal sorunlar sadece beni, sadece bu 
milletin bir kesimini değil, hepimizi olum-
suz etkiliyor.

Biz bu meseleyi çözeriz değerli arkadaşlar... 
Biz bu meseleyi, dayanışma ile çözeriz... 
Hükümet olarak, iş ortamını iyileştirmek 
noktasında, teşvik noktasında, vergiler, 
sigorta primleri, kanunlar noktasında üze-
rimize düşeni yaptık; imkanlar elverdikçe 
yenilerini de yapıyoruz. Bakın dün Sanayi 
Bakanımız açıkladı... 2003–2010 yılları 
arasında 130 bin KOBİ’ye kredi faiz deste-
ği sağlayarak 7.1 milyar liralık kredi hacmi 
oluşturduk. Krizin etkilerini gidermek ve 
kriz sonrası döneme hızlı bir başlangıç 
yapmak için başlattığımız “100 bin KOBİ 
kredi destek programı” ile, şu ana kadar 84 
bine yakın işletmemiz 2 milyar Lira kredi 
kullandı. 2002’de KOSGEB’in destekler 
için kullandığı kaynak sadece 8 milyon lira 
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iken, 2010 yılı bütçesinde destekler için 
263 milyon lira kaynak ayırdık.

Şimdi, KOBİ’ler için yeni bir dönemi baş-
latıyoruz. Yeni sistemle, KOSGEB’i sadece 
KOBİ’lere kredi sağlayan bir kurum olmak-
tan çıkarıyor, yönlendirici, eğitici ve teşvik 
edici bir kurum haline getiriyoruz. Belli 
başlı birkaç tane desteği her KOBİ’ye uy-
gulamaktan ziyade, her KOBİ’yi faaliyette 
bulunduğu bölgeye, sektöre ve kendi şart-
larına uygun şekilde destekleyeceğiz. Yani 
KOBİ’lerimizin ‘müşteri odaklı’ üretime 
geçmeleri için, KOSGEB’i ‘KOBİ odaklı’ bir 
sisteme geçiriyoruz. Biz boş durmuyoruz 
değerli arkadaşlar... Biz, sizin üretmeniz, 
sizin yatırım yapmanız, ihracat yapmanız 
için ne gerekiyorsa azami ölçüde o zemi-
ni hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. 
Türkiye’nin acil meselelerinde de, sizin, 
haklı olarak, daha fazla gayretinizi, daha 
fazla çabanızı bekliyoruz. Biz 10 adım 
attıysak, sizlerin de bir adım atmanızı, bu 
noktada fedakarlık göstermenizi diliyoruz.

Değerli arkadaşlarım...

Burada sizlerle siyasetle ekonomi arasın-
daki, demokrasiyle ekonomi arasındaki 
yakın bağlantıyı konuşmayı açıkçası ge-
reksiz görüyorum. Zira sizler, bu ilişkiyi 
zaten bizzat yaşayarak görüyor ve tecrübe 
ediyorsunuz. Türkiye on yıllar boyunca 
neden kalkınamadığını, neden ilerleyeme-
diğini, neden atılım yapamadığını tartıştı. 
Gelişmiş ülkelerle kıyaslamalar yapıldı, 
örnekler uygulandı ama bir türlü tatmin 
edici sonuç alınamadı. Bakınız değerli ka-
tılımcılar… Gelişmiş ülkelere baktığınızda, 
kaynaklarının petrol olmadığını, yer altı 
zenginlikleri olmadığını, en büyük hazi-
nelerinin insan kaynağı olduğunu, demok-
rasi olduğunu görüyorsunuz. Oralarda 
düşünce hürriyetinin, ifade hürriyetinin, 

temel hak ve özgürlüklerin, toplumsal 
yaşama yansıdığı kadar, ekonomiye de 
yansıdığını, ekonomiye de yön verdiğini 
görüyorsunuz.

Dikkat ediniz, bürokrasi demokrasiye yön 
vermiyor, demokrasi, bürokrasiye yön ve-
riyor. İdare halka değil, tam tersine halk 
idareye yön veriyor. Bunun sağlanmadığı, 
halk iradesinin, millet egemenliğinin tesis 
edilmediği, demokrasinin tüm kurallarıyla 
işlemediği bir ortamda elbette ekonomik 
bir kalkınmadan da söz edilemez. Siyasetle 
ekonomi arasında, demokrasiyle soframız-
daki ekmek arasında, Anayasa ile cebimiz-
deki gelir arasında bağlantı kuramayanlar, 
açık söylüyorum, siyaset okur-yazarı ol-
mayanlardır. Darbe anayasasıyla, anti de-
mokratik yasalarla, bürokratik oligarşiyle, 
üstünlerin hukukuyla Türkiye bugüne ka-
dar bir yere varamadı, emin olunuz, böyle 
devam ettikçe hiç bir yere de varamaz.

Türk Telekom’un 1990’lı yıllarda piyasa 
değeri yaklaşık 40 milyar dolar olarak ifa-
de ediliyordu. O gün özelleştirmenin önü 
kesildi, set çekildi ve Türk Telekom 6.6 
milyar dolara satılabildi... Kim kaybetti? 
Bunun hesabını kim verdi, kim verecek? 
İstanbul’da olan hadiseyi biliyorsunuz... 
Oraya gelecek olan yatırımlar bir hiç uğ-
runa engellendi, yatırımcı tedirgin edildi... 
Kim kaybetti? İstanbul kaybetti, Türkiye 
kaybetti... Peki hesabını kim verecek? Mil-
lete ödetilen bu bedelin muhasebesini kim 
yapacak? Ege’de bir liman yatırımının im-
tiyaz sözleşmesi için görüş istendi. Aylarca 
bu görüş verilmedi. Ardından küresel kriz 
çıktı ve Türkiye 2-3 milyar dolar kaybetti.

Onlarca örneği var... Üzerlerinde hiç bir 
sorumluluk taşımayanlar, millete hesap 
vermek gibi bir yükümlülüğü olmayanlar, 
tamamen keyfe keder şekilde bu ülkenin 
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ekmeği üzerinde, emeği üzerinde tasarruf-
ta bulunabiliyorlar... Şunu da kaydetmek 
durumundayım... Hiç bir demokrasi anti 
demokratik yollarla inşa edilemez. Hiç bir 
hak, ulufe gibi millete sunulamaz. Darbeyle 
demokrasi olmaz, darbeyle demokrasi gel-
mez. Darbe anayasasıyla Türkiye’nin daha 
yüksek demokrasi standartlarına erişmesi 
mümkün olamaz. Bizim, Anayasa’da yaptı-
ğımız değişiklik, burada bir kez daha altını 
çiziyorum, bizim şahsi çıkarlarımız, siyasi 
çıkarlarımız, parti çıkarlarımız için değil; 
bu ülkenin, bu milletin, bizim, sizin ortak 
çıkarlarımız içindir.

Bir yanda dünyanın en büyük ekonomi-
leri arasında yer alan, küresel krizde son 
derece başarılı bir performans göstererek 
dünyanın takdirini toplayan Türkiye var; 
diğer yanda aktif dış politikasıyla bölgesel 
ve küresel meselelere ağırlığını koyan bir 
Türkiye var; ama öbür yandan bakıyorsu-
nuz, statükoyu korumak için darbe ana-
yasasına sarılan, istemezük diyen, yaptır-
mayız diyen içe kapanmacı, statükocu bir 
anlayışı savunanlar var… Bu çok açık bir 
çelişkidir. Bunun sürdürülebilir olmadığı 
son derece açıktır, nettir.

Tam 28 yıldır bu ülke işte bu Anayasayı 
tartıştı durdu... Sizlerin de her fırsatta, her 
platformda bu Anayasa’dan şikayet ettiği-
nizi, değişmesi gerektiğini ifade ettiğinizi 
biliyorum. Biz her türlü riski göze aldık ve 
22 Temmuz’da milletin bize verdiği ema-
netin hakkını yerine getirerek Anayasa’da 
28 yılın en büyük, en kapsamlı değişikli-
ğini gerçekleştirdik. “Yeniden bir Anayasa 
yapalım”... Tamam yapalım da, şurada 27 
maddelik bir değişiklik sürecinde nelerin 
yaşandığını gördünüz. Daha öncesinde 
başlattığımız girişimlerin nasıl önünün ke-
sildiğini gördünüz. Tüm toplumun ittifak 
ettiği maddelerde bile, muhalefetin nasıl 

ön kestiğini, ön kesmek için nasıl ittifak 
halinde çalıştığını gördünüz.

Biz risk aldık değerli arkadaşlarım... Biz 
elimizi taşın altına koyduk ve milletin 
hayır dualarıyla bu işi belli bir noktaya ge-
tirdik. Şimdi söz millette. Son sözü millet 
söyleyecek, son kararı millet verecek. Biz 
bu süreçte, her kesimin olduğu kadar sivil 
toplum örgütlerinin de, TOBB’un da görüş 
ve önerilerini desteklerini aldık. Ama açık-
çası, neyin değiştiğini, nasıl değiştiğini, 
Türkiye’nin bundan sonra nasıl bir atılım 
gerçekleştireceğini anlatmak konusunda 
sizlerin de insiyatif almasını beklemek 
hakkımızdır diye düşünüyorum. Aynı sı-
kıntıyı Milli Birlik ve kardeşlik Süreci’nde 
yaşadık... Türkiye’nin birliğini, bütünlü-
ğünü, kardeşliğini pekiştirecek bu proje, 
aynı zamanda ekonomiyi de çok farklı bir 
boyuta taşıyacak.

Kronik problemlerin ülkemizin gelişimi-
nin önünde nasıl ayak bağı olduğu, ülke-
mizin ekonomisini de, siyasetini de, sosyal 
hayatını da ne kadar olumsuz etkilediği 
artık çok açık görülüyor. Biz çözümsüzlük 
çözümdür diyerek kafamızı kuma göme-
meyiz. Güneydoğu meselesinde, terör 
meselesinde, Kürt meselesinde bu ülkenin 
neler kaybettiği çok açık ortada. Heba olan 
yüz milyarlarca dolar kaynak, bu milletin 
kaynağıdır. Ölen on binlerce insan bu mil-
letlin ferdidir, bizim insanımızdır. Böyle 
bir sorunu görmezden gelmek mümkün 
müdür? Gelen şehit cenazelerini katla-
nılması gereken bir maliyet gibi görmek, 
çözümsüzlüğün faturasını bu milletin ev-
latlarına kesmek hangi vicdana sığar?

Bu sorunlara karşı çözümsüzlüğü çözüm 
gibi görmek, statükoyu sürdürmek, mali-
yetlere katlanmak sürdürülebilir değildir. 
Statükoyu sürdürmeye çalışmak mümkün 
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de değildir, doğru da değildir, insani de de-
ğildir, vicdani de değildir. Biz bu meseleye 
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü açısından 
ciddi bir risk olarak gördüğümüz için, 
Türkiye’nin bekasını tehdit etmeye başla-
yan ciddi bir tehdit olarak algıladığımız 
için el attık. Demokratik Açılımla, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Süreciyle ülkemizin 
temel meselelerini demokratik zeminde 
tartışalım, başta terör meselesi olmak 
üzere her konuyu en geniş katılımla ma-
saya yatıralım, birlik ve bütünlüğümüzü 
geliştirmek için farklı etnik, dini, mezhebi 
özellikteki insanlarımızın en temel insan 
haklarını geliştirelim istedik.

Ama akla hayale gelmeyen iftiralarla, 
suçlamalarla önümüzü kesmek istediler. 
İşte görüyorsunuz, terör örgütü Açılım 
çalışmaları sebebiyle hükümeti nasıl topa 
tutuyor, demokratikleşme sürecini sabote 
etmek için ne tür kirli oyunlara başvuru-
yor? Biz, samimi olarak insanımız için, 
ülkemiz için, son derece hasbi bir şekilde 
bu yola çıktık, inşallah milletimizin hayır 
duasıyla da bu yola durmadan, usanma-
dan devam edeceğiz. Bu meselede de kana-
at önderlerinin, sivil toplum örgütlerinin, 
ilgili tüm kesimlerin, Türkiye’nin geleceği 
adına, geleceğimiz adına daha yoğunluklu 
bir çaba içine girmesini ben şahsen arzulu-
yor, bunu görmek istiyorum.

Türkiye’nin ufku son derece açık değerli 
dostlarım... Türkiye, kararlı şekilde, emin 
adımlarla geleceğe doğru ilerliyor. Türki-
ye, ekonomisiyle, dış politikasıyla, demok-
ratikleşme yolunda katettiği mesafeyle 
21’inci Yüzyıl’ı bir Türkiye Yüzyıl’ı yapma-
nın bilinçli adımlarını atıyor. Türkiye’nin 
dünyadan nasıl göründüğünü eminim ki 
herkesten çok sizler biliyor ve hissediyor-
sunuz. Yurtdışında yatırımı olan, yurtdı-
şına seyahatte bulunan arkadaşlarımın, 

Türkiye’nin imajının nasıl değiştiğini ya-
kından müşahede ettiklerine eminim.

Ekonomik başarılarımızı diplomatik alan-
da gerçekleştirdiğimiz hamlelerle daha 
güçlendirerek hem dünya barışına katkıda 
bulunuyoruz, hem de işadamlarımız için 
yeni fırsatlar oluşturuyoruz. Bölgesel ve 
küresel barış, istikrar ve ekonomik kal-
kınma açısından Türkiye’nin diplomatik 
açılımları ve uzun dönemli stratejik vizyo-
nu dünya tarafından takdir ediliyor. Yurt-
ta sulh, cihanda sulh şiarı ile, Asya’dan 
Afrika’ya, Balkanlar’dan Ortadoğu’ya uza-
nan birçok sorunlu bölgede güvenlik ve 
istikrar üretiyor, pro-aktif dış politikamız 
Türkiye’nin itibarına itibar katıyor.

İşte bunun son örneği, İran’ın ve uluslara-
rası camianın nükleer meselede Türkiye’ye 
duyduğu güvendir. Bölgemizde savaş is-
temiyoruz dedik, yeni kriz alanları, yeni 
krizler istemiyoruz dedik ve meselenin di-
yalogla çözülmesini her zaman savunduk. 
Çünkü bölgemizdeki herhangi bir ülkede-
ki krizin, eninde sonunda tüm bölge ülke-
lerini, o ülkelerin halklarını, ekonomileri-
ni derinden etkilediğini yaşayarak tecrübe 
ettik. Biz bölgemize istikrar hakim olsun, 
huzur ve barış hakim olsun, refah hakim 
olsun istiyoruz. Sadece bölgemizde değil, 
dünyanın neresinde olursa olsun, masum 
siviller ölmesin, çocuklar katledilmesin, 
adalet ve hakkaniyet diplomasiye hakim 
olsun istiyoruz.

İşte bunun için vizeleri kaldırıyor, bunun 
için serbest ticaret anlaşmaları imzalıyor, 
bunun için mekik diplomasisi yürütüyo-
ruz. Sonuç ortada: Sadece sınır komşu-
larımıza ihracatımız son 7 yılda yüzde 
601oranında artış gösterdi. Aynı dönemde 
Afrika kıtasına ihracatımız yüzde 500 
arttı, Asya’ya yüzde 395 arttı. Bu arada, 
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TOBB’un, TOBB’a bağlı kuruluşların im-
kanlar ölçüsünde yaptığı, ata yadigarı eser-
lere sahip çıkma noktasında çok büyük 
hassasiyet gösteriyoruz.

Önceki hafta İstanbul’da, Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzün restorasyonunu ta-
mamladığı 1.111 vakıf eserini açtık ve yedi 
buçuk yılda yeniden hayata kavuşturdu-
ğumuz vakıf eseri sayısı 3 bin 484’e ulaştı. 
Dikkat ediniz, 1996-2002 arasında restore 
edilen eser sayısı 56. Bizim yedi buçuk 
yılda yaptığımız 3 bin 484. Sadece Türkiye 
içinde değil... Moğolistan’da Orhon Yazıt-
ları, Bosna’da Konyiç Köprüsü, Drina Köp-
rüsü, Makedonya’da, Kosova’da camiler, 
türbeler, Kudüs’te mezarlık... Nerede bize 
ait, atalarımıza ait bir eser, bir iz varsa, biz 
oradayız ve ona sahip çıkıyoruz. Bu şekilde 
devam edeceğiz... Durmadan, yorulma-
dan, bıkmadan, usanmadan bu şekilde 
devam edeceğiz... Engellere takılmadan, 
kirli oyunlara, kirli senaryolara boyun 
eğmeden, büyük bir vizyonla, Türkiye’ye 
yakışan güçlü bir vizyonla biz geleceği inşa 
etmenin mücadelesini vereceğiz. Dün na-
sıl hayallerimizi gerçeğe dönüştürdüysek, 
inanın yakın gelecekte de bugünkü hayal-
lerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz.

1 trilyon doların üzerinde milli gelir artık 
hayal değil. 500 milyar dolar ihracat, 500 
milyar dolar ithalat, 1 trliyon dolar dış tica-
ret hacmi artık hayal değil. 15 bin doların 
üzerinde kişi başına milli gelir asla hayal 
değil. Van’ın da Kocaeli kadar ürettiği, 
Iğdır’ın da Gaziantep kadar ihraç ettiği, 
Şanlıurfa’nın da Ankara kadar, İstanbul 
kadar istihdam kapısı, ekmek kapısı oldu-
ğu günler uzak değil. Biz milletimize güve-
niyoruz, biz işverinimizin, sanayicimizin, 
tüccarımızın dinamizmine inanıyoruz ve 
tüm bu hedeflerin yakalanabileceğini bi-
liyoruz. TOBB’un 65’inci Genel Kurulu’na 

başarılar diliyorum. Bir kez daha emekle-
rinizden, alın terinizden, ülkeye, bu mil-
lete kazandırdıklarınızdan dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık 
etsin. Hepinizi Allah’a emanet ediyor, sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.
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Aziz milletim, sevgili vatandaşlarım... Siz-
leri en kalbi duygularla selamlıyorum. 

Türkiye’nin tarihi dönemeçlerden geçtiği 
böyle bir süreçte bir kez daha sizlerle bir-
likte olmanın, yaşananların heyecanını 
sizlerle paylaşmanın mutluluğu içinde-
yim. Mayıs ayı, ekonomide ve dış politika-
da Türkiye’nin küresel ölçekte dikkatleri 
ve takdirleri üzerinde topladığı bir ay oldu. 
Küresel finans krizi karşısında ekonomi-
mizin gösterdiği performans dünyada ilgi 
ve takdir toplarken, dış politikadaki atılım 
ve girişimlerimiz de geniş bir coğrafyada 
yankı buldu. 

Sevgili vatandaşlarım...

Bizler, büyük bir tarihin, köklü bir medeni-
yetin, zengin bir kültürün mensuplarıyız. 
Atalarımız, dedelerimiz, bulunduğumuz 
bu coğrafyanın, bu toprakların tarihini 
yazmakla kalmadılar; bugünün medeni-
yetlerine ışık tutan bilim ve sanat meşale-
sini de ta o günlerde yaktılar.

Her zaman söylüyorum... Bu millete, bu 
toprakların insanına, Türkiye’ye asla ve 
asla küçük düşünmek yakışmaz. Büyük 
düşünen, büyük adımlar atan, büyük he-

defler belirleyip o hedeflere kararlılıkla 
ulaşan bir neslin torunları olarak, bizler de 
büyük düşünmek ve milletçe büyük hedef-
leri gözümüze kestirmek zorundayız. Biz, 
tarihimiz karşısında boynumuzu büke-
meyiz, tarihimizi gerçekdışı bir masal gibi 
göremeyiz. Bizler, Anadolu ve Trakya’yı gö-
nül dilleriyle yeşertmiş ulu insanlara karşı 
mahcubiyet içinde olamayız. 

Her alanda, ekonomide, dış politikada, 
iç politikada, temel hak ve hürriyetlerde, 
adalette, emniyette, sağlıkta, eğitimde 
bizler büyük düşünmek ve büyük adımlar 
atmak zorundayız. Tarihe yön vermiş, ta-
rih yazmış bir milletin bugünkü mensup-
larına düşen işte budur... Dikkat ediniz... 
Bizim medeniyetimiz, gönüller fethetme 
üzerine kurulu bir medeniyettir. Bizim me-
deniyetimiz, her zaman, ama her zaman, 
kalemi, kılıçtan üstün görmüş bir mede-
niyettir. Hazreti Mevlana’nın dediği gibi, 
bu topraklara biz, sevgiden başka hiç bir 
tohum ekmedik, bundan sonra da ne bu 
topraklara, ne de bölgemize sevgiden baş-
ka tohum ekilmesine müsaade edemeyiz. 
Bizim dış politika anlayışımız, öncelikle 
kendi bölgemizde barışı, istikrarı, refahı 
tesis etmeye yöneliktir.

Ankara | 31 Mayıs 2010 

Ulusa Sesleniş
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Şuraya dikkatlerinizi çekiyorum... Biz, 
Türkiye olarak, “Irak’tan bize ne” diye-
meyiz... Biz, İran’ın meselelerine bigane 
kalamayız. Suriye’nin, Yunanistan’ın, Bul-
garistan, Romanya, Rusya, Gürcistan’ın 
sorunları çok tabii olarak bizi de etkiler. 
Karabağ kan ağlarken biz gülemeyiz, Fi-
listin gözyaşı dökerken biz sevinemeyiz. 
Ortadoğu’nun, Balkanların, Kafkasya’nın 
kaderi bizim kaderimizle ortak çizilmiş-
tir. Biz, onların kaderini bizimkinden, 
bizim kaderimizi onlarınkinden koparıp 
alamayız. Bütün bu coğrafyayla bizim 
tarihi bağlarımız, kültürel bağlarımız, 
akrabalık bağlarımız var... Her şeyden öte, 
bölgedeki bir sorun, içinde olalım ya da 
olmayalım, doğrudan bizi etkiliyor, bizim 
ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla, kom-
şu ülkelerde ve bölgemizde huzuru, istik-
rarı, barış ve refahı çok önemsiyor; hem o 
ülke halkları, hem de kendimiz için bir an 
önce tüm uzlaşmazlıkların en aza indiril-
mesini istiyoruz. Aktif dış politikamızın, 
sıfır sorun anlayışımızın temelinde, barış-
tan başka hiç bir gaye yoktur, olamaz.

Sevgili vatandaşlarım...

Mayıs ayı içinde dış politika alanında, işte 
bu anlayışla attığımız adımları burada 
kısaca sizlerle paylaşmak isterim... Mayıs 
ayı ortalarında, Rusya Devlet Başkanı 
Sayın Medvedev’i ülkemizde ağırladık. 
Sayın Medvedev’in Türkiye ziyareti esna-
sında, başta enerji olmak üzere, bir çok 
alanı kapsayan tam 17 anlaşmaya imza 
koyduk. Bu 17 anlaşma içinde Rusya ile 
Türkiye arasındaki vizelerin kaldırılma-
sı da karara bağlandı. Böylece, vizeleri 

karşılıklı kaldırdığımız ülkeler arasına 
Rusya’yı da dahil etmiş olduk. Sayın 
Medvedev’in ziyaretinin ardından, 14-15 
Mayıs tarihlerinde Yunanistan’a 10 Baka-
nım ve 300’den fazla işadamıyla birlikte 
tarihi bir ziyarette bulunduk ve orada da 
komşumuz Yunanistan’la ilişkilerimizde 
yeni bir dönemi başlatarak 22 Anlaşma 
imzaladık. Dikkat ediniz... Yunanistan’la, 
bu döneme kadar, bütün Cumhuriyet ta-
rihimiz boyunca yapılan anlaşma sayısı 
35 iken, biz, bir kalemde tam 22 anlaşma 
imzaladık. 

Yunanistan dönüşümüzde Manisa ve 
İzmir’de açılışlar yaptıktan sonra İran’a 
geçtim. İran’da, bölgesel barışı, küresel 
barışı çok yakından ilgilendiren, dün-
yanın da dikkatle izlediği bir anlaşma-
ya imza koyduk. İran, Türkiye’nin ve 
Brezilya’nın öncülüğünde, bin ikiyüz 
kilogramlık düşük oranda zenginleştiril-
miş uranyum karşılığında nükleer tesis-
lerinde kullanmak üzere yakıt alacak ve 
takas işlemi, altını çiziyorum, Türkiye’de 
gerçekleşecek. Bu anlaşma, bölgemizi 
tehdit eden risklerin ortadan kaldırılma-
sına yönelik çok ciddi bir adım olmanın 
ötesinde, Türkiye’nin küresel ve bölgesel 
meselelerde nasıl güçlü ve öncü bir rol 
üstlendiğinin de kanıtı olmuştur. Bütün 
dünya bu anlaşmaya dikkat kesildi ve 
uluslararası basın Türkiye’nin başarısı-
nı manşetlerine taşıdı. Bu anlaşmayla 
ilgili olarak Sayın Putin ve sayın Obama 
başta olmak üzere bir çok ülke liderini 
aradım ve kendilerini bilgilendirdim. 
İran’da atılan imzaların, bölgesel ve kü-
resel barış adına umut verici gelişmeler 
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olduğunu belirttim. Görüştüğüm liderler, 
Türkiye’nin ve Brezilya’nın bu çabasını 
takdirle karşıladıklarını ifade ettiler.

Bu tarihi adıma da öncülük ettikten sonra 
Azerbaycan’a geçerek orada Yukarı Kara-
bağ sorununa ilişkin gelişmeleri ele alma 
fırsatımız oldu. Azerbaycan’ın hemen ar-
dından da Gürcistan’ı ziyaret ederek, ora-
da da önemli bir Türk yatırımının açılışını 
yaptık. Gürcistan’dan sonra ise İspanya’da 
AB Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi’ne 
katılarak, Türkiye’nin Avrupa Birliği süre-
cini, bu süreçle birlikte ülkemizin Avrupa 
Birliği’nin küresel vizyonuna yapacağı 
katkıları dile getirdik. Ayrıca, Madrid Av-
rupa Üniversitesi’nin şahsıma tevdi ettiği 
fahri doktora ünvanını aldım ve orada bir 
konuşma yaptım.

Geçtiğimiz hafta da , Türkiye’de eğitim 
gören 53 ülkenin 53 genç diplomatıyla 
görüştüm. Bu genç diplomatlar, beş hafta 
boyunca, Dış İşleri Bakanlığımızın misa-
firi olarak ülkemizde kendileri için özel 
olarak düzenlenmiş etkinliklere katıldılar. 
Türk Dış Politikasının temel parametreleri 
konusunda birinci elden bilgilendirildiler. 
Başbakanlık bünyesinde faaliyete geçirdi-
ğimiz Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü 
de bundan böyle, dünya kamuoyunu doğ-
ru bilgilendirmek için benzer etkinlikler 
gerçekleştirecektir. Böylece, özellikle Av-
rupa kamuoyundaki pek çok temelsiz ön 
yargıyı da bertaraf etme imkanını bulaca-
ğız. Bütün bu çalışmalar, Avrupa Birliğine 
tam üyelik hedefine ulaşmamızda önemli 
katkılar sağlayacaktır. 

Sevgili vatandaşlarım...

Yine bu ay içersinde, Irak Eski Baş-
bakanı ve seçimlerden birinci olarak 
çıkan Irakiye’nin Lideri Sayın Allavi 
ile Ankara’da bir görüşmemiz oldu. Bu 
görüşmemizde, Irak’ın istikrarlı bir de-
mokrasiye bir an evvel kavuşması için 
zaruri gördüğümüz hususları kendileri 
ile kardeşçe paylaştık. Yine bu ay içerisin-
de, Kosova Başbakanı Sayın Taçi, Suriye 
Devlet Başkanı Sayın Esad, KKTC’nin 
yeni seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu 
gibi liderleri ülkemizde ağırladık. İstan-
bul, Mayıs ayında da, tarihi bir toplantıya 
ev sahipliği yaptı ve İslam Konferansı 
Örgütü Parlamento Birliği İcra Komitesi, 
“Kudüs” konulu toplantısını burada ger-
çekleştirdi. Bu toplantı vesilesiyle İslam 
dünyasının parlamento başkanlarını 
ülkemizde ağırladık. Bu arada, Brezilya, 
Arjantin ve Şili’de, başta Medeniyetler İt-
tifakı Üçüncü Zirvesi olmak üzere, karşı-
lıklı işbirliğimizi artıracak temaslarımıza 
da devam ediyoruz. Sadece bir ay içinde 
gerçekleşen ve benim size özet olarak bir 
kısmını aktardığım tüm bu yoğun trafik, 
Türkiye’nin artık nasıl bir ağırlık merkezi 
haline geldiğinin bariz göstergesidir.

Bakınız sevgili vatandaşlarım...

Yedi buçuk yıl önce, iktidara geldiğimiz-
de bu ülkenin ihracatı 36 milyar dolar 
seviyesinde idi. Biz, 2008 sonunda ihraca-
tımızı 132 milyar dolara çıkardık. Küresel 
krizin etkisiyle tüm dünyada ticaret hac-
mi azalırken, bizim ihracatımız yine 100 
milyar doların üzerinde kaldı, 102 milyar 
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dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin dış 
ticaretinde, özellikle ihracatındaki bu 
rekor düzeydeki artış, dış politikadaki 
aktif tavrımızın somut bir eseridir. Ulaşa-
bildiğimiz her ülkeye ulaşıyoruz, serbest 
ticaret anlaşmaları imzalıyoruz. İşadam-
larımızla, uzak yakın demeden, her yere 
gidiyoruz; ticaret imkanlarını çoğaltıyo-
ruz. Komşularımızla aramızdaki sorun-
ları, birer birer gideriyor; bu sorunların 
yerine ticareti koyuyoruz.

Daha 10 yıl önce savaşın eşiğine geldiği-
miz Suriye ile bugün vizeleri kaldırmış 
durumdayız. Gaziantep, Kilis, Hatay, Şan-
lıurfa gibi sınır illerimizde adeta bayram 
havası yaşanıyor. Turizmde ve ticaretteki 
artış bu illerimizde yakınen hissediliyor. 
Tüm dünyada turizm gelirleri ciddi oran-
larda düşerken, bizim ülkemizi ziyaret 
eden turist sayısı arttı, turizm geliri ise 
bir önceki yılla aşağı yukarı aynı düzeyde 
kaldı. Türkiye’nin imajı değiştikçe, itibarı 
arttıkça, istikrarı pekiştikçe daha fazla 
insan güvenle ülkemizi ziyaret ediyor ve 
bundan hep birlikte kazançlı çıkıyoruz. 
Komşularımızla mevcut sorunlarımız 
da çözüldüğünde, göreceksiniz, ihracat 
gelirlerimiz, turizm gelirlerimiz, ulusla-
rarası yatırım miktarları çok daha arta-
cak. Bölge ülkelerinin, Irak’ın, Filistin’in, 
Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın sorunları 
çözüme kavuştuğunda, hiç kuşkusuz 
bütün bölge ülkeleriyle birlikte biz de 
bundan olumlu etkileneceğiz. İran’ın 
uluslararası toplumla olan problemleri 
çözüldüğünde, bütün bölge, dolayısıyla 
biz de rahat bir nefes almış olacağız.

İşte bu gayeyle, bu niyetle aktif bir dış po-
litika yürütüyoruz. Türkiye’nin güvenilir 
bir ülke olduğunu, iyi niyetli bir ülke ol-
duğunu, adaletten ve hakkaniyetten yana 
olduğunu her fırsatta dile getiriyor, bunu 
somut girişimlerle destekliyor ve netice-
lerini de alıyoruz. Hiç şüpheniz olmasın... 
Türkiye kendisine yakışanı yapıyor, ken-
disinden bekleneni gerçekleştiriyor. Bu 
aziz milletin vizyonu neyse, ufku neyse, 
bizim de vizyonumuz ve ufkumuz odur. 
Attığımız her adım, başta milletimizin, 
yani sizlerin refah ve huzuru içindir. Biz, 
bu dünyanın her neresine gidersek gide-
lim, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları 
olarak oralarda başımız dik, alnımız ak şe-
kilde, ülkemizle gurur duymak istiyoruz. 
Başardığımız da işte budur. Bu ülkenin 
her bir vatandaşının, dünyanın neresinde 
olursa olsun, büyük bir ülkenin vatandaşı 
olarak saygı görmesini istiyoruz ve başar-
dığımız da işte budur.

Bu başarıya yenilerini ekleyerek yolumuza 
devam edeceğiz. Ekonomimizi büyütecek; 
ekmeğimizi, aşımızı büyütecek, ülkemizle 
birlikte bölgemizin refahını, huzurunu, 
barış ve istikrarını güçlendirecek adımları 
cesaretle atmaya devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım...

Son derece olumlu sinyaller aldığımız, 
dünyanın ilgisini çektiğimiz bir başka 
alan da ekonomi... Türkiye ekonomisi, tüm 
dünyada ağır etkileri olan küresel finans 
krizini hızla aşıyor, krizin etkilerinden 
hızla kurtuluyor. Nisan ayında ihracatımız 
9.4 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bir 
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önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 
25.44’lük bir artış kaydetti. Yılın ilk 4 ayın-
daki ihracatımız 35.1 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 ayına göre 
ihracatımız yüzde 23 oranında arttı. Bütün 
bu olumlu gelişmeler, gündelik hayatımı-
za, çarşı pazarlarımıza, aile bütçelerimize, 
mutfaklarımıza daha geniş bir ferahlık, 
bir canlılık, bir bereket olarak peyderpey 
yansıyor, inşallah daha da yansıyacak. 
Nitekim, ihracattaki bu hızlı artışa paralel 
olarak işsizlikte de düşüş eğilimi devam 
ediyor. Bakınız, geçen yıl Şubat ayında 
yüzde 16.1 olan işsizlik oranı, bu yılın şu-
bat ayında 1.7 puan azalarak yüzde 14.4 
olarak gerçekleşti. 

Bu ay içinde Manisa’da gerçekleştirdiği-
miz toplu açılışlar da ekonomimizin nasıl 
olumlu bir noktada seyrettiğine güzel bir 
örnek oluşturuyor. Manisa’da, özel sek-
törümüz eliyle, kamu eliyle yapılan tam 
22 büyük tesisin, büyük yatırımın toplu 
açılışını yaptık. Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, özel sektörümüzün tamamla-
dığı 18 yatırım; Alaşehir ilçemizde Sarıkız 
Petrol Üretim Tesisi; Manisa Organize Sa-
nayi Bölgesi Lojistik Merkezi; Manisa Or-
ganize Sanayi Bölgesi Dördüncü ve Beşinci 
Kısım Altyapı Tesisleri; Manisa Gümrük 
Müdürlüğü Hizmet Binası, bu toplu açılış 
töreniyle resmen hizmete girdi. Dikkat edi-
niz, bir kalemde tam 491 milyon 255 bin 
liralık, yani yarım milyar liralık yatırımı 
Manisa’ya ve ülkemize kazandırdık. Top-
lamda 2 bin 332 vatandaşımız buralarda 
istihdam imkanı buluyor. Bu, en az 2 bin 
332 ocağın daha şenlenmesi, 2 bin 332 
sofranın daha bereketlenmesi; en az on bin 

kardeşimizin, evladımızın huzur ve saade-
ti, hayır duası demektir. 

Avrupa’da bir çok ülke küresel finans kri-
zi nedeniyle çok ağır faturalar öderken, 
zor dönemlerden geçerken, Türkiye tam 
tersine bu süreçten, işte böyle böyle, hızla 
çıkıyor. Nitekim, uluslararası kuruluşla-
rın yanısıra, uluslararası basın kuruluş-
ları da Türkiye’nin krizden en az etkiyle 
sıyrıldığını teyit ediyorlar. 2010 ve 2011 
yılları Türkiye’nin dünyada en hızlı büyü-
me kaydedeceği yıllar olacak. Bu arada, 
Türkiye’de ekonomi alanında çok önemli, 
adeta devrim niteliğinde bir ilk’i gerçekleş-
tirdik ve Mali Kural Yasa Tasarısını hazırla-
dık. Mali Kural, Türkiye’nin ekonomi poli-
tikalarının uzun vadeli olarak belirlenmesi 
ve bu hedeflere sıkı sıkıya bağlı kalınması 
anlamına geliyor. Yani biz, uzun vadeli 
hedefler belirliyoruz ve bu hedeflere bağlı 
kalacağımızı taahhüt ediyoruz. Geçmişte 
günlük olarak, hatta saatlik olarak değişen 
ekonomi politikalarına yedibuçuk yıldır 
getirdiğimiz disiplini, şimdi artık daha 
uzun vadeli, daha öngörülebilir bir pers-
pektife kavuşturuyoruz. Malî Kural Yasa 
Tasarısı işte bu perspektifin yasal altyapısı-
nı hazırlıyor. Biz kendimize güveniyoruz, 
kendimize inanıyoruz ve koyduğumuz he-
defleri birer hayal olarak değil, birer niyet 
olarak değil, ulaşılabilecek gerçekçi birer 
seviye olarak koyuyoruz. İnşallah Mali Ku-
ral da yasalaştığında, Türkiye ekonomisi 
çok daha farklı bir boyut kazanmış olacak. 
Böylece ülkemiz, gerek yerli, gerekse ya-
bancı yatırımcılar için daha istikrarlı, daha 
güvenli ve dolayısıyla daha da cazip bir 
yatırım alanı haline gelecek. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

142

Sevgili vatandaşlarım...

Son olarak, tarım ve hayvancılık alanında 
yedi buçuk yılda katettiğimiz mesafeyi 
de burada sizlerle özet olarak paylaşmak 
istiyorum. Bakınız; tarım sektörünün milli 
gelirimize katkısı 2002 yılında 36 milyar 
TL idi. 2009 yılında bu katkı 78,4 milyar TL 
seviyesine yükseldi. Tarım ürünleri ihraca-
tımız 4 milyar dolardan 11,2 milyar dolara 
ulaştı. Çiftçi kredileri üzerindeki faiz yükü-
nü yüzde 59’dan aldık, yüzde 13’e kadar 
düşürdük. Şu rakamlara özellikle dikkatini-
zi çekiyorum: 2002 yılında 550 bin çiftçiye 
529 milyon TL kredi kullandırılmış iken, 
biz 2009 yılında 1 milyon 215 bin çiftçiye 
10 milyar TL’nin üzerinde kredi kullanma 
imkanı sağladık. Dikkatinizi çekerim! Kredi 
kullandırılan çiftçi sayısı, 550 bin’den 1 mil-
yon 215 bin’e; verilen kredi miktarı da 529 
milyon liradan 10 milyar liraya yükseldi.

Hükümetimiz döneminde tarımsal destek-
lemeler alanında da birçok ilke imza attık. 
2003 yılında çiftçilerimize ilk kez mazot 
desteğini biz verdik. Tarımsal kalkınma 
kooperatiflerine ilk kez faizsiz kredi imkânı 
tanıdık. 2006 yılında yine ilk kez devlet 
destekli tarım sigortası uygulamalarını baş-
lattık.Özel sektör, üniversite ve sivil toplum 
örgütleri için bu dönemde yine ilk kez AR-
GE desteği vermeye başladık. 2007 yılında 
kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize ilk 
kez nakdi destek verdik. 2008 yılında yine 
ilk kez olmak üzere baklagilleri prim deste-
ği kapsamına aldık.

Bunlar Türk tarımının tarihinde ilk kez 
şahit olduğumuz uygulamalardan yalnızca 

birkaçı... Tabii hayvancılık noktasında da 
yine ilklere imzamızı attık. Hayvancılık 
desteklerinin bütçe içindeki payını büyük 
oranda arttırdık. Hayvancılığa verilen 
destek 2002 yılında 83 milyon TL iken, bu 
rakam 2010 yılında 1 milyar 250 milyon 
TL’ye ulaştı yani tam 15 kat artış kaydetti. 
Süt üretimi 2002 yılında 8.4 milyon ton 
iken, 2008’de 12.2 milyon tona ulaştı. Artış: 
Yüzde 45... Kırmızı et üretimi yıllık 420 bin 
tondan 482 bin tona çıktı. Artış: % 15. Beyaz 
et üretimi 726 bin tondan 1 milyon 120 
bin tona yükseldi. Artış: % 54. 2002’de 50 
baş üstündeki İşletme sayısı 4 bin 300 iken 
2009’da 18 bin 670’e yükseldi. 

Bakınız bu çok önemli gelişmeyi, altını 
çizerek, bir kere daha dikkatinize sunmak 
istiyorum: 2002’de yani biz iktidara geldi-
ğimizde, bütün Türkiye’de 50 baş üstünde 
hayvanı olan İşletme sayısı 4 bin 300’dü. 
Yedi yıl içinde, bu büyüklükte, yani en az 
elli baş hayvanı olan işletme sayısı, 2009 
sonu itibariyle 18 bin 670’e yükseldi. Yedi 
yılda, 4 bin 300’den, 18 bin 670’e... Tam % 
434 artış... Küresel kriz şartlarına rağmen 
çiftçimizi, üreticimizi korumak için her 
türlü imkanı seferber ettik. Biz, ne çiftçinin, 
ne üreticinin, ne de halkımızın spekülatif 
hareketler nedeniyle mağdur olmasına 
izin veremeyiz. Gerektiği yerde, gerektiği 
zamanda önlemlerimizi alır, serbest piyasa 
koşullarında pazarın dengelenmesi için 
üzerimize düşeni yaparız.

Bu arada, Tarım Bakanımız, Rize’de yaş 
çay alım fiyatını da açıkladı. 2010 yılında 
yaş çayın alım fiyatını yüzde 12 artışla 1 
TL olarak belirledik. Bunun da çay üre-
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ticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 
İmkanlar arttıkça, Türkiye’nin şartları 
düzeldikçe, Türkiye büyüdükçe, bu imkan-
ları halkımızın her kesimine adil şekilde 
paylaştırmaya, kademe kademe şartlarımı-
zı iyileştirmeye devam edeceğiz. Buradan 
şunu bir kez daha hatırlatmak isterim... 
Emanetiniz emin ellerdedir, emanetiniz 
ehil ellerdedir... Sizin emanetinize yedi 
buçuk yıl boyunca gözümüz gibi baktık ve 
o şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeni-
den buluşmak, yeniden hasret gidermek 
dileğiyle ailenizle, sevdiklerinizle birlik-
te, huzur dolu, bereketli günler temenni 
ediyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. 
Kalın sağlıcakla...
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Çok değerli arkadaşlar, iş ve ihracat dün-
yamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer ka-
tılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Olağan 
Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. Ge-
nel Kurul’un ülkemize, milletimize, ekono-
mimize, ihracatçılarımıza hayırlı sonuçlar 
doğurmasını temenni ediyorum.

Konuşmamın başında, Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi’ne, onun değerli başkanına, yö-

neticilerine, tabi ki tüm üyelere ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Şunu bütün kalbimle söylüyorum... Türki-
ye bugün ihracatçılarıyla gurur duyuyor. 
Cesur davrandınız, kararlı şekilde hareket 
ettiniz, hiç bir engele takılmadınız, hiç bir 
mazerete boyun eğmediniz ve ihracatımızı 
bugünlere taşıdınız.

Hangi ülkeye gitsem sizin ürünlerinizle 
karşılaşıyorum. Dünyanın neresine git-
sem, Türkiye’nin markalarını, Türkiye’nin 

Ankara | 3 Haziran 2010 

TİM Genel Kurulu
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ürettiği ürünleri görüyorum. Hangi devlet 
başkanıyla, hangi başbakanla konuşur-
sam, sizlerden övgüyle söz ettiğine şahit 
oluyorum. Ülkeme, milletime bu gururu 
yaşattığınız için, sizlere, sizlerle birlikte 
tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyor, ba-
şarılarınızın artarak devamını diliyorum. 
Hükümet olarak bize düşen neyse biz onu 
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Biz 
yol açtık, kapıları araladık, yoldaki en-
gelleri temizledik, teşvik ettik ve sizler o 
kapıdan girdiniz, o yoldan yürüdünüz ve 
bugünlere ulaştık.

Hükümet olarak 2023 yılında dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girme-
yi hedef liyoruz. Bu hedefimizin içinde 
ihracat artışının da önemli bir yeri var. 
2023 hedefimiz yaklaşık 500 milyar dolar 
ihracat yapabilmek. Bu, asla hayal değil, 
ulaşılamayacak bir seviye değil. 7 yılda 
ihracat yaklaşık 4 kat arttı, önümüzdeki 
13 yılda bunu 5 kat daha artırabileceğimi-
ze ben inanıyorum. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin ve onun üyelerinin de bu hede-
fe inandığını görmekten büyük memnuni-
yet duyuyorum. El ele verdik, omuz omuza 
verdik, gönül birliği yaptık ve bugünlere 
ulaştık. İnanıyorum ki, aynı şekilde yürü-
yerek, ihracat hedeflerimizi de hep birlikte 
yakalayacağız.

Değerli arkadaşlarım...

Geçtiğimiz hafta içinde TİM’in değerli 
başkanının ve üyelerinin de olduğu ka-
labalık bir işadamı topluluğuyla Latin 
Amerika ülkelerini kapsayan bir ziyaret 
gerçekleştirdik. Brezilya’da gerek benim, 

gerek işadamlarımızın önemli temasları 
oldu. Dünyanın en büyük 8’inci ekonomisi 
olan Brezilya’da iş imkanları araştırıldı, 
yeni bağlantılar kuruldu, yeni ufuklar 
keşfedildi. Yaklaşık 200 yıldır diplomatik 
ilişkilerimizin bulunduğu Brezilya’yı ilk 
kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
ziyaret etti ve gerçekten büyük bir ilgi ile 
karşılandık.

Brezilya’nın ardından Arjantin programı-
mızda yer alıyordu. Ancak, Arjantin’de, 
otonom yerel idare, Atatürk anıtının açılı-
şıyla ilgili nezaketsiz bir tavır sergiledi ve 
biz de o zaman Arjantin ziyaretimizi iptal 
ediyoruz dedik ve 3’üncü durağımız olan 
Şili’ye geçtik. Tabi Arjantin karşısındaki 
tavrımıza ve haklı tepkimize verdikleri 
destekten dolayı ben bir kez daha tüm 
işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Şili’de 
de, Hatay’da Deniz komutanlığımıza yapı-
lan saldırı ve Akdeniz’deki devlet terörünü 
haber alınca temaslarımızı kestik ve ülke-
ye döndük.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum de-
ğerli arkadaşlarım... Bölgede çocuklar 
fosfor bombalarıyla öldürüldükçe, bölgede 
çocuk parkları bombalandıkça, bölgede 
kadınların gözyaşı sel olup aktıkça, çocuk-
lara ilaç götüren, oyuncak götüren gönül-
lüler katledildikçe bölgeye barış gelmez, 
bölgede hiç kimse için refah ve istikrar söz 
konusu olamaz. Bu saldırgan tavırlardan, 
bu hırçın politikalardan bölgenin hiç bir 
ülkesi kazanç sağlayamayacağı gibi, İsra-
il de, İsrail halkı da kazanç sağlayamaz. 
Gazze’de, Kudüs’te, Akdeniz’de bir haydut 
yaklaşımıyla, bir korsan yaklaşımıyla, 
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kuralsız, hukuksuz şekilde yürütülen şid-
det politikalarıyla, tüm dünyayı karşısına 
alan meydan okumalarla hiç kimse bir şey 
elde edemez. Birileri buna sessiz kalabilir, 
birileri buna göz yumabilir. Zoraki kına-
malarla, gönülsüz açıklamalarla birileri bu 
zorbalığı teşvik edebilir. Ama biz, artık bu 
zorbalığa, bu saldırganlığa göz yummayız, 
boyun eğmeyiz, görmezden gelemeyiz.

Şu iki gün içinde, uluslararası toplumun 
tepkisinin çekilmesi, yanlıştan dönülmesi, 
yaraların sarılması için ilk planda ne yapıl-
ması gerekiyorsa hızlı bir şekilde yaptık, 
yapmaya devam ediyoruz. Ben, birçok ülke 
lideriyle telefon görüşmeleri yaparak hissi-
yatımızı ilettim. Dışişleri Bakanım ABD’de 
önemli temaslarda bulundu. Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi’ni acilen toplantı-
ya çağırdık ve Konsey, çok hızlı bir şekilde 
toplanarak çok sert bir kınama açıklaması 
yaptı. NATO Konseyi’ni olağanüstü toplan-
tıya çağırdık, oradan da kınama açıklaması 
yapıldı. İslam Konferansı Örgütü’ne çağ-
rıda bulunduk, önümüzdeki hafta içinde 
İKÖ de toplanacak. Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Konseyi, dün Cenevre’de 
gerçekleştirdiği toplantıda İsrail’in saldırı-
sının uluslararası ve tarafsız bir gerçekleri 
araştırma komisyonu tarafından incelen-
mesini kabul etti.

Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde ya-
ralıların, cenazelerin ve tüm gönüllülerin 
ülkemize dönüş işlemi dün akşam başla-
tıldı. İsrail’e gönderilen askeri ve sivil am-
bulans uçaklarımız, yaralıları Ankara’ya 
getirdi. Tüm cenazeler ve bütün ülkelere 
ait gönüllüler Hükümetimiz tarafından 

özel olarak görevlendirilen THY uçakları 
ile İstanbul’a getirildi. Türkiye olarak sal-
dırı sonrası sesimizi yükseltmemiz, haklı 
tepkimizi ortaya koymamız, bütün dünya-
nın ilgisini Gazze konusuna çekti. Gazze’de 
35 aydır süren ablukanın kaldırılması için 
yaptığımız çağrı, bugün düne göre daha 
önemli bir karşılık buluyor. Nitekim Mısır, 
önceki gün Refah sınır kapısını açtığını 
duyurdu. 

İsrail hükümetinin saldırgan, hak hukuk 
tanımayan, şiddeti kendisi için mübah 
gören politikaları, dünya genelinde daha 
fazla tepki çekiyor. Herkes şu gerçeği görü-
yor: Bir süredir İsrail hükümetinin bölgede 
estirdiği şiddet rüzgarları, bölgeyi terörize 
eden saldırgan tavırları, Ortadoğu’daki ba-
rış ve istikrar için büyük bir tehlike haline 
gelmiştir. İsrail hükümeti, kendi ülkesinin 
ve halkının güvenliğini tehdit eder derece-
de etrafına düşmanlık yaymakta ve hasma-
ne tepkileri üzerine çekmektedir. Bu poli-
tikaların başta İsrail olmak üzere kimseye 
bir faydası yoktur. Bölge için de faydası 
yoktur, dünya barışı için de faydası yoktur. 
İsrail yaklaşımlarını ivedilikle gözden ge-
çirmelidir. İsrail halkı, pervasız politikala-
rıyla başını ağrıtan, güvenliğini tehlikeye 
atan, ülkesinin çıkarlarını ortadan kaldı-
ran, itibar ve saygınlığını zedeleyen iktidar 
partilerine gereken mesajı vermelidir.

İsrail’in, uluslararası bazı basın kuruluşla-
rını ve maalesef, Türkiye içinden de bazı 
basın kuruluşu ve yazarları, kanlı politika-
larının yanına çekerek, antisemitizm istis-
marıyla kendisini haklı gösterme çabaları 
da dikkatimizden kaçmıyor. Defalarca söy-
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ledim: Antisemitizm bir insanlık suçudur. 
Ben ülkemde, ne Musevi vatandaşlarımın, 
ne turistlerin, ne diplomatların farklı bir 
muameleye maruz kalmasına tahammül 
edemem, buna izin vermem. Tamamının 
güvenliği bizim teminatımız altındadır. 
Antisemitizmi istismar ederek tüm dün-
ya nezdinde yaptığı katliamları örtmeye 
çalışmak, artık inandırıcılığını yitirmiştir. 
İsrail’in güvenlik kaygıları, akıl, mantık 
ve insanlık sınırlarını aşan bir travmaya 
dönüşmüştür. Bu politikalar, İsrail’in gü-
venliğini teminat altına almamakta, aksine 
riske atmaktadır. 

Tekrar ediyorum: Biz bölgemizde barış is-
tiyoruz, huzur istiyoruz, istikrar istiyoruz... 
Bunu keyfi şekilde bozanlara, bozma girişi-
minde olanlara karşı da sağduyulu, onurlu, 
gerektiğinde de en sert tepkimizi koymak-
tan kaçınmayız ve kaçınmayacağız. Bizim, 
dünya üzerindeki hiç bir ülkeyle husumeti-
miz yok ve olamaz. Biz, her zaman düşman 
üretmek yerine, dost kazanmak anlayı-
şıyla, “yurtta sulh, cihanda sulh” idealiyle 
hareket ettik. Biz tarihi bir ibret vesikası 
olarak okuyoruz, oradan gerekli dersleri, 
gerekli tecrübeleri çıkarıyoruz ve geleceğe 
bakıyoruz. Bugün Türkiye ekonomisinin 
7 yıl gibi kısa bir sürede 26’ıncı sıradan 
17’inci sıraya yükselmesi bir tesadüf değil-
dir. Türkiye’nin milli gelirini 7 yılda yak-
laşık 3 kat artırmış olması asla bir tesadüf 
değildir. İhracatın 36 milyar dolardan 102 
milyar doların üzerine çıkması, doğrudan 
yatırımların, turizm gelirlerinin Cumhuri-
yet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşması 
asla ve asla bir tesadüf değildir.

Bütün bunlar, sizin çabalarınızın, bizim 
çabalarımızın yanında, Türkiye’nin kom-
şularına, bölge ülkelerine, dünyanın tama-
mına barış mesajlarını samimi şekilde ilet-
mesinin, güven vermesinin, itimat telkin 
etmesinin bir neticesidir. Sadece bir çarpı-
cı örnek vermek istiyorum: 2002 yılında 
22 Arap ülkesine yaptığımız ihracat 3.2 
milyar dolar civarında iken, bunu 2008’de 
25 milyar dolara çıkarttık. Tam yüzde 668 
oranında bir artış... 2009 yılında krize 
rağmen Arap ülkelerine ihracatımızı 21 
milyarın üzerinde tutmayı başardık. Bu 
nasıl oldu? Bu, proaktif dış politikayla 
oldu, bu bizim barış temelli, istikrar temel-
li, işbirliği temelli yapıcı yaklaşımlarımızla 
oldu. Samimi şekilde barışı, huzuru, refahı 
savunmamız sayesinde oldu. 

Bakın, ABD’de kriz oluyor, tüm dünya bun-
dan etkileniyor. Yanıbaşınızda kriz varsa, 
yanıbaşınızda savaş varsa, istikrarsızlık 
varsa, kan ve gözyaşı varsa, isteseniz de, is-
temeseniz de bundan etkilenirsiniz. Bizim, 
yurtiçinde ve yurtdışında dış politikamızı 
eleştirenler, eksen kaymasından bahse-
denler, bu rakamları görmüyorlar, dün-
yanın içine girdiği değişim ve dönüşümü 
okuyamıyor, ya da okumak istemiyorlar. 
Ortadoğu’daki yangına sırtınızı dönemez-
siniz. Ortadoğu yanarken, siz burada ken-
dinize yalıtılmış, müreffeh bir dünya inşa 
edemezsiniz. Ortadoğu’daki yangına, çatış-
maya, hukuksuzluğa, katliamlara, “adam 
sen de, geç git” deyip bigane kalamazsınız.

Biz Ortadoğu’da barış istiyoruz, istikrar 
istiyoruz, refah ve huzur istiyoruz. Bunu 
tüm Ortadoğu halkları için olduğu kadar 
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kendimiz için istiyoruz, Avrupa için istiyo-
ruz, küresel barış için istiyoruz. Bunun için 
de yıllardır elimizden gelen katkıyı yapma-
ya çalışıyoruz. Eğer Gazze için sesimizi 
yükseltiyorsak, eğer Kudüs için yüreğimizi 
ortaya koyuyorsak, bu bir eksen kayması-
nın, bir politika değişikliğinin, bir düşman 
üretme gayesinin neticesi asla değildir. Bu, 
hukukun egemen olması, adaletin egemen 
olması, bölgeye barışın gelmesi, akan ka-
nın, akan gözyaşının dindirilmesi içindir.

Ne şöhret peşindeyiz, ne de rol kapmanın 
mücadelesi içindeyiz. Biz sadece insanlık 
diyoruz, sadece vicdan diyoruz, hukuk di-
yoruz, hak diyoruz, adalet diyoruz. Suriye 
ile vizeyi kaldırırken, bölgesel barış adına 
kaldırdık. Lübnan’la, Libya’yla, Rusya’yla, 
Ürdün’le vizeleri kaldırırken, işbirliği adı-
na, paylaşma, dayanışma adına kaldırdık. 
İran’ın nükleer çalışmalarında bölgemizin, 
dünyamızın güvenliği adına Brezilya ile 
birlikte inisiyatif aldık ve sonuca ulaştık. 
İsrail Filistin görüşmelerine arabuluculuk 
yaparken, barışı desteklerken, bölgenin 
istikrarı adına, bölge halklarının refahı 
adına bunu yaptık. Bugün de yaptığımız 
sadece budur, bugün de çabamız sadece 
barıştır, sadece vicdanlardaki kanamanın 
dindirilmesidir.

Değerli dostlarım, değerli ihracatçılar…

2002 yılı sonunda Türkiye’nin toplam 
ihracatı 36 milyar dolar seviyesinde idi. 
Bizler ve sizler yoğun şekilde çalışarak bu 
miktarı 2008 sonunda yaklaşık 4 kat ar-
tırdık ve 132 milyar dolara çıkardık. 2009 
yılında, küresel finans krizine rağmen 100 

milyar doların üzerinde kalmayı başardık 
ve 102 milyar dolarlık ihracat gerçek-
leştirdik. Şimdi, dünyadaki gelişmeleri 
izlemeyenler, dünyada nasıl bir fırtınanın 
estiğini, bu fırtınanın dünya ekonomileri-
ni nasıl kasıp kavurduğunu görmeyenler, 
ihracattaki düşüşü farklı yerlere çekmenin 
çabası içine giriyorlar.

Şu rakamlara dikkatinizi çekiyorum: 2008 
yılında, dünya ticaret hacmi 16.1 trilyon 
dolar... 2009’da ise 12.5 trilyon dolar. Yani 
bir yılda dünya ticaret hacmi tam 3.6 tril-
yon dolar gerileme kaydetti. 2008 yılından 
2009 yılına bizde ihracattaki gerileme ora-
nı yüzde 22.6. Buna karşılık, dünyada mal 
ihracatı dolar bazında yüzde 23 geriledi. 
Yani biz dünya ortalamasının altında bir 
düşüş kaydettik. Rusya’nın ihracatı yüzde 
36 azaldı, Japonya’nınki yüzde 26, İtal-
ya’nınki yüzde 25, İngiltere’ninki yüzde 23 
azaldı.

Şunu da hatırlatmakta fayda görüyorum: 
Oldukça temkinli bir bakış açısıyla hazır-
ladığımız Orta Vadeli Programda 2009 yılı 
için hedefimiz 98.5 milyar dolarlık ihracat 
idi. 2009’da biz bu hedefi de aştık ve ih-
racatımızı 102 milyar 129 milyon dolara 
ulaştırdık. Açık söylüyorum... İhracat ra-
kamlarındaki düşüşten hiç kimseye siyasi 
rant çıkmaz. Dünyayı izlemeden, dünya-
daki gelişmelere bigane kalarak yapılan 
her değerlendirme, Türkiye’ye haksızlıktır, 
Türkiye’nin ihracatçısına, yani size yapılan 
büyük bir haksızlıktır.

Bakınız önceki gün Sayın Başkan Mayıs 
ayı ihracat gelişmelerini açıkladı... İhra-



149

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

catımızda, 2009 yılının aynı ayına göre 
yüzde 24.8 yani yüzde 25 gibi çok ciddi 
bir artış var. Ocak ayından beri de bu artış 
istikrarlı şekilde devam ediyor. Şu anda 
dünyanın birçok ülkesi kara kara düşünür-
ken, özellikle Avrupa’da kara bulutlar do-
laşırken, Türkiye ihracatını artırıyor, hem 
de yüzde 25’lere varan çok ciddi oranlarda 
artırıyor. Türkiye’nin ekonomik potansiye-
li o kadar hızlı bir şekilde büyüyor ki, artık 
uluslararası kurumlar ve uzmanlar, birkaç 
ay önce Türkiye için yaptıkları tahminleri 
sürekli yukarı yönde revize etmek zorunda 
kalıyorlar. 

Bakın, Ekim 2009 tarihinde IMF 2010 için 
Türkiye’nin ekonomik büyümesini yüzde 
3.7 olarak tahmin etti, 6 ay sonra, Nisan 
2010’da yapmış olduğu yeni bir tahminde 
Türkiye’nin ekonomik büyümesini yüzde 
5.2 olarak açıkladı. Dahası var, ondan yak-
laşık bir ay sonra, 28 Mayıs 2010 tarihinde 
ise bu tahminini yüzde 6.2’ye çıkarttı. 

Değerli arkadaşlarım…

Burada işsizlik meselesine de değinmekte 
fayda görüyorum... Öncelikle şunu söyle-
mek istiyorum değerli dostlarım: Popu-
lizm, çok ciddi bir siyaset hastalığıdır. Bu 
hastalığın etkisi de hiç bir zaman lokal kal-
mamıştır, ülkenin tamamına, milletimizin 
tamamına ağır zararlar vermiştir, çok ağır 
faturalar ödetmiştir. Türkiye’de her seçim 
öncesinde musluklar sonuna kadar açıl-
mış, bol keseden dağıtılmış, kısmi bir ra-
hatlama sağlanmış, ama seçim sonrasında 
bu har vurup harman savurmanın bedeli 
de vatandaşa çok ağır şekilde ödetilmiştir. 

Aynı şekilde, hiç bir metodu, hiç bir aracı, 
enstrümanı, çözüm yöntemi olmadan kro-
nik sorunları çözeceğiz diye gelenler de bu 
sözlerinin, bu vaadlerinin altında ezilmiş, 
sandıklardan çıkamamışlardır.

Biz, populizmi ciddi bir siyasi hastalık ola-
rak gördüğümüz için ne 3 Kasım seçimleri 
öncesinde, ne de sonraki 3 seçimde buna 
asla tevessül etmedik. Milletten gerçekleri 
hiç bir zaman saklamadık. Tabloyu bütün 
boyutlarıyla ortaya koyduk, milletimizle 
paylaştık, altını çiziyorum, yapabilece-
ğimizi söyledik, yapamayacağımızı vaad 
etmedik. Türk siyaseti artık bu olgunluğa, 
bu üslup seviyesine erişmeli; siyasetin 
güven katsayısını törpülemek yerine, 
siyasete güven kazandırmalıdır. 2002 ve 
öncesinde siyaset kurumu en az güvenilen 
kurum iken, bu iktidar döneminde, mille-
timizle kurduğumuz gönül bağı neticesin-
de siyaset yeniden güven kazandı, güven 
katsayısını artırdı. Bu güveni, bu güven 
katsayısını aşağılara çekmeye hiç kimse-
nin hakkı yok.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Öncelikle 
en son açıklanan Şubat ayı işsizlik rakam-
larına dikkatinizi çekiyorum: 2009 Şubat 
ayında işsizlik oranı yüzde 16.1 seviyesin-
de idi. Bu yılın Şubat ayında ise 1.7 puan-
lık bir düşüş gerçekleşti ve işsizlik yüzde 
14.4’e geriledi. Şurası daha çarpıcı: Bu 
bir yıllık dönemde 1 milyon 500 bin kişi 
istihdama dahil oldu. Bunların sadece 238 
bini işsizken iş sahibi oldu, geriye kalan 
1 milyon 212 bin kişi ilk kez işe yerleşti. 
Küresel krizin en şiddetli olduğu 2009 
yılı ile kriz öncesi 2007 yıllarının işsizlik 
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oranlarını karşılaştırdığımızda Türkiye’de 
işsizliğin yüzde 10.3’ten yüzde 14’e çıktı-
ğına şahit oluyoruz; aradaki fark 3.7 puan. 
Aynı zaman diliminde, ABD’de işsizlik 
yüzde 4.6’dan, yüzde 9.3’e çıktı; aradaki 
farka bakıyoruz: 4.7 puan. Yine aynı şekil-
de İspanya’da işsizlik yüzde 8.3’ten yüzde 
18’e çıktı, yine aradaki farka bakıyoruz, 
10.3 puan. İrlanda Cumhuriyet’inde işsiz-
lik yüzde 4.6’dan yüzde 12’ye çıktı, aradaki 
fark 7.4 puan. 

Şunun da altını çiziyorum... Dünyadaki ge-
lişmelere bakarak, “Biz onlara göre daha iyi 
durumdayız” diyerek elimiz kolumuz bağlı 
oturmuyoruz. 2004 yılından bugüne kadar 
istihdamı teşvik etmek için çıkarttığımız çe-
şitli yasalar kapsamında toplam 7.3 milyar 
TL tutarında işverenlere prim teşviki sağ-
larken, 6 milyon civarında sigortalı işçinin 
işveren sigorta primlerini farklı dereceler-
de destekledik ve desteklemeye de devam 
ediyoruz. İşsizlik konusunda Cumhuriyet 
tarihimizin en köklü tedbirlerini uygulu-
yoruz, en büyük, en kapsamlı projeleri tek 
tek hayata geçiriyoruz. Yapılması gereken 
neyse, fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da 
devam edeceğiz. Ekonomi büyüdükçe, ihra-
cat arttıkça, yatırımlar daha da çoğaldıkça, 
turizm gelirlerimizdeki artış sürdükçe, uy-
guladığımız tedbirler, projeler hedefini bul-
dukça, bu kronik sorun da kademe kademe 
düşecek ve makul bir seviyeye inecek.

Enflasyon sorununu nasıl çözüm yoluna 
koyduysak, bütçe dengesinde nasıl Avrupa 
standartlarının üzerine çıktıysak, ihracatta, 
doğrudan uluslararası yatırımlarda, turizm 
gelirlerinde nasıl rekorlara imza attıysak, 

işsizlik sorununda da arzuladığımız seviye-
yi mutlaka ve mutlaka yakalayacağız. Tabi 
şurası da önemli... Böyle büyük bir sorunun 
tek başına hükümet tarafından çözülebil-
mesi mümkün değil... Ne yazık ki muhalefet 
partilerimizde de bu noktada kayda değer 
öneriler, ekonominin gerçekleri içinde 
formüller üretilmiyor. Ama ben işadamla-
rımıza güveniyorum. Ben ihracatçılarımıza 
güveniyorum. Bugüne kadar birlikte büyük 
işler başardık, büyük hedefleri önümüze 
koyduk, inanıyorum ki yine birlikte işsizlik 
sorununu da çözeriz, çözeceğiz, daha da 
güzeli, evet, çözüyoruz.

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu son 
günlerde güvenlik güçlerimize yönelik 
saldırılar... Öncelikle şunu ifade etmek 
istiyorum: Terör örgütü, benim Kürt va-
tandaşlarımın, Kürt kardeşlerimin hiç bir 
zaman sözcüsü olmamıştır, olamaz. Şu son 
haftalarda ortaya konan alçakça saldırılar, 
terör örgütünün esasen bir taşeron örgüt 
olduğunu, bir tetikçi olduğunu alenen bir 
kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye is-
tikrarlı bir şekilde büyüyor. Türkiye ekono-
misi, küresel finans krizini hızlı bir şekilde 
geride bırakıyor. Türkiye’nin uluslararası 
itibarı, görünümü güç kazanıyor, Türkiye 
bölgesel ve küresel bir oyuncu haline geli-
yor. 1982 Anayasasında, bugüne kadar ya-
pılmış en büyük, en kapsamlı ve en demok-
ratik değişiklik gerçekleşiyor. En önemlisi, 
Türkiye tarihi bir adım atıyor, milli birlik ve 
bütünlüğünü, kardeşliğini pekiştirmek için 
demokratik açılımlar gerçekleştiriyor.

Tam bu esnada, terör örgütü devreye giri-
yor bu ve benzeri güzel gelişmeleri sabote 
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etmek için kanlı saldırılarını yoğunlaştı-
rıyor. Türkiye kamuoyunu, hassasiyetleri, 
tepkileri adeta başka noktalara çekmek, 
adeta ortamı dizayn etmek için örgüt te-
tikçilik görevi üstleniyor. Biz demokrasi 
dedikçe, terör örgütü silaha sarılmaktadır. 
Biz hak ve özgürlük dedikçe, ilerleme ve 
büyüme dedikçe, terör örgütü kan dökme-
ye başlamaktadır. Bu oynanan oyunu da 
milletimizin iyi görmesini, iyi okumasını 
istiyorum. Ve bu noktada bir hususun da 
altını çizmek istiyorum:

Değerli arkadaşlarım... Bu ülkenin şehitleri, 
bizim, hepimizin şehitleridir. Biz onlar sa-
yesinde varız, onlar sayesinde nefes alıyor, 
onlar sayesinde bu topraklar üzerinde em-
niyet ve huzur içinde yaşamımızı idame et-
tiriyoruz. Şehitlerimiz ortak olduğu kadar, 
terör meselesi de bizim ortak meselemizdir, 
bu ülkenin, bu milletin ortak sorunudur. 
Bizden önceki iktidarlar döneminde de bu 
mesele vardı. 30 yıldır her iktidar dönemin-
de ay yıldızlı bayrağımıza sarılı tabutlar 
geldi. Meseleyi çözmek yönünde atılan 
adımlar her zaman akamete uğradı. Mesele-
yi çözmeye en fazla yaklaşıldığı, konjonktü-
rün en uygun olduğu zamanlarda fırsat de-
ğerlendirilmedi, gerekli adımlar atılmadı. 
Terör meselesini siyasi bir istismar aracına 
dönüştürmek, en az terörün kendisi kadar 
tehlikelidir ve bu ülkeye, bu ülkenin kardeş-
liğine, en az terör kadar zarar verir.

Defalarca ifade etmeme rağmen, halen şehit 
cenazeleri, şehitlerimize en büyük saygısız-
lık olarak siyasi bir mitinge dönüştürülmek 
isteniyor. Sırf hükümeti sıkıştırmak için, 
şehitleri istismar etmek siyaset etiğiyle, 

insanlıkla, vicdanla nasıl bağdaşır? Herkesi 
sorumlu davranmaya, bu ülkenin ortak me-
selesine, bu ülkenin ortak şehitlerine karşı 
daha sağduyulu davranmaya davet ediyo-
rum. Tepkiler terör örgütünü sevindirme-
meli, tersine, birliğimizi, kardeşliğimizi, 
bütünlüğümüzü pekiştiren bir üslup içinde 
olmalı. O şehit ailelerinin, o anne babaların, 
nişanlı kızların, şehit eşlerinin gösterdiği 
vakarın, sabrın, tahammülün istismar pe-
şindeki siyasetçilere ders olmasını diliyor, 
şehit cenazelerinden siyaset ve siyasetçi eli-
nin derhal çekilmesini temenni ediyorum.

Değerli arkadaşlarım, çok değerli ihracat-
çılar...

Biz, her şeye rağmen barış çağrılarımızı, 
adalet ve hukuk çağrılarımızı yüksek sesle 
haykırmaya devam edeceğiz. Biz her şeye 
rağmen, tüm engellemelere, tüm provokas-
yonlara rağmen demokrasi mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Biz her şeye rağmen, kardeş-
lik için, milli birlik ve bütünlük için yüreği-
mizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Çün-
kü biz şunu biliyoruz: Bu ülkenin refahı, bu 
ülkenin huzuru, istikrarı, kalkınması, büyü-
mesi demokrasiden geçiyor, kardeşlikten 
geçiyor, barış mücadelesinden geçiyor. Bu 
hissiyatı sizlerin de paylaştığını biliyorum.

Bir kez daha, Türkiye için, milletimiz için 
ortaya koyduğunuz özverili ve başarılı per-
formanstan dolayı sizleri kutluyorum. Ba-
şarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin Olağan Genel Ku-
ruluna başarı dileklerimi iletiyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli delegeler, ulusal ve uluslararası ku-
ruluşların değerli temsilcileri, saygıdeğer 
katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, 
sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Binyıl 
Kalkınma Hedefleri Bölgesel Konferansı 
dolayısıyla sizleri ülkemizde ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Konuşmamın hemen 
başında, bu son derece anlamlı ve önemli 

organizasyonun gerçekleşmesinde emeği 
olan Bakanlıklarımıza, Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığımıza, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı ve Birleşmiş 
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
temsilcilerine teşekkür ediyorum. 

Binyıl Kalkınma Hedefleri, bundan tam 
10 yıl önce, yeni bir binyıla girerken, dün-

İstanbul | 9 Haziran 2010 

Binyıl Kalkınma Hedefleri +10 
Bölgesel Konferansı
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yanın en acil meselelerine ortak çözümler 
üretmek amacıyla kabul edildi. Açlığın, 
yoksulluğun, işsizliğin, cinsiyet ayrımının, 
az gelişmişliğin, hastalıkların insanlığın 
kaderi olamayacağı anlayışından hareket 
ediyordu. İnsanlığa umut veriyordu; dün-
yamıza, dayanışma ve paylaşma adına yeni 
bir ufuk çiziyordu. Evet, bugün, bu kararla-
rın alınmasının 10’uncu yılında, o günkü 
hedeflere çok yaklaşılmadığını görüyoruz. 
Önümüzde 5 yıl var ve bu 5 yıl içinde de 
hedeflerin yakalanamayacağı görülüyor. 
Ama umutsuz değiliz. 10 yıl önce atılan bu 
büyük ve anlamlı adım, insanlık adına bir 
umuttur ve bu hedeflere ulaşılabilmesi de 
elbette mümkündür. 

Şunu artık açıkça görüyoruz değerli dost-
larım... Dünya bu sorunlarla geleceğe sağ-
lıklı şekilde yürüyemez; dünya ve insanlık 
bu sorunları aşmadığı, aşamadığı müddet-
çe mutlu ve huzurlu yarınları inşa edemez. 
Onun için vazgeçme seçeneğimiz bulun-
muyor, hedefleri ıskalama, hedeflerden 
sapma lüksümüz bulunmuyor. Daha fazla 
gayret edecek, bu meselelere daha sami-
mi şekilde eğilecek, dayanışmayı daha da 
sıkılaştıracak ve bu hedefleri er ya da geç 
yakalayacağız. Bakınız... Günümüzde, dün-
ya genelinde 1 milyarın üzerinde insan 
yetersiz besleniyor. Gelişmekte Olan Ülke-
lerde yaklaşık 1.5 milyar kişi günlük 1.25 
doların altında bir harcamayla yaşamını 
sürdürmeye çalışıyor. Yaklaşık 1 milyar 
insan okuma yazma dahi bilmiyor. Yine 1 
milyara yakın insan temiz içme suyuna eri-
şim sağlayamıyor ve 34 milyon insan HIV 
virüsünün tehdidi altında yaşıyor. Bunlara 
ek olarak, çevrenin hızla kirlendiğine, ik-

limin değiştiğine, kitle imha silahlarının, 
nükleer silahların dünyamızı tehdit eder 
boyutta yaygınlaştığına şahit oluyoruz.

Bütün bunlardan çok daha ciddi bir başka 
sorun da artık daha fazla gündemimizde 
yer alıyor... Gerek gelir dağılımındaki 
eşitsizlik, gerek uluslararası ilişkilerdeki 
adaletsizlik, medeniyetleri karşı karşıya 
getirmeye çalışan kirli odaklara fırsat 
zemini oluşturuyor. Dünyanın farklı böl-
geleri, farklı coğrafyaları, farklı kültür 
ve medeniyet havzaları, küreselleşen bir 
dünyada daha fazla birbirlerini tanımaları 
beklenirken, tahrikler neticesinde birbi-
rine karşı kutuplaşabiliyorlar. Irkçılığın, 
ayrımcılığın gizli bir şekilde yükseldiği-
ne; inançlara saygının, bir arada yaşama 
kültürünün yıpratılmak istendiğine şahit 
oluyoruz. Yaşamakta olduğumuz küresel 
finans krizini çok iyi analiz etmek, çok iyi 
okumak ve tüm dünya ülkeleri olarak gere-
ken dersleri çıkarmak zorundayız.

Son kriz, mevcut parametrelerle, mevcut 
şartları muhafaza ederek geleceğe sağlıklı 
şekilde yürüyemeyeceğimizi açıkça ortaya 
koydu. Yoksulluğa, açlığa, işsizliğe sırtını 
dönen bir dünyanın, ortaya çıkan küresel 
sonuçlardan kendisini uzak tutamayacağı 
da yine bu krizde test edilmiş oldu. Şu 
gerçeği de bir kez daha gördük ki, küre-
sel sorunlarla, ancak küresel dayanışma 
yoluyla mücadele edebiliriz. Bu hedeflere 
ulaşabilecek, bu mücadeleyi başarıyla 
sonuçlandırabilecek birikime ve kaynağa 
dünya fazlasıyla sahiptir değerli dostla-
rım. Bugün, küresel sorunlardan, yok-
sulluktan, açlıktan, hastalıklardan, çevre 
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kirlenmesinden, terörden kendisinin uzak 
olduğunu zannedenler, bu sorunların bir 
gün gelip kendi kapılarını da çalacağı ger-
çeğiyle artık yüzleşmek durumundadırlar.

Bakınız... İspanya ile Türkiye’nin, 2005 
yılında Birleşmiş milletler çatısı altında 
başlattıkları Medeniyetler İttifakı girişimi, 
küresel sorunlara küresel çözümler üre-
tebileceğine dair son derece anlamlı bir 
örnek olmuştur. Türkiye ve İspanya, tarih 
boyunca birlikte yaşama, hoşgörü içinde 
birlikte varolabilme tecrübesine sahip ül-
keler. Biz, Türkiye ve İspanya Başbakanları 
olarak, bugün dünyamızda tırmanan hoş-
görüsüzlüğe karşı bir girişim başlattık ve 
şu anda 100’den fazla ülke ve uluslararası 
kuruluşu bu girişimin dostlar grubuna da-
hil ettik. Madrid’de, İstanbul’da, iki hafta 
önce Rio’da zirveler gerçekleştirdik. Gele-
cek yıl Katar’da 4’üncü zirveyi yapıyoruz.

Biz tüm dünyaya, birlikte yaşamanın 
mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. 
Tüm dünyaya, barışın mümkün olduğu-
nu, hoşgörünün, diyaloğun mümkün ol-
duğunu, kısacası alternatif bir dünyanın 
mümkün olduğunu ispat etmenin samimi 
mücadelesini veriyoruz. Aynı mücadeleyi 
ekonomide de vermek mümkün. Aynı 
mücadeleyi uluslararası hukukun işletil-
mesinde de vermek mümkün. Aynı mü-
cadeleyi hastalıklarla mücadelede, terörle 
mücadelede de vermek mümkün. 

31 Mayıs’ta Akdeniz’de uluslararası hukuk 
adına çok büyük bir ihlal yaşandı. İsrail 
komandoları, Gazze’ye insani yardım götü-
ren, yolcuları da 32 farklı ülkeden sivil yar-

dım gönüllüleri olan gemilere saldırdı ve 
tam 9 masum insani yardım gönüllüsünü 
katletti, 24 kişi yaralandı. Uluslararası su-
larda gerçekleşen ve tamamen hukuksuz 
olan bu saldırı karşısında bir kez daha ses-
siz kalmak, bu saldırıyı daha öncekiler gibi 
bir kez daha görmezden gelmek, insanlık 
vicdanında yeni bir yara açacaktır. Bir dev-
let tarafından sorumsuzca, düşüncesizce, 
korkmadan, çekinmeden yürütülen bu hu-
kuk ihlalleri, insanlığın adalet duygusunu 
zedeleyecek, uluslararası örgütlere güveni 
daha da azaltacaktır. Eğer küresel barış 
diyorsak, eğer küresel sorunlara çözüm 
bulmak zorunda olduğumuzun samimi şe-
kilde bilincindeysek, bu tür hukuksuzluk-
lara karşı da insani bir duruş, adil bir du-
ruş, kararlı ve cesur bir duruş sergilemek 
durumundayız. Sessiz kalanlar, tepkisiz 
kalanlar, görmezden gelenler, sadece bu 
katliamlara ortak olmakla kalmaz, gelecek-
te de yeni saldırıları meşrulaştırmış, yeni 
saldırılara destek vermiş olurlar. 

Bakınız... Biz, Türkiye olarak, bölgemizde 
nükleer silah istemediğimizi, nükleer teh-
dit istemediğimizi her fırsatta ifade ettik 
ve ediyoruz. Nitekim, Türkiye ile Brezilya, 
İran’ın nükleer çalışmalarında kullanacağı 
yakıt konusunda son derece önemli bir 
girişimi birlikte başarıyla sonuçlandırdı-
lar ve bölgesel ve küresel barış adına bir 
diplomasi zaferi elde ettiler. Ancak, İran’ın 
nükleer silah sahibi olması karşısında hak-
lı bir hassasiyet gösteren uluslararası top-
lum, aynı şekilde bölgedeki diğer ülkelerin 
nükleer silahları karşısında da tepki gös-
termeli, ortaya tatmin edici bir reaksiyon 
koymalıdır. Eğer bu yapılmazsa, İran’a gös-
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terilen tepki başka ülkelerden esirgenirse, 
İran’a ambargo tartışılırken başka ülkeler 
görmezden gelinirse, bunun insanlığa da, 
bölgeye de, dünyamıza da yararlı sonuçlar 
doğurmayacağı görülmelidir. Kendisini in-
cinmiş, örselenmiş, itilmiş hisseden, ada-
letsizliğe uğradığı hissine kapılan insanlar, 
telafisi zor bir umutsuzluğa sevk edilmiş 
olunur.

Bunları artık görmek durumundayız de-
ğerli dostlarım... Bu sorunlar karşısında 
daha dik ve daha tutarlı bir duruş sergi-
lemek durumundayız. Dünyadaki hiç bir 
devlet, işlediği suçların, ihlal ettiği hukuk 
kurallarının karşılıksız kalmayacağını ar-
tık görmelidir; bu devletlere bu adil duruş 
artık gösterilmelidir.

Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlarım...

Türkiye olarak, Binyıl Kalkınma Hedefle-
rinin gerçekleştirilmesine başından beri 
büyük önem atfettik ve bu hedefleri aynı 
zamanda küresel kalkınma ilkeleri olarak 
da benimseyerek, kendi kalkınma prog-
ramlarımıza entegre ettik. Biz göreve gel-
diğimizde, yedi buçuk yıl önce, Türkiye’de 
yoksulların nüfusa oranı, uluslararası 
standartlara göre söylüyorum, yüzde 26.9 
iken, bugün yüzde 17 seviyesine geriledi. 
Günlük geliri 1 doların altında olan nüfus, 
2002’de binde 2 iken, bunu da 2006 itiba-
riyle sıfırladık. 2002’de yüzde 1.35 olan 
gıda yoksulluğu oranını, 2008 itibariyle 
binde 5’e çektik. İşsizlik noktasında, kü-
resel krizin etkisiyle bir miktar artış oldu 
ve oran yüzde 14’e ulaştı. Ancak, küresel 
krizin etkilediği diğer ülkelerle kıyaslandı-

ğında, işsizlikteki artış sınırlı oldu ve son 
aylarda ciddi oranlarda düşüşlere şahit 
olmaya başladık.

Sağlık alanında “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı”nı hayata geçirdik. Bu Program-
la, sağlık güvencesinin alanının genişle-
tilmesini ve hizmette kalitenin arttırılma-
sını hedefledik ve örnek teşkil edebilecek 
ilerlemeler gerçekleştirdik. 5 yaş altı ölüm 
hızı, 1993’te yüzde 61 ve 2002’de yüzde 
37 iken, bu oranı da 2008 itibariyle yüzde 
23.9’a çektik. 2015’te oranın yüzde 20’ye 
kadar gerileyeceğini hedefliyoruz. Bebek 
ölüm hızlarında Türkiye yine önemli ba-
şarı elde etti. 2002 sonunda bebek ölüm 
hızı bin canlı doğumda 29 iken, bunu da 
2008’de bin canlı doğumda 17’ye kadar 
indirdik. Bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm 
hızlarında, dikkatinizi çekiyorum, 2015 
hedeflerine şimdiden ulaşmış durumda-
yız. Doğum sırasında anne ölüm oranları 
1998’de yüz binde 49 idi. Sağlıkta dönü-
şüm programımızda bu meseleye öncelik 
verdik ve oranı, yüz binde 19.4’e kadar 
çektik.

İlköğretimde okullaşma oranını yüzde 
95’ten yüzde 98.5’e çıkardık. Kadınlarda 
okullaşma oranını yüzde 90.8’den yüzde 
97.8’e çıkardık. Yedi buçuk yılda Türkiye 
genelinde 143 bin yeni derslik inşa ettik, 
71 yeni üniversite kurduk, okullara toplam 
739 bin bilgisayar gönderdik. Cumhuriyet 
tarihimizde ilk kez, eğitime ayrılan bütçe 
bütün diğer kalemlerin önüne geçerek ilk 
sırada yer aldı ve bu şekilde devam ediyor. 
Özellikle kız çocuklarına ve kadınlara yö-
nelik kampanyalar düzenleyerek, kadın 
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nüfusun okullaşmasını ve okuma yazma 
öğrenmesini teşvik ettik.

Rakamlar bu şekilde devam ediyor değerli 
arkadaşlarım... İlgili bakan arkadaşım, Bin 
Yıl kalkınma Hedeflerine ilişkin gerçekleş-
meleri yarın yapacağı basın toplantısıyla 
daha ayrıntılı şekilde açıklayacak. Gerek 
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, gerek Avrupa 
birliği katılım müzakereleri, gerekse de 
kendi hedef lerimiz doğrultusunda her 
alanda çok kapsamlı ve çok boyutlu re-
formlar uyguluyor ve son derece başarılı 
sonuçlar elde ediyoruz. Ulusal kalkınma 
mücadelemizin yanısıra, bölgesel ve kü-
resel dayanışma noktasında da üzerimize 
düşeni imkanlar ölçüsünde gerçekleştiri-
yoruz.

Türkiye, En Az Gelişmiş Ülkelerin Binyıl 
Kalkınma Hedeflerini karşılamakta yaşa-
dıkları güçlüklerin bilincinde olarak Gü-
ney-Güney İşbirliğini ön plana çıkarıyor ve 
Resmi Kalkınma Yardımı taahhütlerini ye-
rine getirmeye devam ediyor. Son yıllarda 
uluslararası alanda, “yükselen donör ülke” 
olarak tanımlanan Türkiye, 2008 yılında 
780 milyon ABD doları tutarında Resmi 
Kalkınma Yardımında bulundu. Türk İş-
birliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafın-
dan çok sayıda ülkeye yönelik teknik yar-
dım faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye’deki 
mevcudiyeti çok eskiye dayanan Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı ile olan or-
taklığımızın sonucunda önemli projeleri 
tamamladık. Birleşmiş Milletler Avrupa 
Ekonomik Komisyonunun Binyıl Kalkın-
ma Hedeflerinin karşılanması sürecindeki 
rolünü önemsiyoruz. Bölge ülkelerinin 

ortak sorunları için bir çözüm penceresi 
sunan Avrupa Ekonomik Komisyonunun 
faaliyetlerini destekliyoruz. 

Değerli katılımcılar...

60’ıncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
marjında gerçekleştirilen “2005 Dünya 
Zirvesi”nde, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin 
sağlanmasında ciddi eksiklikler olduğu 
konusunda görüş birliğine varılmış ve 
devletlerin çabalarını arttırması yönünde 
telkinde bulunulmuştu. Eylül ayında ger-
çekleştirilecek Birleşmiş Milletler 65’inci 
Genel Kurulu marjında düzenlenecek 
Binyıl Kalkınma Hedefleri konulu yüksek 
düzeyli etkinlikte 10 yılda kaydedilen iler-
leme ele alınacak. Bu bakımdan, düzenle-
mekte olduğumuz Bölgesel Konferansın 
sonuçları Eylül ayındaki etkinliğe ışık 
tutacaktır. Bu konferans, Eylül ayındaki 
etkinliğe ışık tutacağı gibi, dayanışma ve 
paylaşma noktasında da tecrübelerimizin 
artmasına eminim ki zemin hazırlayacak-
tır.

İnsanlık adına, bölgemiz adına, dünyamız 
adına gerçekten çok büyük önem taşıyan 
bu hedefleri Türkiye olarak çok önemse-
diğimizi tekrar etmek istiyorum. Son yedi 
buçuk yılda kaydettiğimiz ilerlemeyle, 
hedeflere çok yaklaştık ve belirlenen tarih 
öncesinde tüm hedeflere ulaşmayı arzula-
dığımızı ifade etmek isterim. Bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, Konferansa 
başarılar diliyor, bir kez daha tüm konuk-
lara hoş geldiniz diyerek, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli konuklar, değerli katılımcılar… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor, bu yıl 
altıncısını gerçekleştirdiğimiz Yatırım 
Danışma Konseyi Toplantısına verdiğiniz 
çok değerli katkılardan dolayı sizlere te-
şekkür ediyorum. Uluslararası bir toplantı 
nedeniyle Konsey’in öğleden önceki oturu-
muna katılamadım. Bakan arkadaşlarım 
bana ayrıntıları ilettiler. Öğleden sonraki 

oturumda beraber olacak, değerli görüşle-
rinizi not etme fırsatı bulacağım.

Değerli katılımcılar, değerli dostlarım…

Türkiye, Yatırım Danışma Konseyi, ku-
rulduğu andan itibaren gerçekten önemli 
başarılara imza attı. Bizim, ülke olarak 
uluslararası yatırımları çekme yönünde 

İstanbul | 10 Haziran 2010 

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 
Altıncı Toplantısı
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gösterdiğimiz gayret, sizin katkılarınızla, 
tavsiyelerinizle pekişti ve Türkiye bu alan-
da rekor seviyeler elde etti. Son yıllarda 
küresel mali piyasalarda yaşanan dalga-
lanmalara paralel olarak azalan küresel 
sermaye akımlarına rağmen, uluslararası 
yatırımcılar Türkiye’yi tercih etmeye de-
vam etti. Türkiye’ye, 2007 yılında 22 mil-
yar dolar, 2008 yılında 18.3 milyar dolar 
ve 2009 yılında 7.7 milyar dolar seviye-
sinde uluslararası doğrudan yatırım girişi 
gerçekleşti.

Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar nez-
dinde artan cazibesi diğer ülkeler ile yapı-
lan kıyaslamalara da yansıdı. 2009 Dünya 
Yatırım Raporu’na göre, dünya toplam 
uluslararası doğrudan yatırım girişleri 
2007 yılındaki tarihi rekor seviyesi olan 1 
trilyon 979 milyar dolardan, 2008 yılında 
yaşanan finansal ve ekonomik krizin et-
kisiyle yüzde 14’lük bir düşüşle 1 trilyon 
697 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 
Bu düşüşe rağmen, Türkiye, dünya toplam 
uluslararası doğrudan yatırım girişleri 
içindeki payını korumayı başarmıştır. 
2008 yılında çektiği 18.3 milyar ABD 
Doları tutarındaki uluslararası doğrudan 
yatırım ile, Türkiye, 2007 yılına göre 5 sıra 
yükselerek dünya genelinde 20’inci sıra-
da, gelişmekte olan ülkeler arasında ise 
9’uncu sırada yer almıştır.

Ayrıca, 2005 yılından itibaren Türkiye, 
dünya toplam uluslararası doğrudan ya-
tırım girişleri içindeki yüzde 1 düzeyinde 
olan payını 2008 yılına dek devam ettirme-
yi başarmıştır Benzer trendin önümüzdeki 
yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. 

Uluslararası yatırımlar noktasında elde 
ettiğimiz seviyede hiç şüphesiz siz değerli 
dostlarımızın büyük rolü oldu. Bugün ger-
çekleşen toplantı da, önceki 5 toplantı gibi, 
inanıyorum ki önümüzdeki dönem çalış-
malarımıza ışık tutacaktır. Bu nedenle siz 
değerli üyelerimize ülkem ve şahsım adına 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli konsey üyeleri…

Tüm dünyada etkisini hissettiren küresel 
ekonomik kriz; zamanında alınan tedbir-
ler sayesinde ülkemizde en az etki ile atla-
tılıyor. Bu gelişmeler piyasalar tarafından 
da olumlu karşılanmış ve birçok ülkenin 
kredi notunun düşürüldüğü bir dönem-
de Türkiye’nin notu dört ayrı kuruluş 
tarafından yükseltilmiştir. Ayrıca, OECD 
ve Avrupa Birliği Komisyonu gibi birçok 
uluslararası kuruluş da Türkiye’yi krizden 
en hızlı çıkacak ülkeler arasında saymış-
lardır. Nitekim, Türkiye 2009 yılının son 
çeyreğinde krizin olumsuz etkilerinden 
sıyrılarak hızla büyümeye başlamıştır. 
2009 yılının son çeyreğindeki yüzde 6’lık 
büyüme ile Türkiye 2009 yılında, ulusla-
rarası kuruluşların beklentilerinden daha 
olumlu bir tablo sergilemiştir. 

Netice olarak uluslararası kuruluşlar da 
Türkiye’nin ekonomik potansiyelini fark 
ederek, birkaç ay önce Türkiye için yap-
tıkları tahminleri yukarı yönde revize 
etmek zorunda kaldılar. Örneğin, Ekim 
2009 tarihinde IMF 2010 için Türkiye’nin 
ekonomik büyümesini yüzde 3.7 olarak 
tahmin etti, 6 ay sonra, Nisan 2010’da yap-
mış olduğu yeni bir tahminde Türkiye’nin 
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ekonomik büyümesini yüzde 5.2 olarak 
belirledi. Ondan yaklaşık bir ay sonra, 28 
Mayıs 2010 tarihinde ise bu tahminini 
6.2’ye çıkarttı. Aynı şekilde OECD Kasım 
2009 tarihinde yüzde 3.7 büyüme tahmi-
ninde bulunurken, Mayıs 2010 tarihinde 
yaptığı yeni bir çalışmada bu tahminini 
6.8’e çıkarttı. 

Dünya piyasalarında yaşanan olumsuzluk-
ları hızlı bir şekilde aşmak gayesiyle önü-
müzdeki dönemde bazı alanlara öncelik 
veriyoruz. Rekabet gücünün ve istihdamın 
artırılması, beşeri gelişme ve sosyal daya-
nışmanın güçlendirilmesi, bölgesel geliş-
mişlik farklarının azaltılması ve kamu hiz-
metlerinin sunumunda kalite ve etkinliğin 
artırılması Orta Vadeli Programımızla ka-
muoyuna duyuruldu. Yine son dönemde, 
kamu maliyesi politikalarına uzun vadeli 
öngörülebilirlik getirmek, ekonomide gü-
ven ve istikrarı güçlendirmek amaçlarıyla 
mali kural kanun tasarısını hazırladık, 
TBMM’ye gönderdik.

Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin yatırım-
cılar açısından daha istikrarlı bir yapıya 
kavuşturulmasına yönelik önlemlerimiz. 
Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme oran-
larına sahip olabilmesinde en büyük ro-
lün özel sektör yatırımlarına düştüğünü 
biliyoruz. Bu nedenle, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve yatırımcılarımızın kar-
şılaştığı idari ve bürokratik engellerin as-
gari düzeye çekilmesi, iktidara geldiğimiz 
günden bu yana, hükümetimizin öncelikli 
politika alanları arasında yer aldı ve yer 
almaya da devam ediyor. 

“Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koor-
dinasyon Kurulu” çalışmalarımız sürü-
yor; bugün 6’ıncısını gerçekleştirdiğimiz 
Yatırım Danışma Konseyi yine düzenli 
şekilde toplanarak çalışmalar yürütüyor. 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı bünyesinde Türkiye’deki yatırım-
cılara birçok alanda destek sağlıyoruz. Bu-
güne kadar Ajans yerli yabancı yatırımcı 
farkı gözetmeksizin, yüzlerce yatırımcı ile 
görüşüp yatırımcıların birçok sorununa 
çözümler üretti ve üretmeye devam ediyor. 
Dünya Bankası’nın 2008 yılında yapmış 
olduğu bir ankette, Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı 181 ulusal yatı-
rım ajansı arasında dünyanın en iyi perfor-
mans gösteren 15’inci yatırım ajansı oldu. 
Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi 
çalışmalarında uluslararası kuruluşlar ile 
işbirliğimizi sürdürüyor ve uluslararası 
kuruluşların değerli katkılarından yarar-
lanmaya devam ediyoruz. 

Sayın üyeler…

2008 yılından itibaren, dünya genelindeki 
olumsuz tabloya rağmen, bizler yapısal re-
formlarımızı büyük bir kararlılık ve sürek-
lilik ile uygulamaya devam ettik. Ayrıntısı-
na girmiyorum… Kayıt Dışı ile mücadele, 
İstihdam Stratejileri, Enerji Projeleri, Yeni 
bölgesel teşvik uygulaması, KOBİ’lerin 
desteklenmesi, Tek Adımda Yatırım Bü-
roları bu çalışmalarımızdan yalnızca bir 
kaçı. Bu süreçte yapmamız gereken daha 
çok iş bulunduğunu biliyoruz. Yedi buçuk 
yıldır, popülizme asla ve asla tevessül et-
medik, bu noktada hassasiyetimizi sürdü-
rüyoruz. Türkiye’de siyasetin önemli bir 
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hastalığı olan seçim ekonomisine aynı şe-
kilde prim vermedik. Para politikalarında, 
mali politikalarda tam bir kararlılık içinde 
olduk ve bu kararlılığın sonuçlarını aldık, 
almaya devam ediyoruz.

Vatandaşımızla kurduğumuz sağlıklı ileti-
şim, tüm gelişmeleri, tüm tedbirleri, açık 
ve şeffaf şekilde onlarla paylaşmamız, 
istikrar ve güven zeminin pekişmesini 
sağladı. Seçimler konusunda aynı şekilde 
kararlı bir tutum sergiliyor, seçimlerin 
zamanında yapılması konusunda hiçbir 
taviz vermiyoruz. Ülke içinde güven ve 
istikrar ortamını, Anayasa değişikliği ile, 
Milli Birlik ve Kardeşlik süreci ile farklı 
bir boyuta taşıyoruz. Dış politikadaki 
aktif tavrımız, Türkiye’nin dış ticaretine, 
turizmine, uluslararası yatırımlara olumlu 
yansıyor ve bunun da olumlu sonuçlarını 
aldık, almaya devam ediyoruz.

Türkiye büyük bir değişim sürecinden 
geçiyor. Türkiye, dünyanın takdirle izle-
diği reformları kararlılıkla gerçekleştiri-
yor. Bu şekilde devam etmeye, Türkiye’yi 
büyütmeye, mevcut sorunları da tek tek 
aşarak Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına yükseltme hedefimizde 
kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu süreçte siz de-
ğerli dostlarımızın elbette önemli katkıları 
oldu. Tavsiyelerinizle, önerilerinizle, ışık 
tutan, yol açan yapıcı eleştirilerinizle her 
zaman yanımızda oldunuz. Sözü sizlere 
bırakmadan önce bir kez daha konuğu-
muz olduğunuz ve değerli katkılarınız için 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle selamlı-
yorum.
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Sayın Kurul Üyeleri, değerli katılımcılar, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Kurulduğu yıl olan 1983’den beri, 21’inci 
toplantısını yaptığımız Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu’na 12’nci defa başkanlık 
etmekten büyük memnuniyet duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. Bu istikrarlı tablo, 
bizim, bilim teknoloji ve yenilik çalışmala-
rına ne kadar önem verdiğimizin bir gös-
tergesidir. Bu toplantıların düzenli olarak 
yapılması için gösterdiği gayret nedeniyle, 
Kurulun sekretarya görevini yürüten 
TÜBİTAK’a da teşekkür ederim.

Değerli arkadaşlarım…

Dünyaya baktığımızda güçlü ekonomile-
rin ancak bilim, teknoloji ve yenilik ekse-
ninde sürdürülebilir bir rekabet gücüne 
eriştiğini görüyoruz. Hedefimizi, ülkemi-
zin rekabet gücünü artırarak, dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına girmek olarak 
belirledik. Bu hedefe ulaşmak, Ar-Ge ve 
yenilik çalışmalarında son yıllarda yaka-
ladığımız ivmenin daha da artırılmasıyla 
mümkün olacaktır.

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Sistemi-
miz, Bilim ve Teknolojiden sorumlu Devlet 
Bakanımızın koordinasyonunda, güçlü bir 
şekilde yürüyor. Bizim bu konudaki terci-
himiz de, diğer pek çok alan gibi adem-i 
merkeziyetçi sistemdir. Tüm yumurtaları 
aynı sepete koymak istemiyoruz. Zaman 
zaman mükerrerlikten söz edenler, mer-
kezi sistemleri tercih edenler olabilir. 
Bilimde mükerrerlik yoktur. Onun yerine 
farklı düşünme, farklı yöntem ve farklı 
sonuçlar vardır. Yenilik dediğimiz şey, bil-
ginin farklı ve üretken kullanımı sonunda 
yeni neticeler elde etmek, onları sosyal ve 
ekonomik yarara dönüştürmek değil mi-
dir? Bizim tercihimiz, her alanda olduğu 
gibi, bu alanda da demokrasinin armonisi 
içinde çeşitliliktir. 

Ülkemizin refah toplumu olma yolundaki 
çabalarında araştırma, geliştirme ve ye-
nilik çalışmalarının rolünün çok önemli 
olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir kalkın-
ma, üretilen her mal veya hizmete artı de-
ğer eklenmesiyle mümkündür. Günümüz-
de artı değer eklemenin bilinen en önemli 
yolu da Ar-Ge ve yenilik çalışmalarından 

Ankara | 22 Haziran 2010 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
21. Toplantısı
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geçiyor. Üniversitelerimizde, kamu araştır-
ma enstitülerinde ve özel sektörde çalışan 
bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın 
ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda ürettiği 
bilgileri hızla yaşama geçirecek mekaniz-
maları çoğalttık. Yeni programlar aracılığı 
ile bu mekanizmaları daha da çeşitlendir-
menin çabasındayız. 

Değerli arkadaşlarım…

Yaklaşık 6 yıl önce, Eylül 2004 yılında yapı-
lan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 
10. toplantısında şunları söylemiştim; ‘’Biz 
hükümet olarak bilim, teknoloji ve yenilik 
çalışmalarından verimli sonuçlar alabil-
mek için, uygun ve yeterli destekleri, reka-
bet içinde vermek konusunda kararlıyız. 
Amacımız bilginin insanımız için zengin 
ve kaliteli bir hayatın aracı olmasını sağ-
lamaktır. Aynı zamanda ülkemizin çağdaş 
dünyadaki yerini, seviyesini, itibarını yük-
seltmektir.’’ 

Bu sözlerin üzerinden 6 yıla yakın zaman 
geçti. Bu yol haritamızda ne kadar başarılı 
olduğumuza baktığımızda gördüğümüz 
şudur: Ülkemiz, uygulanan doğru poli-
tikalarla, son yıllarda bilim, teknoloji ve 
yenilik alanında büyük bir atılımı gerçek-
leştirmiştir. Daha somut ifadelerle anlata-
cak olursak, 2002 ile 2008 yılları arasında; 
2008 sabit fiyatları ile Ar-Ge Harcamala-
rında üç kata yakın bir artış sağlanmıştır. 
Bu artış hızında Türkiye, Çin’den sonra 
dünyada ikinci ülkedir. Ülkemiz, dünyada 
araştırmacı sayısını en hızlı artıran ikinci 
ülke olmuştur. Bir sonraki toplantımızda, 
2009 verileri elimize ulaştığında, daha da 

başarılı sonuçlara ulaştığımızı hep birlikte 
göreceğiz. 

Özel sektörün Ar-Ge’ye ayırdığı finans 
kaynağı 2007 yılında tarihimizde ilk kez 
kamu kaynaklarından ayrılan miktarı aştı. 
Yine ilk kez 2008 yılında özel sektör Ar-Ge 
harcamalarında da kamuyu geçti. Özel sek-
törde çalışan araştırmacı sayısı 2002 yılına 
göre 2008 yılında 4.5 kat arttı. TÜBİTAK-
Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile özel 
sektöre 2000-2004 yıları arasındaki beş 
yıllık dönemde verilen toplam hibe destek, 
sabit fiyatlarla 360 milyon lira iken 2005-
2009 yılları arasındaki beş yıllık dönemde 
1.3 milyar liraya yükseldi. Yani yaklaşık 
4 kat arttı. 2005-2010 arasında, DPT’nin 
Üniversiteler, TÜBİTAK ve diğer kamu 
kurumlarına tahsis ettiği Teknolojik Araş-
tırma Sektörü yatırım ödeneği, 6.5 milyar 
liradır. Aynı yıllar için TÜBİTAK aracılığı 
ile akademik projelere verilen destek 50 
milyon liradan 680 milyon liraya çıktı. 
Yani 13 katlık bir artış gerçekleşti. 

Özel sektöre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
KOSGEB, Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı tarafından verilen Ar-Ge destekleri, 
destek mekanizmalarımızın çeşitliliğini 
ve zenginliğini göstermektedir. Projesini, 
uluslararası standartlarda hazırlayan özel 
sektör kuruluşları, üniversiteler ve kamu 
araştırma enstitüleri için destek mekaniz-
maları hazırdır, kaynak vardır. 2008 yılın-
da kabul edilen Ar-Ge Teşvik Yasası özel 
sektörden büyük ilgi gördü. 2008 ve 2009 
yıllarında, bu yasa imkanlarından yarar-
lanan 600 mükellefe 2 milyar liraya yakın 
Ar-Ge vergi indirimi sağlandı. Bu yasanın 
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olumlu sonuçlarını çok yakın bir gelecekte 
göreceğimizi umuyorum. Özel sektörü-
müzün verilen teşvikleri dikkatli ve amacı 
doğrultusunda kullanacağından eminim. 
Aksi takdirde, bu teşvikleri sürdürmemiz 
mümkün olamaz.

Sonuç olarak, hükümetimiz döneminde 
Ar-Ge ve yeniliğe yapılan doğrudan devlet 
yatırımları, ülkemizdeki yenilik çalışma-
larının artmasını ve bu alanlardaki ka-
pasitenin gelişmesini sağladı. Gerek ülke 
genelinde, gerekse özel sektördeki Ar-Ge 
faaliyetleri ve Ar-Ge harcamaları ile kamu 
destekleri arasında pozitif ve güçlü bir 
ilişki vardır. Hükümet olarak bu alandan 
hiçbir şeyi sakınmadık. Gerekli kaynağı 
aktardık. Dünyanın kriz içinde olduğu 
dönemde bile ek ödenek verdik. Bu alana 
giderek artan miktarda kaynak ayırarak, 
destek vermeye devam edeceğiz. 

Değerli Kurul Üyeleri…

Tüm olumlu gelişmelere rağmen, gelişmiş 
ülkelerle mukayese ettiğimizde, Ar-Ge ve 
yenilik çalışmalarında birlikte yakalaya-
bileceğimiz yeni fırsatlar ile kat edebilece-
ğimiz uzun bir yolumuzun olduğu açıktır. 
Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik potansiyelini 
ortaya çıkararak, rekabet gücünü artırmak 
ve sürdürülebilir kılmak hedefimizdir. Bu 
hedefe ulaşmada hepimize görev düşüyor. 
Ülkemiz genelinde, bölgelerimizde veya 
illerimizde, teknik olan veya olmayan her 
alanda yenilikçi düşünceyi yaygınlaştır-
malıyız. Bu çerçevede, yenilik çalışma-
larının, bölgelerimizin rekabet gücünü 
artırmasına yönelik olarak sürdürülmesi 

amacıyla, 57 ili kapsayan bölgesel Ar-Ge 
ve Yenilik Günleri yapılmıştır. Bu etkinlik-
lerde, Valilerimiz, Belediye Başkanlarımız, 
Rektörlerimiz ve Sanayi ve Ticaret Odala-
rımızla, yerel değerlerin Ar-Ge ve yenilik 
yoluyla ülkemizin refahına nasıl katkıda 
bulunabileceği, nasıl küresel değerlere dö-
nüştürülebileceği müzakere ediliyor. 2010 
sonu itibariyle Ar-Ge ve Yenilik Günleri, 
kalan illerde de yapılarak tüm yurtta ta-
mamlanmış olacaktır. 

Değerli katılımcılar…

Ülke koşullarına uygun yenilik politikala-
rının, üretkenliği ve ekonomik büyümeyi 
artıracağına inanıyoruz. Bu yaklaşım, sos-
yal, ekonomik, kültürel alanlardan savun-
maya kadar her alandaki sorunlara çözüm 
üretmede ve fırsatları yakalamada anahtar 
niteliğindedir. Nitekim, Sayın Bakanım Ali 
Babacan’ın da katıldığı OECD Bakanlar 
Konseyinde kabul edilen OECD Yenilik 
Stratejileri de bu gerçeğe işaret ediyor. Bu 
stratejiler, insanların yenilik faaliyetle-
rinde yetkinleşmesi, ekonomide yeniliğin 
tetiklenmesi, bilginin üretilmesi ve uygu-
lanması, yeniliğin küresel ve toplumsal 
ihtiyaçların karşılanmasında kullanılması, 
yenilik için yönetişim ve politika ölçütleri-
nin iyileştirilmesi olarak sıralanabilir. Hü-
kümet olarak Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
çalışmalarına olan stratejik yaklaşımımız 
en baştan beri sürmektedir. Bilim, Tekno-
loji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı 
2005-2010’nun içeriğine baktığınızda 
OECD’nin bugün gündeme getirdiği stra-
tejilerin birçoğunu bulabilirsiniz. Türkiye, 
bu alandaki gelişmeleri yakından takip 
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etmekte ve takdire şayan bir öngörüyle 
hayata geçirmektedir. 

Değerli katılımcılar…

Yetişmiş insan gücü, bilim, teknoloji ve 
yenilik sistemimizde en önemli faktördür. 
2005-2010 döneminde olduğu gibi, 2011-
2016 döneminde de bilim ve teknoloji 
insanı kaynağının geliştirilmesi en önemli 
önceliğimiz olacaktır. Ülkemizdeki Ar-Ge 
personeli sayısını artırmanın ve Ar-Ge per-
sonelinin mesleklere ve sektörlere göre da-
ğılımını iyileştirmenin hazırlığı içindeyiz. 
TÜBİTAK koordinasyonunda hazırlanan 
Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı Stratejisi 
ve Eylem Planı’nın çalışmaları sonuçlan-
mak üzeredir. Bu çalışmalar çerçevesinde, 
bütün paydaşların katılımı ile Bilim ve 
Teknoloji İnsan Kaynakları çalıştayları dü-
zenlendi. Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı 
Koordinasyon Komitesi kuruldu. 

Bir önceki toplantıda, bu komiteden gelen 
öneriler doğrultusunda, ilgili kurumları-
mızın getirdiği yeni düzenlemeleri birlikte 
izlemiştik. Başta Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve 
İçişleri Bakanlığımız olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. Tamam-
lanması gereken eylemlerin de ilgili ku-
rumlarımız tarafından en hızlı şekilde 
gerçekleştirileceğine inanıyorum.

Bilim teknoloji insan kaynakları alanında-
ki ulusal stratejinin, yeni uygulamaların 
oluşturulmasına ve geliştirilmesine viz-
yoner bir bakış açısıyla katkı sağlanması 
gerekiyor. Bu amaçla, TÜBİTAK koor-

dinasyonunda Bilim ve Teknoloji İnsan 
Kaynakları Stratejisi Danışma Kurulu 
oluşturuldu. Danışma Kurulundan bekle-
diğimiz, geleceğe yönelik önerilerin hazır-
lanmasıdır. Danışma Kurulu tarafından 
yapılan çalışmalar sonunda oluşturulan 
önerilerden bazıları, bugün, konuyla ilgili 
ek karar taslakları olarak Kurulumuzun 
onayına sunulacaktır. Amacımız bilim in-
sanlarına, araştırmacılara uygun ortamın 
hazırlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım…

Hükümet olarak başlattığımız Ar-Ge ve 
yenilik seferberliği meyvelerini vermeye 
başladı. 19’uncu toplantımızda otomotiv 
ve 20’nci toplantımızda da makine imalat 
sektöründeki Ar-Ge çalışmalarının sonuç-
larını değerlendirmiştik. Bugün de sa-
vunma sanayindeki gelişmeleri yine özel 
sektörün ve kamu sektörünün içindeki 
temsilcilerinden dinleyecek ve izleyeceğiz. 
Bilindiği üzere, savunma ve uzay araştır-
maları bizzat kendi himayeme aldığım 
alanlardır. Bu iki alan, geleceği çizen, stra-
tejik önemi çok büyük ve günlük hayatta 
karşımıza çıkan birçok teknolojiyi doğu-
ran veya bu teknolojileri kendi amaçları 
doğrultusunda kullanan özelliğe sahiptir. 
Bu alanları, devletimizin bekasının, mil-
letimizin güvenliğinin, olmazsa olmazları 
olarak görüyoruz.

Bakınız, daha önceleri, ihtiyaç duyulan 
savunma araç-gereç ve mühimmatları 
ithalat yoluyla, satanın verdiği ile yeti-
nilerek sağlanıyordu. Bunlar, ülkemizde 
üretilse bile teknolojinin transfer edildiği 
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kaynağın izin verdiği kadar bilgi ve tekno-
loji sahibi olunabiliyordu. Tabii başkasının 
silahı ile, gözü, kulağı, bilgi ve teknolojisi 
ile ne kadar güvenlik sağlanabileceğini siz-
lerin takdirine bırakıyorum. 1990’lardan 
itibaren, TSK’nın Türk bilim insanlarına 
ve mühendislerine güveni, TÜBİTAK ens-
titüleri, üniversiteler ve özel sektörün gay-
retleri sonunda, “Bunlar bizim ülkemizde 
yapılamaz” söylemi yerini, “kritik teknolo-
jilerin milli olarak üretilmesi” kararlılığına 
bıraktı. Özellikle 2005 yılından itibaren, 
savunma ve uzay araştırmalarını hima-
yem altına aldıktan sonraki dönemde, söz 
konusu alanlara, daha önceki dönemlerde 
ayrılan kaynağın kat be kat fazlasını sağla-
dık. 

2006-2010 arasında TÜBİTAK Savunma 
Araştırmaları programı çerçevesinde 46 
projeye 558 milyon lira ödenek tahsis edil-
di. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Müste-
şarlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın 
ortak faaliyetleri ve kaynaklarının müş-
terek kullanımı ile bu alanlarda önemli 
adımlar atıldı. Bugün üniversitelerimizde, 
özel sektörde ve TÜBİTAK enstitülerinde 
bu doğrultuda büyük bir çaba harcanıyor 
ve çalışmalar sürdürülüyor. Bu atılım 
devam etmekte ve sonuca ulaşmaktadır. 
Artık Türkiye savunma alanında ihracatçı 
bir ülke haline geldi. Biraz sonra firmala-
rımızdan bu konudaki bilgileri alacağız. 
Tüm sektöre sesleniyorum: Bu alanda, 
ülkemizde, bilgi kimde ve nerede ise ona 
ulaşın. Ama bilginin bedelini ödeyin, bil-
giyi üretenlere değer verin ki, ülkemizde 
bilgi üreten de, bilgi de çoğalsın. Artık, şu 
husus herkes tarafından anlaşılmalıdır ki, 

Türkiye, diğer pek çok alanda olduğu gibi 
savunma teknolojilerinde de kendi kendi-
ne yeter hale gelmektedir. 

Değerli katılımcılar…

Hazırlamakta olduğumuz Bilim, Teknolo-
ji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı 
2011-2016’da üç yaklaşımı esas aldık. 
Bunlar, güçlü olduğumuz alanlarda hedef 
odaklı yaklaşımlar, ivme kazanmamız ge-
reken alanlarda ihtiyaç odaklı yaklaşımlar, 
meraka ve yaratıcılığa dayalı tabandan 
yukarı yaklaşımlardır. 2005-2010 döne-
minde himayemiz altına aldığımız, ivme 
kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı dört 
alana karar vermiştik. Bunlar ise savunma 
araştırmaları, uzay araştırmaları, bilim 
insanı yetiştirme ve geliştirme programı 
ile bilim ve toplum alanlarıydı. Bu alanlara 
ek olarak, 2011-2016 dönemi için de stra-
tejik önem arz eden ve ivme kazanmamız 
gereken üç alan daha belirledik. Enerji, su, 
gıda olarak belirlediğimiz bu alanları da 
himayem altına alıyorum.

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin bu alan-
lar açısından taşıdığı önemi uzun uzun 
anlatmaya ihtiyaç duymuyorum. Ayrıca, 
Türkiye Araştırma Alanı’na ilişkin viz-
yonumuzu Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun Mart 2005 tarihinde yaptığı 
11’inci Toplantısı’nda belirlemiştik. Bu-
gün 2011-2016 dönemi için, Bilim, Tekno-
loji ve Yenilik vizyonumuzu yenileyerek 
Kurulun onayına getireceğiz. Ülkemizin 
sürdürülebilir kalkınmasında çok önemli 
rol oynadığına inandığımız Ar-Ge ve ye-
nilik çalışmalarına, daha önceki yıllarda 
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verdiğimiz desteği artırarak devam edece-
ğiz. Özveriyle çalışan bilim insanlarımızın 
ve araştırmacıların çalışma ortamlarını 
iyileştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. 

Ar-Ge’ye odaklanan firmalarımızın önüne 
açmaya devam edeceğiz. Bilim, teknoloji 
ve yenilik seferberliğine katılan tüm bakan 
arkadaşlarıma, üniversite mensuplarına, 
kamu ve özel kuruluşlarımızda çalışan 
araştırmacılara olağanüstü gayretleri için 
en içten şükranlarımı sunuyorum. Bilim 
ve Teknoloji Yüksek Kurulu 21’inci top-
lantısının ülkemiz için, milletimiz için, in-
sanlık için yararlı olmasını diliyor, sizlere 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli arkadaşlarım, 81 vilayetimizden 
bu toplantıya katılan çok değerli müdürle-
rimiz, hanımefendiler, beyefendiler… Siz-
leri en kalbi duygularla selamlıyor; böyle 

son derece heyecan verici bir projenin ta-
nıtım toplantısında bulunmaktan, sizlere 
hitap ediyor olmaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Ankara | 20 Temmuz 2010 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezleri (UMEM) 

Projesi Tanıtım Toplantısı



Recep Tayyip ERDOĞAN

168

Mesleki eğitim adına, işsizlikle mücadele 
adına gerçekten çok büyük bir adım atıyo-
ruz. Güzel ve anlamlı tarafı şu ki, bu adımı, 
kamu ve özel sektör hep birlikte atıyoruz. 
Bu vesileyle konuşmamın hemen başında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımı-
za, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne, TOBB Ekono-
mi ve Teknoloji Üniversitesi’ne, bu ortak 
çalışmayı başlattıkları ve yürüttükleri için 
teşekkür ediyorum. Yine, 5 yıl sürecek 
bu kapsamlı projede görev alacak tüm 
personele, öğretmenlerimize, öğreticilere, 
idarecilere, özellikle de işbirliği içinde ola-
cağımız çok değerli işverenlere de şükran-
larımı sunuyorum.

İşsizlik, tüm dünya ülkelerinde olduğu 
gibi, bizim de en büyük ve en önemli me-
selelerimizden biridir değerli arkadaşla-
rım… Bugün tüm dünyada işsizlikle müca-
dele stratejileri uygulanıyor; kimi zaman 
bunlarda başarı sağlanıyor, kimi zaman ise 
beklenmedik şartlar nedeniyle işsizliğin 
önü kesilemiyor, hatta artıyor. Örneğin, 
son yaşanan küresel kriz, işsizlik nokta-
sında tüm dünyayı az ya da çok etkiledi ve 
gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere bir çok 
ülkede işsizlik oranları tarihi seviyelere 
yükseldi. Krizin en şiddetli olduğu 2009 
yılı ile kriz öncesi 2007 yıllarının işsizlik 
oranlarını karşılaştırdığımızda Türkiye’de 
işsizliğin yüzde 10.3’ten yüzde 14’e çıktı-
ğına şahit oluyoruz; aradaki fark 3.7 puan. 
Aynı zaman diliminde, ABD’de işsizlik 
yüzde 4.6’dan, yüzde 9.3’e çıktı; aradaki 
farka bakıyoruz: 4.7 puan. Yine aynı şekil-
de İspanya’da işsizlik yüzde 8.3’ten yüzde 
18’e çıktı, yine aradaki farka bakıyoruz, 

10.3 puan. İrlanda Cumhuriyet’inde işsiz-
lik yüzde 4.6’dan yüzde 12’ye çıktı, aradaki 
fark 7.4 puan. Baltık ülkelerinde ise söz ko-
nusu dönemler arasındaki fark ortalama 
10 puan.

Aldığımız önlemler neticesinde işsizlikteki 
artış oldukça sınırlı kaldı. Türkiye küresel 
krizden sadece 4 çeyrek etkilendi, diğer ül-
kelere nazaran etkileri daha geç hissetti ve 
daha erken krizden çıkmaya başladı. 2009 
yılının son çeyreğinden itibaren büyüme 
başladı ve buna paralel olarak da işsizlik 
azaldı, azalıyor. Şu anda, altını çizerek ifa-
de ediyorum, dünyanın bir çok ülkesinde 
artış eğiliminde olan işsizlik, Türkiye’de 
düşüş eğiliminde. Şu rakamları bir kez 
daha tekrarlamakta yarar görüyorum… 
Küresel kriz sonrasında ülkemizde hızla 
artan işsizlik oranları, Şubat ayında yüzde 
16.1 ile yüksek bir seviyeye ulaştı. Ancak, 
bu tarihten itibaren, aldığımız önlemlerin 
de etkisiyle işsizliği düşürmeye başladık. 
2009 Ocak ayında 15.5 olan işsizlik ora-
nı, 2010 Ocak ayında 14.5’e düştü, yani 1 
puan azaldı. 2009 Şubat ayında 16.1 iken, 
bu yılın Şubat ayında 1.7 puan düşerek 
14.4’e geriledi. 2009 Mart ayında 15.8 olan 
oran, 2010 Mart ayında 2.1 puan azaldı, 
13.7 oldu. En son, Nisan ayı verileri açık-
landı. 2009 Nisan ayında 14.9 olan işsizlik 
oranı, 2.9 puan gibi rekor bir azalmayla 
yüzde 12’ye düştü.

Türkiye’de işsizlik Nisan’dan Nisan’a 2.9 
puan azalırken, bakınız bazı ülkelerde 
işsizlik ne yönde gelişmiş: Aynı dönem-
lerde, yani Nisan 2009’dan Nisan 2010’a; 
Slovakya’da işsizlik oranındaki artış 3.9 
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puan, Bulgaristan’da 3.6, Polonya’da 2.1 
İspanya’da 2, Çek Cumhuriyeti’nde 1.4, 
Macaristan’da 1.3 puan artış kaydetti. 27 
AB ülkesinde ortalama 1 puan artış oldu. 
Aynı şekilde ABD’de 0.9 puan işsizlik artışı 
oldu. Tekrar ediyorum: Dünyada işsizlik 
bu şekilde artarken, bizde Nisan ayından 
Nisan ayına işsizlik 2.9 puan azaldı ve 
azalmaya devam ediyor. Dikkat ediniz… 
Bizim son açıklanan rakamlarımız Nisan 
ayına ait. Mayıs ayında, Haziran’da, şu 
anda Temmuz ayında işsizliğin daha da 
gerileyeceğine inanıyorum. Ben, kısa süre-
de yüzde 10’u yakalayacağımızı ifade etti-
ğimde bununla istihza etmişlerdi. Ancak o 
istihza edenler, bugün mahcup oldular ve 
mahcup olmaya da devam edecekler.

Bakın değerli arkadaşlarım… Burada şu 
şikayetimi de dile getirmek durumunda-
yım… Her ay, işsizlik rakamları yayınlan-
dığında, son derece zorlama yorumlarla, 
hatta ekonominin gerçeklerini, bilimsel 
gerçekleri bir tarafa bırakarak olumsuz, 
karamsar bir tablo çizilmek isteniyor. 
Mevsimsel düşüş deniliyor. Aylık oranlarla 
yıllık oranlar kıyaslanıyor. Küresel kriz es 
geçiliyor, dünyadaki manzara es geçiliyor, 
bu oranlar üzerinden Hükümet hedef 
alınıyor. İşsizlikteki yapısal dönüşüm dik-
kate alınmıyor. Bizim ekonomik yapımız 
şu anda tarım toplumundan sanayi ve 
hizmetler sektörüne doğru dönüşüyor. 
Bu dönüşüm de elbette ciddi sorunlar 
ortaya çıkarıyor ama biz bu sorunları da 
aştık ve aşıyoruz. Kadın istihdamı artıyor, 
genç istihdamı artıyor, tarım dışı istihdam 
artıyor, bunlar iyi incelenmiyor. Kısacası, 
tıpkı terörde olduğu gibi, tıpkı diğer mese-

lelerde olduğu gibi, işsizlik noktasında da, 
“Bu hükümet başarılı olmasın da, işsizlere 
ne olursa olsun zihniyeti” işletiliyor. Hep 
söylüyorum, burada da söyleyeceğim: 
İşsizlik oranlarında da, kriz duasına çıkan-
ları, ellerini ovuşturanları mahcup etmeye, 
milletimizi sevindirmeye devam edeceğiz. 

Bakın değerli arkadaşlarım… İşsizlik, milli 
bir meseledir. İşsizlik, terörün de en önem-
li sebeplerinden biridir. Türkiye’nin uzun 
yıllardır gündeminde olan bu sorun, hükü-
metimiz döneminde ortaya çıkmış da de-
ğildir. Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi 
politikalarının, yanlış istihdam politikala-
rının ortaya çıkardığı kronik bir meseledir. 
Üzülerek ifade ediyorum, mesleki eğitimin 
ideolojiye kurban edilmesinin önemli ne-
ticelerinden biridir işsizlik. Bugün artık 
bazı meseleleri cesaretle konuşmak, tar-
tışmak, eleştirmek durumundayız… Biz 
Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi derken, 
bunun kapsamını oldukça geniş tuttuk de-
ğerli arkadaşlarım… Türkiye’nin yıllardır 
başını ağrıtan, Türkiye’ye huzurumuza, 
kardeşliğimize, istikrarımıza, bunlarla 
birlikte ekonomik büyümemize pranga 
olan, ayakbağı olan kronik meseleleri he-
def aldık. Ne kadar konuşulmayan mesele 
varsa, tartışılmasından kaçınılan ne kadar 
mesele varsa, üzerine cesaretle gidilmemiş 
ne kadar sorun varsa, onların tamamını 
artık çözüm yoluna koymayı hedefledik.

Nitekim işsizlik de Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesi’nin en önemli unsurlarından biri. 
Zira işsizlik çözülmeden terör çözülemez; 
işsizlik çözülmeden göç, çarpık kentleşme 
çözülemez; işsizlik çözülmeden geri kal-
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mışlık, gelir dağılımında eşitsizlik, bölge-
sel gelişmişlik farkları çözülemez, işsizlik 
çözülmeden bugün karşılaştığımız sosyal 
problemlerin önemli bir kısmı çözülemez. 
İşte onun için, bir yandan terör meselesini, 
bir yandan farklı inanç gruplarının, farklı 
etnik grupların meselelerini çözüm yoluna 
koyarken, eş zamanlı olarak da ekonomik 
sorunları, özellikle de işsizliği gündemimi-
ze aldık ve üzerine gittik. Bir yere eleman 
alacaksınız, ilan veriyorsunuz, eleman ge-
liyor, “Ne iş yaparsın?” diye soruyorsunuz, 
cevap, “ne iş olsa yaparım” oluyor… Öte 
yandan meslek liselerinden çıkan öğren-
cileri kendi alanlarında istihdam etmekte 
güçlükler çıkıyor. Çünkü teorik eğitim al-
mış, ama pratik eğitim almamış. Ya da eski 
teknolojiyle, eski müfredatla bilgi almış, 
sahada bu bilgiler bir şeye tekabül etmiyor. 
Öte yandan Üniversite eğitiminde benzeri 
bir planlama eksikliğini fark ettik ve bu-
nun üzerine gitmeye başladık. Ülkenin yıl-
lık kimyager ihtiyacı, yıllık fizikçi ihtiyacı, 
Almanca Öğretmeni ihtiyacı belli. Ama 
bakıyorsunuz, üniversitelerden sürekli bu 
branşlarda öğrenci mezun oluyor.

Şimdi ben, “Her üniversiteli iş bulacak 
diye bir şey yok” dedim, muhalefet her 
gittiği yerde bunu eleştiriyor. Peki, eleşti-
riyorsunuz, tamam da, siz ne söylüyorsu-
nuz? Siz her üniversite mezununa iş mi 
bulacaksınız? Peki, bunu nasıl yapacaksı-
nız? Hangi metotla, hangi kaynakla, hangi 
plan ve projeyle yapacaksınız? İşte bunun 
cevabı yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde her 
üniversite mezununa iş garantisi verilmez, 
verilemez. Gidin Japonya’ya, orada da üni-
versite mezunu işsiz var, Amerika’ya gidin 

orada da var, Kanada’ya, Almanya’ya gidin 
orada da var. Gerçekçi olmak zorundayız 
ve ayaklarımızı yere basmak zorundayız 
değerli arkadaşlarım… İşsiz öğretmenleri, 
işsiz üniversite mezunlarını, onların his-
siyatını istismar ederek bu işler olmuyor. 
Devlet fabrika kursun, istihdam üretsin 
yaklaşımı, çağdışı bir yaklaşımdır. Devlete 
memur alarak işsizlik sorununu çözece-
ğini ileri sürenler, sadece kendilerini kan-
dırırlar. Önceki dönemlerde iflas eden, ül-
kenin imkanlarını heba eden, kara deliğe 
dönüşen KİT’lerin, BİT’lerin sebep olduğu 
sorunları çok iyi hatırlıyoruz. 

Gerçekçi politikalar üretmek, o politikaları 
kararlılıkla uygulamak ve netice almak 
durumundayız. Nitekim hükümet olarak 
bu noktada son derece önemli adımlar 
attık ve atmaya da devam ediyoruz. İşte bu-
gün tanıtımını yaptığımız, Uzmanlaşmış 
Meslek Edindirme Merkezleri bu noktada 
çok önemli bir eksikliği giderecek, işsiz-
likle mücadelede adeta bir çığır açacak. 
81 vilayetimizde, İŞKUR vasıtasıyla her yıl 
giderek artan sayıda insanımızı mesleki 
eğitime alıyoruz. 111 okulda, 9 bin 858 
ayrı kursta, bu işsizlerimizi çok farklı şekil-
de eğiteceğiz. Yeni bir müfredat, meslek içi 
eğitimden geçmiş öğretmenler, yeni ve çok 
farklı bir idare anlayışı. Özel sektör idarede 
söz sahibi olacak. Bu kursiyerlere İŞKUR 
tarafından günlük ödeme yapılacak, sigor-
ta primleri ödenecek. Kursta başarılı olan 
öğrenciler, TOBB’a bağlı işyerlerinde staja 
alınacak ve burada pratik deneyimlerini 
artıracaklar. Burada da başarılı olanlardan 
yaklaşık yüzde 90’ı, TOBB’un işyerlerinde 
çalışmaya başlayacak. Yılda 197 bin 160 
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kişi olmak üzere, 5 yılda yaklaşık 1 milyon 
kişi bu sayede istihdam edilmiş olacak. Bir 
yandan istihdamı artırırken, bir yandan 
Türkiye’ye, sanayimize nitelikli işgücü 
yetiştirmiş, büyümeyi, kalkınmayı ciddi 
şekilde desteklemiş olacağız.

Türkiye, bütün karamsar senaryoları 
bertaraf edecek kadar, bütün zorlukları 
aşacak kadar büyük bir ülke… Dünyanın 
en büyük ekonomilerinin küresel krizle, 
buhranla sarsıldığı son iki yılda Türkiye 
büyüklüğünü, direncini tüm dünyaya 
gösterdi. Rekabet ettiğimiz ülkeler ciddi 
zorluklar yaşarken, Türkiye, direnciyle, 
savunma mekanizmalarıyla, güçlü hükü-
metiyle, dinamik işgücüyle krize boyun 
eğmedi. Aksine, Türkiye bu süreçte dünya 
ile daha da bütünleşti.

Daha da fazlasını başaracağız değerli arka-
daşlarım… Bu projede olduğu gibi el birliği 
yaparak, gönül birliği yaparak çok daha iyi 
seviyeleri yakalayacağız. Ben, projeye eme-
ği geçen, bu anlamlı projeyi birlikte yürü-
ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
mıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğimize, TOBB Eko-
nomi ve Teknoloji Üniversitesi’ne bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Sahada çalışacak 
olan müdürlerimize, işverenlerimize, bu 
projeye emeği geçecek tüm arkadaşları-
mıza da ayrıca teşekkür ediyor, başarılar 
diliyorum. Bu büyük projenin ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepi-
nizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Çok değerli İstanbullular, değerli dostla-
rım, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyor; bu güzel İs-
tanbul akşamında, iftar vesilesiyle bizi bir 
araya getiren değerli dostlarımıza en kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın 
hemen başında Ramazan-ı Şerifin hepiniz 
için kutlu ve mübarek olmasını diliyor; 
İstanbul’a, ülkemize, milletimize, tüm 
insanlığa daha fazla huzur ve bereket ge-
tirmesini temenni ediyorum. Burada, siz 
çok değerli gönül dostlarımızla bir araya 

gelmekten, hasret gidermekten, hasbihal 
etmekten büyük mutluluk duyuyorum.

Geçmişten bu yana milletimiz için, ül-
kemiz için büyük fedakarlıklarla hizmet 
ettiğimiz, omuz omuza mücadele verdiği-
miz çok değerli arkadaşlarımla bir araya 
gelmek, bizim için ayrı bir motivasyon 
kaynağıdır. Hizmet ehli olmak, dava ehli 
olmak, mücadele ehli olmak, gerçekten 
büyük bir meziyettir. Ülkemizin bugün 
ulaştığı seviye, işte kendisini milletine 

İstanbul | 17 Ağustos 2010 

Dostluk Grubu Derneği İftarı
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adayan insanların bir ürünüdür. İnsana ve 
insanlığa hizmet etmek bizim için yaşam 
gayesidir. Siyasetin de asıl gayesi budur. 
Siyasi alanda, sosyal alanda, ekonomik 
alanda, kültürel alanda emeğini, alınterini, 
gönlünü ortaya koyan kardeşlerimiz her 
türlü takdiri hak ediyorlar. Gönül ehli olan 
kardeşlerimle bir araya gelmek, bizim de 
aşkımızı, şevkimizi artırıyor. Farklı alan-
larda, farklı kulvarlarda, farklı kurumlar-
da olmak bir ayrılık göstergesi değildir, he-
def aynıysa, amaç aynıysa herkesin gayreti 
ortak amaca hizmet eder.

Değerli dostlarım…

12 Eylül’de yapılacak Halkoylaması nede-
niyle bir süredir illerimizi ziyaret ediyor 
ve oralarda vatandaşlarımızla bir araya 
geliyoruz. Şu ana kadar 21 ilimize gittim. 
Ramazan-ı Şerif içinde de 4 ilimizde mil-
letimizle kucaklaşma fırsatım oldu. Çok 
şükür, Ramazan huzurunun, Ramazan 
bereketinin gittiğim her yerde atmosfere 
hakim olduğunu; dayanışmanın, kardeş-
liğin, paylaşmanın en samimi şekilde ya-
şandığını oralarda bizzat müşahede ettim. 
Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum 
değerli arkadaşlarım… Aziz milletimiz, 
dünyanın belki de hiçbir ülkesine, hiçbir 
milletine nasip olmayan, son derece de-
ğerli ve son derece köklü hasletlere sahip. 
Dünyada yaşanan çok hızlı değişime rağ-
men, bizim milletimiz bir yandan değişimi 
yakından takip ederken, diğer yandan kök-
leriyle arasına asla mesafe koymuyor. Bizi 
var eden, bizi biz yapan ve kökü derinlerde 
olan kültürel özelliklerimiz milletimizi bir 
arada tutuyor ve diri tutuyor. Çok şükür… 

Tarihimizde yaşanan tüm acılar, tüm afet-
ler, tüm zorluklar birlik ruhuyla, dayanış-
ma ve kardeşlik ruhuyla aşıldı ve aşılıyor.

B i l i y o r s u n u z ,  b u g ü n ,  1 7  A ğ u s t o s 
Depremi’nin 11’inci yıldönümünü yade-
diyoruz. Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce 
ve İstanbul 17 Ağustos depreminin yıkıcı 
etkisini yaşadı. Çok sayıda vatandaşımız 
hayatını kaybetti, sakat kalanlar oldu, çok 
sayıda ev ve işyeri çöktü. O unutulmaz 
felaket manzarasına rağmen, milletçe 
umudumuzu hiç kaybetmedik, çaresizliğe 
asla teslim olmadık, “daha iyisini yaparız” 
dedik ve elbirliğiyle umudu ve heyecanı 
yeniden çoğalttık. Önceki gün Sakarya’da 
vatandaşlarımızla buluştuk. Yarın inşallah 
Kocaeli’nde olacağız. Bir ay kadar önce 
yine Yalova’da temaslarımız oldu. Hem bu 
üç ilimiz, hem de İstanbul’un depremden 
etkilenen kesimleri yaptığımız yatırımlar-
la farklı bir çehreye kavuştu, daha sağlam 
ve daha sağlıklı yapılarla adeta yeni bir 
başlangıç yaptılar. Umutsuzluk bizim 
kitabımızda asla kendisine yer bulmaz, 
bulamaz değerli arkadaşlarım… Biz baha-
nelerin arkasına sığınan bir millet değiliz, 
biz mazeretlerle avunan bir millet hiç de-
ğiliz… Bizim anlayışımızda, hiçbir mazeret 
başarının yerini tutmaz.

Değerli dostlarım...

Yeri gelmişken sizlerle bir konuyu da pay-
laşmak durumundayım. Bu program vesi-
lesiyle basınımıza ve milletimize bir çağrı 
yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kardeş 
ülke Pakistan birkaç haftadır sel felaketiy-
le boğuşuyor. Büyük bir afete dönüşen sel 
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baskınlarında yaklaşık 1500 kişi yaşamını 
yitirdi, 2 bin kişi yaralandı, yaklaşık 900 
bin ev tamamen veya kısmen yıkıldı, 14 
milyon insan felaketten olumsuz etkilendi. 
Felaketin olduğu ilk andan itibaren Başba-
kanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığımız 
ile Kızılay’ımız derhal harekete geçti, yar-
dım ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk etapta 
felaket bölgesine 140 ton yardım malze-
mesi ulaştırdık. Yaklaşık 10 milyon dolar 
gönderdik. Ayrıca Kızılay, 18 Ağustos’ta 
105 tonluk bir yardım daha gönderecek. 
19 Ağustos’ta ise selzedelerin orta dönem 
barınma ihtiyacının karşılanmasına des-
tek olmak için 2500 adet prefabrik konut 
yola çıkacak. Sel felaketi etkisi azalsa da 
maalesef halen devam etmektedir ve mağ-
dur olan insanların dramı giderek daha 
büyük bir soruna dönüşmektedir. Salgın 
hastalıklar, açlık, susuzluk, evsizlik ciddi 
bir insanlık dramı yaşanmasına sebep 
oluyor.

Bu yüzden devlet olarak yaptığımız yar-
dımları milletimizin desteğiyle daha 
büyük bir dayanışmaya dönüştürmek 
istiyoruz. Sizlere Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Başkanlığı olarak bir yardım 
kampanyası başlattığımızı duyurmak is-
tiyorum. Banka hesap numaraları Başba-
kanlık internet sitesinden anons edilecek. 
Ayrıca TRT ve Anadolu Ajansı da gereken 
bilgileri kamuoyuna aktaracak. Diyanet 
İşleri Başkanlığımız ise Cuma namazından 
sonra ülke genelindeki tüm camilerde top-
lanacak yardımlarla kampanyaya destek 
olacak. İnanıyorum ki, aziz milletimiz her 
zamanki gibi dostluğunu, kardeşliğini, her 
türlü insani hasletini ortaya koyacak, Ra-

mazan ayının da rahmet ve bereketiyle Pa-
kistanlı kardeşlerinin yanında yer alacak. 
Tüm vatandaşlarımızın, sivil toplum ör-
gütlerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın 
bu insani yardım kampanyasına katılarak, 
Pakistan’daki çocukların, yetim ve öksüz-
lerin, kimsesizlerin, evsizlerin yardımına 
koşacağına yürükten inanıyorum.

Değerli dostlarım...

Bakınız… Bugün Çorum’da, Ağustos sıca-
ğına rağmen, harman zamanı olmasına 
rağmen çok coşkulu bir miting gerçek-
leştirdik. Çorum’da, 1980 Mayıs ayında 
yaşanan Çorum Olayları olarak bilinen o 
kanlı kışkırtmayı bir kez daha hatırlama 
fırsatımız oldu. 12 Eylül öncesinde Çorum 
ve Kahramanmaraş’ta, 12 Eylül sonrası 
Gazimahallesi’nde, Sivas’ta yaşanan olay-
lar, asla ve asla bir etnik çatışma değildir, 
bir ideolojik çatışma değildir, milletimi-
zin fertleri arasında bir kutuplaşmanın 
göstergesi değildir. Bugün artık daha net 
şekilde ortaya çıkan gerçekler gösteriyor 
ki, tüm bu olaylar, tüm bu olaylarla bir-
likte bir takım faili meçhuller, suikastler, 
saldırılar, kirli bir takım senaryoların 
devreye konma çabasıdır. Ama yine lütfen 
dikkat edin… Milletimiz, engin ferasetiyle, 
basiretiyle, sağduyusuyla ve hoşgörüsüy-
le tüm bu senaryoları boşa çıkarmıştır. 
Çünkü bu aziz millet, Yunus Emre’nin en 
güzel şekilde ifade ettiği gibi, “Yaradılanı, 
yaradandan ötürü seven” bir millettir. Her 
türlü senaryo boşa çıkacaktır, her türlü 
kirli oyun, kirli tezgah amacına, gayesine 
ulaşamadan deşifre edilecektir.
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Milletimiz üzerinde oynanan oyunlar 
bugüne kadar başarıya ulaşmamıştır, bun-
dan sonra da ulaşmayacaktır. Hükümet 
olarak yedi buçuk yıldır, bu altyapının, bu 
zeminin oluşması için mücadele veriyo-
ruz değerli arkadaşlarım… Bir yandan 81 
vilayetimize hizmet taşırken, ilçelerimi-
ze, beldelerimize, köylerimize, yaylalara, 
mezralara kadar eserler ulaştırırken, bir 
yandan da demokrasiyi, hak ve özgürlük-
leri, hukuku, sosyal devleti geliştirmenin, 
standartlarını yükseltmenin mücadelesini 
veriyoruz. Biz, Türk siyasetine geçmişte 
hakim olan populist dilden, gerçekleşme-
yecek vaadlerden uzak duruyoruz… Sö-
zünde durmayan siyasetçi profilini mille-
timizin hafızasından söküp atabilmek için 
yoğun gayret gösteriyoruz. Siyasetin dilini 
ve üslubunu nezih ve arı duru bir seviyeye 
yükseltmek için gayret gösteriyoruz. Bu ül-
kede siyaset kurumu, yeniden en güvenilir 
kurum olsun istiyoruz ve hamdolsun bunu 
da başarıyoruz.

Biz 73 milyonun hükümetiyiz değerli 
dostlarım… Her çalışmamızda, her faali-
yetimizde kucaklayıcı olduk. Oy aldığımız 
illere ilçelere değil, Türkiye’ye hizmet ettik 
ve ediyoruz. Bu ülkenin değerlerini güç-
lü şekilde muhafaza ederken, ülkemize, 
Türkiye’ye aydınlık bir rota, geniş bir ufuk, 
güçlü bir vizyon çizme çabası içindeyiz. Sa-
dece birkaç örnek vermek istiyorum… Yedi 
buçuk yıl içinde 12 bin kilometre bölün-
müş yol inşa ettik, 439 bin yeni konutun 
inşaatına başladık. 149 bin yeni derslik, 78 
yeni üniversiteyi gençlerimize, çocukları-
mıza kazandırdık. Asla populizme tevessül 
etmeden, ayrımcılık yapmadan, ülkenin 

şehirlerini, bölgelerini birbirinden ayrı 
tutmadan hizmet ettik ve ediyoruz. İşte, 
hazırladığımız ve 12 Eylül’de halkoyuna 
sunulacak olan Anayasa Değişikliği de bu 
ruhu, bu anlayışı, bu kucaklayıcı duruşu 
temsil etmektedir.

Değişikliğe HAYIR diyenlerin zorlama 
bir şekilde, maalesef bir iftiradan ibaret 
olan iddialarının aksine, biz, 73 milyonu 
yakından ilgilendiren, 73 milyonun tama-
mının geleceğini ilgilendiren bir değişikli-
ği yasalaştırdık ve milletimizin takdirine 
sunuyoruz. Bu Anayasa Değişikliğinde 
siyasi kaygılar, siyasi hedefler yok değerli 
arkadaşlarım… Bu Anayasa Değişikliğinde 
kadınlar var. Bu Anayasa Değişikliğinde 
işçiler var; memurlar, emekliler, esnaf, 
çiftçi, sanayici var. Bu Anayasa Değişikli-
ğinde, çocuklar, özürlüler, yaşlılar, şehit-
lerimizin dul ve yetimleri, gazilerimiz var. 
Türkiye’yi, üstünlerin hukukundan hu-
kukun üstünlüğüne taşıyacak son derece 
modern düzenlemeler var.

Şunu altını çizerek ifade ediyorum: Bu 
Anayasa Değişikliği bir milattır, bir dönüm 
noktasıdır. Türkiye, 12 Eylül’de milleti-
mizin sahip çıkacağı ve EVET diyeceği bu 
değişiklikle, demokrasi, özgürlükler ve 
hukuk yolunda çok güçlü bir eşiği geride 
bırakacaktır. İnanıyorum ki bu Anayasa 
Değişikliği, Türkiye’de huzurun, kardeşli-
ğin, dayanışmanın da çok daha pekişmesi 
için bir zemin, bir fırsat olacaktır. Huku-
kun, hukuk kurumlarının evrensel norm-
lara eriştiği bir Türkiye hedefliyoruz. Va-
tandaşına karşı buyurgan bir devlet değil, 
vatandaşının hizmetinde bir devlet hedef-
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liyoruz. Osmanlı Devleti’nin gönül mimarı 
Şey Edebali’nin dediği gibi, “İnsanı yaşat 
ki, devlet yaşasın” diyor, bireyi her alanda 
devlet ve kurumları karşısında daha güçlü 
bir konuma yükseltiyoruz.

Yine bu Anayasa değişikliği, Türkiye’nin 
şeffaflaşmasına, çetelerle mücadelesine, 
hukuk dışılıkla mücadelesine de eminim 
ki büyük güç katacak. Elbette bu değişik-
liği yeterli görmüyoruz… Ama bu deği-
şikliğin, darbe anayasasının tüm izlerini 
silmek için önemli bir aşama olduğunu da 
görmek durumundayız. Şurası çok önem-
li… Bu ülkede, er ya da geç, darbe yapan-
ların, darbeye tevessül edenlerin, bunun 
yanlarına kar kalmayacağını görmeleri 
için bu halkoylaması çok önemli bir fırsat-
tır. Askeri darbeler sonrasında idam edil-
miş, işkencelerden geçmiş, işkencelerde 
katledilmiş insanların, er ya da geç itibar-
larının iade edileceğini göstermek adına 
bu halkoylaması önemli bir fırsattır. Ben, 
aziz milletimizin bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendireceğine ve gür bir sesle EVET 
diyeceğine inanıyorum.

Halk oylaması, partiler arası hesaplaşma 
günü değildir. Halk oylamasında partile-
rin başarıları oylanmayacak. Bu yüzden 
siyasi tarafgirlikle meseleye yaklaşmak 
yerine, ideolojik davranmak yerine ülke-
mizin ve milletimizin menfaatini, ortak 
çıkarını düşünerek hareket etmek duru-
mundayız. Mevcut anayasa paketi eksik 
olabilir, yetersiz görülebilir, ama unutma-
yalım ki, 13 Eylül günü daha kapsamlı bir 
değişiklik için milat olacaktır. 12 Eylül’de 
hayata geçireceğimiz değişiklikler, daha 

kapsamlı değişikliklerin önünü açacak, 
zeminini hazırlayacaktır. Ben inanıyorum 
ki, aziz milletimiz bunun bilincinde olarak 
hareket edecek, demokrasiden ve huku-
kun üstünlüğünden yana tavır koyacaktır.

Çok büyük hedeflerimiz var değerli arka-
daşlarım… Türkiye adına güzel hayalleri-
miz var… Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100’üncü Yıldönümünde, ülkemizi dün-
yanın en büyük 10 ekonomisi arasında 
görmek istiyoruz. 1 trilyon dolar dış ticaret 
hacmini biz ulaşılabilir bir hedef olarak 
görüyoruz. Bölgesinde söz ve ağırlık sa-
hibi, dünyada daha fazla itibar sahibi bir 
Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Bu millet, 
azmiyle, kararlılığıyla, dirayetiyle ve ça-
lışkanlığıyla tüm bu ve benzeri hedeflere 
mutlaka erişecektir. Yeter ki, biz birlik ve 
beraberlik içinde hareket edelim, ortak 
hedefe, ortak amaçlara doğru elimizden 
gelen gayreti gösterelim. Ben, sözlerime 
bu noktada son verirken, bir kez daha 
Ramazan-ı Şerif ’inizi tebrik ediyorum. 
Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, 
ailenizle, sevdiklerinizle nice bayramlara 
erişmenizi diliyorum. Bu güzel ve anlamlı 
buluşmayı tertip eden değerli dostlarımıza 
da teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. 
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TESK ve TESKOMB’un çok değerli Baş-
kanları, değerli yönetim kurulu üyeleri, 
Esnaf ve Sanatkarımızın kıymetli temsil-
cileri, sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler… Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, bu güzel iftar buluşmasını sağ-
ladıkları için, TESK’e, TESKOMB’a, değerli 
başkan ve yöneticilerine en kalbi şükran-
larımı sunuyorum. Bu buluşma vesilesiyle 
sizlerin ve sizlerin şahsında ülkemizdeki 
tüm esnaf kardeşlerimizin, sanatkarla-
rın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. 

Ramazan’ın bolluk ve bereket getirmesini, 
ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için 
huzura, barışa, kardeşliğe vesile olmasını 
diliyorum.

Türkiye’de esnaf kesimi, dünyada belki de 
hiçbir ülkede eşi, benzeri örneği olmayan 
bir köklü tarihe, zengin kültüre ve sağlam 
geleneğe sahip. Bizde esnaf, asla ve asla, 
ekonominin içindeki unsurlardan her-
hangi bir unsur değildir. Bizim esnafımız, 
yaklaşık bin yıldır, ekonominin içinde 

Ankara | 26 Ağustos 2010 

TESK ve TESKOMB İftar Yemeği
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yer aldığından sosyal hayatta daha fazla 
belirleyici olmuştur, siyasette belirleyici 
olmuştur, ülkenin istikbalinde belirleyici 
olmuştur. Esnafın gelenekleri, topluma 
ışık tutmuştur. Esnafın eğitim sistemi, top-
lumu eğitmiştir. Esnafın ahlakı, topluma 
yansımıştır. Esnafın kanaat kültürü, yar-
dımlaşma, dayanışma kültürü, adeta bizim 
sevgi medeniyetimizi şekillendirmiştir.

Sabah, dükkanına gelen müşteriye, “Ben 
siftah ettim, ama komşum etmedi, lütfen 
alışverişinizi oradan yapın” tavsiyesinde 
bulunan bir esnaf kültürümüz var bizim. 
Sabah kepengini besmeleyle, duayla açan, 
akşam şükürle kapatan; hırsı, tamahı, sı-
nırsız kar elde etme tutkusunu benliğinde 
eritmiş bir esnaf kültürümüz var. Türkiye 
eğer, geçmişte yaşadığı onca badireyi, onca 
sorunu, ağır ekonomik krizleri birlik ve 
bütünlük içinde aşabildiyse, bu hiç şüphe-
siz esnafımızın sağduyusuyla, esnafımızın 
dayanışma ruhuyla mümkün olmuştur. 
Milletçe, esnafımızla, sanatkarımızla gu-
rur duyduk, gurur duyuyoruz ve gurur 
duymaya da devam edeceğiz. 

Değerli dostlarım…

Türkçe’nin en eski ve önemli eserlerinden 
biri olan Kutadgu Bilig’te, bundan tam 
bin yıl önce Yusuf Has Hacip, dönemin 
hükümdarına bazı tavsiyelerde bulunuyor 
ve diyor ki: “Paranın ayarıyla oynama. 
Halka adaletle hükmet, kuvvetlinin za-
yıfa tahakküm etmesine müsaade etme. 
Haydutları ortadan kaldır. Yolları açık ve 
emin tut… Osmanlı Devletinin kurucusu 
Osman Gaziye, hocası ve kayınpederi Şeyh 

Edebali de diyor ki: “Oğul… insanı yaşat ki, 
devlet yaşasın…” Bundan bin yıl önce, 700 
yıl önce konulmuş bu ilkeler, bu esaslar, 
bizim devlet geleneğimizi, bizim devlet 
millet münasebetlerinde izleyeceğimiz 
çizgiyi de açıkça ortaya koyuyor. Bizim AK 
Parti iktidarı olarak, 8 yıldır Türkiye’de 
yaptığımız düzenlemelerin, ayrıca önümü-
ze koyduğumuz hedeflerin temelinde, işte 
Yusuf Has Hacip’in dile getirdiği bu ilkeler, 
Şeyh Edebali’nin ortaya koyduğu bu esas-
lar vardır.

Bu ülkede, millet, devletin kendisine bu-
yurgan değil, hizmetkar olmasını istiyor. 
Bu ülkenin esnafı, sanatkarı, sanayicisi, 
çiftçisi, ihracatçısı, devletin ekonomiye 
müdahale etmesini değil; paranın ayarını 
korumasını, adaletle hükmetmesini, hay-
dutları ortadan kaldırmasını ve yolları 
açık tutmasını istiyor. Eğer devlet, eğer 
hükümet, bu ilkelerden hareket ederse, 
ekonominin çarkı dönecek, ticaret kendi 
seyrinde emin bir şekilde ilerleyecektir.

İşte bizim bugün yaptığımız da budur… 
Biz, Türkiye istikrar ve güven zemininde 
kalkınacak dedik ve 8 yıl boyunca ülke-
mizde bunu tesis ettik, bunu muhafaza 
ediyoruz. Devlet ekonomiye müdahil ol-
masın, paranın ayarıyla oynamasın, özel 
sektörün işine karışmasın dedik ve bunu 
yapıyoruz. Çetelerin bu ülkeye ne büyük 
zarar verdiğini, bu ülkenin kalkınmasına, 
ilerlemesine, büyümesine nasıl engel ol-
duğunu gördük, yaşadık ve işte onun için 
çetelerle kararlı şekilde mücadele ediyo-
ruz. Hükümet olarak bize düşen yol açmak 
diyoruz, yolu emin tutmak diyoruz ve 
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işte onun için vizeleri kaldırıyor, ülkenin 
vizyonunu büyütüyor, itibarını artırıyor, 
böylece bölgenin güvenli ve istikrarlı bir 
ülkesine dönüşüyoruz. En önemlisi de biz, 
“Adalet mülkün temelidir” anlayışından 
hareketle, güçlünün haklı olduğu, zayıfın 
hakkını arayamadığı bir sisteme son veri-
yoruz; yani üstünlerin hukukundan, huku-
kun üstünlüğüne geçmenin mücadelesini 
veriyoruz.

Son günlerde sıkça kullandığım birkaç 
örneği burada özellikle hatırlatmak isti-
yorum… 1990’lı yıllarda, Anayasa Mahke-
mesi ve Danıştay’ın kararları neticesinde 
özelleştirilemeyen TÜRK TELEKOM’dan 
dolayı Türkiye 25 milyar dolar kaybetti 
değerli arkadaşlarım. Sadece şu son dö-
nemde, İzmir Alsancak Limanı gibi, Şeker 
Fabrikaları gibi özelleştirme uygulamala-
rında, Danıştay’ın gecikmeli kararları neti-
cesinde Türkiye 2.6 milyar dolar kaybetti. 
İzmir Alsancak Limanı için, birkaç ay için-
de görüş bildirmesi gereken Danıştay, tam 
30 ay sonra görüş bildirdi. Bu süre içinde 
de küresel kriz çıktı ve satış gerçekleşmedi. 
Türkiye faiziyle birlikte 1.5 milyar dolar 
kaybetti. Birileri çıkıp, Danıştay’ın iş yükü 
çok fazla diyebilir, inceleme araştırma 
uzun sürdü diyebilir. Ama aynı Danıştay, 
Tam Gün Yasası’nın iptali için sadece 1 
günde karar verdi. 25 milyar doları Tür-
kiye kazanacaktı, Türkiye’nin Hazinesi 
kazanacaktı, Türkiye’nin esnafı, sanatkarı, 
işçisi, memuru kazanacaktı. Ama keyfi ka-
rarlar neticesinde bu olmadı.

Bunun böyle devam etmeyeceği çok açıktır 
değerli arkadaşlarım… Bakın biz şu anda 

önümüze bir hedef koyduk: Türkiye’yi, 
Cu m h u r i y e t i m i z i n  Ku r u l u ş u ’ n u n 
100’üncü yıldönümünde dünyanın ilk 10 
ekonomisi arasında görmek istiyoruz. Kişi 
başına milli gelirin 15 bin doları aşması-
nı, dış ticaret hacminin 1 trilyon doların 
üzerine çıkmasını hedefliyoruz. Bölgenin 
ve dünyanın etkili, güçlü Türkiye’sini 
inşa etmek için mücadele ediyoruz. Ama 
buna karşın, birileri Türkiye’yi durağan-
lığa, statükoya, geri kalmışlığa mahkum 
etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. 
12 Eylül’deki Halkoylamasıyla yürürlüğe 
girecek olan Anayasa Değişikliği Paketine 
ben Türkiye’de hiç kimsenin ciddi bir iti-
razı olduğuna inanmıyorum. 26 Maddelik 
bu pakette Türkiye’yi ve aziz milletimizi 
kaygılandıracak, soru işaretleri doğuracak 
tek bir madde bile yok.

Ama itirazlar, başka nedenlerden kaynak-
lanıyor. HAYIR demenin gerekçesi başka. 
Mevcut düzenden, mevcut sistemden ken-
dileri için yarar sağlayan mutlu bir azın-
lık, çoğunluğun egemenliğine, milletin 
hakimiyetine karşı direnç gösteriyor. Hu-
kuku kendi arka bahçesi olarak görenler, 
hukukun milletin ön bahçesi olmasından 
ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Esnaf karde-
şimin şundan emin olmasını istiyorum: Bu 
Anayasa değişikliği, Türkiye için bir milat 
olacak. Bu Anayasa Değişikliği, huzuru, 
istikrarı, güven zeminini daha da pekişti-
recek. Anayasa değişikliği ile Türkiye’nin 
önü daha da açılacak, ekonomiden dış 
politikaya, iç politikadan sosyal yaşama 
kadar her alan bu değişiklikten doğrudan 
etkilenecek.
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Ayrıca, Anayasa değişikliğinde esnafımı-
zı da doğrudan ilgilendiren bir madde 
bulunuyor. TESK’in de üyesi olduğu 
Ekonomik ve Sosyal Konsey’i Anayasal 
bir kurum haline, işler bir kurum haline 
getiriyoruz. Artık, Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de de 
parlamento ve hükümet, esnafımızın, 
sanatkarımızın, işçi, memur, emekli, çift-
çi ve sanayicimizin görüş ve önerilerini 
almadan adım atmayacak. Esnaf kardeş-
lerimin, Türkiye’de istikrar ve güveni 
daha ileri bir noktaya taşıyacak, huku-
kun üstünlüğünü getirecek, demokratik 
standartları yüceltecek bu değişikliğe 
EVET diyeceğine ben tüm kalbimle ina-
nıyorum.

Değerli dostlarım…

8 yıl boyunca Esnaf ve sanatkarımızı 
doğrudan ilgilendiren bir çok adım at-
tık. Bugün 491 meslek kolunda faaliyet 
gösteren 1 milyon 900 binin üzerinde 
esnaf ve sanatkârımız bulunuyor. Her 
ailede 4 kişi bulunsa, attığımız her adım 
yaklaşık 8 milyon vatandaşımızı ilgilen-
diriyor. Yine, her esnafın, kendisi dahil 
en az iki kişiyi istihdam ettiğini kabul 
edersek, her beş çalışanımızdan biri, bu 
işyerlerinde istihdam ediliyor demektir. 
2008 yılının başında Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârlar Konfederasyonu’na bir zi-
yaret gerçekleştirmiştim. O ziyaret, bu 
ülkede bir Başbakanın TESK’e yaptığı 
ilk resmi ziyaret olması bakımından 
son derece anlamlı ve önemlidir. 2009 
yılının Ocak ayında çıkardığımız sicil 
affıyla, Merkez Bankası nezdindeki ne-

gatif kayıtları sildik, böylece esnaf ve 
sanatkârlarımıza yeniden kredi kullana-
bilme imkânı oluşturduk. 

Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları-
nı çözmek ve çağa uygun bir dönüşüm 
yaşamalarını sağlamak için, Esnaf ve 
Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, Destek 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı hazır-
ladık. Bu strateji belgesi, bugüne kadar 
esnafın bütün sorunlarını ve gelecek pers-
pektifini masaya yatıran ilk ve en kapsamlı 
çalışmadır. Bu çalışmayla büyümeyi ve 
sürekli gelişmeyi hedefleyen, teknolojiyi 
kullanan, müşteri ile birebir ilişki kurarak 
müşteriye özel mal ve hizmet üretebilen 
bir esnaf ve sanatkâr kesimi oluşturmayı 
hedefliyoruz. Bu Strateji Belgesi’nin temel 
hedefi, ‘esnaf ve sanatkârların rekabet 
gücünün artırılması ile değişim ve dönü-
şümün desteklenmesi’dir. Bu temel hedefe 
ulaşmak için 7 ana başlık altında 30 tedbir 
belirledik. Bakınız… Benim esnaf karde-
şim, 2002 yılında Halkbankası’ndan kredi 
alıyor, yüzde 59 oranında faiz ödüyordu. 
Bu faizi kademe kademe düşürdük ve 
yüzde 13’e kadar çektik. Bu yüzde 13’ün 
de yarısını, yüzde 6.5’ini Hazine ödüyor, 
benim esnaf kardeşim sadece yüzde 6.5 
faizle kredi alma imkanına kavuştu. 

Biliyorsunuz önceki gün Tokat’ta, esnafı-
mızı çok yakından ilgilendiren bir müjdeyi 
verdim. Esnafımızın kullanacağı kredinin 
faiz oranını 3 puan daha düşürüyoruz. 1 
Eylül 2010’dan itibaren, esnaf ve sanatkar-
lar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiy-
le, esnaf ve sanatkarımıza Halkbankası’nın 
uygulacağı faiz oranını, yüzde 13’ten, yüz-
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de 10’a çekiyoruz. Bu yüzde 10’luk faizin 
de, yüzde 5’ini hazine karşılayacak. Yani 
esnaf kardeşim 1 yıla kadar vadeli kredi-
lerde sadece yüzde 5 faiz ödeyecek. Bir yıl-
dan uzun vadeli kredilerde de faiz oranını 
yüzde 13’ten yüzde 12’ye çekiyoruz. Bura-
da da esnafımıza yansıyacak oran, yüzde 
6 oluyor. Dikkatinizi çekiyorum… Bu faiz 
oranları, esnafımızın 1951 yılından beri 
gördüğü en düşük faiz oranları.

Kooperatif kredisi şahıs üst limiti 5 bin TL 
iken, bunu 35 bin ve 50 bin TL’ye kadar 
yükseltmiştik. Şimdi işletme kredisi üst 
limitini 100 bin liraya çıkarıyoruz. Yatırım 
kredisi üst limitini de 250 bin TL’ye yük-
seltiyoruz. Şu rakamlara da dikkatlerinizi 
çekmek istiyorum… 2002 yıl sonu itibariy-
le, Halkbankası’ndan kredi kullanan esnaf 
sayımız 63 bin 520 idi… Şu an itibariyle bu 
sayı 243 bin 36 rakamına ulaşmış durum-
da. Kullanılan kredi miktarları da çok çar-
pıcı… 2002 yılında esnafımız toplam 154 
milyon TL kredi kullanmışken, şu anda 
esnafımız 3 milyar 360 milyon TL kredi 
kullanmış durumda. Sadece bu rakamlar 
bile, esnaf ve sanatkarımızın nereden ne-
reye geldiğini göstermeye yetiyor. Yeni faiz 
oranları ve üst limitlerle birlikte, kredi kul-
lanan esnaf sayısında ve kullanılan kredi 
miktarında artış yaşanacağına inanıyoruz. 
Elbette geldiğimiz seviyeyi yeterli görmü-
yoruz… Elbette imkanlar arttıkça, şartlar 
elverdikçe esnafımıza daha fazla destek 
olmaya devam edeceğiz. Yeni faiz oranla-
rının esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı 
olmasını diliyor, işlerine, dükkanlarına, 
işyerlerine bereket getirmesini temenni 
ediyorum.

Değerli arkadaşlarım…

Biliyorsunuz Pakistan’da çok büyük bir 
tabii felaket yaşandı. Sel felaketinin ağır 
etkileri de halen devam ediyor. Türkiye ile 
Pakistan tarih boyunca her zaman dayanış-
ma içinde olmuş iki kardeş millettir. Kur-
tuluş Savaşımızdan tutunuz, 1999 Marma-
ra Depremine kadar zor zamanlarımızda 
Pakistanlı kardeşlerimiz hep yanımızda 
oldu. Bugün biz de milletçe Pakistan’a eli-
mizi uzatıyoruz. Toplumun her kesiminde 
gönüllü bir seferberlik başlamış durumda. 
Ayni ve nakdi yardımlar Pakistan için yola 
çıktı. Esnaf ve sanatkarımızın da bu nok-
tada Pakistan’dan desteğini, yardımını, en 
önemlisi de hayır dualarını eksik etmeye-
ceğine inanıyorum. Bu güzel buluşmayı 
sağladığı için TESK ve TESKOMB’a bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Ramazan-ı 
Şerifin, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın, 
Türkiye’ye ikinci bir bayram yaşatacak 
halkoylamasının ülkemize barış, kardeşlik 
ve bereket getirmesini diliyor, hepinizi sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Memur-Sen ailesinin değerli mensupları, 
çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, 
beyefendiler… Hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Ramazan ayının 
bütün güzelliklerini, bereketini, rahmetini 
idrak ettiğimiz bu iftar buluşması dolayı-
sıyla sizlerle birlikte olmanın memnuni-
yeti içindeyim. Bu güzel ve anlamlı buluş-
mayı sağladığı için, Memur-Sen’in değerli 

başkanına, yönetim kurulu üyelerine, tüm 
sendikalarımıza ve üyelerine şükranlarımı 
sunuyorum.

Memur-Sen, 12 Eylül’de halkoyuna sunu-
lan Anayasa Değişikliğine çok güçlü ve 
çok cesur bir şekilde EVET dedi. Memur-
Sen, EVET demekle kalmadı, son derece 
bilimsel çalışmalarla, araştırmalarla, aklı, 

İstanbul | 1 Eylül 2010 

Memur-Sen Konfederasyonu 
İftarı
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mantığı, bilimi öne çıkaran tezleriyle 
neden EVET dediğini de ortaya koydu. 
Türkiye’nin demokrasiden ekonomiye, dış 
politikadan temel altyapı hizmetlerine ka-
dar her alanda yaşadığı büyük dönüşüme 
verdiğiniz destekten ve katkıdan dolayı 
burada hepinize bir kez daha teşekkür 
ediyorum. 

Gerçekten tarihi bir süreç yaşıyoruz. 
Türkiye’de, 1982 Anayasası üzerinde son 
28 yıl içinde defalarca değişiklik yapıldı. 
1982 Anayasası, bir darbe ortamında, dar-
be psikolojisiyle yazılmıştı. Anayasanın 
merkezine insan değil, vatandaş değil, 
haklar değil, salt devletin çıkarları yerleş-
tirilmişti. Her hak, AMA kelimesiyle sınır-
landırılmış, kısıtlanmıştı. 28 yılda yapılan 
değişiklikler, ne yazık ki bu Anayasa’nın 
özüne dokunmadı, dokunamadı. 12 Eylül 
Anayasası’nın ortaya çıkardığı vesayet, 
yapılan tüm değişikliklere rağmen kaldı-
rılamadı. İşte bugün biz, 26 maddelik bir 
değişiklikle, öze dokunuyor, bu boyutuyla 
en kapsamlı ve en demokratik değişimi 
gerçekleştiriyoruz.

Şunu da açık yüreklilikle söylemek du-
rumundayım: Yapılan bu değişiklik , 
Türkiye’de, Anayasa üzerinde, sadece 
12 Eylül’ün vesayetini değil, 27 Mayıs 
darbesinin de oluşturduğu vesayeti kal-
dırıyor. Biz, sadece 12 Eylül’de idam edi-
len gençlerin hatırasını değil, merhum 
Hasan Polatkan’ın, merhum Fatin Rüştü 
Zorlu’nun, merhum Adnan Menderes’in 
de hatırasını yad ediyoruz. Bu ülkede 
darbelerin sorgulanabilir olduğunu gös-
teriyoruz. Bu ülkede darbelerin üzerinde 

artık dokunulmazlık zırhının olamayaca-
ğını söylüyoruz. Bu ülkede, egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğunun altını 
kalın harflerle çiziyoruz.

Değerli arkadaşlarım…

Bu ülkede siyaset, 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 
12 Eylül’ün ve 28 Şubat’ın gölgesinde kal-
dı. Yaşanan acılar, siyaset ve siyasetçi üze-
rinde ağır travmalara neden oldu. Elbette 
reformlar bundan etkilendi, elbette ekono-
mi bundan etkilendi; elbette Türkiye’nin 
dış politikası, saygınlığı, gücü ve itibarı 
bundan etkilendi. Şu anda, bazı siyasetçi-
lerin, bazı siyasi partilerin değişime karşı 
çıkmaları, değişimin karşısında adeta bir 
duvar gibi durmaları, işte bu alışkanlıkla-
rın, bu korkuların bir neticesidir. Statüko-
dan beslenenler, elbette ki statükonun de-
ğişmesini istemezler. Mevcutla yetinenler, 
kendi küçük iktidar sahalarını kendileri 
için yeterli görenler, elbette statükonun 
değişmesini istemezler. Küçük olsun, ama 
benim olsun diyenler, elbette refahın, hu-
zurun, hakların millete yayılmasına razı 
gelmezler.

Dikkatinizi çekiyorum… 12 Eylül’le yüz-
leşiyor olmamızdan, 12 Eylül’de hayatını 
kaybeden gençleri anmamızdan bile ra-
hatsız oldular. Neden? Çünkü yıllarca 12 
Eylül’ün edebiyatını yaptılar, istismarını 
yaptılar, ama 12 Eylül’le yüzleşmeye hiçbir 
zaman cesaret edemediler. Şimdi bizim 
yüzleşiyor olmamız, vicdanlarını rahatsız 
ediyor. Yıllarca hak dediler, hukuk dediler, 
demokrasi dediler, ama iş bunlara somut 
çözümler üretmeye, somut karşılıklar bul-
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maya gelince işte buna yanaşmadılar, ya-
naşamadılar. Partisinin kapatılmasından 
şikayetçi olanlar, seçmenine, Türkiye’ye, 
Avrupa’ya partilerinin kapatılmasını her 
fırsatta şikayet edenler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde oy kabinine gidip EVET 
diyemediler. Kızlarımızın başörtülü oku-
yabilmelerinin önünü açan değişikliğe 
EVET diyenler, bu değişikliği engelleyen 
Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değiş-
mesine EVET diyemediler. O değişikliği 
engelleyenlerle aynı safta yer aldılar. Geç-
mişten bu yana yargıda kadrolaşmadan 
şikayet edenler, “Ne yani, bu kadroları 
ülkücülere mi verecektim” diyen eski ada-
let bakanlarının zihniyetinin arkasına 
takıldılar.

İşte biz bunu yapmadık değerli arkadaşla-
rım. Dik durduk, dik duruyoruz ve siyaset 
sahnesinde bulunduğumuz sürece de dik 
duracağız. İşte görüyorsunuz… Adında 
Devrimci sıfatı bulunan, 12 Eylül’ü her 
fırsatta eleştiren, demokrasi diyen, değişim 
diyen sendikalar, bugün çıkıp, 12 Eylül 
anayasasını savunur hale geldiler. Şu yaşa-
dığımız süreç, AK’la KARA’nın açıkça orta-
ya çıktığı bir süreçtir. Şu yaşadığımız süreç, 
bir samimiyet testidir. Kimin ilkeli, tutarlı 
olduğu, kimin de şartlara göre, duruma 
göre, zamana ve zemine göre renk değiştir-
diği işte bu süreçte ortaya çıkmıştır.

Bu nedenlerden dolayı da, Memur-Sen’i, 
Memur-Sen’in sendikalarını, üyelerini, 
dik duruşlarından, ilkeli tavırlarından 
dolayı tebrik ediyorum. Bundan 10 yıl, 20 
yıl sonra, kimi örgütler, 2010 yılındaki bu 
tavırları nedeniyle büyük bir mahcubiye-

tin içinde olacaklardır. Ama Memur-Sen, 
Memur-Sen gibi sendikalar, konfederas-
yonlar ise, bu süreçteki onurlu duruşları 
nedeniyle her zaman gurur duyacaklardır. 
Biz, kadınların, çocukların, yaşlıların, en-
gellilerin haklarını güvence altına alan bir 
değişiklik getiriyoruz. Biz, kişisel verilerin 
korunması konusunda yeni esaslar getire-
rek fişlemeyi sona erdiren bir değişiklik 
yapıyoruz. Yurt dışına çıkışların ancak ha-
kim kararıyla sınırlanabilmesini sağlayan 
gayet hakkaniyetli bir değişiklik gerçek-
leştiriyoruz. Kamu denetçiliği gibi çağdaş 
bir kurum kuruyoruz. Yüksek Askeri Şura 
ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu gibi 
organların ihraç veya görevden atma ka-
rarlarını yargı sürecine açıyoruz. Anayasa 
Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu’nun yapılarını geniş tabanlı 
hale getiren, her türlü ideolojik, zümrevi 
ve kişisel etkilerin dışına çıkartan, demok-
ratik düzenlemeler yapıyoruz.

Demokrasiye, özgürlüklere, hakka, hakka-
niyete, yani bu milletin dört eliyle sarıldığı 
değerlere doğrudan saldıramayanlar, işi 
niyet okuyuculuğuna vurup bizi yargıyı 
kuşatmak istemekle itham ediyorlar. Onla-
rın sıkıntıları, bizim yargıyı kuşatacak ol-
mamız değil, tam tersine yargı üzerindeki 
kendi kuşatmalarının kalkacak olmasıdır. 
Hiç kusura bakmasınlar, bu kuşatmayı 
kaldıracağız. Yargıyı vesayetten kurtarma-
dan Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma 
mücadelesinde bir adım daha atabilmesi 
mümkün değildir. Çünkü bu anlayış, par-
lamentonun üniversitelerdeki başörtüsü 
yasağının kaldırılması gibi özgürlükçü 
girişimleri “411 el kaosa kalktı” parola-
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sıyla engellemeyi marifet sayıyor. Çünkü 
bu anlayış, özelleştirme, atama, tam gün 
yasası gibi idarenin kalkınma bağlamında 
kendi sorumluluğundaki adımlarına mani 
olmayı maharet olarak görüyor. Çünkü 
bu anlayış Türkiye’nin önünü tıkıyor. İn-
şallah 12 Eylül’de bu tıkanıklığı aşmanın 
ilk adımını atmış olacağız. Milletimiz bizi 
bugüne kadar hiç mahcup etmedi. 12 Eylül 
günü de sandıkları “EVET”lerle patlatıp 
yine bizi mahcup etmeyeceğine yürekten 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım…

2011 yılına ilişkin memur maaş artışla-
rıyla ilgili olarak Kamu İşveren Kurulu 
ile Memur-Sen Konfederasyonu arasında 
varılan mutabakatın hayırlı olmasını di-
liyorum. Bu mutabakat, memurlarımızı 
2011 yılının ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci 
altı ayı için yüzde 4 olmak üzere toplam-
da yüzde 8.16 maaş artışını öngörüyor. 
Ayrıca, 80 TL’lik de bir ek ödeme artışı 
söz konusu. Merkez Bankamızın 2011 
enflasyon tahmininin yüzde 5.3 olduğu-
nu göz önüne aldığımızda, bu artış oranı 
fevkalade önemlidir. Türkiye kazandıkça, 
Türkiye zenginleştikçe, Türkiye güçlendik-
çe, bundan her kesim gibi memurlarımız 
da paylarına düşeni mutlaka alacaklardır, 
almaktadırlar. 

Bütün çalışanlarımız gibi memurlarımız 
da, 2003 yılından itibaren daima enflasyo-
nun üzerinde gelir artışı elde etmişler ve 
refahlarını yükseltmişlerdir. Elbette arzu-
muz ve hedefimiz çalışanlarımızı dünya-
nın en yüksek refah düzeyine ulaştırmak. 

Ama bunun bir anda olamayacağını, adım 
adım gerçekleşeceğini de bilmeliyiz. Biz, 
işte bu adımları kararlılıkla atıyoruz. 2011 
yılı memur maaş artışı da bu adımlardan 
biridir. Enflasyonun yaklaşık 3 puan üze-
rindeki bu artışın, tekrar hayırlı ve bere-
ketli olmasını diliyorum. 

Memur-Sen Konfederasyonumuzun gerek 
kurumsal duruş, gerekse de üyelerinin bi-
reysel tercihi olarak referandumda “EVET” 
yönünde net ve kararlı bir tavır sergiledik-
leri için hepinize bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Ramazan-ı Şerif ’in, Memur-Sen 
üyelerine, ailelerine, tüm memurlarımız 
ve ailelerine huzur, rahmet ve bereket 
getirmesini diliyorum. Yaklaşmakta olan 
Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını da 
buradan tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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İstanbul Ticaret Odamızın değerli üyeleri, 
kıymetli katılımcılar, değerli arkadaşlar, 
sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Öncelikle “Başarılı KOBİ Yarışması”nda 
dereceye giren KOBİ’lerimizin temsilcile-

rini kutluyorum. KOBİ’lerimizi ülkemizin 
kalkınmasında ekonomimizin bel kemiği 
olarak görüyoruz. KOBİ’lerimizin başarılı 
olması demek, Türkiye’nin daha sağlam 
bir zeminde büyümesi demektir, ülkemi-
zin emin adımlarla yoluna devam etmesi 
demektir. Biz de bu anlayışla, KOBİ’leri-

İstanbul | 16 Eylül 2010 

İTO Meclis Toplantısı ve Başarılı 
KOBİ Yarışmasında Dereceye 

Girenlere Ödül Töreni
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mizin önünü açmak, onların gelişmesini, 
büyümesini sağlamak için kendilerine her 
türlü desteği sağladık; sağlamaya devam 
ediyoruz. 

Aslında Türk ekonomisinin son dönemde 
yaşadığı büyük dönüşümde KOBİ’lerin 
özel bir yeri ve katkısı vardır. Ekonomimi-
zin omurgasını teşkil eden KOBİ’lerimiz 
geçmiş dönemlerde ciddi şekilde ihmal 
edilmişti. Halbuki Küçük ve Orta Büyük-
lükteki İşletmeleri güçlü olmayan bir ül-
kenin sadece ekonomisini değil sosyal ba-
rışını ve toplumsal huzurunu da koruması 
mümkün değildir. KOBİ’ler orta sınıfın 
güçlenmesi, refah ve kalkınmanın toplu-
mun ana kademesine yayılması anlamına 
gelmektedir. İleri demokrasiye ulaşan ve 
demokratik istikrarını sağlayabilen ülke-
ler, orta sınıfını güçlendirebilen ülkeler-
dir. Biz AK Parti iktidarı olarak, hükümeti 
devraldığımız günden beri KOBİ’lerimizin 
önünü açmanın, rekabet gücünü yükselt-
menin, üretim ve istihdam imkanlarını 
genişletmenin çabası içindeyiz. Çoğunlu-
ğunu KOBİ’lerimizin oluşturduğu 2 milyo-
nu aşkın işletmemizi desteklemek için pek 
çok alanda, çok sayıda uygulamayı hayata 
geçirdik. 

Vergi oranlarındaki indirimler bunlardan 
biridir. Kurumlar Vergisinin oranını yüzde 
20’ye düşürerek KOBİ’lerimize önemli bir 
destek sağladık. SSK işveren primini indi-
rerek, istihdam yönünden KOBİ’lerimize 
nefes aldırdık. KDV oranlarında yaptığı-
mız indirimler de yine KOBİ’lerimizin ha-
reket alanını genişleten uygulamalarımız 
arasındadır. Araştırma Geliştirme faaliyet-

lerine verdiğimiz çok yönlü desteklerle, 
KOBİ’lerimize rekabet güçlerini artırma 
yönünde önemli bir alan açtık. Haziran 
ayından itibaren her KOBİ’yi kendi ihti-
yaçlarına göre destekleyecek 6 yeni prog-
ram başlattık. KOSGEB ve Halk Bankası 
aracılığıyla verilen kredilerin şartlarında 
çok büyük iyileştirmeler yaptık. 2002 yı-
lında yüzde 59 olan esnaf ve sanatkar-
larımızın kullandıkları kredilerdeki faiz 
oranını kademe kademe düşürdük. Son 
olarak, 1 Eylül 2010’dan itibaren esnaf ve 
sanatkarımıza Halk Bankası’nın uygula-
dığı faiz oranını yüzde 13’ten, yüzde 10’a 
çektik. Bu yüzde 10’luk faizin de, yüzde 
5’ini hazine karşılayacak. Yani esnafları-
mız 1 yıla kadar vadeli kredilerde sadece 
yüzde 5 faiz ödeyecek. Bir yıldan uzun va-
deli kredilerde de faiz oranını yüzde 13’ten 
yüzde 12’ye çektik; burada da esnafımıza 
yansıyacak oran, yüzde 6 olacak. Bu faiz 
oranlarının, esnafımızın 1951 yılından 
beri gördüğü en düşük oranlar olduğunu 
da özellikle ifade etmek isterim. Bunun ya-
nında, kamuya olan vergi, SSK ve benzeri 
borçların ödenmesi konusunda da pek çok 
kolaylıklar gösterdik. 

İhracat yapan KOBİ’lerimize kredi başta ol-
mak üzere her türlü desteği sağladık. Özel-
likle ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği 
dönemde KOBİ’lerimizi yalnız bırakmadık. 
Gerek üretimin, gerek istihdamın sürmesi 
için kısa çalışma ödeneğinden düşük faizli 
krediye, borçlarını ödeyemeyenlere ilave 
desteklere kadar pek çok tedbiri hayata 
geçirdik. KOBİ’lerimizin inovasyon, AR-GE 
ve ihracat konusunda sıçrama yapmasını 
istiyoruz. Türkiye olarak küresel bir aktör 
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olmak istiyorsak, KOBİ’lerimiz de küresel 
pazarlarda söz sahibi olmalıdır. Küresel şir-
ketleri olmayan bir ülkenin küresel aktör 
haline gelebilmesi mümkün değildir. Özel-
likle son dönemde KOBİ’lerimizin Afrika 
ve Ortadoğu pazarlarında daha fazla söz sa-
hibi olduğunu görmekten memnuniyet du-
yuyoruz. Hayata geçirdiğimiz aktif ve çok 
boyutlu dış politika işadamlarımızın da 
önünü açıyor, onlara yeni işbirliği imkanla-
rı getiriyor. Her şeyden önemlisi ülkemizde 
giderek güçlenen güven ve istikrar, iş dün-
yamıza sağladığımız en büyük imkandır.

Değerli arkadaşlar…

Halkoylaması’nda çıkan sonuç, ülkemizin 
güven ve istikrarına güç vermiştir. Eko-
nominin üzerindeki siyasi riskler ciddi 
şekilde azalmıştır. Bu arada küçük bir 
sitemimi de ifade etmek istiyorum. Hükü-
metimizin ekonomi politikasının ve Ana-
yasa Değişikliği’ne yönelik girişimlerinin 
iş dünyamıza olumlu anlamda ne kadar 
büyük bir katkı sağladığını bildikleri halde, 
hem ülkenin, hem kendi menfaatlerinin 
aleyhine tavır takınanların durumuna 
değinmeden geçemeyeceğim. Türkiye’yi 
büyüten, ekonomiyi büyüten, ticareti ve 
ihracatı büyüten bir iktidara sırf ideolojik 
sebeplerle karşı tavır almak, rasyonel bir 
davranış olamaz. Ekonomide rasyonalite 
kaybolursa, mantık kaybolursa hiçbir 
gelişme sağlanamaz. İdeolojik körlük, ta-
hammülsüzlük, hoşgörüsüzlük her türlü 
gelişime engel olur. 

Biz diyoruz ki, Türkiye’yi büyütecek, 
zenginleştirecek, daha ilerilere taşıyacak 

adımlar kimden gelirse gelsin destek-
lenmelidir. Türkiye’ye ayak bağı olan, 
Türkiye’yi içine kapatan, Türkiye’yi bölge-
sel ve küresel hedeflerinden uzaklaştıran 
davranışlara, kimden gelirse gelsin karşı 
çıkılmalıdır. Biz ekonomiyi nasıl siyasi he-
saplarla, ideolojik kaygılarla yönetmiyor, 
herkesin çıkarına olan, tüm Türkiye’nin 
menfaatine olan politikaları hayata ge-
çiriyorsak, ekonomi içindeki aktörler de 
ülkenin ve ekonominin faydasını ve has-
sasiyetlerini gözetmek durumundadır. 
Demokratik istikrar ile ekonomik istikrarı 
at başı götürmek durumundayız. “Ekono-
mide büyüyelim, ama demokrasi alanında 
yerimizde sayalım. İhracatımız artsın ama 
hak ve özgürlükler gelişmesin” gibi yakla-
şımları savunamayız. Böyle bir yaklaşım 
olamaz, olsa da başarıya ulaşamaz. Eko-
nomide büyümek istiyorsak, demokratik-
leşmeyi de aynı kararlılıkla savunmak ve 
sürdürmek durumundayız. Hükümet eko-
nomiyi büyütsün, demokrasiyi güçlendir-
sin ama biz hükümete destek olmayalım 
anlayışı geçmişin kompleksli anlayışıdır. 
Eğer Türkiye’yi büyüteceksek, iktidarıyla 
muhalefetiyle, sivil toplumuyla, iş dünya-
sıyla, sanatçısıyla, sporcusuyla hep bera-
ber sorumluluk almak ve çaba göstermek 
durumundayız.

Değerli arkadaşlar…

KOBİ’lerimizin bu hassasiyetimizi büyük 
oranda paylaşıyor olmasından büyük 
memnuniyet duyuyoruz. Bu gayretlerimi-
zin boşa çıkmadığını memnuniyetle görü-
yoruz. KOBİ’lerimiz, kendilerine sağladı-
ğımız desteklere, ülkemize ve milletimize 
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yaptıkları katkılarla fazlasıyla karşılık ver-
diler. Nitekim Türkiye büyüme rakamla-
rında yeniden dünyada rekorlar kırmaya 
başladı. 2010 yılının ikinci çeyreğine dair 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme verileri 
birkaç gün önce açıklandı. Buna göre Tür-
kiye 2010’un ikinci çeyreğinde yüzde 10.3 
büyüyerek dünya genelinde, Singapur 
ve Tayvan’ın ardından en fazla büyüyen 
üçüncü ekonomi oldu. Avrupa Birliği ve 
OECD ülkeleri arasında ise son iki çeyrek-
te en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Aynı 
şekilde ikinci çeyrekte Çin’i yakalayarak 
G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 
ekonomi durumuna geldik. Son üç çeyrek 
üst üste rekor büyüme kaydeden Türkiye 
küresel krizin etkilerini en hızlı geride bı-
rakan ekonomilerin başında geliyor. 

Yılın ilk yarısındaki büyüme rakamlarına 
baktığımızda da ekonomimizin yüzde 
11 gibi ciddi bir oranda büyüdüğünü 
görüyoruz. İkinci çeyrek itibariyle geriye 
doğru 12 aylık verilere baktığımızda ise, 
ekonomimizin yıllık bazda yaklaşık yüzde 
6 oranında büyüyerek, 1 trilyon lirayı aştı-
ğını görüyoruz. Bu yıl, kriz dönemindeki 
zararları telafi edip yeniden artıya geçişi 
sağladığımız bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl-
dan itibaren Türkiye olarak, dünyanın en 
büyük 10 ülkesi arasına girme hedefimize 
doğru ilerleyişimizde adımlarımızı daha 
da hızlandıracağız. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün geldiğimiz noktada daha önce 
yayınladığımız Orta Vadeli Program’ın 
büyük katkısı olmuştur. Biz Orta Vadeli 

Program ile kendimize gerçekçi hedefler 
koyduk. Ne kendimizi ne de başkalarını 
kandıracak söylem ve politikalara itibar et-
tik. Bugün aldığımız netice de doğru yolda 
ilerlediğimizi ortaya koyuyor. Oysa, Orta 
Vadeli Program’ı açıkladığımızda nelerin 
söylendiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. 
IMF’siz de yola devam edebiliriz dediği-
mizde kriz tellalları ayağa kalkmıştı. Buna 
karşılık biz programı açıkladıktan sonra, 9 
Mart 2010 tarihinde IMF’den yapılan res-
mi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: 
“Küresel ekonomide ve küresel finans pi-
yasalarında devam etmekte olan iyileşme, 
Türk makamlarınca Orta Vadeli Program 
çerçevesinde uygulanmakta olan ekono-
mik politikalar ile birlikte, Türkiye’nin 
ekonomik görünümünü güçlendirmiştir”. 
Görüldüğü gibi, IMF’i devre dışı bıraktığı 
için içeriden birilerinin eleştirdiği ekono-
mi programımız, bizatihi IMF tarafından 
takdir ediliyor. Türkiye’nin ekonomide ve 
demokraside ulaştığı seviyeyi anlamamak-
ta ısrar edenlerin bu kraldan çok kralcı 
tavırları, ne milletimiz, ne de uluslararası 
camia tarafından kabul görüyor. Netice 
olarak, Orta Vadeli Programımız başarıyla 
devam ediyor. Üretim sektörlerinin, dış 
piyasaların, tüketicilerin ve yatırımcıların 
güvenini şüpheye mahal bırakmayacak 
şekilde tesis etmiş bulunuyoruz. Ekono-
mideki canlanmanın katlanarak devam 
edeceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Son günlerde bazı kesimlerce gündeme 
getirilmeye çalışılan konulardan biri de, 
2011 seçimlerine gönderme yapılarak se-
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çim ekonomisi uygulayacağımız iddiaları-
dır. Halbuki biz bu sınavı 2004’te, 2007’de. 
2009’da ve son olarak da bu yıl içinde 
verdik ve hepsinden de alnımızın akıyla 
çıktık. Bakın, son verilere göre 2010 yılı 
Ağustos ayı itibariyle bütçe 3.1 milyar lira 
fazla verdi; 2010 yılının Ocak-Ağustos dö-
nemini kapsayan ilk 8 ayında bütçe açığı 
yüzde 54 azaldı. Söz konusu dönemde büt-
çe gelirimiz yüzde 20 oranında artarken, 
bütçe giderleri sadece yüzde 6.8 oranında 
arttı. Aynı şekilde vergi gelirleri yaklaşık 
yüzde 23 oranında yükseldi. Dahası da var, 
faiz dışı fazla yüzde 127 oranında arttı. 
2010 yılının ilk yarısından itibaren geriye 
doğru 12 aylık sonuçlara baktığımızda 
bütçe açığımızın milli gelirimize oranının 
yıllık bazda yüzde 4.4 olduğunu görüyo-
ruz. Birçok ülkede bütçe açıkları artarken 
bizde düşmektedir. 

Dikkatinizi çekmek istiyorum, bütün bun-
lar referandum öncesi dönemde gerçekle-
şen değerler. Bu konuda daha eski örnek-
lere de bakabiliriz. İktidarı devraldıktan 
sonra girdiğimiz ilk seçim 28 Mart 2004 
Mahalli İdareler Seçimidir. Biz hükümet 
olarak 2004 yılı için hedeflenen bütçe har-
camalarını 150 milyar TL olarak belirle-
miştik. Peki, gerçekleşen nedir, 141 milyar 
TL. Yani bütçe harcamalarında artış değil, 
tam tersine tasarruf söz konusu. İkinci 
seçim 22 Temmuz 2007 Milletvekilleri Ge-
nel Seçimi, üçüncüsü onu izleyen referan-
dumdur. 2007 yılı için hedeflenen hedef 
bütçe harcamaları 205 milyar TL’ydi. Ger-
çekleşen tutar 204 milyar TL oldu. İktida-
rımız döneminde dördüncü seçim 29 Mart 
2009 Mahalli İdareler Seçimidir. 2009 yılı 

için belirlenen hedef bütçe harcamaları 
260 milyar TL iken, gerçekleşen tutar, kriz 
yılı olmasına rağmen, sadece 267 milyar 
TL oldu. Görüldüğü gibi biz ekonomiyi 
siyasete kurban etmeme kararlılığımızdan 
bugüne kadar taviz vermedik. Aksine, si-
yasette güven ve istikrarı ekonominin itici 
gücü haline dönüştürdük. Yani, ülkemizde 
biz hükümete gelene kadar uygulanan si-
yasetle ekonomi arasındaki ilişki sistemini 
tam tersine çevirdik. Siyaseti ekonominin 
önünde bir tıkaç veya engel değil, bir ön 
açıcı, destek unsuru haline getirdik. Elde 
ettiğimiz sonuçlar ortada. Böylesine başa-
rılı bir model önümüzde dururken, bizden 
yeniden eskinin yanlışlığı sayısız defa 
ispatlanmış sistemine geri dönmemizi 
bekleyenler, ya bu açık gerçeği göremeyen-
lerdir ya da böyle olmayacağını bildikleri 
halde bizi zan altında bırakmak isteyen-
lerdir. Bu gerçeği hala görememiş olanlar, 
biraz sabrederlerse buna şahit olabilirler. 

Değerli arkadaşlar…

Ekonomide sevindirici haberleri peş peşe 
almaya devam ediyoruz. Bakınız, borsamız 
neredeyse her gün tüm zamanların rekor-
larını kırıyor. Yine güzel bir haber olarak, 
dün 2010 Haziran dönemine ilişkin işsiz-
lik oranları açıklandı. Buna göre Haziran 
ayı itibariyle işsizliğin yüzde 10.5’e indi-
ğini görüyoruz. Bundan bir kaç ay önce, 
işsizliğin yüzde 10 seviyelerine düşeceğini 
söylediğimizde bazıları bunu istihza ile 
karşılamıştı. Biz işsizliğin yüzde 10’lara 
düşeceğini söylediğimizde işsizlik oranı 
yüzde 14.4 idi. Üstelik bu orana 16.1’den 
gelmiştik. Mart döneminde işsizlik oranı 
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bir önceki döneme göre 13.7’ye, Nisan dö-
neminde 12’ye ve Mayıs döneminde yüzde 
11’e inmişti. Şimdi ise yüzde 10.5’e düştü. 
Görüldüğü gibi, ekonomideki iyileşmeye 
paralel olarak adım adım işsizlik oranları 
da düşüyor. 

Dönemsel olarak işsizlik oranında 2.5 pu-
anlık bir düşüş sağlayarak Avrupa’da ilk 
sırada yer aldık. Üstelik gelişmiş ve geliş-
mekte olan pek çok ülkede işsizlik artmaya 
devam ediyor. Haziran ayında Slovakya’da 
işsizlik 3.2 puan artarak yüzde 14.8’e çıktı. 
Bulgaristan’da 2.9 puan, İspanya’da 2.1 
puan artan işsizlik oranları yüzde 20’lere 
dayandı. Aynı şekilde Polonya’da işsizlik 
1.4 puan, İrlanda’da 1.2 puan arttı. 27 AB 
ülkesinin ortalamasına baktığımızda işsiz-
liğin 0.6 puan arttığını görüyoruz. Geliş-
miş ülkelerden Japonya’da işsizlik yerinde 
sayarken ABD’de sadece 0.1’lik bir düşüş 
gerçekleşti. Bizim işsizlikte önemli oran-
da bir düşüş sağlamamız, geleceğe ilişkin 
hedeflerimiz konusundaki kararlılığımızı 
güçlendiriyor. Bunda elbette siz işadamla-
rının katkısı büyüktür. Bu katkılarınızdan 
dolayı milletim ve hükümetim adına hepi-
nize şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Pazar günü ül-
kemiz ve milletimiz adına çok sevindirici 
bir hadise yaşadık. 12 Eylül 2010 günü 
Türkiye’nin geleceği adına çok önemli bir 
sınavı daha hep birlikte başarıyla geçerek, 
milletçe tarihi bir güne imza attık. 12 Eylül 
2010 günü, ileri demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne giden yolda tarihî bir eşiği 

daha aştık. Demokrasinin, hukukun, ada-
letin çıtasını el birliğiyle yükselttik. 12 
Eylül 2010 günü, halkımız yüzde 77.5 gibi 
yüksek bir katılımla hür iradesini sandığa 
taşıdı ve o sandıklardan yüzde 58 gibi net 
bir sonuçla EVET kararı çıktı. Aziz milleti-
miz, takdir yetkisini kullandı ve toplam 26 
maddede değişiklik öngören anayasa pa-
ketini hiçbir tartışmaya mahal vermeden 
onayladı. 

Bu tarihi gün, Türkiye’nin ekonomisinden 
dış politikasına kadar, temel hak ve özgür-
lüklerden ülkemizin itibarına varıncaya 
kadar Türkiye’nin önünde yepyeni bir 
ufuk açacaktır. Sonuçların belli olmasın-
dan hemen sonra yaptığım konuşmada 
Anayasa Değişikliğinin kabul edilmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etmiştim. 
Bu vesileyle İstanbul Ticaret Odamızın 
değerli üyelerine ve Oda Başkanımız Sayın 
Murat Yalçıntaş’a da anayasa değişikli-
ğine verdikleri güçlü destek için samimi 
teşekkürlerimi sunuyorum. Millet olarak 
gerçekten elbirliğiyle çok büyük bir iş ba-
şardık. 

Burada, sizlerin huzurunda, 12 Eylül 2010 
günü sandıkta iradesini ortaya koyarak, 
Türkiye’nin daha aydınlık, daha parlak bir 
geleceğe adım atmasında rol oynayan tüm 
vatandaşlarımıza bir kez daha şükranları-
mı iletmek istiyorum. Milletimizin aldığı 
bu karara, milletimizin yaptığı bu tercihe 
herkes saygı duymalı, daha da önemlisi 
milletimizin verdiği bu mesajı doğru 
okumalıdır. Bu karardan, bu tercihten, bu 
mesajdan herkesin kendisi için çıkaracağı 
büyük dersler vardır. Milletimizin irade-
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sini saygıyla karşılama erdemini göstere-
meyen, çıkan sonuçlardan gerekli dersi 
alamayan anlayışın kaybetmeye mahkum 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Niçin 
kaybettiğini anlayamayanlar, sürekli kay-
betmeye mahkumdurlar. Milletin mesajı-
na sağır kesilenler, aynı mesajı almaya de-
vam ederler. Meclis görüşmelerinde yanlış 
yapanlar, Anayasa Mahkemesi sürecinde 
yanlışını sürdürenler, halkoylamasında 
yanlışta ısrar edenler, milletimizin kararı 
sonrasında da aynı yanlışa devam ederler-
se kimseye değil, sadece kendilerine yazık 
etmiş olurlar. 

Aziz milletimiz hamasete, hakaretlere, 
iftiralara, boş sözlere, statükoculuğa, vesa-
yetçi anlayışa prim vermeyeceğini ortaya 
koymuştur. Bu anlayışın, bu üslubun mil-
letçe hoş görülmediği bir kez daha ortaya 
çıkmıştır. Benim herkesten ricam, mil-
letle aynı yöne bakmalarıdır, aynı rotada 
yürümeleridir, aynı dili kullanmalarıdır, 
aynı hissiyata sahip olmalarıdır. Millete 
rağmen hiçbir hedefe ulaşılmaz, hiçbir 
başarı sağlanamaz. Halkoylaması bir kez 
daha göstermiştir ki, demokrasi ve siyaset 
yoluyla her sorunu çözmek mümkündür. 
Herkes demokrasiye ve siyasete daha fazla 
güvenmelidir.

Değerli arkadaşlar…

Milletimiz halkoylamasında verdiği karar-
la birlikte, bizlere büyük bir sorumluluk, 
büyük bir mesuliyet yüklemiştir. Bize 
düşen, öncelikle bu 26 maddeyi en iyi 
biçimde hayata geçirmek, milletimizin 
bize yüklediği sorumluluğu iktidarıyla, 

muhalefetiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, 
sendikalarıyla derhal yerine getirmektir. 
Bize düşen milletimizin talepleri doğrultu-
sundaki değişim ve dönüşümü erteleme-
den yerine getirmektir. Bu düşüncelerle 
başarılarıyla ödüle layık görülen KOBİ’le-
rimizi bir kez daha kutluyor, ülkemize ve 
milletimize katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Türk ekonomisinin lokomotifi 
durumundaki İstanbul’umuzun ticaret 
odası olan İTO’nun başarılı çalışmalarını 
takdirle takip ediyoruz. İstanbul Ticaret 
Odamızın yurt dışında organize ettiği fuar-
lardaki başarısı da bizleri gururlandırmak-
tadır. İstanbul Ticaret Odamızın değerli 
Başkanına, yönetiminde yer alan değerli iş 
adamlarımıza ve bütün üyelerine ekono-
minin işleyişinde her düzeyde sağladıkları 
katkı için teşekkür ediyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Çok değerli arkadaşlar, medyamızın değer-
li temsilcileri, hanımefendiler, beyefendi-
ler... Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor; 
Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde sizleri 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumuzu ifade ediyorum.

İktidar-muhalefet ilişkileri kadar, med-
ya-siyaset ilişkileri de demokrasinin 

hassasiyet isteyen bir parçasıdır. Modern 
demokrasiler artık sadece partilerin değil, 
güçlü sivil toplumun ve tarafsız medyanın 
varlığıyla anlam kazanıyor. Türkiye’nin 
demokratikleşme tarihi, sadece siyasi sis-
temin ve partilerin değişimini değil, med-
yanın ve yayın dünyasının değişimini ve 
demokratikleşmesini de anlatır. Özellikle 
son dönemde büyük bir ilerleme yaşayan 

İstanbul | 25 Eylül 2010 

Medya Genel Yayın Yönetmenleri 
ile Kahvaltı
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Türkiye’de medyamız da büyüyor, çeşitle-
niyor, güçleniyor. Avrupa Birliği sürecinde 
medyamız da kendisini geliştirmenin mü-
cadelesini veriyor. Bugün, bu büyük deği-
şim sürecinde, sizlerle hem iktidar-medya 
ilişkilerini hem de ülkemizde meydana 
gelen son gelişmeleri değerlendirmek üze-
re bir araya geldik. Davetimize icabet eden 
tüm medya temsilcilerine bu vesileyle 
teşekkür ediyorum, katkılarınızdan dolayı 
şimdiden şükranlarımı sunuyorum.

Değerli arkadaşlar…

12 Eylül’deki Halkoylaması ile yürürlüğe 
giren Anayasa Değişikliği’nin hazırlık aşa-
malarında, bu değişikliğin Türkiye için 
bir MİLAT olacağını, Türkiye’de yeni bir 
dönemin, yeni bir sürecin başlayacağını 
ifade etmiştim. Hiç şüphesiz, 26 madde-
den oluşan bu değişiklik, 1982 Anayasası 
üzerindeki gölgeleri tam olarak ortadan 
kaldırmıyor, Anayasa üzerindeki tartışma-
ları sona erdirmiyor. Ancak, sizler de takdir 
edersiniz ki, bu 26 maddelik değişiklik, 
1982’den bu yana yapılan değişiklikler 
içinde çok müstesna bir yere sahip. İlk kez 
Anayasa’nın ruhuna, özüne dokunuluyor; 
ilk kez darbe zihniyeti ve vesayetçi anlayış 
bu kapsamda bir değişikliğe maruz kalıyor. 
Başta Anayasa Mahkemesi’nin ve HSYK’nın 
yapısının değişmesi, Geçici 15’inci madde-
nin kaldırılması, yargıya ilişkin bir takım 
düzenlemeler olmak üzere, bu 26 maddelik 
değişiklikle Türkiye çok farklı bir döneme 
adımlarını atıyor. Sivil siyasetin, demokra-
tik değişimin, vesayetçi anlayış ve statüko 
karşısında elde ettiği bu zafer, Türkiye’de 
çok önemli bir zihniyet dönüşümünün ger-
çekleşmeye başladığına işaret ediyor.

Dün de ifade ettim: Biz, 12 Eylül’de ortaya 
çıkan sonucun, Türkiye haritasını fark-
lı renklere boyadığına, farklı kutuplara 
savurduğuna inanmıyoruz. Tam tersine, 
ortaya çıkan tablo, Türkiye’nin demokra-
tikleşme yolunda çok önemli bir mesafe 
kaydettiğini, demokrasiyi içselleştirdiğini, 
her sorunu demokrasi içinde çözme kül-
türünü artık kazandığını gösteriyor. İleri 
demokrasilerden biri olan Amerika Birle-
şik Devletleri’nde Başkanlık seçimlerinde, 
Türkiye’dekine benzer bir tablo, benzer 
bir harita oluşmasına rağmen, hiç kimse 
çıkıp da ABD’nin bölündüğünü, karpuz 
gibi ikiye ayrıldığını, kutuplaştığını ifade 
etmiyor. Neticeyi, çok küçük oy yüzdeleri 
belirlediği halde, kimse kazanan iradeyi 
küçümsemiyor, meşruiyetini, temsil kabi-
liyetini sorgulamıyor.

Son dönemde Türkiye’de yapılan Genel 
Seçimlere, Yerel Seçimlere ve halkoylama-
larına baktığınızda, seçmen tercihlerinin 
duygusal faktörlerle değil rasyonel gerek-
çelerle oluştuğunu, vatandaşların parti-
zanca duygularla değil, eyleme, projeye 
göre hareket ettiğini görüyoruz. Herhangi 
bir il, genel seçimlerde farklı, yerel seçim-
lerde farklı, halkoylamasında farklı tercih-
lerde bulunabiliyor. Artık vatandaşımız bir 
seçimde dört oy kullanacaksa, her tercihini 
farklı değerlendirmelerle belirleyebiliyor. 
Balıkesir’de, 2009 yerel seçimlerinde il ge-
nel meclisi oylarında AK Parti birinci parti 
olurken, bakıyorsunuz, halkoylamasında 
HAYIR oyları yüzde 50’yi geçebiliyor. Aynı 
tablo, her seçimde AK Parti’nin birinci par-
ti olduğu Denizli’de, Hatay’da oluşabiliyor. 
Milletvekili seçiminde belki yine AK Parti 
birinci parti olacak ve şuanda da AK Parti 
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birinci sırada olabiliyor, ancak konuya 
göre farklı oy birleşmeleri yaşanabiliyor. 
Aynı şekilde, muhalefet partilerinin ön-
ceki seçimde birinci olduğu illerde EVET 
oylarının yüksek çıktığına şahit oluyoruz.

Bunlar, karamsar, kötümser yorumların 
malzemesi olacak gelişmeler değildir de-
ğerli arkadaşlarım. Bunlar, ülkemiz adına, 
demokrasimiz adına umut verici, sevin-
dirici gelişmelerdir. Milletimiz artık körü 
körüne değil, son derece bilinçli bir şekilde 
oy kullanıyor. Halkoylaması’nda katılımın 
yüzde 74’lerde olması da demokratik du-
yarlılığın iyi seviyelerde olduğunu gösteri-
yor. Bunlar, biraz önce de ifade ettiğim gibi, 
Türkiye’de artık yeni bir dönemin, yeni bir 
sürecin başladığının güçlü göstergeleridir. 
Halkoylaması öncesinde sıkça tekrarladı-
ğım bir ifadeyi bugün burada bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum: Türkiye, 12 Eylül’le 
birlikte artık yeni bir sayfa açmıştır, temiz 
bir sayfa açmıştır. Halkoylaması sürecinde, 
kampanya aşamasında yaşananlar geride 
kalmış, geçmişe göre çok daha özgürlük-
çü, çok daha demokratik bir Anayasa ile 
yeni bir başlangıç yapılması gerekli hale 
gelmiştir.

12 Eylül akşamı ve sonrasında yaptığım 
açıklamalarda, önemli bir kaç hususun 
altını çizdim: Öncelikle, HAYIR oylarının, 
EVET oyları kadar muteber olduğunu, 
kabulümüz olduğunu, demokratik irade-
nin saygıdeğer bir parçası olduğunu ifade 
ettim. 12 Eylül’de, EVET oylarıyla birlikte 
HAYIR’ların da kazandığını, topyekun 
Türkiye’nin, hukukun, demokrasinin, 
topyekun milletin kazandığını belirttim. 
Yüzde 42 oranındaki HAYIR oylarının ne 

anlama geldiğini, nasıl okunması gerek-
tiğini, halkoylamasından ne gibi dersler 
çıkarmamız gerektiğini tüm boyutlarıyla 
değerlendiriyoruz. Çıkan sonuç elbette 
bir başarıyı, somut bir neticeyi yansıtıyor. 
Ancak halkoylamasından sadece anaya-
sa değişikliğinin onaylandığı sonucunu 
çıkarmıyoruz. Bölge bölge, il il, ilçe ilçe 
ortaya çıkan sonuçları doğru okumak, doğ-
ru anlamak, buna göre kendimizi gözden 
geçirmek durumundayız. Tüm partilere 
düşen, milletin mesajını doğru anlamaya 
çalışmaktır.

Kanaatimce bu halkoylamasının önemli 
bir neticesi, ileri demokrasi konusunda 
milletimizin büyük bir özlem içinde oldu-
ğudur. Türk milleti, her zaman değişim-
den, demokratikleşmeden yana olmuştur. 
Doğru projeyle, doğru girişimle, doğru 
muhtevayla bu özlemi gidermek tüm si-
yasetçilerin görevidir. Eğer toplumda 
bir kaygı, endişe, tereddüt varsa, bunları 
gidermek de bizim görevimizdir. Çünkü 
değişim ve demokratikleşme, halkın içine 
sindiği, halkın geneli tarafından sahiple-
nildiği takdirde anlam kazanır, kalıcı olur. 
Biz, 73 milyonun tamamının her alanda 
büyük bir memnuniyet içinde olmasını, 
tamamının geleceğe umutla bakmasını, ta-
mamının kendi yaşamını ve yaşam tarzını 
emniyet altında görmesini, hissetmesini 
arzuluyoruz ve bu hedefe dönük olarak 
siyaset üretmeye çalışıyoruz. Kendisine oy 
verenlere hizmet götüren, oy vermeyen-
leri cezalandıran siyasi anlayış Türkiye’ye 
çok şey kaybettirdi. Memnuniyetsizlerin 
bulunduğu bir ülkenin idaresi zordur. Biz, 
bize oy versin ya da vermesin, 73 milyo-
nun tamamının hükümetiyiz, bu sorumlu-
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lukla hareket ediyor, bu anlayışla hizmet 
ve eser üretiyoruz.

Gerektiğinde özeleştiri yapmaktan kaçın-
mıyoruz. Gerektiğinde kendimizi de sorgu-
luyoruz. Hatalarımızı tespit ediyor, bunla-
rın tekrar etmemesi için azami hassasiyet 
gösteriyoruz. Bize oy verenleri anladığımız 
kadar, oy vermeyenleri de anlamanın, 
onların hissiyatını, onların kaygılarını 
anlamlandırmanın mücadelesini veriyor, 
empati kurmaya çalışıyoruz. Takdir eder-
siniz ki, demokrasi, sadece iktidardan mü-
teşekkil değildir. Muhalefetsiz bir demok-
rasi mümkün değildir. Muhalefetin, en az 
iktidar kadar demokrasi mücadelesinde 
yerini almadığı bir süreç, eksik bir süreç-
tir. Halkoylaması sürecinde, popülizmi, 
iftirayı, karalamayı, kutuplaştırmayı, ve ne 
yazık ki kutsal değerlerin, hassasiyetlerin 
istismarını bir propaganda aracı olarak 
kullanan muhalefetin, 12 Eylül’ün hemen 
ardından bu alışkanlığını devam ettirme-
sini açıkçası biz bu yeni dönem adına bir 
talihsizlik olarak görüyoruz.

Toplumdaki endişeleri, kaygıları gider-
mek, en az iktidar kadar muhalefetin 
de sorumluluğu altında olmalıdır. Geri-
limden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı 
yaymaktan medet umanlar, her zaman 
kaybettiler, bundan sonra da kaybetmeye 
mahkum olacaklardır. 12 Eylül gecesi, 
tüm partilere çağrı yaparak, yeni bir sayfa 
açalım, diyalog ve işbirliğini geliştirelim, el 
ele ülkemizi kalkındırma mücadelesinde 
gayret edelim dedim. Üslubumuzu, yol ve 
yöntemlerimizi gözden geçirelim çağrısı 
yaptım. Bir kez daha vurguluyorum: Biz, 
kapıları kapatan olmayacağız, kapımız 

da gönlümüz de herkese açık olacak. Te-
menni ederim ki, diğer partiler de bu iyi 
niyetimizi olumlu karşılar ve demokratik 
olgunlukla siyasetin seviyesini daha yuka-
rılara çekeriz.

Değerli arkadaşlarım...

Elbette bu noktada Medyamıza da büyük 
sorumluluk düşüyor. Değişen, dönüşen, 
her alanda geçmişe göre büyük farklılıklar 
gösteren bir ülkede, medyanın soğuk savaş 
parametreleriyle hareket etmesi demokra-
simiz adına bir eksiklik olacaktır. Hep 
vurguluyoruz: Demokrasi tahammül reji-
midir, diyalog rejimidir, hoşgörü rejimidir. 
Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak sorun-
lara çözüm arama kültürünü geliştirmek 
durumundayız. Bu noktada sadece iktidar 
ve muhalefet değil, yazılı ve görsel medya 
kuruluşları da demokratik kültürün bir 
parçası olarak bu sürecin bir parçasıdır, 
sorumluluk ve yükümlülük sahibidir. 
Şunu tüm samimiyetimle ve bir kez daha 
ifade etmek isterim... İktidar ile medyanın, 
her konuda yüzde yüz mutabakat içinde, 
görüş birliği içinde, uyum içinde olması 
beklenemez. Hiç bir demokratik ülkede 
bu yoktur. Esasen, demokrasinin güzelliği 
de, kalitesi de, iktidar ile medya arasındaki 
ilişkinin ölçüsü olmasından doğar.

Mevlana’nın güzel bir sözü var; diyor ki: 
“İyi bir dostu olanın, aynaya ihtiyacı yok-
tur.“ Evet... Dost acı söyleyebilir, dost kı-
yasıya eleştirebilir, yerden yere vurabilir... 
Ama bunu, dostu için, dostunun iyiliği için 
yapar. Biz, medyanın, bize acı gerçekleri, 
çıplak gerçekleri gösteren, yapıcı eleştiride 
bulunan, yol gösteren bir ayna olmasını 
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her zaman arzuladık ve arzuluyoruz. Za-
man zaman sert eleştirilerimiz oldu, pole-
miklerimiz oldu, öfkelendiğimiz zamanlar 
oldu. Bunlar, medyaya yönelik bir sindir-
me ya da baskı niyetiyle değil; haksız eleş-
tiriye, hakarete, iftiraya yönelik bir isyanın 
tezahürüydü. Medya, bizden eleştirilere 
karşı tahammül beklediği kadar, kendisi 
de eleştiriye karşı tahammül içinde olmalı-
dır. Zira medyanın eleştirme hakkı olduğu 
kadar, takdir edersiniz ki siyasetçinin de 
eleştirme hakkı vardır. Biz eleştirinin, he-
def gösterme, bastırma, sindirme girişimi 
olarak algılanmasını da çok yanlış buluruz.

Bakınız... En son Tophane’de meydana ge-
len çirkin olaylar, medyada yer alış biçimi-
yle, üzerinde yapılan yorumlar marifetiyle, 
sınırlarını aşarak farklı bir boyut kazandı. 
Lokal bir olay, gereğinden fazla büyütüle-
rek, abartılarak, yurtiçinde ve maalesef 
yurtdışında adeta bir Türkiye tablosu gibi 
sunuldu. Daha da öteye gidildi, bu lokal 
olayın, 12 Eylül Halkoylaması’nda ortaya 
çıkan sonucun bir tezahürü olduğu dahi 
yazıldı, çizildi, söylendi. Sizler de çok iyi bi-
lirsiniz ki, olgu ile algı arasındaki makasın 
bu derece açılması, sağlıksız bir iletişimin 
var olduğunu gösterir. Medya, 4’üncü kuv-
vettir. Medya, yasamanın, yürütmenin, yar-
gının yerini aldığında, sağlıklı bir demokra-
tik süreç oluşmayacaktır. İktidarı körü 
körüne destekleyen, aynı şekilde kendisini 
muhalefet partilerinin yerine koyan bir 
medya yapısı da demokratik standartların 
yükseltilmesine katkı sağlamayacaktır.

Biz bunun çilesini, bunun acısını çok çek-
tik değerli arkadaşlarım... Bu salondu daha 
önce de andığım rahmetli Ece Ayhan’ın o 

dizesini burada bir kez daha hatırlatmak 
isterim: “Biz, tüzüklerle çarpışarak büyü-
dük.” 1994 yılında, İstanbul Büyük Şehir 
belediye Başkanlığı adaylığımdan itibaren, 
adeta manşetlerle çarpışarak, manşetlerle 
mücadele ederek bugünlere geldik. Çok 
geriye gitmek istemiyorum... 1960 darbesi, 
12 Mart Muhtırası, 12 Eylül Müdahalesi 
ve 28 Şubat sürecinde medyanın takındığı 
tavrı, içinden geçtiği sınavı hepimiz hatır-
lıyoruz. Bizim için, “muhtar bile olamaz” 
manşeti atıldı. Parlamento çoğunluğu ile 
geçen bir yasa için, “411 el kaosa kalktı” 
manşeti atıldı. “topyekun savaş”, “rektörler 
endişeli”, “gerekirse silah bile kullanırız”, 
“muhtıra gibi tavsiye”, “genç subaylar ra-
hatsız”, “tehlikenin farkında mısınız” gibi 
başlıklarla yayınlar yapıldı.

Biz, medyanın bizim tarafımızı tutmasını 
istemiyoruz, ama siyasi taraf haline gelerek 
birilerinin psikolojik harekatının parçası 
olmasını da doğru bulmuyoruz. Medya 
elbette demokrasinin tarafı olacaktır, 
hukukun tarafı olacaktır, insani değerlerin, 
hak ve özgürlüklerin tarafı olacaktır. Bu 
değerler üzerinden bir medya mücadelesi 
verilmesini de, siyaset yapmak olarak da 
görmüyoruz. Ancak özgürlükleri herkes 
kendisine yontmamalı, bazı özgürlükleri 
iyi, bazılarını kötü görmemelidir. 

Bakınız... Bizim, Hükümet olarak, çete-
lerle yaptığımız mücadele, hukuksuzluğa 
gösterdiğimiz tepki, anti demokratik gi-
rişimlere yönelik tavrımız, zaman zaman 
medya tarafından görmezden gelindi, ha-
tta eleştirildi. Türkiye’nin demokratikleş-
mesi, hukukun üstün kılınması, çetelerin 
deşifre edilmesi, medya tarafından çok 
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güçlü şekilde desteklenmesi gerekirken, 
sessiz kalındı. Bu noktada sesini yüksel-
ten, haberleri cesaretle yayınlayan medya 
kuruluşları ise yandaş medya olmakla 
suçlandı. Oysa medya demokrasiyle var-
dır. Demokrasi yoksa, özgür bir medya da 
yoktur. Bir dönem, gazetelerin, televizyon-
ların nasıl baskı altına alındığını, toplumu 
kutuplaştırmak, germek için nasıl haberler 
tezgahlandığını bizzat o dönemin yayın 
yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, köşe 
yazarları anılarında dile getirdiler. Gazete-
ciler fişlendi… Gazeteciler tehdit edildi… 
Karanlık odalarda hazırlanan andıçlarla, 
terör yandaşı gibi gösterilerek itibarları 
zedelenmek istendi… Darbelere, cuntalara 
direnen kimi köşe yazarlarının yine aynı 
çevrelerce yapılan baskılar dolayısıyla işle-
rine son verildiğini, ilk ağızdan dinledik, 
ilk elden okuduk.

Halbuki bu ülke ne zaman olağanüstü 
bir dönem yaşasa, ne zaman karanlık bir 
sürece girse bundan en büyük zararı yine 
gazeteciler gördü… Hasan Fehmi’den Ha-
san Tahsin’e, Sabahattin Ali’den Abdi İpe-
kçi’ye, Çetin Emeç’ten Musa Anter’e, Uğur 
Mumcu’dan Ahmet Taner Kışlalı’ya ve son 
olarak Hrant Dink’e varıncaya kadar bu 
ülkede onlarca gazeteci terörün, mafyanın, 
çetelerin hışmına uğradı, faili meçhul cina-
yetlerin kurbanı oldu, karanlık dönemle-
rin bedelini hayatıyla ödemek zorunda 
kaldı… Yüzlerce gazeteci fikirlerinden, 
yazdıklarından ötürü o karanlık dönemler-
de yargılandı, işkence gördü, yıllarca ha-
pishanelerde hayat sürdü. Birçok gazeteci 
yurdunu, evini terk etmek, bu diyarlardan 
göç etmek zorunda kaldı. 

Bugün biz, bu karanlığı aydınlığa çevirmek 
için yoğun bir mücadele verirken, ne yazık 
ki medyanın desteğini değil, eleştirisini 
alıyoruz. Demokrasi dışı müdahalelere ça-
nak tutan, alkışlayan, darbecileri yere göğe 
sığdıramayan, çetelerin üzerini örtenler, 
Türkiye’ye, demokrasimize haksızlık ettik-
lerinden daha fazla, kendi meslektaşlarına 
haksızlık etmişlerdir. Geçmişin küllerini 
kaldıracak değilim... Ancak, gelecek adı-
na, bir özeleştirinin artık kaçınılmaz hale 
geldiği inancındayım. Tophane olaylarının 
ardından yapılan yayınlar, bu özeleştiriyi 
daha da acil bir konuma getiriyor. 1960 
sonrasının psikolojisiyle, refleksleriyle, al-
tını çiziyorum, manşetleriyle, 2000’li yılla-
rı inşa edemeyiz değerli arkadaşlarım. Biz, 
kendi payımıza, Tophane’deki olayları da, 
benzeri olayları da, bu olayların ardından 
oluşan kaygıları da hassasiyetle izleyecek 
ve tekrar yaşanmaması için gerekli her 
türlü tedbiri alacağız. Ama muhalefetin 
de, medyanın da, aynı olgunluk içinde bize 
destek vermesini bekliyor ve arzuluyo-
ruz. Biz, toplumdaki kaygıları, endişeleri 
anlamak noktasında samimiyiz. Bunları 
gidermek noktasında da samimiyiz. Aynı 
samimiyeti muhalefetten ve medyadan da 
bekliyoruz.

Bir başka önemli konu da terör ve terörün 
sona erdirilmesi için ortaya koyduğumuz 
çabalar. Ben, özellikle son dönemde, gerek 
Milli Birlik ve Kardeşlik Sürecinin destek-
lenmesi, gerek terör olaylarının yansıtıl-
ması noktasında medyanın takınmış oldu-
ğu sorumlu ve sağduyulu tavırdan dolayı 
burada hepinize teşekkür ediyorum. Böyle 
önemli bir meselenin çözümünde, medya 
kuruluşları üzerinde çok büyük bir sorum-
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luluk bulunduğunu hepimiz biliyoruz. 
Ancak, burada da sorunları tam aştığımız 
söylenemez. Kasıtlı olmadığını biliyorum, 
ama terör olayları sonrasında yapılan 
yayınlar, toplumu bilgilendirmenin öte-
sine geçerek, maalesef terör örgütünün 
reklamının, propagandasının yapılmasına 
dönüşebiliyor. Ben, “ağlayan şehit annele-
rinin görüntüleri yayınlanmasın” dediğim 
için ağır eleştirilere maruz kaldım. Oysa 
eminim ki, burada bulunan hiç bir arka-
daşımızın evinde, fotoğraf albümünde, ağ-
larken, hatta hüzünlüyken çekilmiş belki 
tek bir fotoğrafı yoktur. O annelerin acılı 
hallerinin ekranlara, sayfalara yansıma-
sı, bırakınız terörle mücadeleyi, insanlık 
adına, insan hakları adına bir haksızlıktır 
inancındayım.

Medyamızın, terör olaylarını, ya da terörle 
mücadeleyi yansıtırken, birçok paramet-
reyi göz önünde bulundurması gerektiği 
aşikardır. Burada bulunan hiç bir arkada-
şımızın, terörle mücadele azmini körelten, 
ya da terör örgütünün propagandasına alet 
olan bir yayın anlayışı içinde olmayacağını 
biliyorum. Ama bu süreçte, terör olayları-
na ilişkin daha hassas bir yayın çizgisinin 
izlenmesi gerekliliğini de özellikle vurgu-
lamak istiyorum. 

Konuşmamı daha fazla uzatmayacağım. 
Vaktimizi karşılıklı soru cevaplarla değer-
lendirmenin daha yararlı olacağı düşün-
cesindeyim. Başta da ifade ettiğim gibi, 12 
Eylül Halkoylaması, Anayasa’da yapılan 
26 maddelik değişiklik Türkiye için bir 
milat olmuştur. Biz, yeni bir sayfa açmak 
istiyoruz. Türkiye için yeni bir başlangıç 
yapmak istiyoruz. Demokrasi standartları 

yükselmiş, demokratik olgunluğa ulaşmış 
bir ülkenin Hükümeti olarak, her zaman 
yaptığımız gibi kucaklayıcı bir tavırla, 
hoşgörülü bir tavırla geleceğe yürümek is-
tiyoruz. Bu yürüyüşümüzde, muhalefetin 
de, sivil toplumun da, aydınların da, özel-
likle de medyanın da bize eşlik etmesini, 
bize ayna tutmasını istiyor ve arzuluyoruz. 
12 Eylül akşamı startını verdiğimiz yeni 
Anayasa çalışmaları, işte bu yeni sürecin 
önemli adımlarından biri olacaktır. Biz 
şimdiden çalışmalarımıza başladık. Başta 
muhalefet olmak üzere, ilgili tüm kesim-
lerin de çalışmalar başlatmasını, 2011 
seçimlerinin ardından da bu çalışmaların 
bir mutabakat içinde olgunlaşmasını, şe-
killenmesini bekliyoruz.

Çözemeyeceğimiz hiç bir sorun yok değerli 
arkadaşlarım... Türkiye olarak, buna bugün 
artık her zamankinden daha fazla inanıyo-
ruz. Bugün, sorunları aşmak noktasında 
her zamankinden daha fazla umutluyuz. 
Ekonomide, dış politikada, demokratikleş-
mede Türkiye’ye yaşattığımız başarılara 
yenilerini ekleyebiliriz. Türkiye, 8 yıl önce-
sine göre çok farklı bir yerde... İnanın, bu 
ivmeyle devam ederek, 8 yıl sonra, 10 yıl 
sonra, 20 yıl sonra çok farklı bir Türkiye 
manzarasını oluşturabiliriz. Bunu hep bir-
likte gerçekleştireceğimize, bunun pekala 
mümkün olduğuna ben tüm yüreğimle 
inanıyorum. Bir kez daha katıldığınız için 
teşekkür ediyor, vereceğiniz katkılar için 
şimdiden şükranlarımı sunuyor, hepinizi 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Divan Başkanı, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu’nun değerli 
Genel Başkanı, değerli Yönetim Kurulu 
Üyeleri, sevgili esnaf ve sanatkar kardeşle-
rim, değerli katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri en kalbi duygula-
rımla selamlıyor; Türkiye Esnaf ve Sanat-
karlar Konfederasyonu’nun Olağan Genel 
Kurulu’na başarılar diliyorum. TESK Ge-

nel Kurulu’nun, esnaf ve sanatkarımıza, 
ülkemize, milletimize, demokrasimize ha-
yırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bugün, 491 Meslek kolunda faaliyet gös-
teren, Türkiye geneline yayılmış 1 milyon 
900 bin, yani yaklaşık 2 milyon esnafımız 
bulunuyor. Aileleriyle, yanlarında çalıştır-
dıkları elemanlarıyla birlikte düşünüldü-

Ankara | 27 Eylül 2010 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu Genel Kurulu
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ğünde, TESK, 10 milyonu aşkın bir nüfusa 
hitap eden, 10 milyonu aşkın bir kitlenin 
haklarını savunan, ülkemizin en büyük si-
vil toplum örgütlerinden bir tanesi. Hükü-
met olarak, esnaf ve sanatkarımızın sorun-
larının çözümünde, TESK’le istişareye her 
zaman önem verdik. 2008 yılında TESK’e 
bir ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaret, 
TESK’e başbakan düzeyinde gerçekleşen 
ilk ziyaret olması bakımından tarihi bir 
önem taşıyor.

Özellikle son dönemde, esnafımızı ilgilen-
diren her konuda TESK’le oturduk, konuş-
tuk, beraber çözümler üretmenin çabası 
içinde olduk. Nisan ayında biliyorsunuz, 
kısaca ESDEP olarak isimlendirdiğimiz bir 
planı kamuoyuna açıkladık. TESK ile bir-
likte hazırladığımız, Esnaf ve Sanatkârlar 
Değişim, Dönüşüm, Destek Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı’nı kamuyona açıkladık ve 
uygulamaya başladık. Bu eylem planı için-
de, TESK’in güçlendirilmesi de yer aldı. 
ESDEP kapsamında 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunun-
da değişiklik yapıyoruz ve örgütlenmedeki 
dağınıklığı kaldırıyoruz.

Y i n e ,  T E S K ’ i n  M i l l i  Pr o d ü k t i v i t e 
Merkezi’ne ödediği aidatı kaldırmak yö-
nünde adımlarımızı atıyoruz. TESK’in Sos-
yal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunda 
temsil edilmesini sağlayacağımızı da yine 
o eylem planı içinde ifade ettik. Ben bu 
Genel Kurul vesilesiyle, TESK - Hükümet 
ilişkileri noktasında gerçekten yeni bir çı-
ğır açan değerli Genel Başkanı ve yönetim 
Kurulu’nu huzurlarınızda tebrik ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyorum. Hükümet 

olarak biz, diğer tüm sivil toplum örgüt-
leriyle olduğu gibi TESK ile de bu sağlıklı 
iletişimi sürdürecek, büyüyen ekonomi 
içinde esnaf ve sanatkarımızın sorunla-
rının da minimize edilmesi için gereken 
çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlarım…

Dünyanın belki her ülkesinde esnaf ve sa-
natkar ekonomik bir aktör olarak görülür. 
Ama ben şunu büyük bir gururla ifade 
etmeliyim ki, bizde, Türkiye’de, esnaf ve 
sanatkar, ekonomik bir aktör olmanın çok 
çok ötesinde, sosyal yapımızın, kültürü-
müzün, dayanışmamızın, kardeşliğimizin 
asli unsurudur, çimentosudur. Ahilik 
Teşkilatı her ne kadar Osmanlı Devleti ile 
birlikte tarihe karıştıysa da, Ahilik ruhu, 
Ahilik adabı, erkanı, terbiyesi hiç bir za-
man kaybolmadı ve bin yıldır olduğu gibi 
bugün de toplumun çimentosu olmaya 
devam ediyor.

Bakınız... 2008 sonunda başlayan küresel 
finans krizi ardından, biz, Türkiye olarak, 
G-20 zirvelerinde çok farklı bir tezi sa-
vunduk. Küresel krizin, sınırsız kazanma 
hırsının, sınırsız kar etme tutkusunun, 
kazanmak için her yolu mubah görme 
anlayışının bir eseri olduğunu vurgula-
dık. Dünyanın bir kesimi sınırsız şekilde 
harcarken, tüketirken; diğer bir kesimi-
nin hızla yoksullaştığını vurguladık ve 
bunun sürdürülebilir olmadığının altını 
çizdik. Öyle şirketler var ki, yıllık karları 
Afrika’daki birçok devletin milli gelirinin 
kat kat üstünde. Öyle CEO’lar var ki, yıllık 
gelirleri birçok Afrika ülkesinde, Asya ül-
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kesinde yoksulluğa çare üretebilecek mik-
tarlara ulaşıyor. Sigorta şirketleri, finans 
kuruluşları, bankalar, hiç bir sınır tanıma-
dan, hiç bir kural tanımadan kazanmak 
istiyor ve bunu gerçekleştirmek için de her 
yola başvuruyor.

Böyle bir manzaraya karşılık olarak, dünya 
nüfusunun beşte biri, günlük 1 doların al-
tında bir gelirle yaşamını idame ettirmeye 
çalışıyor. İşte biz bu tabloya, bu çarpıklığa 
itiraz ettik ve bu manzaranın bir an önce 
adil bir yapıya kavuşması gerekliliğini her 
fırsatta vurguladık. Çünkü bizim, millet 
olarak, Ahilik teşkilatından, esnaf ve sa-
natkarımızdan öğrendiğimiz eşsiz bir kav-
ram var: kanaat... Bizim esnafımız, sabah 
gelir, “Bismillah” diyerek dükkanını açar; 
gün boyunca kazandığına kanaat eder ve 
akşam şükür ile dükkanını kapatır. Ben 
her fırsatta ve büyük bir gururla şunu an-
latıyorum: Sabah, dükkanına gelen müşte-
risine, “ben siftah ettim ama yan komşum 
daha siftah etmedi. Lütfen alacağınızı 
ondan alın” diyecek kadar gönlü zengin ve 
kanaatkar bir esnafımız vardır bizim.

Bakın bugün standartlar konusu, mesleki 
eğitim konusu, sosyal güvenlik konusu, 
haksız rekabet konusu hemen tüm dünya-
da önemli gündem maddeleri olarak görü-
lüyor ve geliştirmek için çareler aranıyor. 
Modern dünyanın son bir kaç yüzyıl içinde 
keşfettiği bu kavramlar, bin yıl öncesinde 
bu topraklarda Ahilik teşkilatı tarafından 
başlatıldı ve yüzyıllar boyunca da başarıy-
la uygulandı.

Her zaman söylüyorum değerli arkadaş-
larım... Biz, ülke olarak, millet olarak ken-
dimize güvenmek durumundayız. Bizim 
tek başına esnaf geleneğimiz, esnaf kültü-
rümüz bile, dünyada eşi benzeri olmayan 
bir hazinedir ve biz bu hazineye sahip 
çıkmak, onu daha da geliştirmek zorun-
dayız. En son, Ramazan ayında TESK ve 
TESKOMB’un birlikte düzenlediği bir iftar 
yemeğinde sizlerle bir araya geldik... Orada 
yaptığım bir alıntıyı burada bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum: Türkçe’nin en eski 
ve önemli eserlerinden biri olan Kutadgu 
Bilig’te, bundan tam bin yıl önce Yusuf Has 
Hacip, dönemin hükümdarına bazı tavsi-
yelerde bulunuyor ve diyor ki: 

Paranın ayarıyla oynama

Halka adaletle hükmet; kuvvetlinin zayıfa 
tahakküm etmesine müsaade etme

Haydutları ortadan kaldır

Yolları açık ve emin tut…

İşte bizim Hükümet olarak üzerimize dü-
şen vazife budur değerli arkadaşlarım... 
Esnafın bizden beklediği budur, sanayi-
cinin, girişimcinin, ihracatçının, işçinin, 
memurun, emeklinin bizden beklediği 
budur... Biz, paranın ayarıyla oynamadık, 
oynamayacağız. Biz, halka adaletle hük-
metmenin mücadelesi içinde olduk, bun-
dan şaşmadık, şaşmayacağız. Kuvvetlinin 
zayıfa tahakküm etmesine biz müsaade 
etmedik; üstünlerin hukukuna göz yum-
madık ve hukukun üstünlüğünün egemen 
kılmanın gayreti içinde olduk. Bin yıl önce 
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Yusuf Has Hacip’in tavsiyesinde olduğu 
gibi, çetelere, mafyaya göz yummadık, 
Türkiye’nin enerjisine, Türkiye’nin kay-
naklarına musallat olan karanlık odaklara 
eyvallah demedik ve hepsiyle kıyasıya 
mücadele ettik. Aynı şekilde, ticaret için, 
ekonomi için, yolların açık tutulmasına 
azami önem gösterdik, dış politikada aktif 
bir tutum izledik, Türkiye’nin itibarını ar-
tırdık, vizeleri kaldırdık, yoldaki engelleri, 
ticaretin, sanayinin, girişimin, yatırımın 
önündeki bariyerleri tek tek yol üzerinden 
temizledik. 

2010 yılı ilk çeyreğinde Türkiye ekonomi-
si yüzde 11.7 oranında büyüme kaydetti. 
İkinci çeyrekte ise büyüme oranı yüzde 
10.3 oldu. Şurası son derece dikkat çekici: 
Dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer 
aldığımız bu rekor büyüme oranlarının, 
iç talep kaynaklı olduğunu büyük bir 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. 2010 
yılı ilk çeyreğinde, özel tüketimin yüzde 
8.5; ikinci çeyrekte ise yüzde 6.2 arttığını 
görüyoruz. Yani ekonomik büyüme, esnaf 
ve sanatkarımıza, esnafımızın işlerine, 
cirosuna doğrudan etki yapıyor. Açılan ve 
kapanan esnaf sayılarını, hiç bir spekülas-
yona, hiç bir istismara mahal bırakmaya-
cak şekilde burada dikkatlerinize sunmak 
istiyorum: 2002 yılında, 123 bin esnaf ve 
sanatkar yeni işe başlamış, buna karşılık 
117 bin esnaf ve sanatkarımız da işine son 
vermiş. Yani, 2002 yılında neredeyse işe 
başlayan her bir esnafa karşılık bir esnaf 
işini sonlandırmış. Tarihin en ağır krizle-
rinden birinin yaşandığı 2009’da ise, 162 
bin esnaf işe başlarken, işini sonlandıran 

esnaf sayısı 91 binde kalmış. Oran, bire 
birden, ikiye bire yükselmiş.

Ekonomideki iyileşmenin esnafımıza 
nasıl yansıdığını göstermek bakımından 
burada bir iki örneği de sizlerle paylaşmak 
isterim: Bakınız... 2002 yılında Türkiye’de 
1 milyon 88 bin buzdolabı satılmıştı. 2009 
yılında satılan buzdolabı sayısı 1 milyon 
719 bin. 2010 yılının Ocak-Ağustos döne-
minde satılan buzdolabı sayısı bile 2002 
yılının tamamından fazla: 1 milyon 267 
bin adet. 2002 yılında satılan çamaşır ma-
kinesi sayısı 824 bin adet, 2009’da satılan 
1 milyon 435 bin adet. 2010 Ocak Ağustos 
döneminde satılan yine 2002 yılının tama-
mından fazla: 1 milyon 33 bin adet. Oto-
mobil satışlarında aynı tabloyu görüyoruz: 
2002 yılında 91 bin adet otomobil satılmış-
tı. 2009 yılında sayı 370 bine ulaştı. 2010 
yılı Ocak Ağustos dönemindeki satış adeta 
rekor düzeyinde: 270 bin adet.

Son olarak bir başka önemli göstergeyi, 
kredileri de burada sizlere aktarmak is-
tiyorum, ki bunlar da son derece çarpıcı 
rakamlar... 2002 yılında, mevduat banka-
larının toplam yurtiçi kredileri 32.2 milyar 
TL seviyesinde idi değerli arkadaşlarım. 
Bugün ulaştığımız rakam ise, dikkatinizi 
çekiyorum, 366.3 milyar TL. Yani 2002’ye 
göre krediler 11 kattan fazla artış kaydetti. 
Tüketici kredisi miktarı 2002’de 2.2 milyar 
TL iken bugün 112 milyar TL. Kredi Kartı 
hacmi 2002’de 4.3 milyar TL; bugün 40.1 
milyar TL. Takipteki kredileri de hemen 
vereyim: 2002’de toplam kredilerin yüzde 
7.6’sı takipteydi. 2007 yılında bu oran yüz-
de 0.5’e kadar düştü. 2008 ve 2009’da kü-
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resel kriz nedeniyle küçük miktarlarda arttı 
ve şu anda takipteki kredi oranı yüzde 0.7.

Bütün bu saydığım göstergeler, esnafımızı 
çok yakından ilgilendiren, esnafımızın 
kazancıyla, işiyle doğrudan alakalı olan 
göstergeler. Bunlara ek olarak, tek başına 
Halkbank kredileri de esnafımızın duru-
mundaki değişimi somut şekilde ortaya 
koyuyor: Bakınız… Benim esnaf kardeşim, 
2002 yılında Halkbankası’ndan kredi 
alıyor, yüzde 59 oranında faiz ödüyordu. 
Bu faizi kademe kademe düşürdük ve 
yüzde 10’a kadar çektik. Bu yüzde 10’un 
da yarısını, yüzde 5’ini Hazine ödüyor. 
Yani esnafımız, sadece yüzde 5 faizle kredi 
alma imkanına kavuştu. Kooperatif kredisi 
şahıs üst limiti 5 bin TL iken, bunu 100 bin 
TL’ye kadar yükselttik. Yatırım Kredisi üst 
limiti de 250 bin TL’ye yükseldi. 2002 yıl 
sonu itibariyle, Halkbankası’ndan kredi 
kullanan esnaf sayımız 63 bin 520 idi… Şu 
an itibariyle bu sayı 243 bin 36 rakamına 
ulaşmış durumda. Kullanılan kredi miktar-
ları da çok çarpıcı… 2002 yılında esnafımız 
toplam 154 milyon TL kredi kullanmışken, 
şu anda esnafımız 3 milyar 360 milyon TL 
kredi kullanmış durumda.

Her zaman söylüyorum değerli arkadaş-
larım: Bizim için ekonomi sadece rakam-
lardan ibaret değildir. Biz sadece göster-
gelere bakarak, sadece grafiklere bakarak 
ekonominin nabzını ölçenlerden olmadık. 
Rakamlardaki bu büyük değişimi, yapısal 
bir dönüşümle desteklemek için de elimiz-
den geleni yaptık, yapıyoruz. Nisan ayında 
açıkladığımız ve uygulamaya başladığımız 
Esnaf ve Sanatkârlar Değişim, Dönüşüm, 

Destek Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile 
çok kapsamlı bir yapısal reformu gerçek-
leştiriyoruz. 7 ana başlıkta topladığımız bu 
eylem planı şu anda kademeli şekilde uygu-
lanıyor. Yine hükümetlerimiz döneminde, 
kredi ve Bağ-Kur borçlarını yeniden yapı-
landırdık, sicil affı uygulaması ile Merkez 
Bankası nezdindeki negatif kayıtları devre 
dışı bıraktık. TESK’in iftar yemeğinde esna-
fımıza bir söz vermiştim ve borçlarla ilgili 
bir çalışma yapacağımızı ifade etmiştim. 
Büyük ihtimalle Ekim ayı içinde, esnaf ve 
sanatkarların kamuya olan vergi, sigorta 
ve Bağ-Kur borçlarının yeniden yapılan-
dırılmasıyla ilgili bir çerçeve oluşturmuş 
olacağız.

Şundan emin olunuz değerli arkadaşlarım: 
Bugün iktidarda, milletin hakkını savunan, 
milletin hukukunu koruyan, ülkenin kay-
naklarını, ülkenin potansiyelini tam bir 
hassasiyet içinde değerlendiren bir hükü-
met var. 8 yıl boyunca, toplumun her kesi-
minin şartlarını, imkanlar ölçüsünde iyi-
leştirmenin gayreti içinde olduk. Ekonomik 
büyümeyi, zenginleşmeyi her kesime adil 
biçimde dağıtmanın mücadelesini verdik. 
Aynı şekilde devam edeceğiz. Yapısal re-
formlarla, istikrar ve güven zeminini muha-
faza ederek, Türkiye’nin kronik sorunlarını 
tek tek geride bırakarak her gün, her sabah 
inşallah daha iyi bir Türkiye’ye uyanacağız.

Bakınız, 12 Eylül’de, milletimizin takdiriyle 
uygulamaya giren Anayasa Değişikliği, Tür-
kiye için yeni bir ufuk açtı, Türkiye’nin gele-
ceği adına umut verici bir süreci başlattı. Bu 
süreçten 73 milyonun tamamı olumlu etki-
lenecek. Göreceksiniz, bu süreçten esnaf ve 
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sanatkarımız da olumlu etkilenecek. Yurt-
dışına çıkışta kısıtlamaları kaldırarak esna-
fımızı doğrudan ilgilendiren bir değişiklik 
gerçekleştirdik. Ekonomik Sosyal Konseyi 
Anayasal kurum haline getirdik, esnafımı-
zın, sanatkarımızın ülkenin geleceğinde 
daha fazla söz sahibi olmasını sağladık. 
Yargıdaki değişikliklerle yine esnafımızın 
da istifade edeceği yeni bir süreci başlattık. 
13 Eylül sabahından itibaren İstanbul Men-
kul Kıymetler Borsası’nın tarihi rekorlar 
elde etmesi, 64 bin rakamını aşarak tüm 
zamanların en yüksek seviyesine ulaşması, 
bu noktada sembolik bir göstergedir.

İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte kade-
me kademe her alanda daha güzel haberler 
almaya devam edeceğiz. Esnaf ve Sanatka-
rımızın her dönemde en büyük beklentisi 
istikrar ve güven olmuştur. Biz, 8 yıl boyun-
ca istikrar ve güveni pekiştirmek için son 
derece büyük bir hassasiyet içinde olduk. 
Önümüzdeki dönemde de, siyasette olsun, 
ekonomide olsun, dış politikada olsun, is-
tikrar ve güveni sarsacak hiç bir eyleme, hiç 
bir girişime müsaade etmeden yolumuzda 
kararlılıkla yürüyeceğiz. Şuraya özellikle 
dikkatinizi çekiyorum değerli kardeşlerim: 
8 yılda, bizim iktidarlarımız döneminde, 2 
yerel seçim, 1 genel seçim, 2 halkoylaması 
gerçekleştirdik. Hiç birinde mali disip-
linden taviz vermedik, hiç birinde para 
politikalarımızı askıya almadık. Popülizm 
tuzağına düşmedik; seçim öncesi rüşvet 
dağıtanlardan, bol keseden vaat edenlerden 
olmadık. Son Halkoylaması’nda da bu tav-
rımızı net olarak ortaya koyduk ve ekono-
minin dengelerini sarsacak hiç bir girişim 
içinde olmadık. Genel seçimlere 9 ay gibi 

bir süre kaldı ve biz bu genel seçimlerde de 
disiplinden taviz vermeyeceğiz, seçim eko-
nomisine tevessül etmeyeceğiz.

Türkiye’de siyaset yapma tarzı bizim döne-
mimizde büyük değişim yaşadı. Bununla 
birlikte Türkiye’de seçmen artık belli bir 
demokratik olgunluğa erişti. Bol keseden 
dağıtarak, popülizm yaparak, ulaşılmaya-
cak hedefler göstererek, yapamayacağı işle-
ri söyleyerek milleti kandırma dönemi artık 
Türkiye’de tarihe karışmıştır. Aziz milleti-
miz artık bu tarz siyasete prim vermiyor; bu 
tarz plansız, programsız söylemlere itibar 
etmiyor. Önümüzdeki genel seçim sürecini 
biz bu hassasiyetle yürüteceğiz. Yaptıkları-
mızı anlatacak, ama yaptıklarımızdan daha 
çok planlarımızı, projelerimizi, hedefleri-
mizi ortaya koyarak ilerleyeceğiz.

Ben, konuşmamın sonunda, esnaf ve sa-
natkarımıza, gayretlerinden, fedakarlıkla-
rından, emeklerinden dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomisinin 
büyümesine katkı sağladıkları için, de-
mokratikleşmeye katkı sağladıkları için, 
istikrar ve güven ortamının muhafazasına 
katkı sağladıkları için esnaf ve sanatkarı-
mıza teşekkür ediyorum. Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu’nun Genel 
Kurulu’na başarılar diliyor, esnafımıza, ül-
kemize ve milletimize, demokrasimize ha-
yırlı neticeler getirmesini temenni ediyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
Sağolun, varolun.
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Aziz vatandaşlarım... Sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyorum.

Ülkemizin önemli bir demokrasi sınavın-
dan bir kere daha alnının akıyla çıktığı şu 
günlerde, ülkemizin geleceği adına duydu-
ğum heyecanı sizlerle paylaşmak benim 
için büyük bir mutluluk vesilesidir. 12 
Eylül 2010 tarihinde yurt çapında gerçek-
leştirilen halkoylaması, milletimizin ülke 
yönetimine etkin katılımının ve demok-
rasiye bağlılığının bir nişanesi olarak da-
ima hatırlanacaktır. Bu halkoylamasında 
vatandaşlarımız demokratik bir olgunluk 
içinde demokratik tercihlerini kullanmış-
lar ve sonuçta yüzde 58’lik “evet” oyuyla 
Anayasamızda yapılması öngörülen de-
ğişiklikler kabul edilmiştir. Sandıktan 
çıkan bu sonucun ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. De-
mokratik tercihlerini sandığa yansıtarak 
Türkiye’nin geleceği açısından son derece 
önemli gördüğümüz bu halkoylamasına 
katılan bütün vatandaşlarımıza şükranla-
rımı sunuyorum.

Burada önemli olan seçmen iradesinin 
tam olarak sandığa yansımasıdır. “Evet” 
diyen vatandaşlarımız da, “hayır” diyen 

vatandaşlarımız da, ülkemiz için doğru 
olduğuna inandıkları birer demokratik 
tercih ortaya koydular. Ortaya çıkan karar 
Türkiye’nin kararıdır, bu kararı bütün 
vatandaşlarımızın olgunlukla ve saygıyla 
karşılayacağından en ufak bir şüphem 
yoktur. Demokrasi içinde farklı görüşler 
ortaya çıkabilir, farklı tezler yarışabilir, 
ancak sonunda halkın verdiği karara her-
kes saygı duyacaktır, duymalıdır. 12 Eylül 
günü Türkiye işte böyle bir tecrübeden 
başarıyla çıkmış, kazanan her şeyden önce 
demokrasimiz olmuştur.

Değerli vatandaşlarım...

Bizler hükümet olarak sadece sandıktan 
çıkan çoğunluk kararını değil; sandığa 
yansıyan Türkiye tablosunu bir bütün 
olarak değerlendirmeyi gerekli görüyo-
ruz. Çünkü bu tablodan bütün renkleri ve 
eğilimleriyle Türkiye gerçeğini okumak 
mümkündür. Her insanımızı aziz bildiği-
miz gibi, bu demokratik zemine yansıyan 
her oyu, her siyasi eğilimi, her demokratik 
tercihi de aziz ve saygıdeğer biliyoruz. Bü-
tün bu tercih ve eğilimleri demokrasi çer-
çevesi içinde değerlendirmenin, buradan 
Türkiye için gerçekçi ve adil sonuçlar çı-

Ankara | 30 Eylül 2010 

Ulusa Sesleniş
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karmanın zaruri olduğuna inanıyoruz. Hiç 
vakit geçirilmeden bu değerlendirmeler 
yapılacak, halkımızın bu demokratik katı-
lımından çıkarılan bütün sonuçlar bütün 
detaylarıyla tespit edilecektir.

Hükümet olarak milletimizin söylediği her 
söze kulak vermenin ve o sözün gereğini 
yerine getirmenin görevimiz olduğunu 
biliyoruz. Bu manada sandıkta ortaya 
çıkan her eğilimi hassasiyetle dikkate ala-
cağımızı samimiyetle ifade etmek isterim. 
Türkiye’deki bütün siyasi fikir ve eğilim-
lerin demokrasi içinde temsil edildiği ve 
karşılığını bulduğu bir ülke haline geliyor, 
bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Fikir-
lerin fikirleri boğduğu bir ülke istemiyo-
ruz. Sadece bazı fikirlere özgürlük tanınan 
bir ülke olmak istemiyoruz. Özgürlüklere 
sadece bir yere kadar izin verilen bir ülke 
olmak da istemiyoruz. Biz farklı fikirlerin 
birbirinden güç aldığı, zenginleştiği bir 
ülke haline gelelim istiyoruz. Biz demok-
rasi içinde bütün fikirler dile getirilebilsin, 
bütün itirazlar sonuna kadar ifade edile-
bilsin, gölgeler ve karanlıklar bu ülkenin 
üstünden tamamen kalksın istiyoruz. İşte 
bu halkoylamasıyla bu yönde bir adım 
daha atmanın, aydınlık Türkiye hedefimi-
ze bir adım daha yaklaşmanın mutluluk ve 
heyecanını hep birlikte yaşadık.

Değerli vatandaşlarım...

Yaz döneminin ardından piyasalarda ya-
vaş yavaş sonbahar etkisini göstermeye 
başlıyor. Memnuniyetle ifade edeyim ki 
dünyadaki birçok ülke ekonomisinin ak-
sine Türkiye ekonomisi önemli atılımlar 

yapmaya, gelişmeye, büyümeye devam 
ediyor. Bu manada Eylül ayı da ekono-
mimiz için bize güzel haberler getirdi. 
TÜİK’in açıkladığı büyüme rakamlarına 
göre 2010 yılının ikinci çeyreğinde eko-
nomimiz yüzde 10.3 oranında büyüme 
başarısı göstermiştir. Bu çok güzel bir 
haber ama bizim için sürpriz değil... Çün-
kü ekonomimiz küresel krizin ilk günle-
rinden bu yana oluşan bütün olumsuz 
şartlara rağmen sağlamlığını ve istikrarını 
koruyabilmiştir. Bunun sırrı Türkiye’nin 
yakın geçmişinde yaşadığı sıkıntılardan 
ders almayı bilmesinde ve yönetim anla-
yışında bunu bir disipline dönüştürmeyi 
başarmasındadır.

Hükümet olarak sürecin başından beri kü-
resel gelişmeleri sıkı sıkıya takip ediyor, 
anı anına izliyoruz. Gerekli adımları dik-
katle ve gecikmeden atıyoruz. Haklarını 
teslim edelim, özel sektörümüz de bu dö-
nemde son derece duyarlı davranıyor ve 
Türkiye’nin büyüme azmine yakışan bir 
kararlılık içinde gayret gösteriyor. Bunun 
neticesinde dünyanın gelişmiş pek çok 
ekonomisinde görülen büyük sarsıntılar 
Türkiye ekonomisinde görülmüyor. Aksi-
ne Türkiye ekonomisi bir yandan krizin 
getirdiği olumsuz şartlarla başarıyla mü-
cadele ederken, bir yandan da gelişme 
ve büyüme performansını devam ettiri-
yor. Geçici bir başarıdan söz etmiyoruz, 
Türkiye’nin 2002’den bu yana ekonomik 
seyrine bakılırsa ne kadar istikrarlı bir 
atılımın gerçekleşmekte olduğu görül-
müştür. Küresel krizin etkilerinin en ağır 
şekilde yaşandığı dönemlerde bile bizim 
ekonomimiz ayakta kalmış, dünya ekono-
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milerine oranla çok cüzi diyebileceğimiz 
seviyedeki hasarlarla bu dönemler atlatıl-
mıştır.

Şimdi kısa bir durgunluk döneminin ar-
dından krizle mücadelemizin sonuçları 
kendini gösteriyor ve Türkiye 2009 yılı 
son çeyreğinden itibaren yeniden hızlı 
büyüme seyrine geçmiş durumdadır. İlk 
çeyrekle birlikte 2010 yılının ilk yarısında 
ekonomimizin GSYH büyüme hızı yüzde 
11 seviyesindedir. Türkiye bugün Çin ile 
birlikte ekonomisi en hızlı büyüyen ülke 
konumundadır. G20 ülkeleri arasında ilk 
sıradadır. Bu oran gerek AB ülkelerinin, ge-
rek OECD ortalamalarının büyüme oranla-
rının çok üstündedir. Bugünün ekonomik 
tablosu istisnai bir başarı tablosudur, dik-
kat çekici bir istikrar performansıdır. Bu 
gerçeği geçtiğimiz hafta OECD 2010 Tür-
kiye İnceleme Raporu’nun açıklanması do-
layısıyla ülkemizde bulunan OECD Genel 
Sekreteri de bizzat kamuoyuna ifade etti. 

Sevgili vatandaşlarım...

Memnuniyetle ifade edeyim ki iyi haberler 
bundan ibaret değil... Büyüme hızındaki 
bu artışa paralel olarak işsizlikte de dü-
şüş yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 
tarafından açıklanan son verilere göre 
geçen haziran ayında işsizlik yüzde 10.5 
seviyesine gerilemiş durumda. Bu oran 
geçen yıl Haziran ayında yüzde 13, bu yılın 
nisan ayında ise yüzde 11 seviyesindeydi. 
Yine Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, son bir yıllık dönemde 1 milyon 541 
bin insanımız iş sahibi olmuş. Geçen yıl 
haziran ayında 21 milyon 947 bin olan 

çalışan kişi sayısı, bu sene 23 milyon 488 
bin kişiye yükselmiş durumda. İstihdam 
piyasasına yeni girenlerin etkisiyle işsiz 
sayısında 518 bin kişilik azalma yaşanıyor. 
Geçen yıl 3 milyon 269 bin olan işsiz sayısı 
da 2 milyon 751 bin seviyesine kadar geri-
lemiş görünüyor.

Bunlar bizim için sürpriz değil, bütün bu 
gelişmeleri zaten öngörüyorduk. Biz işsiz-
liğin yüzde 10 seviyelerine kadar düşeceği-
ni söylediğimizde inanmayanlar olmuştu. 
Biz bu iddiayı ortaya koyduğumuz zaman 
işsizlik oranı yüzde 14.4 seviyesinde idi. 
Elbette kehanette bulunuyor değiliz, hesap 
ortada, kitap ortada, gerçekçi hedef ler 
koyuyor, bu hedefleri ciddiyetle kovalıyor-
sanız zaten tablo ortaya çıkıyor. Bakınız 
Mart döneminde işsizlik oranı bir önceki 
döneme göre 13.7’ye, Nisan döneminde 
12’ye ve Mayıs döneminde yüzde 11’e in-
miş. Şimdi ise yüzde 10.5 seviyesine düştü. 
Dönemsel olarak işsizlik oranında 2.5 pu-
anlık bir düşüş sağlayarak Avrupa’da ilk 
sırada yer aldık.

B u n l a r  ç o k  s ev i n d i r i c i  ra ka m l a r. . . 
Türkiye’nin dinamizmini, atılım gücünü, 
büyüme iradesini kaybetmediğini, aksine 
daha da güçlendirdiğini gösteren rakam-
lar... Dünya ekonomilerinde maalesef bu 
iyimser tablolar, bu heyecan verici göster-
geler yok. Türkiye hem büyüyor, hem de 
belli ölçülerde istihdam üretiyor, bu çok 
umut vericidir. Birçok ülke büyümede 
eksiye düşmüş durumda, pek çok gelişmiş 
ekonomi de çok cüzi büyüme rakamların-
da seyrediyor. Üretimde, finansmanda, is-
tihdamda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Böyle 
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bir trendde Türkiye’nin gösterdiği bu di-
namik büyüme performansı ülkemiz için, 
geleceğimiz için çok değerlidir. Ülkemizin 
bu gücünü, enerjisini, istikrarını çok iyi 
korumalı, çok iyi değerlendirmeliyiz.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin bu başarılı gidişatında yayın-
ladığımız Orta Vadeli Program’ın büyük 
katkısı olduğuna inanıyoruz. Bu program 
gerçekçi hedefler ortaya koyan bir prog-
ramdır, ne karamsarlığa düştük, ne ayak-
larımız yerden kesildi. Şimdi o hedefleri 
birer birer yakalıyor, gerçeğe dönüştürü-
yoruz. Oysa Orta Vadeli Program’ı açıkladı-
ğımızda nelerin söylendiğini hepimiz çok 
iyi hatırlıyoruz. IMF’siz yola devam etme 
kararı aldığımızda eleştirenler de oldu, iş-
ler IMF’siz yürümez diyenler de oldu. Ama 
biz ülkemizin dinamizmine, büyük üretim 
gücüne, insanımızın enerjisine ve yakın 
geçmişte yaşadığımız ağır krizlerden ka-
zandığımız tecrübelere güveniyorduk. 
Bugün haklı olduğumuz ortaya çıkıyor, 
yakalanan başarı çizgisini bizzat IMF yet-
kilileri de teyit ediyor.

Biz aynı kararlılıkla yolumuza devam 
edeceğiz. Üretim sektörlerinin, dış piya-
saların, tüketicilerin ve yatırımcıların 
güvenini tesis etmiş durumdayız. Bu güzel 
tabloyu destekleyen pek çok başka göster-
geyi de burada ifade edebilirim. Mesela 
borsamız tarihi rekorlar kırmaya devam 
ediyor. Bütçe konusunda da tablo son de-
rece iyimser bir görünüm arz ediyor. 2010 
yılı Ağustos ayı itibariyle bütçe 3.1 milyar 
lira fazla verdi. 2010 yılının Ocak-Ağustos 

dönemini kapsayan ilk 8 ayında bütçe 
açığı yüzde 54 azaldı. Yine aynı dönemde 
bütçe gelirimiz yüzde 20 oranında artar-
ken, bütçe giderlerimiz sadece yüzde 6.8 
oranında artış gösterdi. Aynı şekilde vergi 
gelirleri yaklaşık yüzde 23 oranında yük-
seldi. Faiz dışı fazla yüzde 127 oranında 
arttı. Bu yılın ilk yarısından itibaren geriye 
doğru 12 aylık sonuçlara baktığımızda 
bütçe açığımızın milli gelirimize oranının 
yıllık bazda yüzde 4.4 olduğunu görüyo-
ruz. Bakınız birçok ülkede bütçe açıkları 
artarken bizde düşüyor. Hükümet olarak 
ekonomideki bu olumlu seyrin daha da 
güçlenerek devam edeceğine samimiyetle 
inanıyoruz.

Sevgili vatandaşlarım...

Bu ay içinde İstanbul Ticaret Odamızın 
Meclis toplantısına katılarak başarılı KO-
Bİ’lerimize ödüllerini takdim ettik. Bu 
törenlere mümkün olduğunca bizzat ka-
tılmaya gayret ediyorum. Çünkü KOBİ’le-
rimiz bizim için çok önemli, ülkemiz için, 
ekonomimiz için çok önemli... KOBİ’leri-
mizi ülkemizin kalkınmasının lokomotifi, 
ekonomimizin bel kemiği olarak görüyo-
ruz. Son yıllarda ülke olarak elde ettiğimiz 
bütün ekonomik kazanımlarda KOBİ’le-
rimizin büyük payı vardır. Bu sebeple biz 
KOBİ’lerimizin adeta üstüne titriyoruz. 
KOBİ’lerimizin gelişmesini sağlamak için 
her türlü imkanımızı seferber ediyoruz, 
desteğimizi eksik etmiyoruz.

Biliyorsunuz son yıllarda büyük kısmını 
KOBİ’lerimizin oluşturduğu iki milyonu 
aşkın işletmemizi desteklemek için pek 
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çok uygulama başlattık. Kurumlar Vergisi 
oranını yüzde 20’ye düşürdük. SSK işve-
ren primini indirerek, istihdam yönünden 
KOBİ’lerimize nefes aldırdık. KDV oran-
larında yaptığımız indirimler de yine KO-
Bİ’lerimizi rahatlatmıştır. KOBİ’lerimizin 
rekabet güçlerini artırabilmelerine yöne-
lik olarak AR-GE çalışmalarına çok yönlü 
destekler verdik. Haziran ayından itibaren 
her KOBİ’yi kendi ihtiyaçlarına göre des-
tekleyecek 6 yeni program başlattık. KOS-
GEB ve Halk Bankası aracılığıyla verilen 
kredilerin şartlarında çok büyük iyileştir-
meler yaptık. Esnaf ve sanatkârlarımızın 
kullandıkları kredilerdeki faiz oranını 
yüzde 59 seviyesinden kademe kademe 
aşağılara düşürdük. En son bu ayın başın-
dan itibaren yine esnaf ve sanatkârımıza 
Halk Bankası’nın uyguladığı faiz oranını 
yüzde 13’ten, yüzde 10’a çektik. Bitti mi? 
Bitmedi. Bu yüzde 10’luk faizin, yüzde 5’i 
de yine hazine tarafından karşılanacak. 
Yani esnaflarımız 1 yıla kadar vadeli kre-
dilerde sadece yüzde 5 faiz ödeyecek. Bir 
yıldan uzun vadeli kredilerde de faiz oranı-
nı yüzde 13’ten yüzde 12’ye çektik, burada 
da esnafımıza yansıyacak oran yüzde 6 
seviyesinde olacak. Bu oranlar esnafımı-
zın 1951 yılından beri gördüğü en düşük 
oranlardır, bunu da ayrıca dikkatinize sun-
mak isterim.

Bunun yanında, kamuya olan vergi, SSK ve 
benzeri borçların ödenmesi konusunda da 
pek çok kolaylıklar gösterdik. Kredi başta 
olmak üzere ihracat yapan KOBİ’lerimize 
her türlü desteği sağladık. Ekonomik sıkın-
tıların yoğunlaştığı dönemde KOBİ’lerimi-
zi yalnız bırakmadık, desteksiz bırakma-

dık. Bundan sonra da elimizdeki imkanları 
azami seviyede kullanarak KOBİ’lerimizin 
yanında olmaya devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım...

Eylül ayı dış politika açısından yine çok 
önemli, çok yoğun gelişmelere sahne oldu. 
16 Eylül’de Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Devlet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Abdullah Gül’ün ev sahipliğinde 
İstanbul’da toplandı. Zirveye Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev, Kır-
gızistan Geçici Dönemi Cumhurbaşkanı 
Sayın Otunbayeva ve Türkmenistan Cum-
hurbaşkanı Sayın Berdimuhammedov da 
katıldılar. Özünde aynı millete mensup 
olan, aynı dili konuşan, ortak bir geçmişe 
ve kültürel değerlere sahip kardeş ülkele-
rin birbirleriyle ilişkilerini en üst seviyede 
geliştirmek için gerçekleştirilen bu zirveyi 
çok önemsiyoruz. Bu doğal yakınlaşmanın 
sadece katılan ülkeler için değil, çözül-
meye muhtaç pek çok problemi bulunan 
bölgemiz için de güzel fırsatlar barındırdı-
ğına inanıyoruz. 

İstanbul’da yapılan zirve,  Nahcıvan 
Anlaşması’yla kurulması kararlaştırılan 
İşbirliği Konseyi’nin kurumsallaşması yo-
lunda da önemli aşamaların kaydedildiği 
bir zirve olmuştur. Bu adımların önümüz-
deki dönemde bu kardeş halklara yeni 
ortak ufuklar açacağı umudunu taşıyoruz. 
Zirve vesilesiyle ülkemizde bulunan misa-
fir cumhurbaşkanları ile hükümet adına 
ben de ikili görüşmeler yapma imkânı 
buldum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
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daha da iyi seviyelere taşımak ve her alan-
da karşılıklı işbirliği imkanlarını geliştir-
mek noktasında mutabık kaldık, geleceğe 
dönük çok önemli açılımlar elde ettik. Bu 
arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın 
Aliyev ile birlikte Türkiye-Azerbaycan Yük-
sek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
imza törenini de gerçekleştirdik. O tören 
vesilesiyle de ifade ettim; Türkiye ile Azer-
baycan dünyada başka örneği olmayan 
yakınlıkta ilişkilere sahip iki ülkedir. Bu 
bakımdan iki ülke arasındaki işbirliğini 
en üst seviyeye çıkaracak olan bu Konsey’i 
de çok önemli ve değerli gördüğümüzü 
belirtmek isterim. İnşallah iki ülke için de 
hayırlara vesile olur.

Aziz vatandaşlarım...

Yine aynı  günlerde Türkiye-İran İş 
Forumu’na da İstanbul’da ev sahipliği yap-
tık. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri 
geliştirmek ve işbirliği imkanlarını daha 
zenginleştirmek için faaliyet gösteren bu 
forumda başta otomotiv sanayi olmak üze-
re pek çok alanda yeni hedefler belirlendi. 
Bu forum vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı 
Birinci Yardımcısı Sayın Rahimi ile de 
bir araya geldik. Doğu komşumuz İran’la 
kökü çok eskilere dayanan ilişkilerimiz 
olmasına rağmen iki ülke arasındaki tica-
ret hacmi yakın zamanlara kadar istenen 
seviyenin çok uzağındaydı. 2002 yılında 
1.2 milyar dolar seviyesinde olan hac-
mimizi arttırmak için göreve geldiğimiz 
günlerden bu yana büyük gayret gösterdik. 
Bu gayretler neticesinde bu yıl bu rakam 
10 milyar dolar seviyesine kadar yüksel-
miştir. Ama bu da yeterli değil; inşallah 

karşılıklı gayretlerle en kısa zamanda 30 
milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma-
yı hedefliyoruz. Bu gerçekçi bir hedeftir ve 
inşallah bu ikili temaslarla bu hedefe ulaş-
mak için yolumuz daha da kısalacaktır. İki 
ülke arasında ayrıca terörle mücadele ve 
İran’ın nükleer programı dolayısıyla dış 
dünyada yaşadığı problemlerinin çözüme 
kavuşturulması konularında da işbirliği 
sürdürülecektir.

Bugünün dünyasında ülkelerin birbirini 
anlamak noktasında daha fazla gayret gös-
termesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye 
dünya ve bölge meselelerine barışçı ve adil 
çözümler bulunması için her platformda 
gayretlerini en üst seviyede sürdürecektir. 
Eylül ayı içinde ülkemizde ağırladığımız 
pek çok başka değerli misafirimizle de bu 
hissiyatımızı, bu vizyonumuzu paylaştık. 
Bunlar arasında Katar Emiri Şeyh Hamid, 
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Ha-
şimi, OECD Genel Sekreteri Sayın Gurria 
ve Finlandiya eski Cumhurbaşkanı Sayın 
Ahtisaari de vardı.

Sevgili vatandaşlarım...

Yine bir başka kardeş ülke Pakistan’da 
biliyorsunuz hepimizin yüreklerini kana-
tan acılar, yokluklar yaşanıyor. Ülkenin 
büyük bir kısmını sular altında bırakan sel 
felaketi nedeniyle bölgede gıda, barınma 
ve sağlık ihtiyaçları konusunda büyük sı-
kıntılar ortaya çıkmıştır. Felaketin hemen 
ardından başta Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı olmak üzere, 
Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve pek 
çok başka hayır kuruluşumuz seferber 



Recep Tayyip ERDOĞAN

212

olmuştur. Şu anda da bu kampanyalar de-
vam ediyor, bölgeye ayni ve nakdi yardım 
çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Bazı 
bakan arkadaşlarımız bölgeyi ziyaret etti-
ler. İnşallah imkanlar elverirse biz de bir 
heyetle bölgeye giderek şartları yerinde 
görme, kardeş Pakistan halkının acılarını 
paylaşma gayretinde olacağız.

Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki 
yakınlık coğrafi mesafelerle izah edileme-
yecek kadar sıkı ve derindir. Milletimiz 
Pakistan halkının milli mücadelemiz 
sırasında gösterdiği alicenaplığı ve kardeş-
liği hiçbir zaman unutmamıştır ve unut-
mayacaktır. Bugün bu felaket sebebiyle 
yürütülen yardım faaliyetlerine sizlerin 
gösterdiğiniz büyük ilgiden de zaten bu 
anlaşılıyor. Bu vesileyle sizlerden bir kere 
daha ricam, Pakistan’da ihtiyaçlar ortadan 
kalkıncaya kadar bu meseleye hassasiyetle 
ilgi göstermeye, mümkün olduğunca yar-
dımda bulunmaya devam etmenizdir. Bu 
hem Pakistan halkıyla kardeşlik bağımı-
zın, hem de insani dayanışma bilincimizin 
bir gereğidir. Bizler de ülkemizde böyle 
felaketler yaşadık, bu sıkıntıları, bu acıları 
çok iyi biliyoruz. Milletimizin bu acı gün-
lerinde Pakistan halkının en yakınında 
olacağından asla şüphe etmiyorum. Allah 
yardımcıları olsun ve hiçbir millete böyle 
acılar yaşatmasın. Bu sözlerle konuşmama 
son veriyor, hepinize bir kere daha sevgile-
rimi ve saygılarımı sunuyorum.
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Saygıdeğer bakanlar, MÜSİAD’ın değerli 
başkanı, değerli MÜSİAD yöneticileri, 
değerli üyeler, kıymetli misafirler, hanı-
mefendiler, beyefendiler... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyor; 13’üncü Müs-
takil Sanayici ve İşadamları Derneği Fua-
rına; 14’üncü Uluslararası İş Forumu’na 

başarılar diliyorum. 5 Kıtadan, 65 ülkeden 
bu fuar ve forum için ülkemize gelen, İs-
tanbul’umuza gelen tüm misafirlerimizi 
ayrıca selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. 
Konuşmamın hemen başında, bu ulusla-
rarası organizasyonu başarıyla yürüten, 
Doğu, Batı, Kuzey ve Güney’i her yıl bü-

İstanbul | 6 Ekim 2010 

13. MÜSİAD Fuarı - 14. 
Uluslararası İş Forumu  

(IBF) Kongresi Açılışı
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yük bir coşkuyla İstanbul’da buluşturan 
MÜSİAD’a, onun değerli Başkanına, de-
ğerli yönetim kurulu üyelerine ülkem ve 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

MÜSİAD, 5 Mayıs 1990’da, Türkiye’ye 
inanmış,  Türkiye’ye aşkla ,  sevdayla 
bağlanmış, Türkiye’nin değerlerine, bi-
rikimlerine, potansiyeline güvenmiş 
işadamları tarafından kuruldu. Her türlü 
engelle ve engellemeye rağmen, Anadolu 
Sermayesi’nin kendi kaynaklarıyla, kendi 
imkanlarıyla büyümesinde MÜSİAD her 
zaman öncü oldu. Özellikle Türkiye’nin 
demokratikleşmesinde MÜSİAD’ın çabala-
rı gerçekten müstesna bir yer tutuyor. Bir 
sivil toplum örgütü olarak MÜSİAD, bir 
yandan ekonomik büyüme ve kalkınma 
mücadelesinde ön safta yer alırken, aynı 
zamanda demokratik haklar ve özgürlük-
ler noktasında da gerçekten takdire şayan 
bir sınav verdi.

Bu vesileyle, MÜSİAD’ın 12 Eylül halkoy-
lamasına verdiği destekten dolayı şük-
ranlarımı da iletmek istiyorum. MÜSİAD, 
cesaretle, kararlılıkla bu süreçte öne çıktı 
ve gür bir sesle EVET dedi. Nitekim 12 
Eylül’de halkımızın takdiriyle gerçekleşen 
Anayasa Değişikliği, demokratikleşme 
noktasındaki önemiyle paralel olarak, 
ekonominin önünün ve ufkunun açılma-
sında da inanıyorum ki farklı bir dönemin 
başlangıcı olacaktır. MÜSİAD’a, değerli 
başkanına, yöneticilerine ve tüm üyeleri-
ne, demokrasiye sahip çıktıkları, hukukun 
üstün olduğu bir Türkiye’ye inandıkları ve 
bunun gereğini cesurca yerine getirdikleri 
için teşekkür ediyorum.

Değerli dostlarım... 

İslam İş Dünyasının bir araya geldiği 
en büyük organizasyon olan MÜSİAD 
Fuarı’nın İstanbul’da gerçekleştiriliyor 
olmasını ayrıca isabetli bulduğumu ifade 
etmek istiyorum. İstanbul’un kapıları, 
1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafın-
dan açılmıştı. İstanbul, o günden itibaren 
kapılarını her zaman ve herkese açık tutan 
bir şehirdir. İstanbul, farklı medeniyetleri, 
farklı kültürleri, farklı dilleri, inançları, 
renkleri kendi potasında bir arada ve hoş-
görü içinde barındıran emin bir şehirdir. 
Bu şehrin sokaklarına girdiğinizde, kadim 
medeniyetlerin izlerini gördüğünüz kadar, 
hoşgörüye, birlikte yaşama kültürüne, 
gökkuşağının tüm renklerine, insanlığın 
tüm farklılıklarına da şahit olacaksınız. Bu 
şehirde eminim ki kendinizden bir şeyle-
ri, kendinize ait renkleri de bulacaksınız; 
kendinize ait sesleri, yüzleri, lezzetleri 
de bulacaksınız. Bütün bunlarla birlikte, 
İstanbul’da, modern bir şehrin tüm özel-
liklerine, kökleri Doğu’da, yüzü Batı’ya 
dönük bir şehrin tüm emarelerine de şahit 
olacaksınız. 

Evet... İstanbul, Doğu ile Batı’nın tam 
kesiştiği noktada, bir bilim merkezidir, 
medeniyet merkezidir. İstanbul bir tanış-
ma, kaynaşma merkezidir. 65 ülkeden 
MÜSİAD’ın fuarına katılan çok değerli 
misafirlerimizin, İstanbul’un, buluşturan, 
tanıştıran, kaynaştıran vasfını ve imkan-
larını en iyi şekilde değerlendirmelerini 
diliyorum. Burada yeni dostlukların ku-
rulmasını, yeni işbirliklerinin oluşmasını, 
yeni ortaklıkların tesis edilmesini önem-
siyor; bunların kalıcı olmasını temenni 
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ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum: 
İstanbul’u merkez alarak, uçakla 3 saatlik 
bir mesafeyle ulaşacağınız geniş coğrafya, 
dünya nüfusunun en yoğun, dünya pazar-
larının en canlı coğrafyasını teşkil ediyor. 
İstanbul, bizim de son dönemdeki yoğun 
gayretlerimiz neticesinde, Uluslararası bir 
finans merkezi olma yönünde emin adım-
larla ilerliyor.

Hızla büyüyen ekonomisiyle, hızla geli-
şen yatırım ortamıyla, iş gücüyle, coğrafi 
imkanlarıyla Türkiye, her yatırımcıyı, 
girişimciyi, Türkiye ve İstanbul üzerinden 
iş ilişkileri kurmak isteyen tüm işadam-
larını ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duymaktadır. Devletin ilgili tüm kurum-
ları, ilgili bakanlıklarımız, MÜSİAD gibi 
sivil toplum örgütlerimiz, bizzat bana 
bağlı olarak çalışan Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız, her 
an sizlere yardımcı olmak için seferber 
durumdadır.

Bizim güzel bir sözümüz var değerli ko-
nuklar: “Bir fincan kahvenin, kırk yıl hatırı 
vardır...” Burada Türk Kahvesini mutlaka 
tadın... En az bir fincan orta şekerli kahve 
mutlaka için... İnanıyorum ki, o zaman İs-
tanbul, sizin için bir köprü şehir, bir aracı 
şehir değil; kendinizi evinizde hissedeceği-
niz ve huzurla yatırım yapacağınız, ticaret 
yapacağınız bir şehre dönüşecektir.

Saygıdeğer misafirler, çok değerli katılım-
cılar... 

Küreselleşme olgusunun dünyadaki tüm 
alışkanlıkları değiştirdiği bir çağda yaşı-
yoruz. İş ilişkilerinin değiştiğine, iş yapma 

tarzlarının farklılaştığına, iş alanlarının 
çeşitlendiğine şahit oluyoruz. Ülkeler gibi, 
iş adamlarının da önünde iki seçenek 
bulunuyor: Ya değişimi izlemek, ya da de-
ğişimi yönetmek. Değişimi izlemekle yeti-
nenler, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da esen rüzgara göre hareket etmek 
zorunda kalacaklardır. Değişime hükme-
denler, değişimi yönlendirenler ise, kendi-
leri, toplumları, ülkeleri adına belirleyici 
konumda olacaklardır.

Bakınız... 2008 sonunda, Amerika Birleşik 
Devletleri merkezli küresel bir ekonomik 
kriz baş gösterdi ve küreselleşmenin etki-
siyle bu kriz tüm dünya ülkelerini az ya da 
çok etkisi altına aldı. Türkiye, G-20 Üyesi 
bir ülke olarak, hasar tespiti yapmak, 
çözümler geliştirmek, tedbirleri hayata 
geçirmek adına G-20 zirvelerine katıldı 
ve önerilerini orada dile getirdi. Küresel 
Finans Krizi elbette her ülkeye ve küresel 
ekonomiye önemli mesajlar verdi. Ancak, 
bu mesajlardan özellikle bir tanesini, bü-
tün bir insanlık olarak çok iyi okumak, çok 
iyi anlamak ve gereğini de yerine getirmek 
durumunda olduğumuz açıktır. Küçük 
bir köye dönüşen dünyamızda, yoksulun 
daha da yoksullaştığı, zenginin daha da 
zenginleştiği bir sistemin sürdürülebilir 
olmadığı açıktır. Bir kesim, sınır tanımak-
sızın tüketirken, sınır tanımaksızın hırsla 
kazanırken, diğer bir kesimin, küreselleş-
menin aracı olan televizyon ve internetten 
bunu sadece seyrediyor olması, vicdanları 
yaralamakta, adalet duygusunu zedele-
mektedir.

Özellikle İslam ülkelerinin, özellikle islam 
ülkelerindeki iş adamlarının, bizim mede-
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niyetimize, inançlarımıza, kültürümüze 
tamamen zıt olan bu eşitsizlik üzerinde 
daha fazla durmalarının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bizler, diline, inancına, 
derisinin rengine asla ve asla bakmadan, 
komşuluk hukukunu yücelten, komşusu-
nu adeta kardeşi gibi gören bir medeniye-
tin mensuplarıyız. Yine bizler, kanaat gibi 
eşsiz bir kavramı, eşsiz bir hayat anlayışını 
her an göz önünde bulundurması gereken 
bir kültürden geliyoruz. Yoksulluk sorunu, 
hiç şüphesiz bizim sorunumuzdur. Açlık 
sorunu, hiç şüphesiz bizim sorunumuzdur. 
Dünyanın çeşitli coğrafyalarını tehdit eden 
salgın hastalıklar sorunu bizim sorunu-
muzdur. Çevre kirlenmesi, küresel ısınma, 
su sorunları, herkesten önce bizim sorun-
larımızdır. Hangi coğrafyada olursa olsun, 
tabii afetlerle mağdur duruma düşmüş 
insanların sorunu bizim sorunumuzdur. 
Aynı şekilde, terör nedeniyle, çatışmalar 
nedeniyle, iç savaşlar nedeniyle masum si-
villerini yitiren toplumların sorunu bizim 
sorunumuzdur.

Şunu asla unutmayınız... Pakistan’da sel 
felaketinde ölen çocuklar bizim çocukla-
rımızdır. Şili’de, Haiti’de depremde ölen 
çocuklar bizim çocuklarımızdır. Sudan’ın 
çocukları, Bağdat’ın çocukları, Kabil’in 
çocukları, Gazze’nin çocukları elbette ki bi-
zim çocuklarımızdır. Dünya bu sorunlara 
sırtını dönse bile, biz sırtımızı dönemeyiz. 
Dünya sessiz, tepkisiz kalsa bile, biz sessiz, 
tepkisiz kalamayız. İşte onun için, bölgesel 
ve küresel meselelere daha fazla eğilmek, 
barış adına daha fazla çaba harcamak, 
küreselleşmede söz sahibi, değişimde pay 
sahibi olmak zorundayız. Biz gelişmeleri 
izlemekle, uzaktan seyretmekle yetineme-

yiz değerli dostlarım... Barışı tesis etme-
diğimiz müddetçe, insanlığın vicdanında 
adalet duygusunu tamir edemediğimiz 
müddetçe, yeni ve daha büyük, daha yıkıcı 
krizler dünyamızı tehdit etmeyi sürdüre-
cektir.

Sizlere, Türkiye üzerinden çarpıcı bir kaç 
örneği sunmak isterim: 2002 sonunda, 
iktidara gelmemizden hemen önce, ulusla-
rarası ilişkiler noktasında çevre ülkelerle 
ciddi sorunlarımız vardı. Proaktif bir dış 
politika anlayışıyla, yapıcı bir tutumla, 
dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı öne çıka-
ran bir yaklaşımla tüm sorunların üzerine 
gittik. Şu anda, çevremizdeki hemen her 
ülkeyle iyi dostluk ilişkileri geliştirmiş, so-
runları minimize etmiş, işbirliklerini ileri 
düzeylere taşımış, hatta aradaki vizeleri 
kaldırmış bir ülke konumundayız. Suriye, 
Lübnan, Libya, Ürdün, Rusya, Sırbistan 
ile vizeleri kaldırdık. Hem insanlarımı-
zın, hem işadamlarımızın, arada engeller 
olmaksızın kucaklaşmasını sağladık. 
Libya’ya, 2002 yılında 165 milyon dolar 
olan ihracatımız, 2009 sonunda 1 milyar 
800 milyon dolara ulaştı. Yunanistan’a 590 
milyon dolar olan ihracatımız, 1 milyar 
634 milyon dolara ulaştı. Bulgaristan’a 
380 milyon dolarlık ihracat yaparken, 
2009’da 1 milyar 400 milyon rakamına 
ulaştık. Rusya ile ihracatımız 1 milyar 200 
dolardan, 3 milyar 200 dolara çıktı. Mısır’a 
ihracatımızı 326 milyon dolardan aldık, 
2 milyar 620 milyon dolara; Suriye’ye ih-
racatımızı 267 milyon dolardan aldık, 1 
milyar 425 milyon dolara yükselttik. Yine 
bu ülkelerden ithalatımızda da benzer 
oranlarda artışlar kaydettik. Dostluğun, 
dayanışmanın, diyalogun bir neticesi ola-



217

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

rak, biz de kazandık, çevremizdeki ülkeler 
de kazandı.

Değerli katılımcılar...

Türkiye ekonomisi, son yaşanan küresel 
finans krizinde direncini ve dayanıklılığını 
test etme imkanı buldu. 2002 sonundan 
itibaren gerçekleştirdiğimiz yapısal re-
formlar neticesinde, küresel finans krizini 
en az etkiyle atlatan ülkeler arasında yer 
aldık. Küresel krizi, tamamen kendi yön-
temlerimizle ve kendi kaynaklarımızla aş-
tık ve aşıyoruz. Uluslararası Para Fonu’na 
bu süreçte ihtiyaç duymadık. Gelişmiş 
ülke ekonomilerinde ciddi daralmalar ya-
şanırken, Türkiye, son üç çeyrekte büyüme 
kaydetti. 2010 yılı ilk çeyreğinde ekono-
mimiz yüzde 11.7 oranında büyüyerek 
dünyada 4’üncü en hızlı büyüyen ekonomi 
oldu. 2’inci çeyrekte büyüme oranı yüzde 
10.3 olarak gerçekleşti ve dünyada 3’üncü 
sırada yer aldık.

Aynı şekilde, tüm dünyada işsizlikteki ar-
tış devam ederken, Türkiye’de işsizlik, her 
ay 2-2.5 puanlık düşüşler kaydederek geri-
liyor. Türkiye’nin küresel kriz karşısındaki 
bu başarısı uluslararası kuruluşlar tara-
fından da ilgiyle izleniyor. Birçok ülkenin 
kredi notu düşürülürken, Türkiye kredi 
notu artırılan nadir ülkeler arasında yer al-
maya devam ediyor. Dün, “MOODY’S” adlı 
uluslararası kredi derecelendirme kuru-
luşu, Türkiye’nin ekonomik görünümünü 
durağandan pozitife çevirdi. 2009 yılında 
tüm dünya ile birlikte ciddi daralma göste-
ren ihracatımız, 2010 yılında ciddi artışlar 
kaydediyor. Turizm gelirlerimizin küresel 
krizden etkilenmediğini de memnuniyet-

le müşahede ediyoruz. 2009 yılı turizm 
gelirimiz 2008’e kıyasla çok çok küçük 
bir düşüş kaydetti. 2010 yılında ise geliri-
mizin 2008 rakamlarını aşacağını tahmin 
ediyoruz.

Elbette temkini elden bırakmıyor, elbette 
disiplinden taviz vermiyoruz. Büyük ve 
güçlü ekonomisiyle, istikrar ve güven ze-
minindeki politikalarıyla, barışçı ve aktif 
dış politikasıyla Türkiye yatırımcılara, 
girişimcilere eşsiz fırsatlar sunuyor. De-
mokratikleşme yolunda attığımız adımlar, 
Avrupa Birliği ile sürdürdüğümüz katılım 
müzakereleri, bölge ülkeleriyle kurduğu-
muz dostluk ilişkileri, Türkiye’nin gelecek 
vizyonunu daha da genişletiyor. Başta da 
ifade ettiğim gibi, dünyanın her ülkesin-
den yatırımcıyı, girişimciyi ülkemizde 
misafir etmekten, onlara en iyi yatırım im-
kanlarını sunmaktan büyük memnuniyet 
duyarız. Başta Başbakanlık Yatırım ve Des-
tek Ajansı olmak üzere, tüm kurumları-
mız, her konuda sizlere yardımcı olacaktır.

Ben, bu İstanbul buluşmasının, ülkeleri-
miz adına, bölgelerimiz ve dünyamız adı-
na hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu 
güzel buluşmayı sağlayan MÜSİAD’a bir 
kez daha teşekkür ediyorum. Tüm misafir-
lerimize hoş geldiniz diyor, İstanbul’dan 
güzel hatıralarla ayrılmalarını, yeni dost-
luk ve işbirlikleriyle ayrılmalarını temenni 
ediyor, Fuara ve İş Forumu’na başarı dilek-
lerimle birlikte hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Aziz milletim… Sizleri en kalbi duygularım-
la selamlıyorum. Bir kere daha sizlerle bera-
ber olmaktan; Türkiye’nin geçirdiği büyük 
değişimin heyecanını sizlerle paylaşmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ederek söz-
lerime başlıyorum. 

Bu ay yine Türkiye’nin gelişme yolunda yo-
ğun bir iç ve dış gündemimiz vardı. Türkiye 
bir yandan yılların biriktirdiği problemleri 
birer birer çözerken, diğer yandan sağlıklı 
bir zeminde yükselişini sürdürüyor. Bu yo-
ğun takvimleri bu güzel atılımın nişanesi, 
müjdecisi olarak görüyoruz. İnanıyorum 
ki Türkiye’nin gelecek nesilleri, çok daha 
aydınlık, çok daha umutla dolu, çok daha 
müreffeh bir ülkede yaşayacaklar. Gençle-
rimiz bu heyecanla geleceğe hazırlanıyor, 
bu bilinçle bilgi ve donanımlarını arttırı-
yorlar. Üniversitelerimiz hiç kuşku yok ki 
Türkiye’nin büyük değişiminin, gelişme ve 
kalkınma yolundaki büyük atılımının öncü 
güçleri olacaktır. 

Bu çerçevede her eğitim yılını Türkiye için 
bir kazanç, bir ileri adım olarak telakki edi-
yoruz. Ekim ayı boyunca bazı üniversitemi-
zin 2010-2011 eğitim yılı açılışlarına bizzat 
katılarak Türkiye’nin geleceği olan gençleri-

mizin heyecanını onlarla birlikte yaşadım. 
Özellikle, mezunu olmakla iftihar ettiğim 
Marmara Üniversitesi’nin açılışında bu-
günkü gençleri, bizim dönemimizle kıyasla-
namayacak imkanlara kavuşturmuş olmak-
tan ötürü, çok anlamlı, çok duygulu anlar 
yaşadım. Türk denizciliğine büyük katkılar 
sağlayacak olan Piri Reis Üniversitesi’nin 
açılışında, bir deniz ülkesi olduğumuzun 
bilincine kavuştuğumuzu memnuniyetle 
müşahede ettim. Bu yıl eğitim ve öğretime 
başlayan İstanbul Şehir Üniversitesi’nin 
açılış töreninde üniversiteli gençlerimizin 
sadece bilgi ve donanım olarak değil, fi-
kirlerini ifade etme ve haklarını savunma 
noktasında da ne büyük bir gelişim içinde 
olduklarını gördüm. 

Bunlardan fevkalade mutlu oldum, genç-
lerimizle gurur duydum, ülkem adına, 
geleceğimiz adına umut tazeledim. Bu 
gençlerimizin önünü açabilirsek, hak ettik-
leri imkânları kendilerine sunabilirsek şüp-
heniz olmasın ki millet olarak sırtımız asla 
yere gelmez. Onların yeşeren özgüvenlerini 
zedelememek, umutlarını kırmamak, onla-
ra kendilerini ifade edebilecekleri zemini 
kayıtsız şartsız sağlamak hepimizin görevi... 
Bunu başaracağız... Bu dinamik gençliğimi-

Ankara | 29 Ekim 2010 

Ulusa Sesleniş



219

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

zin potansiyelini ülkemizin gelişimi adına 
en büyük itici gücümüz haline getireceğiz. 
Üniversitelerimizin bilimin, hür ifadenin, 
demokratik bilincin kaynağı ve merkezi ha-
line gelmesi işte bunun için önemli... 

Değerli vatandaşlarım... 

Ülkemizin son yıllarda her alanda elde etti-
ği kazanımların kalıcı hale gelmesi için çı-
tayı sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz. 
Bunun için her yeni nesli bir öncekinden 
daha bilgili, daha donanımlı, değişen dünya 
şartlarına daha uyumlu olarak yetiştirmek 
zorundayız. Dünya her alanda bilgi çağının 
getirdiği yeniliklerle zenginleşirken, biz bu 
değişimin dışında kalamayız. Bu sebeple 
eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitim sistemimi-
zin, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek 
ileri bir yapıya kavuşturulması için çok 
büyük gayretler gösteriyoruz. Biliyorsunuz, 
2005 yılından bu yana, bütçeden en büyük 
pay eğitime ayrılıyor. 2002 yılında sadece 
7.5 milyar Türk Lirası olan Milli Eğitim Büt-
çesini, 2010 yılı itibariyle 28 milyar Türk Li-
rasının üzerine çıkarmış durumdayız. Yedi 
buçuk milyardan, 28 milyara... Yani, 8 yıllık 
bu süreçte, bütçeden eğitime ayrılan kay-
nak, yüzde 278 oranında artmıştır. Yine bu 
8 yıl içinde 150 bin yeni derslik inşa ederek, 
bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
derslik sayısının yarısı kadar yeni dersliği 
eğitimimize kazandırdık. 2002 yılında 2.5 
milyar TL olan yüksek öğretim bütçesini de 
2010 yılı itibariyle 9.5 milyar TL seviyesine 
kadar yükselttik. 

Evet, iki buçuk milyardan, dokuz buçuk 
milyara... Bu süre zarfında, 49’u devlet, 29’u 

vakıf üniversitesi olmak üzere tam 78 yeni 
üniversite kurduk. Türkiye’nin üniversi-
tesiz ili kalmayacak hedefiyle yola çıktık, 
kısa zamanda 81 ilimizin tamamını üniver-
siteye kavuşturduk. Birçok ülkeye yüksek 
lisans ve doktora eğitimi yapmaları için 
öğrencilerimizi gönderiyoruz. Üniversite 
öğrencilerimize mümkün olan en iyi şartla-
rı sunabilmek için burs ve yurt imkânlarını 
ciddi seviyede iyileştirdik. Yurtlarımız ihti-
yaca cevap veremeyecek kadar yetersizdi, 
hemen kolları sıvadık. 2003 yılından bugü-
ne kadar toplam 60 bin 854 yatak kapasiteli 
148 adet yeni yurt ve bloğu yükseköğreti-
min hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin 
aldıkları kredi ve burs miktarı 2002 yılında 
sadece 45 TL idi, bugün bu rakam yaklaşık 
4.5 kat artışla 200 TL’ye yükselmiş durum-
da... Ayrıca öğrencilerimize yemek parası 
olarak da ayda 120 TL destek veriyoruz. 
Yüksek lisans yapan öğrencilerimize 400, 
doktora yapan öğrencilerimize ise 600 TL 
ödüyoruz. 

Bütün bunları ülkemizin geleceğine bir 
yatırım olarak görüyor, bu hassasiyetle ça-
lışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye eğitim 
alanında ektiği bu tohumların karşılığını 
hayatın her alanında kat be kat alacaktır, 
bundan hiç şüphemiz yok. Bu üniversite-
lerden, bu okullardan pırıl pırıl aydınlık, 
mutlu ve müreffeh Türkiye’nin mimarları 
yetişecek. 

Değerli vatandaşlarım... 

Sadece gençlerimiz değil elbette, bu ülke-
nin bütün insanları bizim için çok değerli... 
Her insanımıza, her yaş grubumuza hizmet 
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için aynı aşk ve şevkle elimizden gelen en 
iyi hizmeti ortaya koymaya, onlara en iyi 
imkânları hazırlamaya çalışıyoruz. Genç-
lerimize, çalışanlarımıza, emeklilerimize, 
vatandaşlarımızın tamamına hep bu hassa-
siyetle yaklaşıyoruz. Bu ülkeye her alanda 
çok önemli hizmetler vermiş olan ve sayı-
ları 7 milyon civarında olan emeklilerimizi 
başımızın tacı olarak görüyoruz. Emekli-
lerimizi hayat pahalılığından korumak, 
enflasyona ezdirmemek için büyük gayret 
gösteriyoruz. Ekim ayı içinde bildiğiniz gibi 
emeklilerimizin maaşlarında önümüzdeki 
yıl yapılacak artış oranlarını belirledik. 
Buna göre Ocak ayında en düşük aylıklara 
en az 60 TL olmak üzere yüzde 4 oranında 
artış yapıyoruz. Temmuz ayında ilk 6 ayın 
enflasyon oranlarına hiç bakmadan emekli 
maaşlarını yine yüzde 4 arttırıyoruz. 

Bu tabloya göre emeklilerimizin maaşları 
2011 yılının tamamı düşünüldüğünde yüz-
de 21.7 ila yüzde 14 arasında artmış oluyor. 
Bunun rakamsal ifadesi en düşük emekli 
aylıklarına 80 TL ile 91 TL arasında bir ar-
tış sağlandığıdır. En düşük aylıklı Bağ-Kur 
tarım emeklimizin maaşı Ocak ayı itibariyle 
371 TL’den 434 TL’ye, Temmuz ayında da 
451 TL’ye yükseliyor. En düşük aylıklı SSK 
tarım emeklimizin 492 TL olan maaşı, Ocak 
ayında 555 TL’ye, Temmuz ayında da 577 
TL’ye yükseliyor. Bağ-Kur esnaf emeklisi-
nin 511 TL olan maaşı Ocak’ta 574 TL’ye, 
Temmuz’da da 597 TL’ye ulaşıyor. SSK işçi 
emeklisinin en düşük aylığı da Ocak ayında 
648 TL’den 710 TL’ye, Temmuz ayında da 
739 TL seviyesine yükseliyor. 

Bu rakamlar, bütçe gerçeklerimizle ve 
orta vadeli programımızla uyumlu, bütçe 
dengeleri ve imkanları hesaplanarak be-
lirlenmiş rakamlar... Gönül elbette daha 
fazlasını verebilmeyi istiyor, emeklilerimiz, 
çalışanlarımız elbette çok daha fazlasını 
hak ediyor. Ancak hükümet olarak biz sade-
ce bugünleri değil, yarınları da düşünmek 
zorundayız. Bugün gerçekçi olmaz, ayağı-
mızı yorganımıza göre uzatmazsak, yarın 
elimizdekinden de olabiliriz. Biz sizlere po-
pülizme tevessül etmeyeceğimize dair söz 
verdik, bu ülkenin yarınlarını zora sokacak 
sorumsuzca yaklaşımlara asla kapılmaya-
cağız. Bu millet, kendi siyasi menfaatleri 
için, vatandaşlarına sahte mutluluklar vaad 
edenleri; karşılıksız para basarak ülkenin 
geleceğine ipotek koyanları da gördü. 

Bugün ödediğimiz her ağır bedelde en 
büyük pay bu sorumsuz yönetim anlayış-
larınındır. Eğer bugün çalışanlarımıza, 
emeklilerimize, gönlümüzden geçen daha 
yüksek miktarları veremiyorsak, geçmişte 
sosyal güvenlik sistemimizi tahrip eden 
o hesapsız kitapsız, popülist uygulamalar 
yüzünden veremiyoruz. Biz gerekirse ağır 
ağır gideceğiz ama sağlam gideceğiz. Gere-
kirse fedakârlığı hep birlikte yapacağız ama 
imkânlarımız elverdiğinde de bu ülkenin 
kazanımlarını en güzel, en adil şekliyle pay-
laşacağız. Emeklilerimiz, çalışanlarımız za-
ten bunu gayet iyi biliyorlar. Bizim göreve 
geldiğimiz günden beri anlayışımız, hassa-
siyetimiz budur; rakamlar da zaten bu ger-
çeği açıkça ortaya koyuyor. 2002 sonunda 
göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden 
biri SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylık-
larına seyyanen 75 ve 100 lira artış yapmak 
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oldu. 2010 yılı içinde belirlenen enflasyon 
hedefi yüzde 8.38 olmasına rağmen, emekli 
maaşlarına yüzde 14 ila yüzde 25 arasında 
zam yaptık. 2002 yılından bugüne en dü-
şük BAĞ-KUR emekli aylığına yüzde 493 
oranında artış yaptık. Reel artış oranı yüzde 
184 Aynı dönemde esnaf emeklimizin aylı-
ğına yüzde 284 oranında artış yaptık. Reel 
artış yüzde 84. Bu 8 yıllık dönemde SSK ta-
rım emeklimizin aylığı yüzde 185 oranında 
arttı. Bunun da reel karşılığı yüzde 36. Yine 
aynı dönemde SSK işçi emeklimizin aylığı 
da yüzde 174 oranında, yani reel olarak 
yüzde 31 oranında artış kaydetti. 

En düşük aylıklarda durum böyle... Gelin 
bir de aynı dönemde ortalama aylıklarda 
nasıl bir tablo ortaya çıkmış, ona bakalım: 
2002 yılından bugüne BAĞ-KUR tarım 
emeklimizin maaşı reel olarak yüzde 174, 
esnaf emeklimizin aylığı yüzde 84 oranın-
da artmış. Yine aynı dönemde SSK tarım 
emeklimizin aylığı reel olarak yüzde 26, 
SSK işçi emeklimizin aylığı da yüzde 32 
oranında artış kaydetmiş. Bu rakamlar da 
gösteriyor ki hükümetimiz döneminde 
emeklilerimiz enflasyona ezdirilmemiş, 
geçmişten gelen kayıplar imkânlar ölçü-
sünde telafi edilmeye çalışılmıştır. Türkiye 
büyüdükçe, geliştikçe, zenginleştikçe çok 
daha güzel, çok daha müreffeh günler ya-
şayacağız. Bütün gayretimiz bunun içindir, 
ülkemizin selameti, milletimizin aydınlık 
yarınları içindir. 

Değerli vatandaşlarım... 

Her vesileyle ifade ediyorum; Türkiye’nin 
kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Çok 

çalışmalı, çok üretmeli, sadece bugünün 
meselelerini çözmekle kalmayıp yarınlara 
da hazırlanmalıyız. Şükürler olsun ki her 
alanda büyük bir ataletin yaşandığı kısır 
çekişme yıllarını artık tümüyle geride 
bıraktık. Türkiye sekiz yıldır kazandığı 
özgüvenle bütün dünyayı şaşırtan devasa 
projelere imza atıyor. Bu ay içinde özellikle 
savunma sanayimizdeki gelişmelere örnek 
teşkil eden çok gurur duyduğumuz bir ilke 
imza attık. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı-
mızın etkinliğini ve caydırıcılığını artıra-
cak olan Süratli Amfibi Gemi Projesi kap-
samında inşası tamamlanan ilk gemimizi 
törenle suya indirdik. Tamamıyla kendi 
mühendislerimiz tarafından tasarlanan bu 
gemilerin silah atış kontrol sistemleri de 
ASELSAN tarafından geliştirilerek gemile-
re entegre edildi. 

Bunlar Türkiye’nin askeri gemi inşa sa-
nayinde nereden nereye geldiğini açıkça 
ortaya koyan çok güzel örneklerdir, inşal-
lah devamı da gelecek. Bu gemi, tersane-
lerimizde 7 ay gibi çok kısa bir süre içinde 
inşa edilerek denize indirildi. Bu proje 
kapsamında yapılan çalışmalarla, yerli 
katkı oranını, yüzde 75’lere taşıma karar-
lılığındayız. 

Gururla ifade etmek isterim ki savunma 
sanayimizdeki gelişmeler bununla da sı-
nırlı değil... Birkaç örnekle bu alanda nasıl 
bir atılım içinde olduğumuzu dikkatlerini-
ze sunmak isterim. 2002 yılında savunma 
sanayimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
ihtiyaçlarının sadece yüzde 25’ini karşı-
layabilecek bir seviyedeydi. O günden bu 
yana yapılan çalışmalarla, 2009 yılında, 
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bu oranı yüzde 46 seviyesine kadar yük-
selttik. Bu yılın sonu için hedefimiz yüzde 
50 seviyesini yakalamaktır. Bunun anlamı 
şudur; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ih-
tiyaçlarının yarısı artık yerli üretimden 
karşılanacak. 2002 yılında milli savunma 
sanayimizin cirosu sadece 1 milyar dolar 
seviyesindeyken, 2009 sonunda bu ra-
kamı 2.4 milyar dolara kadar yükselttik. 
2010 sonunda 3 milyar dolar hedefini de 
inşallah yakalayacağız. Savunma sanayi 
ihracatımız bu süre zarfında 240 milyon 
dolardan 832 milyon dolara çıktı, 2011 
için hedefimiz 1 milyar dolar seviyesini 
yakalamak... 

Tarihimizde ilk kez kendi milli piyade 
tüfeğimizi yine bu dönemde tasarladık, 
2011’de de seri üretime geçiyoruz. Artık 
Mehmetçikler, kendi ürettiğimiz silahları 
taşıyacaklar. Bütün alt sistemleri ile bir-
likte ilk defa kendi tankımızı üretmeye de 
başladık. Altay adını verdiğimiz bu tankla-
rın prototip üretimi şu anda gerçekleştirili-
yor. Bunun yanında Anka adını verdiğimiz 
insansız hava aracının prototip üretimine 
de başlamış durumdayız. Yine Atak adıyla 
üretilen ilk milli helikopterlerimizin test 
uçuşları da bu yıl yapılıyor. Türk mühen-
dislerinin eseri olan Göktürk adlı istih-
barat uydumuzun çalışmaları da devam 
ediyor, inşallah 2012’de uzaya fırlatmayı 
planlıyoruz. Bütün bu projeler ülkemizin, 
savunma sanayimizin imzasını taşıyor. Sa-
vunma sanayimizin bu büyük atılımı ülke-
mizin yarınları açısından hayati derecede 
önemli bir kazanımdır, inşallah devamı da 
gelecek. 

Değerli vatandaşlarım... 

Bu ay ülkemizin geleceği açısından her biri 
umut vesilesi olan başka açılışlar da ger-
çekleştirdik. Türkiye denizlerinin ne büyük 
bir nimet olduğunun artık farkına varıyor. 
Hem devlet olarak, hem de özel sektörü-
müzle denizcilik alanında yeni ufuklara 
yelken açmış durumdayız. Bu güzel geliş-
menin bir nişanesi olarak 2 Ekim’de özel 
sektör tersanelerimizde üretilen en büyük 
kuru yük gemisinin teslim törenini gerçek-
leştirdik. Bir yandan deniz ticaret filomuz, 
bir yandan tersanelerimiz büyük bir süratle 
gelişiyor. Önümüzdeki dönemde denizcili-
ğimizin aldığı bu mesafelerin ekonomimiz 
için ne kadar önemli olduğunu daha iyi 
anlayacağız. 

Bunlar, deyim yerindeyse, Türkiye’nin yeni-
den enginlere yelken açtığının işaretleridir. 
Her alanda bu dinamizmi, bu atılımı yaşı-
yoruz. Bakınız iki örnek daha vereyim... 10 
Ekim’de Aydın’da yaptığımız toplu törenle, 
Çine Barajı’yla birlikte 9 büyük yatırımı 
daha hizmete açtık. Türkiye için, özellikle 
de Ege bölgemiz için Çine Barajı çok büyük, 
çok önemli bir yatırım... Kendi sınıfında 
Avrupa’nın birinci; dünyanın da beşinci en 
yüksek barajı... Bu barajla birlikte 22 bin 
hektar arazi suya kavuşacak, 9 bin hektar 
arazi taşkından korunacak. Yine bu barajla 
yılda 118 milyon kilovat saat elektrik üreti-
lecek. 

Aynı törenle hizmete açtığımız diğer 
yatırımlarımız da birçok bölgemize bere-
ket getirecek. Açılışı yapılan bu tesisler 
arasında Denizli’de Gölemezli Sarayköy 
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sulaması, Adana ve Hatay’da, Erzin, Dört-
yol ve Cevdetiye sulamaları var. Denizli’de 
Yenidere Barajı, Çankırı’da Akhasan Barajı, 
Afyonkarahisar’da Kuruçay Barajı ve sula-
ması, Konya’da İnönü Yaylası Göleti ve sula-
ması var. Yine İzmir İçmesuyu İsale Hattı ve 
Çankırı İçmesuyu Arıtma Tesisi de var. 

Diğer örnek kara taşımacılığından... 15 
Ekim’de Ankara Kazan’da 389 bin metreka-
re alanda 2 bin 500 tır ve kamyonun ihtiya-
cına cevap verecek dev bir lojistik üssünü 
hizmete açtık. Depoları, antrepoları, güm-
rükleme alanları, otel, banka, benzin istas-
yonu gibi bölümleriyle adeta ilçe büyüklü-
ğünde bir tesis... 4 bin insanımıza istihdam 
sağlıyor. Dünyada kriz şartları hüküm sü-
rerken Türk girişimcisi 100 milyon dolarlık 
bir yatırımla bu lojistik üssü kuruyor. Yine 
geçtiğimiz hafta Bandırma’da özel sektöre 
ait bir enerji santralini hizmete açtık. Yılda 
7 milyar kilovat/saat elektrik üretecek bu 
tesisin maliyeti de 550 milyon avro... Pek 
çok gelişmiş ülkenin ekonomisi küçülürken 
Türk ekonomisi büyüyor, güçleniyor diyo-
ruz ya, işte en güzel örnekler bunlar... 

Sevgili vatandaşlarım... 

Türkiye bir yandan geçmişten gelen prob-
lemlerini çözüme kavuştururken, bir yan-
dan da geçmişten aldığı derslerle mutlu 
ve müreffeh geleceğini inşa ediyor. Yakın 
geçmişte yaşadığımız pek çok acı tecrü-
beden de biliyoruz ki bazen beklenmedik 
kırılmalar, yaşanan doğal afet ve felaketler 
şartları bir anda değiştirebiliyor. İşte Pakis-
tan bugün bunu yaşıyor. Bizler de biliyor-
sunuz yakın geçmişte çok büyük deprem 

felaketleri yaşadık, bunun acısıyla sarsıldık. 
Allah o günleri hiçbir millete bir daha ya-
şatmasın. Ancak bu gerçekle yaşamayı da 
öğrenmemiz, bu beklenmedik durumlara 
da önceden hazırlanmamız gerekiyor. 

Hükümet olarak muhtemel afet ve felaketle-
re hazırlanmak konusunda son derece has-
sas davranıyor, çalışmalarımızı düzenli ola-
rak sürdürüyor, alınacak tedbirleri sürekli 
olarak değerlendiriyoruz. Bunun en son 
örneği 24 Ekim günü İstanbul’da toplanan 
“İstanbul Merkezli Afet Hazırlık Çalışmala-
rı Toplantısı” oldu. Bu toplantıya, konuyla 
doğrudan ilgili bakanlarımızla birlikte, üni-
versiteler başta olmak üzere sorumlu bütün 
kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri de 
katıldılar. Yapılan bu toplantıda, muhtemel 
bir Marmara Depremi başta olmak üzere, 
ülkemizin karşı karşıya olduğu doğal afet 
riskleri tek tek değerlendirilerek, alınan ve 
alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde 
masaya yatırıldı. Bu çerçevede, mevcut risk 
verilerinin derlenmesi, buna uygun risk 
haritalarının çıkartılması çalışmalarını 
gözden geçirdik. Bu veriler ışığında, gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılması ve somut 
tedbirlerin alınması ve çalışmaların hızlan-
dırılması noktasında mutabık kalındı. Mart 
ayında yapacağımız toplantıda, alınan bu 
kararların gerçekleşme durumunu ayrıca 
takip edeceğiz. Ayrıca yine bu toplantıda, 
kamuoyumuzun muhtemel deprem riskle-
ri konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru 
bilgilendirilmesi için daha etkin çalışmalar 
yapma kararı da aldık. Bu vesileyle sizler-
den ricam, başta İstanbul’la ilgili olmak 
üzere, zaman zaman gündeme getirilen 
muhtemel deprem senaryolarına itibar 
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etmeyip, yetkili resmi kaynaklardan yapıla-
cak açıklamalara kulak vermenizdir. 

Aziz vatandaşlarım... 

Ekim ayı, en başta da değindiğim gibi, dış 
politikamız açısından da oldukça yoğun ve 
hareketli bir ay oldu. Hem bizim çıktığımız 
dış ziyaretlerin, hem de ülkemize gelen 
yabancı misafirlerimizle yaptığımız görüş-
melerin, ülkemiz açısından çok yararlı ve 
verimli sonuçlar doğuracağı umudunu ta-
şıyoruz. Bu ay ilk dış ziyaretimizi 4 Ekim’de 
Başbakan Sayın Boyko Borisov’un davetlisi 
olarak komşumuz Bulgaristan’a yaptık. 
Sayın Borisov’la yaptığımız görüşmede iki 
ülke ilişkilerinin çok yönlü olarak gelişti-
rilmesi konusunda mutabık kaldık. Ken-
dileriyle Balkanlarda yaşanan sıkıntıların 
çözümü başta olmak üzere, çeşitli dünya 
meseleleri hakkında görüş alışverişinde 
bulunduk. Bu arada Bulgaristan’da yaşayan 
Türk kökenli Bulgar vatandaşlarının ve bu 
ülkeden transit geçiş yapan Türk vatandaş-
larının çeşitli sorunlarını da bu vesileyle 
gündeme getirdik. 

Ayın 8’inde, hem A Milli Futbol Takımı-
mızın Almanya ile oynayacağı milli maçı 
izlemek, hem de Almanya Başbakanı Sa-
yın Merkel ile bir görüşme yapmak üzere 
Almanya’ya gittik. Sayın Merkel ile görüş-
memizde her geçen gün ivme kazanan iki 
ülke ilişkilerini, Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecindeki gelişmeleri ve Almanya’da ya-
şayan Türklerin sorunlarını detaylı olarak 
konuşma imkânı bulduk. Ayrıca yine bu 
görüşme sırasında, iki ülkeyi de yakından 
ilgilendiren çeşitli bölgesel ve uluslararası 

konularda da görüş alışverişinde bulun-
duk. 11 Ekim’de bir heyetle birlikte bu defa 
Suriye’ye giderek Cumhurbaşkanı Sayın Be-
şar Esad ve Başbakan Sayın Naci Otri ile bir 
araya geldik. Bu buluşmada, iki ülke arasın-
daki güçlü ilişkileri daha da ileri seviyelere 
taşımak, çeşitli alanlardaki ortak projeleri 
hızlandırmak üzere görüşmelerde bulun-
duk. Yine bu temaslarımız sırasında başta 
Ortadoğu barışı olmak üzere bölge mesele-
lerini de bir kere daha masaya yatırdık. 

Hemen ardından, yaşanan büyük sel felake-
tinin boyutlarını ve mevcut durumu yerin-
de müşahede etmek üzere Pakistan’a geçtik. 
Pakistan Cumhurbaşkanı Sayın Zardari ve 
Başbakan Sayın Gilani ve görüştüğümüz 
diğer yetkililere milletimiz adına bir kere 
daha geçmiş olsun dileklerimizi yineledik, 
millet olarak yanlarında olduğumuzu ifade 
ettik. Başta Kızılay’ımız ve İstanbul Beledi-
yemiz olmak üzere bölgede yardım ve imar 
faaliyetleri yürütmekte olan kuruluşlarımı-
zın çalışmalarını da yerinde görme imkanı 
bulduk. Pakistan, yaralarını yavaş yavaş 
sarıyor; ancak hala yardıma ve desteğe bü-
yük ihtiyaç var. Milletimizin her ferdinin, 
yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nı da 
vesile ederek imkânları nispetinde kardeş 
Pakistan halkına desteğini sürdüreceğine 
gönülden inanıyorum. 

Sevgili vatandaşlarım... 

Yine bu ay içinde ziyaret ettiğimiz ülkeler-
den biri de Başbakan Sayın Kiviniemi’nin 
davetlisi olarak gittiğimiz Finlandiya oldu. 
20 Ekim’de gerçekleştirdiği- miz bu ziyaret 
32 yıl aradan sonra Başbakanlık seviye-
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sinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olma 
özelliğini taşıyordu. Ziyaretimiz sırasında 
Başbakan Sayın Kiviniemi ile iki ülke ara-
sındaki ilişkileri daha ileri seviyelere taşı-
mak üzere çeşitli görüşmelerde bulunduk. 
Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine 
verdiği desteğin devamına dair beklentile-
rimizi de kendilerine ifade ettik. Yine orada 
olduğumuz zaman içinde Cumhurbaşkanı 
Sayın Halonen, Parlamento Başkanı Sayın 
Niinistö ve Dışişleri Bakanı Sayın Stubb ile 
de görüşme imkanı bulduk. Helsinki’de, 
Tatar Türk İslam Cemiyeti’ni de ziyaret 
ederek, soydaşlarımızla hasret giderdik. 
Bütün bu görüşmelerimiz sırasında Finlan-
diyalı dostlarımızdan gördüğümüz sıcak 
yaklaşımdan büyük memnuniyet duyarak 
ülkemize döndük. 

Son olarak 22 Ekim’de “Akdeniz İklim De-
ğişikliği Girişimi” konulu konferansa katıl-
mak üzere Başbakan Sayın Papandreou’nun 
davetlisi olarak komşumuz Yunanistan’a 
gittik. Konferansa Akdeniz’e kıyısı olan ül-
keler, Balkan devletleri, AB Dönem Başkanı 
Belçika ve ilgili uluslararası örgüt ve kuru-
luşların temsilcileri katıldı. Atina’da gerçek-
leştirilen bu toplantıda, Akdeniz’deki çevre 
kirliliği ve iklim değişikliğinin olumsuz 
etkileriyle mücadele edilmesi kapsamında 
alınabilecek önlemler ve izlenecek politi-
kalar masaya yatırıldı. Bu ziyaret sırasında 
Yunanistan Başbakanı Sayın Papandreou 
ile de bir araya gelerek iki ülke ilişkileri ve 
diğer dünya meseleleriyle ilgili görüş alışve-
rişinde bulunduk. 

Bütün bu dış gezilerimizin dışında çeşitli 
ülkelerden pek çok yabancı misafiri de ül-

kemizde ağırladık. Belarus Cumhurbaşkanı 
Sayın Lukaşenka, Almanya Cumhurbaşkanı 
Sayın Wulf ve NATO Genel Sekreteri Sayın 
Rasmussen bu ay içinde ülkemizi ziyaret et-
tiler. Yine bu ay içinde Çin Başbakanı Sayın 
Jiabao, Avusturya Dışişleri Bakanı Sayın 
Spindelegger, Fransa Dışişleri Bakanı Sayın 
Kuşner ve Irak Başbakanı Sayın Maliki’yi 
de misafir ettik. Türkiye her geçen gün böl-
gesinde ve dünyada ağırlığını arttıran bir 
lider ülke haline geliyor. 

Bütün bu yoğun diplomatik trafik de bu-
nun en güzel göstergesidir. Önümüzdeki 
dönemde bu yoğunluğun daha da artacağı 
bugünden görülebiliyor. Türkiye bugün 
yapması gerekenleri içeride ve dışarıda 
yapıyor, büyüklüğünün, gücünün, tarihi 
misyonunun hakkını veriyor. Ülkemizin 
önümüzdeki yıllarda dünyada hak ettiği 
yeri alacağından asla şüphe duymuyoruz, 
bunun için çalışıyor, bunun için gayret gös-
teriyoruz. Tarihimizde yeni bir altın sayfa 
açılmaktadır. Bunu milletçe yaşayacak ve 
çocuklarımıza inşallah çok daha güçlü, çok 
daha müreffeh, çok daha mutlu bir Türkiye 
bırakacağız. Bizi aydınlık geleceğimize taşı-
yan bu inançla, Cumhuriyetimizin 87. kuru-
luş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı kutluyor, hepinize sevgilerimi 
saygılarımı sunuyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

226

Saygıdeğer konuklar, çok değerli katılımcı-
lar, hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyor; Ulusla-
rarası Proje Yönetim Kurumu’nun 24’üncü 
Genel Kurulu’na başarı dileklerimi ileti-
yorum. 3 gün boyunca, Uluslararası Proje 
Yönetim Kurumu’nun siz seçkin mensup-
larını, dünyanın dört bir yanından gelmiş 
çok değerli misafirleri İstanbul’da ağırla-

maktan büyük memnuniyet duyacağımızı 
ifade ediyor; tüm konuklarımıza hoş geldi-
niz diyorum. IPMA’nın Sayın Başkanına ve 
yönetim kurulu üyelerine, 24’üncü Genel 
Kurul için Türkiye’yi ve İstanbul’u seçtik-
leri için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Evet… Kıtaların, medeniyetlerin, kül-
türlerin buluştuğu bir şehirde, İstan-

İstanbul | 1 Kasım 2010 

Uluslararası Proje Yönetim 
Kurumu 24. Genel Kurulu
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bul’dasınız… İstanbul, sadece kıtaları, 
sadece farklılıkları buluşturan değil, aynı 
zamanda geçmişle bugünü buluşturan, 
geçmişle geleceği kucaklaştıran bir şehir. 
Kongreden fırsat bulup şehrin cadde ve 
sokaklarına kendinizi bıraktığınızda, tari-
hin gelecekle nasıl iç içe girdiğini, eskinin 
yeni ile nasıl ahenk içinde varlığını idame 
ettirdiğini göreceksiniz. İstanbul, 2010 
yılında Avrupa’nın kültür başkenti olarak 
seçildi ve şu anda bu anlamda birçok et-
kinliğe ev sahipliği yapıyor. Ama İstanbul, 
sahip olduğu zenginliklerle, tarihi miras-
la, medeniyet tasavvuruyla, sadece 2010 
için değil, bütün zamanlar için dünyanın 
kültür başkentlerinden biri olma vasfını 
sürdürecek. 

Geçmişten devraldığımız, geçmişin me-
deniyetlerinden emanet aldığımız tarihi 
mirası, geleceğe büyük bir hassasiyetle 
taşımak konusunda son derece kararlıyız. 
Dünyanın en büyük projelerinden biri 
olan, Avrupa ve Asya kıtalarını Boğaz’ın 
altından tüp geçitle birbirine bağlayacak 
olan MARMARAY Projesi, dikkatinizi 
çekiyorum, kazılar sırasında ortaya çıkan 
tarihi eserler nedeniyle bugüne kadar 
yavaş ilerledi. Bu şehrin neresine kazma 
vursanız, oradan tarih fışkırıyor, oradan 
çok eski devletlere, çok eski medeniyetle-
re ait izler ortaya çıkıyor ve biz, tam bir 
hassasiyetle bunları korumanın, yaşatma-
nın mücadelesini veriyoruz. İstanbul, çok 
büyük bir değişim ve dönüşüm yaşarken, 
tarih modernin içinde kaybolmuyor, tersi-
ne daha bir açığa çıkıyor ve daha bir gözle 
görünür hal alıyor.

Değerli misafirler…

İstanbul, Avrupa’nın Kültür Başkenti oldu-
ğu kadar, dünyanın nadide bir şehri oldu-
ğu kadar, altını çizerek ifade ediyorum, bir 
hoşgörü şehri, bir hoşgörü başkentidir. Bu 
şehirde, her dinin kendini özgürce ifade 
edebildiğini, insanların ibadetlerini özgür-
ce yapabildiğini somut olarak müşahede 
edeceksiniz. Farklı renklerin, farklı sesle-
rin, farklı kültürlerin İstanbul’da kaynaştı-
ğını, İstanbul potasında eriyerek dünyaya 
hoşgörü mesajları verdiğini bu şehirde his-
sedeceksiniz. Fatih Sultan Mehmet, 1453 
yılında İstanbul’u fethettiğinde, ilk yaptığı 
işlerden birisi, farklı dinlere, farklı kültür-
lere teminat vermek olmuştur. O teminat 
sayesinde, bu şehir her zaman farklılıkları 
kucaklamış, bağrına basmış, farklılıklara 
engin bir hoşgörü ve anlayış göstermiştir.

Şunu burada özellikle ifade etmek du-
rumundayım: New York’a, Londra’ya, 
Madrid’e yönelik terörist saldırılar gibi, 
İstanbul’a yönelik terörist saldırılar da, 
esasen insanlığa, esasen hoşgörüye, esasen 
birlikte yaşama kültürüne yönelik insan-
lık dışı saldırılardır. Nasıl ki New York’a, 
Londra’ya, Madrid’e yönelik saldırılar, 
tedhişten başka bir amaç taşımıyorsa, in-
sanları terörize etmekten başka bir gaye 
taşımıyorsa, İstanbul’a yönelik saldırılar 
da aynı şekilde sadece ve sadece sindirme-
yi, korkutmayı, yıldırmayı amaçlıyor.

Bu uluslararası toplantı vesilesiyle, siz 
seçkin konuklarımızın şahsında tüm dost-
larımıza, tüm dünyaya bir kez daha seslen-
mek istiyorum: Türkiye’nin zaman zaman 
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maruz kaldığı terör eylemleri, Türkiye’ye, 
Türk milletine olduğuna kadar, insanlığı 
hedef alan, insanlığın ortak değerlerini he-
def alan saldırılardır. Terörün asıl hedefi, 
hoşgörü zeminini, birbirine karşılıklı say-
gıyı, ortak yaşam kültürünü yok etmektir. 
İşte onun için biz, teröre karşı tüm dostla-
rımızdan, tüm dünya ülkelerinden samimi 
destek bekliyoruz. Kuru açıklamalar, günü 
kurtarmaya dönük politikalar, geçiştir-
meler, oyalama taktikleri değil, biz artık 
somut adımlar, somut neticeler istiyoruz. 
Bizim gördüğümüz kadar, New York’un, 
Londra’nın, Madrid’in gördüğü kadar, di-
ğer ülke başkentlerinin de terörün artık 
bir insanlık suçu olduğunu görmelerini 
istiyor ve arzuluyoruz. Hem İstanbul, hem 
de tüm Türkiye, hoşgörüye, özgürlüğe, 
demokrasiye yönelik bu saldırıları elbette 
aşacaktır ve aşıyor da. Türkiye’de demok-
rasinin standartları ilerliyor, özgürlükler 
genişliyor ve Türkiye ekonomisi istikrarlı 
şekilde büyüyor. Böyle bir ortamda terö-
rün zemini de çürüyor, bataklık kuruyor.

Yarın, terörün kökü kazındığında, terör 
meselesi ortadan kalktığında, belki ya-
şanan acıları unutabiliriz; ama yalnız 
bırakılmışlığı unutmayacağımızı, affetme-
yeceğimizi ve tarihi hafızamızdan bunun 
izlerinin hiç silinmeyeceğini belirtmek 
isterim. Avrupa’nın bazı ülkelerinde bu-
gün bile, terör örgütüyle bağlantısı bilinen, 
ispatlanan, dernek, vakıf ya da medya mas-
kesi altındaki oluşumlar serbestçe faaliyet 
gösteriyorlar. Bütün uyarılarımıza, bütün 
taleplerimize rağmen, bazı ülkeler teröre 
doğrudan ya da dolaylı destek vermekten 
kaçınmıyor. Bütün önlemlerimize, tedbir-

lerimize rağmen, zaman zaman ortaya çı-
kan tatsız manzaraların, terör örgütlerinin 
olduğu kadar, onlara müsamaha gösteren 
ülkelerin de eseri olduğunu açıkça ifade 
etmek durumundayım. Ve bir kez daha 
tekrarlamak istiyorum: Terörün hedefi 
Türkiye değil, terörün hedefi insanlık. 
Dolayısıyla tüm insanlığın, tüm ülkelerin, 
terörü lanetlemesini, teröre karşı ortak 
hareket etmesini hayati derecede önemli 
görüyorum.

Değerli dostlarım… Saygıdeğer misafirler…

Hiç kuşku yok ki, 21’inci yüzyıl bir projeler 
yüzyılıdır… Zira bugün, harekete geçmek 
artık yeterli olmuyor… Hedef belirlemek, 
yöntem belirlemek, yol üzerindeki fırsatla-
rı en iyi şekilde değerlendirmek ve engel-
leri aşmak, hareket etmek kadar önem arz 
ediyor. 8 yıl önce iktidara gelirken, proje-
lerin ülkelerin ve milletlerin kaderinde ne 
büyük bir öneme sahip olduğunu dikkate 
aldık ve bir projeler hükümeti olarak iş 
başına geldik. Son 8 yıl içinde girdiğimiz 
her seçimde büyük başarı elde ettik. Şunu 
büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim: 
Seçmen artık ideolojik saiklerle, kutuplaş-
manın etkisiyle, duygusal nedenlerle oy 
vermiyor. Seçmen artık projelere bakıyor. 

Biz, Türkiye için son derece makul, uygu-
lanabilir projeler belirledik; yapabilecek-
lerimizi söyledik, popülist davranmadık. 
Nitekim 8 yıl içinde, ekonomiden dış 
politikaya, demokratikleşmeden sosyal 
yaşama kadar hemen her alanda büyük 
projeleri hayata geçirdik. 8 yıl önce iktida-
ra yürürken, Türkiye’de 15 bin kilometre 
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uzunluğunda bölünmüş yol inşa edeceği-
mizi vaat etmiştik. Şu anda 13 bin kilomet-
reye ulaşmış durumdayız. Türkiye’yi bu 
dönemde hızlı trenle tanıştırdık. Başkent 
Ankara ile İstanbul arasında hızlı tren 
projesini başlattık ve Ankara Eskişehir 
etabını, yani projenin yarısını tamamlamış 
durumdayız. Diğer birçok ilimizi de hızlı 
trenle tanıştıracak projelerimize devam 
ediyoruz. 

Biraz önce de ifade ettiğim, Londra’yı de-
miryoluyla Pekin’e kesintisiz olarak bağ-
layacak, MARMARAY tüp geçit projemiz 
devam ediyor. Birkaç gün önce, Marmara 
Denizini asma köprüyle geçerek İstanbul’u 
İzmir’e bağlayacak büyük bir otoyol proje-
sinin temelini attık. 5 yılda tamamlanacak 
bu proje kapsamında, Marmara Denizi 
üzerine dünyanın en büyük ikinci köprü-
sünü inşa ediyoruz. Bakü Tif lis Ceyhan 
olarak bilinen dünyanın en büyük enerji 
projelerinden birini yine bu dönemde ta-
mamladık. Büyük ve uluslararası ölçekte 
enerji projelerimiz süratle devam ediyor. 
Bir başka projemizi, dünyada benzeri ol-
mayan konut projemizi de burada anmak 
isterim. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, 
Türkiye genelinde 500 bin konut üretme 
hedefiyle yola çıktı ve şu anda 435 bin 
konut rakamına ulaşmış durumda. Dar 
gelirli kesimleri çok küçük taksitlerle ev 
sahibi yapan bu proje, başta finansman 
boyutu olmak üzere dünyada örnek olarak 
gösteriliyor.

Türkiye, bu büyük projelere paralel ola-
rak, ekonomide de, özellikle küresel kriz 
ortamında dünyada çok farklı bir yerde 

duruyor. Türkiye ekonomisi 2003-2009 
yılları arasında ortalama yüzde 4.6 ora-
nında büyüme kaydetti. Son üç dönemdir 
ekonomimiz büyüyor. 2010 yılının ilk iki 
dönemindeki ortalama büyüme hızımız 
yüzde 11 oldu ve bu boyutuyla Türkiye 
büyümede dünyada ilk sıralarda yer aldı. 
İhracatta, turizmde, uluslararası doğrudan 
yatırımlarda tüm dünyanın ilgisini çeken 
ilerlemeler kaydettik. Küresel finans kri-
zini en az etkiyle atlatan ülkeler arasında 
yer alıyoruz ve artık kriz sonrası döneme 
ilişkin planlarımızı uygulamaya geçiriyo-
ruz. Türkiye, istikrarlı ve güvenli ekono-
mik yapısıyla, 21’inci yüzyılın parlayan bir 
yıldızı olarak görülüyor. Yatırım projeleri 
noktasında Türkiye’nin tüm projelere açık 
olduğunu burada özellikle hatırlatmak 
isterim.

Değerli konuklar, saygıdeğer dostlarım…

Her alandaki projelerimizle paralel yü-
rüyen bir dış politika perspektifimiz 
bulunuyor. Şunu özellikle ifade etmek 
durumundayım: Evet, 21’inci yüzyıl 
projeler yüzyılı… Ama, yürütülen ve baş-
layacak tüm projelerle birlikte, adalet, 
hukuk, barış ve medeniyetlerin ittifakı 
projelerinin mutlaka ve mutlaka dikkate 
alınması, bu projeler üzerinde artık çok 
daha fazla emek sarf edilmesi gerekiyor. 
Yoksulun daha da yoksullaştığı, zenginin 
daha da zengin hale geldiği bir süreçte, 
bütün projeler anlamsızdır, bütün projeler 
nihayetinde başarısızdır. Zira, bugünün 
dünyasında en büyük sorun olan gelir 
dağılımındaki eşitsizlik, tüm projeleri bir 
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noktada geçersiz ve başarısız kılacak ma-
hiyet arz ediyor.

Küresel kriz vesilesiyle, başta G-20 zirve-
leri olmak üzere, bulunduğumuz her plat-
formda, artık yoksulluğun giderilmesine, 
gelir dağılımındaki uçurumun kapatılma-
sına yönelik projelerin ivedilikle hayata 
geçirilmesini vurguladık. Batı ya da Kuzey 
hırsla kazanıp sınırsız harcarken, Doğu ya 
da Güney’in her gün daha da fakirleştiği, 
her gün umudunu daha da yitirdiği bir 
dünyada hiç kimse gelecek güvencesi için-
de değildir ve olamaz. 

Küresel kriz, bizim bu uyarılarımızı haklı 
çıkarmıştır. Eğer, küresel sorunlara acil 
çözümler üretilmezse, bir sonraki küresel 
krizin telafisi zor olacak, belki de müm-
kün olamayacaktır. Biz, Türkiye olarak, 
Ortadoğu’da barışı savunurken, Balkanlar-
da, Kafkasya’da, Afrika’da barış ve adaleti 
savunurken, işte bu kaygılardan yola çıkı-
yoruz. Biz Filistin derken, Irak derken, Af-
ganistan derken, bunu, adalet adına, barış 
adına, insanlık adına söylüyoruz. Dünyayı 
kucaklayacak bir barış ve adalet projesi-
nin acilen uygulamaya konulmasını, tüm 
devletlerin de bu projeye katkı vermesini 
istiyoruz.

İspanya ile birlikte BM çatısı altında baş-
lattığımız Medeniyetler İttifakı girişimi, 
esasen bizim bu kaygılardan yola çıkarak 
başlattığımız bir projedir. Aynı şekilde, 
Türkiye’nin, halkının çoğunluğu Müs-
lüman bir ülke olarak, Avrupa Birliği’ne 
tam üye olma çabaları da işte bu barış ve 
adalet arayışlarının bir neticesidir. Bizim, 

haksızlığa, hukuksuzluğa, korsanlığa karşı 
dik duruşumuzu hiç kimse başka yerlere 
çekmesin. Bizim, Afganistan’ın, Irak’ın, 
Filistin’in, Darfur’un çocukları için adalet 
çağrımızı hiç kimse istismar etmeye kalk-
masın. Biz, geniş bir vizyonla bakıyor, dün-
yanın geleceği adına, küresel barış adına 
sesimizi yükseltiyoruz.

Türkiye’nin sesini kısmaya çalışanlar, 
Türkiye’yi farklı kampanyalarla bu barış 
çabalarından alı koymaya çalışanlar, bugü-
nün küresel barışına da, geleceğin huzur 
ve refah projelerine de haksızlık yapıyor-
lar. Türkiye olarak, projelerin gelecek için 
ne denli önemli olduğunun farkındayız 
ve bilincindeyiz. Türkiye olarak, her türlü 
barış ve adalet projesini de sonuna kadar 
destekleyecek; insanlığın huzurunu hedef-
leyen her hayırlı projenin içinde olacağız.

Uluslararası Proje Yönetim Kurumu’nun, 
küresel krizden dersler çıkaran, geleceği 
de bu şekilde kurgulayan bir anlayışla, 
insanlığa ışık tutmaya devam edeceğine 
inanıyorum. İstanbul’un ve İstanbul’da 
yapılan 24’üncü Genel Kurulun, tüm ka-
tılımcılara daha huzurlu, daha müreffeh 
bir dünyanın inşası için ilham vermesini 
temenni ediyorum. Genel Kurul’a başarı-
lar diliyor, sizi İstanbul’da görmekten ve 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duydu-
ğumuzu ifade ediyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.



231

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

Sayın Başkan, çok değerli oda ve borsa 
başkanları, konsey üyeleri, değerli arka-
daşlarım, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 6’ıncı 
Ticaret ve Sanayi Şurası’nın ülkemiz, 
milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.

Şura vesilesiyle gün boyu yapılacak 
müzakereler, reel sektörün mevcut du-
rumunu ve sorunlarını ortaya koyacağı 

kadar, Hükümetimizin politikalarına 
ışık tutacak, önümüzdeki süreçte po-
litikalarımızın şekillenmesine önemli 
katkı sağlayacaktır. 81 ilimizden oda ve 
borsa başkanlarımızı bir araya getiren 
bu şurayı açıkçası ben, Anadolu’nun da, 
Trakya’nın da nabzı olarak değerlendiri-
yorum. Zira burada, genel bir fotoğrafın 
yanında, tek tek illerimizin, hatta ilçe-
lerimizin de fotoğrafını çıkarmak müm-
kün olacak.

Ankara | 2 Kasım 2010 

TOBB 6. Ticaret ve Sanayi Şurası
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Biz de Hükümet olarak, bu nabzı dinleye-
cek, reel sektörün kalp atışlarını dikkatle 
takip edecek ve bize düşeni imkanlar 
ölçüsünde yerine getireceğiz. Şu 8 yılda 
Türkiye çok önemli bir şeyi fark etti: Çö-
zülmez gibi görünen, asla çözülmeyecek 
gibi görünen sorunlar, evet, çözülebiliyor, 
çözüm yoluna konulabiliyormuş. Türkiye, 
tek parti döneminin, darbe dönemleri-
nin, koalisyon dönemlerinin ardından, 
güçlü bir iktidarla birlikte kendisine olan 
özgüvenini yeniden kazanmaya başladı. 
Enflasyon konusunda halkımızın nasıl bir 
ümitsizlik içinde olduğunu hepimiz çok 
iyi hatırlıyoruz. Her ay yüksek oranlarda 
artan enflasyon, bir yandan halkın alın-
terine musallat olurken, bir yandan da 
sanayicinin yatırım yapmasını, tüccarın ti-
caretini, ihracatçının ihracatını, üreticinin 
emeğini engelliyordu. Nice iktidarlar, enf-
lasyonu çözeceğiz iddiasıyla işbaşına gelip, 
enflasyonu daha yüksek seviyelerde son-
rakine devrettiler. Toplumda adeta bu so-
runun artık çözülemeyeceği, Türkiye’nin 
bu sorunla yaşamaya alışması gerektiği 
şeklinde bir kanı oluştu. Yüzde 130’lara 
kadar çıkan enflasyon, hamdolsun bugün 
tek haneli oranlara kadar düştü ve daha da 
düşürmek için mücadelemiz kararlı şekil-
de devam ediyor. (Eylül: Yüzde 9.2)

Aynı durum işsizlik için de geçerli... Enf-
lasyonla birlikte sorunlar listesinde en üst 
sırada yer alan işsizlik oranları, dünyadaki 
hızlı artışa rağmen bizde düşmeye devam 
ediyor. 2009 Temmuz ayında yüzde 12.8 
olan işsizlik oranı, 2010 Temmuz ayında 
yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Tüm dün-
yada, küresel krizin etkisiyle işsizlik ciddi 

oranlarda artmaya devam ediyor. ABD’de, 
Japonya’da işsizlik tarihi seviyelere ulaştı. 
Bizde ise küresel krizin etkisiyle bir dö-
nem çok yükselen işsizlik, kriz öncesi sevi-
yeye doğru hızla ilerliyor. Ancak, işsizliğin 
düşmesinden ziyade, işsizliğin yapısında 
önemli değişim oldu ve bu da gelecek adı-
na umutlarımızı daha da artırdı. Bugün, 
işsizliğin daha da düşeceğine, bu sorunun 
da çözülebileceğine ilişkin toplumda güç-
lü bir umut olduğunu görüyoruz. Esasen, 
işsiz kesimin, “Ne iş olsa yaparım” nokta-
sından, iş seçme noktasına gelmiş olması 
da işte bu değişimin önemli bir gösterge-
sidir.

Benzeri birçok kronik sorunu çözdük ya 
da çözüm yoluna koyduk değerli arka-
daşlarım... Bu süreç, yani sorunların çö-
zülebileceğini görmek, özgüvenin artışı, 
toplumda da sorunların çözümüne ilişkin 
aceleciliği pek tabii olarak yükseltti. Açık-
çası, tüm sorunları bir günde, bir gecede 
çözmeyi hepimiz arzu ederiz. Ama bunu 
gerçekleştirmek için elimizde bir sihirli 
değnek yok. Üstelik, biraz önce de ifade et-
tiğim gibi, yılların değil, on yılların sorun-
larıyla, kronik hale gelmiş, katmerlenmiş 
sorunlarla mücadele ediyoruz. Şuna bütün 
kalbimizle inanıyoruz: Türkiye her türlü 
sorunu aşacak güce, birikime, potansiyele 
sahip. Türkiye, kendi öz kaynaklarıyla, 
kendi iş gücüyle, kendi girişimci zekasıyla 
her sorunu geride bırakacak iradeye sahip. 
İmkanlar oluştuğunda, fırsat verildiğinde, 
gerekli atmosfer hazırlandığında bizim in-
sanımız gerçekten harikaların altına imza 
atıyor.
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Bakın 8 yılda 78 yeni üniversitenin kuru-
luş kararını aldık. Türkiye genelinde üni-
versitesi olmayan ilimiz kalmadı. Ankara 
ve İstanbul dışındaki birçok ilimiz ikinci, 
üçüncü üniversitelere kavuştu. Bugün bu 
üniversiteler istediğimiz seviyede, istediği-
miz kalitede olmayabilir. Zira bir kuruluş 
aşamasından geçiyorlar, bir toparlanma 
sürecinden geçiyorlar. Ama bu üniversite-
ler, zihniyet dönüşümüyle birlikte kendi 
kabuklarını kırdıklarında, kendi sınırla-
rını aştıklarında, Türkiye’de çok farklı bir 
nesil, çok farklı bir kuşak da oluşmaya 
başlayacak.

Biz, gündelik politikaların peşinde asla ol-
madık ve asla olmayacağız. Türkiye’nin so-
runları ne kadar eskiyse, ne kadar uzun bir 
süreç içinde oluştuysa, sağlıklı çözümlerin 
de orta ve uzun vadede mümkün olduğu-
nu biliyor ve sağlıklı çözüm zeminlerini 
oluşturmanın gayretini gösteriyoruz. Bu 
noktada, 8 yıldır her fırsatta üzerine basa 
basa ifade ettiğimiz iki faktörü önemine 
binaen ben burada bir kez daha tekrarla-
mak istiyorum değerli arkadaşlar. Evet... 
İstikrar ve Güven... 8 yıl önce ne kadar 
önemliyse, bugün de o kadar önemli, yarın 
da o kadar önemli olacak. Zira istikrar ve 
güven ortamı, her sorunun çözümünü ya 
da çözüm yoluna girmesini mümkün hale 
getiriyor.

Türkiye 8 yılda bunu gördü, bunu yaşadı. 
İstikrar ve güven zemininde umutların na-
sıl yeşerdiğine, sorunların nasıl çözüldü-
ğüne, Türkiye’nin nasıl köklü bir değişim 
yaşadığına şahit oldu. İşverenin, sanayici-
nin, yatırımcının, girişimcinin, esnafın bir 

gün sonrasını dahi göremediği, kestireme-
diği günleri yaşadı bu ülke. Ekonomi poli-
tikalarının nasıl yaz boz tahtasına dönüş-
türüldüğünü gördü. Çok partili döneme 
geçtiğimiz 1946’dan, AK Parti iktidarının 
başladığı 2002 sonuna kadar olan dönemi 
aldığınızda, ortalama hükümet ömrünün 
16 ay olduğunu görüyorsunuz. Ortalama 
16 ayda bir hükümet değişiyor. Ortalama 
16 ayda bir politika değişiyor, ekonomik 
kararlar değişiyor. Böyle bir zeminde han-
gi yatırımcı, hangi girişimci uzun vadeli 
kararlar alabilir?

Seçimlerin zamanında yapıldığı, anayasal 
sürenin tam olarak doldurulduğu dönem, 
bizden önce bir kaç istisnai dönemi geç-
miyordu. 2007 seçimlerini, o dönemin 
özel şartları nedeniyle sadece bir kaç ay 
öne çektik, 2011 seçimlerini de aynı şe-
kilde, Haziran’ın daha uygun olacağı dü-
şüncesiyle bir ay kadar öne çekiyor, yani 
seçimleri anayasal süresi içinde yapıyoruz. 
8 yıl boyunca istikrar ve güven zeminini 
zedeleyecek hiç bir girişimin içinde bulun-
madık. Seçim ekonomisi kavramını siyasi 
lügatimizden hamdolsun biz kaldırdık. 
Mali disiplinden asla taviz vermedik. İşte 
şu anda, 2011 Bütçesi Meclis’te görüşülü-
yor. Önceki 8 bütçemizde olduğu gibi bu 
bütçemizde de popülizm bütçenin hiç bir 
satırında kendisine yer bulamadı. 2009 
yerel seçimlerinde ve en son halkoyla-
masında, piyasaların dalgalanmadığını, 
tereddüt yaşamadığını, mali disipline ve 
para politikalarına tam bir güven sergile-
diklerini gördük. Seçim kelimesinin telaf-
fuz edildiği anda tüm dengelerin sarsıldığı 
bir yapı vardı Türkiye’de. Şu anda, seçime 
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7 ay kalmış olmasına rağmen, ekonomiye 
ve ekonomi politikalarımıza güvenin sar-
sılmadan sürdüğünü müşahede ediyoruz. 
Hazine ihalesinde gösterge faizin yüzde 
7.65 gibi tarihi seviyede düşük gerçekleş-
mesi, güven ve istikrarın sadece ülke için-
de değil, uluslararası piyasalarda da artık 
kabul gördüğünü ispat ediyor.

Tabii bu noktada şunu ifade etmeliyim 
değerli arkadaşlarım... Güven ve istikrarı 
korumak, elbette Hükümetin en önemli 
sorumluluklarındandır. Biz, en başından 
itibaren bu noktada son derece hassas 
olduk ve bu hassasiyetimizi de sürdürü-
yoruz. Ancak, bu sorumluluğun sadece 
Hükümete ait bir sorumluluk olmadığını 
da görmek ve anlamak durumundayız. Bu 
noktada zaman zaman yalnız bırakıldığı-
mızı, istikrar ve güveni muhafaza etmek 
noktasında gereken desteği göremediği-
mizi samimiyetle belirtmek durumun-
dayım. Tüm toplum kesimlerinin, siyasi 
partilerin, sivil toplum örgütlerinin, iş çev-
relerinin, sorgusuz sualsiz bizi destekle-
melerinden bahsetmiyorum. Her konuda 
herkes arkamızda olsun, bizimle birlikte 
yürüsün, bize koşulsuz destek versin de 
demiyorum. Ama siyaset üstü konularda, 
toplumun tamamını ilgilendiren mesele-
lerde, ülkenin ufkunu açacak, vizyonunu 
güçlendirecek alanlarda, muhalefette ol-
sun, iş dünyasında olsun, diğer kesimlerde 
olsun yaşanan tereddüt açıkçası bizi ciddi 
şekilde rahatsız ediyor.

Burada bulunan ya da bulunmayan her-
kesin, hatta 73 milyonun tamamının, 
terörün bir insanlık suçu olduğunu bildik-

lerini, terörün sona ermesini istediklerini, 
arzu ettiklerini biliyoruz. Terörün sona 
erdirilmesi noktasında Hükümet olarak 
ortaya koyduğumuz çözüm politikalarının 
da geniş bir mutabakat zemini bulduğunu 
biliyoruz. Ama bakıyorsunuz, Milli Birlik 
ve Kardeşlik Projesi’nin uygulamak nokta-
sında tek başına hükümet mücadele veri-
yor, ter döküyor, gayret sarf ediyor. Böyle 
bir meselede tüm enerjisini ortaya koyma-
sı gereken kesimlerin “bekle-gör” tavrına 
girdiklerini görüyoruz. Süreç başarılı olur-
sa desteklerim, başarısız olursa sıyrılırım 
mantığının devreye girdiğini görüyoruz.

Oysa terör eylemlerinin en büyük hedefi, 
ülkedeki istikrar ve güven zeminini yok 
etmek. Yani terör, tüm kesimleri olduğu 
kadar, hatta onlardan daha fazla iş dünya-
sını hedef alıyor. Siyasete bakıyorsunuz, 
teröre karşı bir dayanışma içine girmek, 
bu noktada siyasi iktidara destek olmak 
yerine, terörün bir zafiyet doğurmasını 
ve buradan nemalanmayı hesap ediyor. 
Bunun, ülkenin de, milletin de yararına 
olmadığını hepimiz biliyoruz. Demokra-
tikleşme noktasında aynı şey söz konusu... 
Demokrasinin ekonomik kalkınmayla doğ-
rudan ilgili olduğunu hepimiz yaşıyoruz, 
görüyoruz ve sonuçlarını da hissediyoruz. 
Ama demokratikleşme için Hükümetin at-
tığı cesur adımların, demokratikleşmeden 
en fazla faydayı sağlayacak kesimler tara-
fından tereddütle izlendiğini görüyoruz.

Biz, Hükümet olarak, bu tereddütler nok-
tasında özeleştirimizi yaptık, yapıyoruz. 
İkna edemediğimiz kesimleri neden ikna 
edemediğimizi, tereddütleri neden gide-
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remediğimizi enine boyuna irdeliyor, so-
nuçları da değerlendiriyoruz. Benzeri bir 
özeleştirinin, siyaset kurumu tarafından, 
muhalefet tarafından, iş dünyası tarafın-
dan da yapılması gerektiği aşikardır de-
ğerli arkadaşlarım. Hepimizin sorunlarını 
çözmek için çıktığımız, birlikte yürüdü-
ğümüz, samimi şekilde birlikte hareket 
ettiğimiz bu yolda, zaman zaman yalnız 
kaldığımızı da üzülerek görüyoruz. Sorun-
lar hepimizin sorunu değerli arkadaşlar... 
Çözüm de evet, bizzat biziz, hepimiziz. 8 
yılda çok sorunu geride bıraktık. 8 yılda 
çok badireyi birlikte aştık. 8 yılda bu ül-
keye birçok başarıyı, birçok sevinci hep 
birlikte yaşattık.

Bakınız, Türkiye bugün küresel krizden 
başarıyla sıyrılan nadir ülkelerden biriyse, 
bu, bizim aldığımız tedbirler kadar, bizim 
akılcı politikalarımız kadar, sizlerin de 
gayretleriyle oldu. İşte dün TİM Ekim ayı 
ihracat verilerini açıkladı. 2010 yılı Ekim 
ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 8.8 artışla 10 milyar 790 milyon do-
lara ulaştı ve bu oranda bir artışla yeni bir 
rekoru elde etti. 2010 yılının ilk 6 ayında 
ekonomi ortalama yüzde 11 oranında bir 
büyüme kaydetti ve bu büyüme de yine 
sizlerin sayesinde, özel sektörümüz saye-
sinde bu rekor seviyelere ulaştı. Hep birlik-
te çok daha fazlasını yapacağımızdan, çok 
daha yüksek seviyelere ulaşacağımızdan 
ben hiç kuşku duymuyorum.

Türkiye, kriz sonrası döneme çok daha 
güçlü giriyor, çok daha büyük bir özgü-
venle giriyor. Türkiye ekonomisi artık 
dünyanın her yerinden övgüler alıyor ve 

yıldızı parlayan bir ekonomi olarak dikkat-
leri daha fazla üzerinde topluyor. Dünün 
sorunları bugün nasıl unutulduysa, ben 
inanıyorum ki bugünün sorunları da gele-
ceğe taşınmayacak, çözülecek ve inşallah 
unutulacaktır. Ben, Türkiye’ye yaptığınız 
hizmetler için, ekonomiye katkılarınız 
için, bize inandığınız ve güvendiğiniz için 
sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 6’ıncı Tica-
ret ve Sanayi Şurası’na bir kez daha başa-
rılar diliyorum. Şura’nın hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyor, hepinizi sevgiyle 
ve saygıyla selamlıyorum.
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Sayın basın mensupları, üyesi bulun-
duğumuz G-20’nin 11-12 Kasım 2010 
tarihlerinde yapılacak beşinci liderler zir-
vesine katılmak üzere Seul’e gidiyorum. 
Zirve’nin ardından ise, 13-14 Kasım 2010 
tarihlerinde Bangladeş’e resmi bir ziyaret-
te bulunacağım. Söz konusu Zirve ve mü-
teakip ziyaret sırasında Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan, 
Devlet Bakanı ve Bangladeş Karma Ekono-
mik Komisyonu Eşbaşkanı Sayın Prof. Dr. 
Mehmet Aydın, Maliye Bakanı Sayın Meh-
met Şimşek ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Taner Yıldız, Sayın Millet-
vekillerimiz ve işadamlarımızı kapsayan 
geniş bir heyet bana eşlik edecektir. 

G-20 Seul Zirvesi’nde, uluslararası eko-
nomide yaşanan gelişmeler, güçlü, sür-
dürülebilir ve özellikle de küresel dengeli 
büyüme için alınması gereken önlemler 
ele alınacaktır. Dünya ekonomisinin genel 
durumu, uluslararası mali kuruluşların 
reformu, finansal düzenleyici reformlar, 

küresel finansal güvenlik ağları, kalkın-
ma, iklim değişikliği, enerji ve yolsuzlukla 
mücadele gibi konular da Zirve’nin gün-
demindedir. Ülkemiz 2001 yılında yaşa-
nan ekonomik krizin ardından bankacılık 
alanında yürürlüğe konulan önlemler 
sayesinde küresel mali krizden en az etki-
lenen ülkelerden birisi olmuştur. Bugün 
dünya üzerinde etkileri halen devam eden 
küresel ekonomik ve mali krizle Türkiye 
olarak bizim mücadele stratejimizi ise 
Orta Vadeli Programımızdaki hedef ler 
oluşturmaktadır. 

Bel irlediğimiz  bu mil l i  hedef ler in 
G-20’nin öncelikleri ile de örtüşmesi, 
ekonomik programımızın ve orta vadeli 
hedeflerimizin ne denli tutarlı olduğunun 
en açık göstergesidir. Yükselen ekonomile-
rin G-20 Zirveleriyle birlikte küresel karar 
alma süreçlerine daha etkin biçimde katı-
labilmeleri ve seslerini daha fazla duyura-
bilmeleri olumlu bir gelişmedir. Türkiye 
de, yükselen bir ekonomi olarak, G-20’yi 

Ankara | 10 Kasım 2010 

G-20 Seul Zirvesi Öncesi 
Havalimanında Basına Yaptığı 

Açıklama
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güçlü şekilde desteklemekte ve çalışmala-
ra aktif katkı sağlamaktadır. 

Nitekim kalkınma ve en az gelişmiş ülke-
ler konularının G-20 gündemine alınma-
sında, ülkemizin Güney Kore ile birlikte 
önemli rolü olmuştur. Bu çerçevede, G. 
Kore dönem başkanlığına, kalkınma ko-
nularını ön plana çıkarmayı kabul etmesi 
nedeniyle teşekkür ediyorum. G-20 ülkele-
rinin küresel krizin üstesinden gelinmesi, 
küresel büyüme ve kalkınmanın gerçek-
leştirilmesi için birlikte çalışmayı bundan 
sonra da sürdürmeleri gerektiğine inanı-
yoruz. Bangladeş ziyaretim kapsamında 
ise, Cumhurbaşkanı Zillur Rahman, Baş-
bakan Sheikh Hasina, Dışişleri Bakanı Dr. 
Dipu Moni ve muhalefetteki Bangladeş 
Milliyetçi Partisi lideri ve eski Başbakan 
Khaleda Zia ile görüşeceğim. Bangladeş 
Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu 
(FBCCI) ev sahipliğinde düzenlenecek 
öğle yemeğinde, iş dünyası temsilcileriyle 
bir araya geleceğim. 

Tarihî ve kültürel bağlara ve sorunsuz 
ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş 
Bangladeş ile ilişkilerimizin daha da geliş-
mesine önem atfediyorum. Gerek Güney 
Kore gerek Bangladeş’teki temaslarımda, 
ikili ilişkilerin mevcut durumunu göz-
den geçirerek, başta ekonomik ve ticarî 
ilişkiler olmak üzere her alandaki işbirli-
ğimizin daha da geliştirilmesi imkânları 
üzerinde duracağım. Bu vesileyle, bazı 
bölgesel ve uluslararası konuları da ele 
alacağız. Ziyaretlerim, bana refakat ede-
cek Sayın Bakanlarımızın, Sayın Milletve-
killerimizin ve işadamlarımızın kendi mu-

hataplarıyla görüşmelerde bulunmalarına 
da imkân verecektir. Teşekkür ederim.



Recep Tayyip ERDOĞAN

238

Kaddafi İnsan Hakları Ödülü Uluslararası 
Komitesi’nin değerli mensupları, saygıde-
ğer katılımcılar, çok değerli Libyalı kar-
deşlerim, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor; 
şahsıma tevdi edilen Kaddafi İnsan Hakla-
rı Ödülü’nü almaktan büyük memnuniyet 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 1989 
yılından bu yana her sene dünyanın dört 

bir yanından muhtelif şahsiyet, grup ve 
kuruluşlara verilen Kaddafi İnsan Hakları 
Ödülü’ne bu yıl şahsımın layık görülmüş 
olmasından dolayı, Uluslararası Komite’ye 
de şükranlarımı sunuyorum.

Şahsımdan ziyade, ülkem ve milletim 
adına teslim aldığım bu ödülün, bölgesel 
ve küresel ölçekte, insan hakları nokta-

Libya | 29 Kasım 2010 

Kaddafi İnsan Hakları Ödül 
Töreni
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sındaki mücadelemizi teşvik edeceğinden 
emin olabilirsiniz. Bu vesileyle, bölgesel ve 
küresel ölçekte işbirliğinin geliştirilmesi 
yönünde gösterdiği gayretlerden ötürü 
Libya Lideri Muammer Kaddafi’ye şükran 
ve takdirlerimi ifade etmek isterim. Bu 
Ödül Töreni ve Avrupa Birliği – Afrika Zir-
vesi vesilesiyle bulunduğumuz Libya’da, 
bizlere gösterilen sıcak misafirperverlik 
için ayrıca müteşekkirim.

Libya, Kuzey Afrika coğrafyasında, ortak 
bir tarihi, ortak bir kültürü, ortak hassasi-
yetleri paylaştığımız kardeş bir ülke. Tarih 
içinde acıları, hüzünleri, kederleri; onlarla 
birlikte sevinci paylaştığımız Libya ile, bu-
gün de başta ekonomi ve ticarette olmak 
üzere bir çok alanda örnek bir işbirliği 
sergiliyoruz. Bu ödülün, Libya ve Türkiye 
arasında, Libya ve Türk halkı arasında ya-
kınlaşmaya önemli katkılar sağlayacağını 
da burada ifade etmek istiyorum.

Değerli kardeşlerim…

Küreselleşmenin etkisiyle, dünyanın bir 
ucundaki en küçük bir hadisenin, dün-
yanın diğer ucunda hissedilebildiği bir 
çağda yaşıyoruz. Bilim adamları, dünyanın 
herhangi bir yerinde, bir kelebeğin kanat 
çırpışlarının, dalga dalga büyüyerek dün-
yanın başka bir yerinde fırtınaya sebep ol-
duklarını iddia etmişlerdi. Esasen bugün, 
“Kelebek Etkisi” teorisinin başta ekonomi 
olmak üzere çok farklı alanlarda tezahür 
ettiğini görüyoruz. Bir yerdeki ekonomik 
kriz, dalga dalga büyüyerek dünyayı etki-
si altına alabiliyor; uzak ülkelerdeki bir 
afet, bir terör eylemi, bir çatışma, anında 

ülkelerimizin ekonomisini etkileyebiliyor. 
Uzak kavramı bugün artık düne göre çok 
büyük farklılık arz ediyor. Dün bize uzak 
gibi görünen coğrafyalar, bugün artık bir 
kaç saatlik uçuşla erişebileceğimiz yerlere 
dönüştü.

Libya’nın bir bölgesi olan Fizan, bugünün 
Türkçesinde dahi, uzaklığı ifade etmek, 
ulaşılamaz bir mekanı ifade etmek için 
kullanılıyor. 100 yıl önce ulaşılamaz gibi 
görünen Libya’ya, Fizan’a bugün artık bir 
kaç saatlik bir uçak yolculuğuyla ulaşmak 
mümkün hale geldi. Asıl önemlisi, farklı 
toplumlar, farklı kültürler arasındaki duy-
gusal ve psikolojik mesafe, her gün biraz 
daha azalıyor. Bize uzakmış, yabancıymış 
gibi görünen şeylerin aslında hiç de öyle 
olmadığını artık daha net bir şekilde görü-
yoruz. 

Bu gerçek bize yeni bir ufuk, yeni bir viz-
yon kazandırıyor. İletişim ve ulaşımdaki 
bu baş döndürücü değişim, bizim ortak 
medeniyetimizin en önemli unsurları 
olan kardeşlik, komşuluk ve dayanışma 
kavramlarının da sınırlarını genişletti. 
Bugün artık, dünyanın neresinde olursa 
olsun, kardeşlerimizin, dostlarımızın acı 
ve sevinçlerinden anında haberdar olabili-
yoruz. Bu yeni süreç de, bize yeni sorumlu-
luklar yüklüyor. 100 yıl önce, İstanbul’dan 
yola çıkan biri, karayoluyla hiç bir engelle 
karşılaşmadan Libya’ya, Trablus’a ulaşa-
biliyordu. Karayoluyla Libya’ya ulaşmak 
isteyenler, farklı ülkeleri, farklı sınırları 
aşmak, sınır işlemlerinin yanında vize 
işlemleriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar.
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Bilimde, teknolojide, iletişim ve ulaştırma-
da bu kadar büyük ilerlemeler kaydedilir-
ken, biz, insanlığın birbirine uzaklaşması-
nı değil, daha da yakınlaşmasını sağlamak 
zorundayız. İşte bu anlayıştan yola çıka-
rak, bu yılın Şubat ayında Libya ile ara-
mızdaki vizeleri kaldırdık. Suriye, Ürdün 
ve Lübnan ile birlikte, Libya ile de vizeleri 
kaldırarak, adeta ülkelerimiz arasındaki 
100 yıllık hasrete bir son verdik. Şu anda, 
Libyalı kardeşlerimiz diledikleri gibi 
Türkiye’yi ziyaret ediyor, bizim vatandaş-
larımız da serbestçe Libya’ya gelebiliyor. 
İşadamlarımız, ceplerine pasaportlarını 
koyarak, iki ülke arasında rahatça seyahat 
edebiliyor.

Bakınız... Hafta içinde, resmi temaslarda 
bulunmak üzere Lübnan’a bir ziyaret ger-
çekleştirdik. Lübnan’ın başkenti Beyrut’un 
yanı sıra, kuzeyde Aydamun bölgesinde ve 
güneyde Sayda kentinde açılışlara iştirak 
ettik. Lübnan Başbakanı değerli kardeşim 
Saad Hariri ile birlikte katıldığımız bu 
açılışlarda, Lübnan halkının çok yoğun te-
veccühüne mazhar olduk. Aynı manzarayı 
geçtiğimiz ay içinde Kosova’da yaşadık. 
Aynı coşkuyu, aynı heyecanı Suriye’de 
yaşadık. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde gör-
düğümüz coşku ve heyecan, esasen ülke-
lerimiz ve halklarımız arasındaki hasretin 
izharından başka bir şey değildir. Anlam-
sız sorunlarla, yapay gerilimlerle, dünya 
gerçeklerinden uzak meselelerle ülkeleri-
mizin birbirine uzak kalması, kardeşliğin, 
dayanışmanın, paylaşmanın adeta derin 
dondurucuya yerleştirilmiş olması çok bü-
yük haksızlıktır, halklarımıza yönelik çok 
büyük adaletsizliktir.

Biz, bütün bu coğrafyada tarihi hep birlikte 
yazdık, hep birlikte şekillendirdik. Bütün 
bu coğrafyada ortak bir kaderi paylaştık. 
Her zaman söylüyorum... Bizi, tarih birbi-
rimize kardeş kıldı. Bizi, ortak medeniye-
timiz, ortak inançlarımız birbirimize kar-
deş eyledi. Biz, birbirimizin sorunlarına 
bigane kalamayız değerli kardeşlerim... Biz 
birbirimize sırtımızı dönemeyiz, birbiri-
mizden habersiz, birbirimizden ilgisiz, ala-
kasız yaşayamayız. Bizim medeniyetimiz 
bize şunu emrediyor: “Komşusu aç iken, 
tok yatan bizden değildir...” Biz Ankara’da, 
İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Konya’da 
bu emre ne kadar muhatap isek, hiç kuşku-
suz sizler de burada, Trablus’ta, Bingazi’de, 
Tobruk’ta, Sirte’de aynı emre muhatapsı-
nız. Biz, Türkçe olarak, “Ev alma komşu 
al” derken, sizler, Arapça olarak “El-câr 
kable’d-dâr” diyorsunuz ve aslında aynı 
şeyi söylüyoruz.

Bizler, bir vücudun azaları gibiyiz. Vücu-
dumuzun bir parçasında sorun olduğunda 
bütün bir vücudumuz sorun yaşıyor. Bu 
yerküre gemisinde ortak bir kaderle hare-
ket ediyoruz. Barış, adalet, kardeşlik, daya-
nışma hepimizin ortak menfaatidir. Şimdi 
biz, dünyanın neresinde olursa olsun, zul-
me, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizli-
ğe karşı çıktığımız için, sesimizi yükselt-
tiğimiz için gerek kendi ülkemizde, gerek 
kimi uluslararası çevrelerde eleştiriye ma-
ruz kalıyoruz. Bizim zulüm karşısındaki 
haykırışımızı anlamayanlar, aslında bizim 
tarihimizi okumayanlar, bizim medeni-
yetimizi kavrayamayanlardır. Biz insanı 
eşref-i mahlukat olarak görüyoruz. Bizim 
için can kutsaldır. Biz, bir insanı yaşata-
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nın alemi yaşattığına, bir canı katledenin 
alemi katlettiğine inanıyoruz. Biz inanı-
yoruz ki, dünyanın bir köşesinde mutsuz, 
huzursuz, açlık ve sefalet içinde yaşayan 
birileri varsa, bizim gerçek anlamda mutlu 
ve huzurlu olabilmemiz mümkün değildir.

Bizim çığlığımız insanlık içindir, insanlık 
adınadır. Biz, Tiflis’in çocukları için sesi-
mizi yükselttik. Biz, Haiti’nin depremden 
etkilenen çocukları için elimizi uzattık. 
Sel felaketi sonrası Pakistan’a ulaştığımız 
gibi, deprem felaketinin ardından Şili’ye 
de ulaştık. Saraybosna’da nasıl kardeşlik 
diyorsak, gidiyoruz, Irak’ta da kardeşlik 
diyoruz. İspanya’da medeniyetlerin ittifakı 
için nasıl çaba sarf ediyorsak, Brezilya’da 
da barış çağrımızı, işbirliği çağrımızı en 
gür seda ile dile getiriyoruz. Biz insanları 
inançlarına, derilerinin rengine, dillerine, 
etnik kökenlerine bakarak değil, insan-
ları sadece insan oldukları gerçeğinden 
hareketle seviyor ve hiç bir ayrım gözet-
miyoruz. Çünkü bizim medeniyetimizde, 
Arap’ın Acem’e, Acem’in de Arap’a üstün-
lüğü yoktur...

Açık söylüyorum... Çocuk, dünyanın her 
yerinde çocuktur... Batı’nın, Kuzey’in 
çocukları ne kadar masumsa, Doğu’nun, 
Güney’in çocukları da o kadar masumdur. 
Hiç kimse kalkıp da, Filistin’in çocukla-
rının, başka coğrafyaların çocuklarından 
daha az değerli olduğunu iddia edemez. 
Hiç kimse, Bağdat’ın, Kabil’in, Darfur’un, 
Karabağ’ın çocuklarının, başka yerlerin ço-
cukları kadar yaşam hakkına sahip olma-
dığını söyleyemez. Telaviv’in çocuklarının 
canı bizim nezdimizde ne kadar kutsalsa, 

Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarının canı da 
o kadar kutsaldır, o kadar dokunulmazdır. 
Biz, hiç bir canın katledilmesine, özellikle 
de masum yavruların okullarda, hastane-
lerde, oyun bahçelerinde, çiçek tarlaların-
da en modern silahlarla yok edilmesine 
göz yummayız, sessiz kalmayız. 

Biz insanız. İnsanlığımızın gereği olarak 
Gazze diyoruz ve insanlığımızın gereği 
olarak Gazze demeye devam edeceğiz. Ora-
daki yaralı çocukların, yaralı kadınların 
bir kısmı tedavi için benim ülkeme geldi 
ve onları ziyaret ettim. Bombardımanın 
ardından Gazze’ye giden dostlarım orada-
ki içler acısı manzarayı bana aktardılar. 
Bunları bilerek, bunları duyarak, bunları 
görerek, biz sessiz kalamayız, tepkisiz ka-
lamayız. Barışın, dostluğun, kardeşliğin 
denizi olan Akdeniz’de korsanlık yapılma-
sına, 9 masum sivilin katledilmesine karşı 
biz suskun kalamayız. Bizi susturmaya 
çalışanların, hakkı söylediğimiz için bizim 
aleyhimize kampanya başlatanların gayesi 
başka... Onlar, akıttıkları kanı, kara propa-
ganda ile gizlemenin derdindeler.

Ama artık mızrak çuvala sığmıyor... Ar-
tık katliamların üzeri örtülmüyor. Farklı 
amaçlar için, farklı gayeler için değil; in-
sanlık adına, vicdan adına, insan hakları, 
adalet ve barış adına, biz Gazze demeye, 
biz Kudüs demeye, biz Ramallah, Nablus 
demeye devam edeceğiz. Aynı şekilde bü-
tün Ortadoğu’da ve dünyada haksızlığa, 
zulme, işgale maruz kalan insanların hak-
larını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü 
insan, her yerde insandır. İnsan hakları, 
evrenseldir ve herkes için kutsaldır. Öte 
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yandan biz inanıyoruz ki, Ortadoğu hu-
zursuz ise biz huzurlu olamayız. Afrika 
refah içinde değilse, bizim refahımız kalıcı 
olamaz. Bizim Türkiye olarak niyetimiz, 
gayemiz, hedefimiz apaçıktır. Medeni-
yetler İttifakı girişimiyle küresel ölçekte 
barış çağrılarımızı samimi şekilde dile 
getiriyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nde barış için samimi çaba har-
cıyoruz. Avrupa Birliği ile katılım müza-
kerelerini yürütüyor, evrensel değerleri 
hem ülkemize, hem bölgemize taşımanın 
mücadelesini veriyoruz.

Biz, hem bölgemizde, hem dünyada, sadece 
barış istiyor, sadece adalet istiyoruz. Böl-
gede refah olursa, bundan herkes istifade 
eder. Barıştan, uzlaşmadan, istikrardan 
bütün bölge halkları istifade eder. Şundan 
herkes, ama herkes emin olsun: Kendimiz 
için ne istiyorsak, başkası için de biz aynı 
şeyi istiyoruz. 

Bakın sevgili kardeşlerim... Bir kaç hafta 
önce, yine resmi bir ziyaret vesilesiyle 
Bangladeş’e gittik. Orada şahit olduğum 
bir manzarayı sizlerle paylaşmak isterim... 
Akşam saatlerinde, Başkent Dakka’nın 
en işlek caddelerinde, insanlar kümeler 
halinde dükkanlardaki televizyonları izli-
yorlar. Günlük 1 dolar dahi kazanamayan, 
evlerinde televizyonları, hatta elektrikleri 
olmayan insanlar, dükkanların içindeki 
televizyonlardan dünyadaki lüksü, zengin-
liği, refahı izliyorlar. Sadece Bangladeş’te 
değil, artık dünyanın her yerinde, insanlar 
her gelişmeden haberdar oluyorlar... Savaş-
lar, çatışmalar, afetler, zulümler gizli kalma-
dığı gibi, insan hakları, evrensel değerler, 
demokratik haklar da artık gizli kalmıyor, 

yerele sıkışmıyor. Bize düşen, tarihimizden, 
medeniyetimizden, inançlarımızdan aldığı-
mız ilhamla, evrensel insan haklarını her-
kesten, her ülkeden önce bizim kendimizin 
hayata geçirmesidir.

Bu noktada, kendimizi özeleştiriye tabi tut-
mayı hayati derecede önemli görüyorum. 
İslamofobia, evet, bir insanlık suçudur. 
İfade özgürlüğü adı altında, bizim kutsalla-
rımıza, kutsal değerlerimize yapılan saldı-
rılar, bir insanlık suçudur. Müslümanların, 
Ahmet, Mehmet, Mustafa, Muhammed 
gibi isimlerin terörle özdeşleştirilmesi, çok 
büyük bir haksızlık, çok büyük bir ayrımcı-
lıktır. Bu yanlış anlamalara karşı elbette en 
güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Bu yanlış 
anlamaları, bu yanlış algılamayı destekle-
yen tavırlara karşı da mücadele vermek bi-
zim görevimizdir. Kan döken, fitneye sebep 
olan, kardeşi katleden, huzura kasteden 
terör örgütlerinin, kendilerini, örgütlerini 
İslam ve Müslüman etiketleriyle tanıtmala-
rı İslam’a da, Müslümanlara da yapılan en 
büyük haksızlıktır. İslam coğrafyasının yok-
sullukla, terörle, ayrımcılıkla, insan hakları 
ihlalleriyle anılıyor olması, aynı şekilde 
inançlarımıza yönelik açık bir haksızlıktır. 
Bu sorunları gidermek, hepimize düşen 
ahlaki ve siyasi bir görevdir. Bu gerçekleri 
görüp üzerine cesaretle ve kararlılıkla git-
mek zorundayız. Yeryüzündeki her türlü 
haksızlığa, her türlü hukuksuzluğa karşı 
onurlu bir duruş sergilerken, gerektiğinde 
kendimizi ve çevremizi de sorgulama ol-
gunluğunu da göstermek durumundayız.

Hazreti Peygamber en güzel şekilde ifade 
ediyor: “Müslüman, elinden ve dilinden 
emin olunan kimsedir.” Ünlü Türk Ozanı 
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Yunus Emre’nin şu dizeleri de aynı noktaya 
dikkat çekiyor: 
 
Bir kez gönül yıktın ise

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi 

Elin yüzün yumaz değil... 

Bize düşen gönüller kırmak değil, gönüller 
yapmak değerli kardeşlerim... Biz, gönüller 
yapmaya, gönüller fethetmeye devam ede-
ceğiz. Sadece Ortadoğu’da, Afrika’da değil, 
Avrupa’da da, Asya’da da, Latin Amerika’da 
da gönül kazanmak için mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Müslüman, Müslüman olma-
yan, doğulu batılı ayrımı yapmada herkese 
gönlümüzü açacağız, herkesin derdine çare 
olmaya çalışacağız. Doğruyu, hakkı her yer-
de cesaretle söylemeye, savunmaya devam 
edeceğiz. Dünyanın herkese yettiğini, bu 
dünyada herkese yer olduğunu, adalet kar-
şısında herkesin eşit olduğunu söylemeye 
devam edeceğiz.

Bugün burada, Libya’da teslim aldığım 
Kaddafi İnsan Hakları Ödülü, bizim bu mü-
cadelemize destek verecek, güç ve şevk ka-
zandıracaktır. Ülkem ve aziz milletim adına 
bu ödülü teslim alırken, ödül komitesine, 
sivil toplum örgütlerine, değerli kardeşim 
Muammer Kaddafi’ye bir kez daha şükran-
larımı sunuyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rah-
metullahi ve berekatuh... Teşekkür ederim.



Recep Tayyip ERDOĞAN

244

Aziz vatandaşlarım... Sizleri en kalbi mu-
habbetlerimle selamlıyor, sevgilerimi, say-
gılarımı sunuyorum.

2010 yılının sonuna adım adım yaklaştı-
ğımız şu günlerde, Türkiye’nin büyüyen 
hedeflerini ve gelişen vizyonunu sizlerle 
paylaşmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade ederek sözlerime başlıyorum. Bu ek-
ranlar aracılığıyla birlikte olduğumuz se-
kiz yıla dönüp bir baktığımda Türkiye’nin 
ay ay nasıl bir gelişme seyri içinde olduğu-
nu görüyor, mutlu oluyorum. 2002 yılının 
sonunda yine böyle bir programda sizlerle 
paylaştığım Türkiye tablosu ile bugünün 
Türkiye’si arasında inanılması güç farklar 
var. Şükürler olsun ki o karanlık bulutlar 
bugün artık ülkemizin üstünde değil... 

Şükürler olsun ki bugün o ağır sıkıntıları, 
krizleri, darboğazları değil, Türkiye’yi ge-
leceğin dünya yıldızlarından biri olmaya 
götürecek dev projeleri, büyük atılımları 
konuşuyoruz. Öyle güzel bir istikrar çizgisi 
yakaladık, öyle büyük bir özgüvene sahip 
olduk ki, son birkaç yıl boyunca bütün 
dünyayı kasıp kavuran küresel ekonomik 
kriz bizim büyüme irademizi ortadan 
kaldıramadı. Her yeni yıla değil, her yeni 

aya Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünün 
devasa bir adımı gibi bakar olduk.

Sıkıntılarımız tamamen ortadan kalkmadı 
belki ama bugün tek tek hepimiz geriye 
kalan bu problemleri de kısa zamanda 
elbirliğiyle ortadan kaldıracağımıza sa-
mimiyetle inanıyoruz. Umutsuzluklar, 
karamsarlıklar, hayal kırıklıkları yerini 
umutlara, iyimserliklere, taptaze hayallere 
bıraktı. Bir yandan adım adım hedefleri-
mize doğru ilerlerken, bir yandan yakala-
dığımız hedeflerin yerine çok daha büyük-
lerini koymanın gayreti içindeyiz. Türkiye, 
son sekiz yıl boyunca konuştuğumuz o 
aydınlık yarınlara, o mutlu ve müreffeh 
geleceğe çok daha yakın artık. Bir olarak, 
birlik olarak, dost ve kardeş olarak, yedi-
den yetmişe millet olarak başladığımız 
bu medeniyet yolculuğunu mutlaka ta-
mamlayacağız, buna her birimiz gönülden 
inanıyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Bizler bu inancımızı, bu beklentimizi, sa-
dece hissiyatımıza değil, somut gerçeklere, 
objektif verilere dayanarak ortaya koyuyo-
ruz. Başta ekonomik tablolar olmak üzere 

Ankara | 30 Kasım 2010 

Ulusa Sesleniş
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her alanda ortaya çıkan pozitif seyirler, 
umut veren göstergeler ışığında bunları 
söylüyoruz. Ne umut tacirliği, ne ucuz po-
pülizm yapıyoruz, sadece gerçeğe dayanı-
yor, gerçeği söylüyoruz. Bakınız Kasım ayı 
başında Türkiye İhracatçılar Meclisi Ekim 
ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 
2010 yılı Ekim ayı ihracatı, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 8.8 oranında artışla 
10 milyar 790 milyon dolar seviyesine 
ulaştı. Bu rakamla bir ilk gerçekleşti; 2009-
2010 döneminin aylık rekoru kırıldı ve 10 
milyar dolar eşiği aşıldı.

Dikkatinizi çekiyorum; bu rakam, Cumhu-
riyet tarihi boyunca gerçekleşen en yüksek 
Ekim ayı ihracat rakamıdır. 2010 yılının ilk 
6 ayında ekonomimiz ortalama yüzde 11 
oranında bir büyüme kaydetti. Bu rakam-
lar ülkemizin yakaladığı istikrarlı büyüme 
yıllarının artık meyvelerini toplamaya 
başladığını gösteriyor, asıl sevindirici olan 
budur. Bu başarıda Türkiye’nin değişimine 
güç katan, omuz veren, emek harcayan her 
insanımızın büyük payı vardır. Bu başarı-
da en az ekonomi yönetimimiz kadar, özel 
sektörümüzün ortaya koyduğu fedakârca 
gayretlerin de payı vardır.

Bu kanaatimi bu ayın başında TOBB çatısı 
altında gerçekleştirilen 6. Sanayi ve Tica-
ret Şurası sırasında 81 vilayetimizden ge-
len oda ve borsa temsilcilerimize de ifade 
ettim. Türkiye kalkınıyorsa, güçleniyorsa, 
ilerliyorsa, bunu girişimcimizle, yatırımcı-
mızla, sanayicimizle, köylümüzle, çalışan-
larımızla birlikte hareket ederek, birlikte 
çalışarak başarıyor. Birbirimizi anlayarak, 
birbirimizin halinden haberdar olarak, 

nimeti hakça paylaşarak, külfeti de hep 
birlikte göğüsleyerek bu atılımı gerçekleş-
tiriyoruz. Bu başarı tek tek bireylerin değil, 
milletimizin ortak başarısıdır. Bu istikrarı 
yaşattığımız, bu ahengi koruduğumuz 
müddetçe ülke olarak önümüz çok açıktır, 
bunu da çok açık ve net olarak ifade etmek 
istiyorum.

Aziz vatandaşlarım...

Günümüz dünyasında ülkeleri ileriye taşı-
yan en önemli unsurların büyük projeler 
olduğunu görüyoruz. Doğru zamanda 
ortaya konmuş doğru projeler ülkelere 
sadece ekonomik anlamda değil, sosyal ve 
kültürel anlamda da mesafeler aldırıyor. 
Bugün bütün ülkeler projelerin kalkın-
madaki bu yadsınamaz rolünün farkına 
varmış durumda... Bu konuyu gündemde 
tutan çeşitli küresel kuruluşlar var, bun-
lardan biri de Uluslararası Proje Yönetimi 
Kurumu... Dünyadaki önemli projeleri 
gündemine alan, yeni projelerin tanıtı-
mına, tartışılmasına zemin hazırlayan bu 
kurumun 24. Genel Kurulu Kasım ayının 
başında İstanbul’da toplandı. Proje yöneti-
mi konusunda dünyadaki en önemli orga-
nizasyon sayılan bu toplantıya 65 ülkeden 
bu alanda tanınmış 200’ün üstünde seçkin 
isim katıldı.

Bu vesileyle hem dünyada geliştirilen çok 
sayıda büyük projeyi inceleme fırsatı bul-
duk, hem de Türkiye’nin son yıllarda geliş-
tirdiği büyük projeleri detaylarıyla anlat-
ma imkânı bulduk. MARMARAY’dan hızlı 
tren hatlarına, İstanbul-İzmir otoyolundan 
TOKİ projelerine ve Bakü-Ceyhan-Tif lis 
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Petrol Boru Hattı’na kadar pek çok büyük 
projemizi bu alanın seçkin temsilcilerine 
tanıttık. Çok güzel, çok olumlu tepkiler, 
takdirler aldık, Türkiye’nin 2000li yıllara 
damgasını vuracak bu büyük eserleriyle 
bir kere daha gurur duyduk. Bu projeleri 
Türkiye’nin eşiğine kadar geldiği aydınlık 
çağın öncü eserleri olarak görüyor, böyle 
değerlendiriyoruz. 

Yine bu çerçevede benim çok önemsedi-
ğim, çok üstünde durduğum bir başka 
projeye de startı verdik. Milli Eğitim ve 
Ulaştırma bakanlıklarımızın ortak gayre-
tiyle gerçekleştirilen FATİH (Fırsatları Art-
tırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) 
Projesi’ni 22 Kasım’daki törenle başlattık. 
İnşallah bu projeyle birlikte Türkiye’deki 
okullarda bulunan her sınıfımızı bir bilgi-
sayara kavuşturmuş olacağız. 2002 yılında 
biz göreve geldiğimizde Türkiye genelinde 
ortalama 85 öğrenciye bir bilgisayar düşü-
yordu. O günden bugüne geçen sekiz yılda 
okullarımıza tam 750 bin adet yeni bilgi-
sayar gönderdik. 10 ve daha fazla dersliğe 
sahip her okulumuza ayrıca bilişim tek-
nolojileri sınıfı kurduk. Sadece bilgisayar 
yetmez dedik, okullarımızı hızlı internete 
de kavuşturduk. Bütün bu çalışmaların 
sonucunda bugün Türkiye genelinde or-
talama 15 öğrenciye 1 bilgisayar düşüyor. 
2003 yılında çok az sayıda okulda internet 
bağlantısı varken, bugün ilköğretim okul-
larımızın yüzde 96’sına, orta öğretim okul-
larımızın ise tamamına internet hizmetini 
getirmiş durumdayız.

Türkiye’nin bu alandaki eksiklerini bir an 
önce tamamlamak için büyük gayret gös-

teriyoruz. Alınan mesafe büyüktür; bugün 
sınıflarımızı tek tek bilgisayarla, internet-
le, ileri eğitim teknolojileriyle buluşturma 
aşamasına geçiyoruz. FATİH projesiyle ilk 
aşamada 40 bin okulumuzun 620 bin ders-
liğine birer adet dizüstü bilgisayar, projek-
siyon cihazı ve geniş bant internet imkanı 
sağlıyoruz. Yine bu çerçevede, okullarımı-
za birer adet dinamik akıllı tahta ve ge-
lişmiş birer yazıcı gönderiyoruz. Bunlar 
ülkemizin aydınlık geleceğini inşa etmek 
üzere yaptığımız en önemli yatırımlardır.

Türkiye bugün yaptığı bu yatırımlarla 
bilgili, donanımlı, özgüven sahibi nice 
kuşaklarını yetiştirecektir. Bu kuşakları 
yetiştirecek olanlar da ülkemizin dört bir 
köşesinde fedakârca görevlerini yapan 
sevgili öğretmenlerimizdir. Biz onları hiç 
unutmadık unutmuyoruz. Bakınız 8 yıl 
içinde 167 bin 621’i kadrolu, 70 bini söz-
leşmeli olmak üzere toplamda tam 237 bin 
621 öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. 
Sadece 2010 yılında, atamasını yaptığımız 
ve yapacağımız öğretmen sayısı 40 bin... 
Buna ilave olarak, usta öğretici, vekil öğ-
retmen, öğretici gibi kadrolarda 241 bin 
personel görevlendirdik. Bunun yanında 
öğretmenlerimizin ekonomik standartla-
rını iyileştirmek için de büyük gayret sarf 
ettik. 9. derecenin birinci kademedeki öğ-
retmenin, ek ders ücretiyle birlikte maaşı 
2002 yılında 635 lira iken, bugün yüzde 
185’lik bir artışla bu rakam 1.809 liraya 
yükselmiş durumda... Kimse bu konuyu 
istismar etme çabası içinde olmasın, bizim 
öğretmenlerimizle aramızı bozamazlar. 24 
Kasım Öğretmenler Günü mesajımda da 
belirttiğim gibi, bütün eğitim çalışanları-
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mızı, halen görev yapan veya emekli olmuş 
tüm öğretmenlerimizi kutluyor, gelece-
ğimiz adına kendilerine şükranlarımızı 
sunuyorum. 

Değerli vatandaşlarım...

Eğitimi parça parça değil, bir bütün olarak 
görmek, okul öncesi eğitimden üniversite-
ye kadar bütün eğitim-öğretim kurumları-
mızı aynı çağdaş anlayışla değerlendirmek 
durumundayız. Bütün eğitim kurumla-
rımız aynı zincirin birer halkasıdır, bir 
tekini bile ihmal edemeyiz. Bizler bir yeni 
ilköğretim okulunu hizmete açarken hangi 
heyecanı duyuyorsak, bir yeni üniversite-
mizi, üniversitelerimizin yeni birimlerini 
açarken de aynı heyecanı yaşıyoruz. 5 
Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi’ne kazan-
dırdığımız araştırma-geliştirme birimleri-
ni buna bir örnek olarak verebilirim. Bu 
tesislerden biri olan Yaşam Bilimleri ve 
Teknolojileri Merkezi 40’tan fazla bilim 
adamımızın görev alacağı ve insanımızın 
günlük hayat standartlarını yükseltecek 
ürünler üzerinde çalışacağı bir merkez... 
Aynı törenle Boğaziçi Üniversitesi çatısı 
altında faaliyet gösterecek Yüksek Akım 
Laboratuarı ve Teknopark’ı da hayırlısıyla 
hizmete açtık. Türk Patent Enstitüsü ile 
Boğaziçi Üniversitemiz arasında bir Bilgi 
ve Doküman Birimi kurulması için de aynı 
gün imzaları attık.

Bunlar diğer üniversitelerimize de ilham 
verecek, vizyonlarını geliştirecek, alanın-
da yine öncülük misyonu üstlenen örnek 
yatırımlardır. Sadece bugünü değil, yarın-
ları da düşünmek zorundayız. Bu ülkenin 

genç dimağlarına elimizdeki imkanları 
zorlamak pahasına en ileri standartları 
sağlamak boynumuza borçtur. Sadece 
eğitim imkânlarını geliştirmek yetmiyor; 
sosyal ve ekonomik anlamda da öğrenci-
lerimizin yanında olmak bizim görevimiz. 
Sadece üniversite açmak da yetmiyor, 
öğrencilerimizin barınmalarından beslen-
melerine, maddi anlamda desteklenmele-
rine kadar her sorunlarıyla ilgilenmemiz 
gerekiyor.

Bütün bu konularda son sekiz yıllık sü-
reçte çalışmalar yoğun bir şekilde sürdü-
rülmüş, bu çalışmalar neticesinde önemli 
mesafeler alınmıştır. 2002 yılında Türkiye 
genelinde yurt sayısı 188 bin 187 iken, 
bugün bu rakam 243 bin 690’a ulaşmış-
tır. 2003 yılından bugüne kadar toplam 
64.333 yatak kapasiteli 153 adet yurt ve 
ilave yeni blok hizmete girmiştir. Bu artış 
şartları daha da iyileştirmek adına ranza 
sisteminden vazgeçilerek karyola sistemi-
ne geçilmesinin getirdiği kapasite kaybına 
rağmen sağlanmıştır. Bu süre zarfında 
öğrencilerimizi maddi olarak desteklemek 
için de imkânlarımızı seferber ettik. 2002 
yılında öğrencilerimize kredi olarak 45 TL 
ödeniyordu, bugün burs ve kredi olarak 
200 TL ödeniyor. 2002 yılından bu yana 
yüksek öğrenim öğrencilerinin burs ve 
kredilerinde yapılan artış, enflasyondaki 
düşmeye rağmen yüzde 344.4 seviye-
sinde olmuştur. Yüksek lisans ve master 
öğrencilere ödenen miktar iki kat artışla 
400 TL’ye, doktora öğrencilerine ödenen 
miktarsa üç kat artışla 600 TL’ye çıkarıl-
mıştır. 2002 yılında 451.550 öğrenciye 
öğrenim kredisi verilirken, 2010 yılında 
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burs ve öğrenim kredisi alan öğrenci sa-
yısı 961.227’ye ulaşmıştır. 2002 yılında 
öğrencilerimize yapılan günlük beslenme 
yardımı 50 kuruş iken, 2010 yılında bu 
rakam yüzde 700 artışla toplam 4 TL’ ye 
yükseltilmiştir. Ayrıca, 1 Ekim 2010 tarihi 
itibariyle öğrencilerimize hafta sonların-
da, dini ve resmi bayram tatil günlerinde 
de yemek yardımı yapılmaktadır. Böylece 
öğrencilerimize vermiş olduğumuz 200 
TL’lik destek, 120 TL yemek bedeli ile bir-
likte aylık 320 TL’ye ulaşmaktadır.

Sevgili vatandaşlarım...

Türkiye büyük bir ülke, potansiyeli de ih-
tiyaçları da büyük bir ülke... Ne geleceğin 
ihtiyaçlarını göz ardı etme lüksümüz var, 
ne de bugünün meselelerini, bugünün 
sıkıntılarını geleceğe erteleme imkânımız 
var. Üstelik beklenmeyen küresel geliş-
melere, yaşadığımız coğrafyada sıklıkla 
karşılaştığımız doğal afet ve felaketlere de 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bildiğiniz 
gibi 8 Mart günü Elazığ’da hepimizi derin 
üzüntülere garkeden bir deprem felaketi 
yaşandı. 42 vatandaşımız bu depremde 
hayatını kaybetti, evler yıkıldı, ocaklar sön-
dü. Hükümet olarak bütün imkânlarımızı 
seferber ederek mağdur olan acılı insanla-
rımızın yardımına koştuk. Acılar paylaşıl-
dı, yaralar yavaş yavaş sarıldı, yıkılan evler, 
ocaklar yeniden imar edilmeye başlandı. 
Nihayet 7 Kasım’da TOKİ tarafından sade-
ce sekiz ay gibi bir sürede kullanıma hazır 
hale getirilen 1.474 afet konutunu kış bas-
tırmadan sahiplerine törenle teslim ettik. 
Bu sayede Türkiye’nin kanayan yaralarını 
sarmada, zorlukları aşmada ne büyük bir 

azim ve kudrete sahip olduğu bir kere 
daha ortaya çıkmış oldu.

Elazığ’da bunun yanında bölge insanının 
derdine derman olacak, ihtiyaçlarına ilaç 
olacak 33 tesisi de toplu bir törenle hizme-
te açtık. Bunun içinde 5 ilköğretim okulu, 
4 lise, 200 öğrenci kapasiteli bir pansiyon 
ve deprem bölgesindeki 11 köyde 11 ders-
lik ve öğretmen lojmanı var. 15 kilometre 
uzunluğundaki 3 şeritli Elazığ Güney 
Çevre Yolu, 33 km’lik Alacakaya-Arıcak 
ve Kovancılar-Tunceli yolunun 21 km’lik 
bölümü de var. Palu-Murat Köprüsü resto-
rasyonu, Koçyiğitler Jandarma Karakolu, 
sosyal güvenlik merkezleri, emniyet amir-
liği binası, halk eğitim merkezleri, hizmet 
binaları, Kovancılar Devlet Hastanesi ek 
binası da var. Bunlar Elazığ’ın çehresini 
değiştirecek eserler, yatırımlar, buradan 
bir kere daha bölgedeki insanlarımıza ha-
yırlı olmasını temenni ediyorum.

Değerli vatandaşlarım...

Sizlerin de yakından takip ettiğinizi zan-
nediyorum; Kasım ayı dış politikamızda 
yine çok yoğun, çok önemli gelişmelere 
sahne oldu. 3-4 Kasım tarihlerinde Başba-
kan Sayın Taçi’nin davetlisi olarak dost ve 
kardeş ülke Kosova’ya resmi bir ziyarette 
bulunduk. Başta Sayın Taçi olmak üzere 
bu ziyaretimiz sırasında bize büyük ilgi 
gösteren, güzel bir misafirperverlik ser-
gileyen Kosovalı kardeşlerimize buradan 
şükranlarımı ifade ediyorum. Ziyaretimiz 
sırasında Kosova Türk Toplumu’nun Ko-
sovalı kardeşleriyle ilişkilerinde sergile-
diği uyum ve dayanışmayı yerinde görme 
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imkânı buldum. Kosovalı soydaşlarımızın 
geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürü-
müzü ve dilimizi yaşatmak konusundaki 
hassasiyetleri beni çok etkiledi.

Türkiye ve Kosova halkları arasında kökü 
altı asır öncesine dayanan köklü bağlar 
var ve ziyaretimiz sırasında bir kere daha 
müşahede ettik ki bu bağlar geçen zamana 
rağmen hiç zayıflamamış. Prizren’in tarihi 
Şadırvan Meydanı’nı “Türkiye... Türkiye...” 
sesleriyle inleten Kosovalı kardeşlerimiz-
le kelimelerle ifadesi mümkün olmayan 
bir kucaklaşma yaşadık. Prizren’de barışı 
korumak üzere orada bulunan askerleri-
mizi de taburlarında ziyaret ettik. Sinan 
Paşa tarafından 1615 yılında yaptırılan ve 
kendi adını taşıyan camii de ziyaret ederek 
TİKA tarafından yürütülen restorasyon 
çalışmalarını yerinde inceledik. Oradan 
Kosova’daki tek Türk belediyesi olan 
Mamuşa’ya geçtik ve orada coşku içinde 
bizi bekleyen soydaşlarımızla da hasret 
giderdik. Mamuşa’da, TİKA, İstanbul Kü-
çükçekmece Belediyesi, hayırsever Türk 
işadamları ve Ankara Keçiören Belediye-
mizin katılımıyla yaptırılan 4 katlı ve 480 
öğrenci kapasiteli okulu hizmete açtık. 

Ertesi gün Priştine Üniversitesi’nde şah-
sıma tevdi edilen fahri doktora ünvanını 
aldık, ardından da Meclis binasında resmi 
temaslarda bulunduk. Fatih Sultan Meh-
met tarafından 1461 yılında Priştine’de 
yaptırılan caminin onarımını Türkiye 
üstlenmişti,  tamamlanan çalışmalar 
neticesinde o camiyi de hizmete açtık. 
Yine Priştine’de Türk işadamlarının yatı-
rımı olan ve Kosova’nın tek kalp cerrahi 

hastanesi olan özel sektör yatırımını 
da törenle hizmete açtık. Sultan Murat 
Hüdavendigar’ın türbesi yanına TİKA 
tarafından inşa edilen selamlığı da yine 
hizmete açtık. İki ülke arasındaki derin ve 
köklü ilişkileri dünüyle bugünüyle yan-
sıtan bu yoğun programın yanı sıra başta 
Başbakan Sayın Taçi olmak üzere Kosovalı 
yetkililerle de temaslarda bulunduk. Tür-
kiye ve Kosova’nın dost ve kardeş iki ülke 
olarak hızla gelişmekte olan ikili ilişkileri-
ni siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarıy-
la ele aldık.

Değerli vatandaşlarım...

Yine bu ay içinde G-20 Beşinci Liderler 
Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Kore’nin 
başkenti Seul’e bir ziyaretimiz oldu. 11-12 
Kasım tarihlerinde düzenlenen bu zirve-
de, küresel ekonomik krizle mücadelede 
alınan mesafeler bir kere daha masaya 
yatırıldı. Uluslararası ekonomide yaşa-
nan gelişmeler, güçlü, sürdürülebilir ve 
özellikle de küresel dengeli büyüme için 
alınması gereken önlemler detaylarıyla 
değerlendirildi. Kalkınmadan enerjiye, 
KOBİ’lerden finansal sektöre kadar birçok 
sorun yine küresel ölçekte ele alındı, bu 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri dile ge-
tirildi. Zirve’nin ardından 13-14 Kasım’da 
Bangladeş’e geçerek orada da temaslarda 
bulunduk. Başta Cumhurbaşkanı Sayın 
Zillur Rahman ve Başbakan Sayın Hasina 
olmak üzere Bangladeşli yetkililerle ülke-
lerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmek 
üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. 
Tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu-
muz Bangladeş’e gerçekleştirdiğimiz bu 
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ziyaretin iki ülke ilişkilerine çok yönlü 
açılımlar getireceğine inanıyorum.

19-20 Kasım tarihlerinde Sayın Cumhur-
başkanımız, Dışişleri Bakanımız, ve Milli 
Savunma Bakanımız Portekiz’in başkenti 
Lizbon’da düzenlenen NATO Zirvesine ka-
tıldılar. Lizbon’daki toplantıda, NATO’nun 
yaklaşık 10-15 yıllık geleceğine yön ve-
recek Stratejik Konsept, füze savunması, 
NATO-AB işbirliği ve Afganistan konuları 
değerlendirildi. Bu konuda yapılan çeşitli 
spekülasyonları da dikkate alarak sizleri bu 
konuda kısaca bilgilendirmek istiyorum. 
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu zirve-
ye Türkiye damgasını vurmuştur. Türkiye, 
özellikle Stratejik Konsept Belgesi’nin 
şekillenmesinde ağırlığını fazlasıyla his-
settirmiş, başta NATO-AB ilişkileri boyutu 
olmak üzere ülkemizin menfaatleri etkili 
biçimde savunulmuştur. Bu konuda çetin 
müzakereler olduğu doğrudur, ancak bü-
tün bu müzakereler sonucunda ülkemizin 
beklentilerini tümüyle karşılayan bir belge 
ortaya çıkmıştır. Bir kere daha ifade ede-
yim ki bu zirvede alınan kararlar, Türkiye 
açısından son derece tatminkardır, bu ko-
nuda özellikle vatandaşlarımızın içlerinin 
rahat olmasını istiyorum.

Aziz vatandaşlarım...

Bildiğiniz gibi NATO bir saldırı değil, 
bir savunma sistemidir ve üye ülkelerin 
savunmasına katkıda bulunmak üzere 
kurulmuştur. NATO’nun füze savunması 
ile ilgili yaptığı bu çalışmalar, balistik füze 
yayılımının getirdiği risklerin bertaraf 
edilmesi içindir. Şu an dünyada yaklaşık 

30 ülkede balistik füze bulunuyor. Alı-
nan karar bir ilke kararıdır ve amacı bu 
konudaki potansiyel tehlikelere karşı üye 
ülkeleri korumaktır. Zirve’de Türkiye’nin 
tüm hassasiyetleri dikkate alınmış, kaygı-
larımızı giderecek nitelikte bir mutabakat 
ortaya çıkmıştır. Israrımız üzerine güven-
liğin bölünmezliği ve ittifak dayanışması 
ilkelerine uygun olarak füze savunması 
sisteminin tüm müttefiklere tam koruma 
sağlayacak şekilde kurulması karara bağ-
lanmıştır. Uyarılarımız neticesinde risk ve 
külfetlerin hakça paylaşımı prensibi teme-
linde bir karar alınmıştır. 

Yine altını çiziyorum: Zirvede, hiçbir spe-
sifik ülkenin tehdit kaynağı olarak hedef 
alınmaması kararlaştırılmıştır. Bazı Av-
rupa ülkelerinin tüm ısrarlarına rağmen, 
ülkemizin çabaları sonucu tehdit ülke ismi 
telaffuz edilmemiştir. Bu konuda kom-
şularımızın Türkiye’ye yönelik herhangi 
bir endişesi yoktur, aksine Türkiye’nin bu 
zirvede verdiği ilkesel mücadele büyük 
takdir görmektedir. Türkiye’nin menfaat-
lerini koruma noktasında dün olduğu gibi 
bugün de büyük bir hassasiyet içinde ha-
reket ettiğimizi bu vesileyle bir kere daha 
sizlere ifade etmek isterim. 

Değerli vatandaşlarım...

Kasım ayının son günlerinde bu defa Lüb-
nan Başbakanı Sayın Hariri’nin davetine 
icabet ederek Lübnan’a iki günlük bir ziya-
rette bulunduk. Bu ziyaretimiz sırasında, 
Lübnan Başbakanı Sayın Hariri dışında, 
Cumhurbaşkanı Sayın Suleiman ve Meclis 
Başkanı Sayın Berri ile de bir araya geldik. 
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Bu görüşmelerde iki ülke ilişkileri başta 
olmak üzere, bölgemizde ve dünyada ya-
şanan gelişmeleri değerlendirdik. Türkiye 
ile Lübnan arasındaki ilişkileri daha da iyi 
seviyelere çıkarmak noktasında tam bir 
görüş birliği içindeyiz. Bunun bir sonucu 
olarak iki ülke arasında Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi anlaşmasını da 
imzaladık. 

Yine bu ziyaretimiz sırasında, Arap Ban-
kalar Birliği’nin Beyrut’ta düzenlenen 
Yıllık Konferansı’na da katılarak şahsıma 
tevdi edilen Öngörülü Liderlik Ödülünü, 
milletim adına iftiharla aldım. Dost ve kar-
deş Lübnan’ın yeni bir kardeş kavgasına 
sürüklenmemesi için parlamentoda temsil 
edilen siyasi grupların liderleriyle, toplu-
luk önderleriyle çok kapsamlı görüşmeler 
gerçekleştirdik. Bütün taraflar arasında 
diyalog ve güveni pekiştirmek için yoğun 
bir mesai sarf ettik. Lübnan ziyaretimi-
zin programı bununla da sınırlı kalmadı. 
Sayda’da Türkiye’nin katkılarıyla inşa edi-
len Travma ve Rehabilitasyon Merkezi’ni 
bu vesileyle hizmete açtık. Yine UNIFIL 
bünyesinde orada görev yapmakta olan as-
keri birliğimizi ziyaret ettik, Mehmetçikle-
rimizle hasret giderdik. Akkar bölgesinde, 
Aydamoun ve Kıvaşra köylerinde yaşayan 
soydaşlarımızla da bir araya geldik, özlem-
le kucaklaştık.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye, hem bölgesinde, hem de dünyada 
her geçen gün ağırlık ve itibarını arttıran 
bir ülke hale gelmiş durumdadır. Başta 
komşularımız olmak üzere bütün ülkelerle 

ilişkilerimizi barışçı bir çerçevede en ileri 
noktalara taşımak konusunda gayretleri-
mizi bundan sonra da sürdüreceğiz. Ken-
di büyüklüğünün farkında olan, bunun 
gereğini yerine getiren bir ülke olarak 
yolumuza devam edeceğiz. Bu kararlılıkla 
sözlerime son verirken, sizlere bir kere 
daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Muhterem hocalarım, değerli arkadaş-
larım, sevgili kardeşlerim, yurtiçinden, 
yurtdışından bu kurultaya katılan değerli 
hazirun, hanımefendiler, beyefendiler... 
Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selam-
lıyor, Önder İmam Hatip mezunları ve 
Mensupları Derneği 6’ıncı Kurultayı’na 
başarılar diliyorum. Türkiye içinden ol-
duğu kadar, yurtdışından da bu kurultaya 

katılan, şeref veren tüm misafirlere hoş 
geldiniz diyorum. Konuşmamın hemen 
başında, İmam Hatip Okullarının, İmam 
Hatip liselerinin kuruluşuna katkı veren, 
emek veren, bu yola bütün varlığını feda 
etmiş olan, başta ilk Meclis’in kurucuları 
olmak üzere, Merhum Tevfik İleri’yi, Mer-
hum Mahmut Celalettin Ökten’i, elbette 
Merhum Adnan Menderes’i; burada ismi-

İstanbul | 5 Aralık 2010 

Önder İmam Hatip Mezunları ve 
Mensupları Derneği 6. Kurultayı
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ni sayamayacağımız nice büyüğümüzü, 
ağabeyimizi rahmetle, şükranla yad ediyo-
rum.

Ben bugün burada sizlere değil, sizlerle 
birlikte aynı zamanda kendime hitap 
ediyorum. Ben bugün burada, sizlerin 
kalp atışlarına, sizlerin heyecanına tanık 
olduğum kadar, kendimle, kendi kalbimle 
muhabbet ediyor, kendi heyecanıma da 
tanık oluyorum. İmam Hatip Lisesi me-
zunu olmayı hayatım boyunca büyük bir 
gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım... 
Allah’ın izniyle, son nefesimi verinceye 
kadar da, imam hatipli olmanın gururunu, 
onurunu, şerefini üzerimde taşımaya de-
vam edeceğim. Bir tek tuğla koyanlara, bir 
tek harf öğretenlere, bu camianın başarısı 
için, Anadolu’nun her köşesinde dualar 
okuyan herkese, buradan, şahsım adına, 
milletim adına bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum.

Merhum Mahmut Celalettin Öktem ho-
camız, 1925 yılında İstanbul İmam Hatip 
Okulu’nda Arapça öğretmenliği yapmıştı. 
Nurettin Topçu, Celalettin Hocamızı, “O, 
geç kalmış bir Ebussuud Efendi, veya 
bir İbn-i Kemal’dir” diye tanımlamıştı... 
1950’lerin başında, bu büyük millet YE-
TER, SÖZ MİLLETİNDİR diye haykırdık-
tan hemen sonra, Mahmut Celalettin Ho-
camızın, dönemin bakanı Tevfik İleri’yle 
yaptığı görüşmeler neticesinde, 1951 sene-
sinde 7 yıllık imam hatip liseleri açılmıştı. 
Merhum Nurettin Topçu’nun, Celalettin 
Hoca ile ilgili anlattığı şu anekdot gerçek-
ten ibret vericidir: Bir tatil günü okula 
gittim diyor Nurettin Topçu... Celalettin 

hocayı, 70 yaşına gelmiş haliyle, okulun 
tuvaletlerini temizlerken buldum... “Ho-
cam, bu genç işidir, bırak gençler yapsın” 
dedim... Bana şu cevabı verdi: “Gençler, 
yaptıkları işlerle şahsiyetleri arasında 
irtibat kurarlar... Yarın tuvalet temizleyip 
okudum diyerek kompleks sahibi olurlar. 
Onları, gürbüz bir fidan gibi yetiştirmek 
bizim vazifemizdir...”

Evet... 1920’lerde, ardından 1950’lerde 
atılan o tohum, Celalettin Hoca’nın, onun 
gibi nice değerli şahsiyetin fedakarlıkları 
neticesinde bugün ulu bir çınara dönüştü. 
Ezanların Türkçe okunduğu bir dönem-
di... Kitapların yasaklandığı, yakıldığı bir 
süreçti. İnananların her türlü baskıya 
maruz kaldığı, sindirildiği zamanlardı. 
Maddenin ruhtan soyutlanmak istendiği, 
Anadolu’nun köklerinden koparılmaya ça-
lışıldığı günlerdi... Yılgınlığa kapılmayan, 
umutsuzluğa düşmeyen, kalbini karart-
mayan, bu millete inanan, gençliğe inanan 
fedakar insanlar, karanlığa bir mum yak-
mak, bir umut alevlendirmek için yürekle-
rini ortaya koydu. Ne güzel söylemiş Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek: 
 
Tohum saç, bitmezse toprak utansın. 

Hedefe varmayan mızrak utansın 

Hey gidi küheylan, koşmana bak sen

Çatlarsan, doğuran kısrak utansın... 

İşte, çatlamak uğruna, baskı uğruna, zu-
lüm uğruna yola çıkanlar, yolda her türlü 
engeli aşanlar, aydınlık bir nesil için canla-
rını ortaya koyanlar, Türkiye’nin bugünü-
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ne ve geleceğine ruh veren bir gençliği inşa 
etmeyi başardılar...

Yine diyor ki Necip Fazıl: Ustada kalırsa 
bu öksüz yapı, / Onu sürdürmeyen çırak 
utansın... O büyük insanların talebesi 
olarak, bu yapıyı öksüz bırakmadık, 
Anadolu’ya mahcup olmadık, bizim için 
dişinden tırnağından artıranlara mahcup 
olmadık, bize dua edenlere mahcup olma-
dık. Allah’ın izniyle Celalettin hoca gibi bu 
işe öncülük eden büyüklerimize mahcup 
olmadık ve inşallah da olmayacağız. İmam 
Hatip Lisesi’nin sıralarında okuduğumuz 
anlarda da, sonrasında da her türlü aşa-
ğılamaya, hakarete, baskıya, engellemeye 
maruz kaldık. Bize, CENAZE YIKAYICISI 
dediler... Bize taşralı dediler, köylü dediler, 
zenci dediler... Bize, siz doktor olamazsı-
nız, mühendis olamazsınız, kaymakam, 
vali, siyasetçi olamazsınız dediler. Bize, 
“MUHTAR BİLE OLAMAZSINIZ” dediler...

Allah’ın izniyle millete güvendik, ülkeye 
inandık, umutsuzluğu yanımıza yaklaştır-
madık, yılgınlığa kapılmadık ve her kade-
mede milletin teveccühüne mazhar olduk. 
Ben, İstanbul İmam Hatip’in, yatılı bölüm 
koğuşlarında, ranzaların arasında sessiz 
sessiz ağlayan nice arkadaşımı gördüm. 
Aylarca ailesinden harçlık alamayan, bir 
dilim ekmekle akşama kadar ayakta dur-
maya çalışan nice arkadaşa şahit oldum. 
Yüreği evlat hasretiyle yanan anaların 
gönderdiği yufkaları dürüm yaparak, ona 
gözyaşını katık ederek 7 yılı tamamlayan 
nice kardeşimiz oldu. Sabah giydiği ayak-
kabıyı, öğlen abisine veren çocuklar; bir 
ayakkabıyla iki öğrenciyi okutan aileler ta-

nıdık. Anadolu’nun, Trakya’nın hiç bilme-
diğimiz hanelerinden gelen yardımların 
nice talebeyi ayakta tuttuğuna bizzat tanık 
oldum. Bir tek evini, bir tek arsasını, İmam 
Hatip yapılsın diye bağışlayan, 81 vilayetin 
tamamında nice gönlü cömert insanlar 
dinledim. Yoksulluğa pes etmedik, dışlan-
mışlığa eyvallah demedik, aşağılayanlara 
prim vermedik; biz Anadolu’yuz dedik, biz 
Trakya’yız dedik, biz Türkiye’yiz dedik ve 
işte bugünlere ulaştık...

Ben bugün burada, şu hatırayı çok büyük 
bir gururla nakletmek istiyorum... Yıl 
1955... İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ve-
fa’daki ahşap okul binasının bahçesinde 
oynuyorlar... Matematik Öğretmeni Rasim 
Uslugil, bahçedeki çocukları topluyor... 
“Çocuklar, öğretmenler kurulu olarak 
karar aldık, sizlere bir duyurumuz var, 
hepinizi tebrik ediyoruz” diyor... İmam 
Hatip Lisesi’nin ilk mezunlarından Bekir 
Topaloğlu Hocamız, hatıranın devamını şu 
şekilde naklediyor: “Biz arkadaşlarla birbi-
rimize baktık ve merak ettik, ´acaba neden 
dolayı tebrik ediliyoruz?´ diye. Ardından, 
Uslugil hoca tekrar konuştu ve dedi ki: 
´Çocuklar, şu bahçenin kenarında elma 
ağacındaki meyveler günlerden beri ora-
da duruyor. Sizi izliyoruz ve bir tanesini 
bile koparmadınız.´ Gerçekten de okulun 
küçük bahçesinin etrafında evler vardı ve 
orada o evlerden birine ait elma ağacı var-
dı. Biz de o zaman yaklaşık 300-400 öğren-
ciydik. Dalları bahçemize sarkan o ağacın 
altında oynardık ama hiç kimse ağacın 
meyvesini koparmamıştı.”
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İşte İmam Hatip ruhu budur... İşte İmam 
Hatip terbiyesi budur... Biz, bu aziz mille-
tin yüreğinden koparıp verdiği, dişinden 
tırnağından artırdığı, aydınlık bir nesil 
umuduyla kendisi yemeyip bize gönderdi-
ği infaklarla bugünlere ulaştık. Ben, bütün 
bu camianın, emanetin ne demek oldu-
ğunu çok iyi idrak ettiğini biliyorum. Bü-
tün bu camianın, harama el uzatmaktan, 
milletin emanetine göz dikmekten nasıl 
sakındığını çok iyi biliyorum. İmam Hatip 
camiasının, yetimin hakkını korumakta, 
milletin tek kuruşunu kılı kırk yaran bir 
hassasiyetle muhafaza etmekte ne denli 
hassas olduğunu çok iyi biliyorum. İmam 
Hatip Çınarının büyümesinin birilerini 
rahatsız etme sebebi de esasen işte budur... 
Meslek Lisesi öğrencileri üniversite oku-
masın dediler... Meslek Lisesi mezunları 
mühendis olmasın, tıp fakültelerine, siya-
sal bilgilere, hukuk fakültelerine gitmesin 
dediler. Meslek Lisesi mezunları kamuda 
görev almasın, idareci olmasın, kayma-
kam, vali, milletvekili, bakan, başbakan 
olmasın istediler. 

Çünkü kapıcının çocuğunun okumasın-
dan rahatsız oldular. Yozgat’ın, Sivas’ın, 
Erzurum’un köylüsünün çocuğu gelip 
başımıza kaymakam olmasın dediler. 
Muş’un, Bitlis’in, Bingöl’ün çocukları vali-
lik yapmasın dediler. Aydın’ın, Muğla’nın 
İzmir’in yoksul varoşlarından mühendis 
çıkmasın, doktor çıkmasın, avukat, hakim, 
savcı çıkmasın istediler. Milletin emaneti-
ne, milletin hazinesine sahip çıkacak, onu 
büyük bir hassasiyetle koruyacak, kolla-
yacak, gözetecek Anadolu çocuklarının 
yetişmesinden hazzetmediler. Başörtüsü 

deyip kızları eve hapsetmek istediler... Kat-
sayı değip yoksulları köylerine sıkıştırmak 
istediler... Bu elitistlere, bu seçkincilere, 
bu statükoculara karşı eğitim mücadele-
mizden taviz vermedik. Onların istediğini 
yapmadık, köylerimize, taşraya, varoşlara 
mahpus olmadık. İmam Hatip Lisesi’ni 
bitirenler, üstüne Harvard’da, Oxford’da 
Cambridge’de üniversite okudular. Mes-
lek liselerini bitirenler, Boğaziçi’nde, 
ODTÜ’de, Bilkent’te eğitimlerine devam 
ettiler. Yoksul köy çocukları, yatılı okul-
lardan gelip, İstanbul’un, Ankara’nın, 
İzmir’in üniversitelerinde mastır yaptılar, 
doktora yaptılar.

Bütün aşağılamalara, bütün hakaretle-
re, bütün yasaklara rağmen; işte 8 yıldır 
Türkiye’yi büyütüyor, Türkiye’yi bölgenin 
en itibarlı ülkesi haline getiriyoruz. Yolsuz-
luğa, yoksulluğa, yasaklara karşı kararlı 
bir şekilde mücadele ediyor, Türkiye’yi 
kronik sorunlarından arındırmak için ter 
döküyoruz. Yıllarca gerici dediler, yıllarca 
yobaz yaftasını yakıştırdılar, Anadolu insa-
nını yıllarca en sakil şekilde yazdılar, çiz-
diler... İşte 8 yılda açtığımız 160 bin yeni 
derslikle, okullara gönderdiğimiz 750 bin 
bilgisayarla, 78 yeni üniversiteyle, bu ülke-
nin her bir çocuğuna sunduğumuz kaliteli 
eğitim imkanıyla bilime, eğitime verdiği-
miz önemi tartışmasız şekilde ispat ettik... 
Sanal korkulara, sanal tehditlere bizi mal-
zeme yapmak istediler... Avrupa Birliği ile 
katılım müzakerelerini başlatan biz olduk. 
Medeniyetler İttifakına öncülük eden biz 
olduk. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’nde 
elini, bedenini, yüreğini ortaya koyan 
biz olduk. Balkanlar’da, Kaf kasya’da, 
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Ortadoğu’da, Kabil’de, Bağdat’ta, Gazze’de, 
Kudüs’te hakkı söyleyen, hakkı savunan, 
hakkı tutup kaldıran yine biz olduk. Bizi 
farklı şekilde tanımlayanlar mahcup oldu-
lar, ama biz tevazudan asla taviz gösterme-
dik, kibire prim vermedik.

Biz, İmam Hatip sıralarında kardeşliği 
gördük, kardeşliği yaşadık, dayanışmayı, 
paylaşmayı adeta hücrelerimizde hisset-
tik. Bugün de kardeşlik diyoruz. Bugün 
de dayanışma diyoruz, paylaşma diyoruz. 
Bugün de hak diyoruz, hukuk diyoruz, 
adalet diyoruz. Hani diyor ya Üstat: Kökü 
ezelde ve dalı ebedde bir sistemin, aşkına, 
vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, 
idrakine sahip bir gençlik... Kim var? diye 
seslenilince, sağına ve soluna bakmadan, 
fert fert “ben varım” cevabını verici, her 
ferdi, “benim olmadığım yerde kimse 
yoktur” fikrini besleyici bir dava ahlakına 
kaynak bir gençlik... Ben bu salonda işte bu 
gençliği görüyorum... Ben bu salonda işte 
bu nesli görüyorum... 

Ve bugün burada, sizlere olduğu kadar ken-
dime de hitap ederken, sizlere ve kendime 
bir kez daha şu sözü veriyorum: Allah’ın 
izniyle, ne bu camianın, ne de bu milletin 
başını öne eğdirmedik, bundan sonra da 
asla eğdirmeyeceğiz. Size de, milletimi-
ze de mahcup olmadık, Allah’ın izniyle 
mahcup olmayacağız. Bir kez daha emeği 
geçenleri rahmetle yad ediyorum... Mekan-
ları cennet olsun, kabirleri nurla dolsun 
diyorum... Bir kez daha, dualarıyla, gözyaş-
larıyla, infaklarıyla bu neslin yetişmesine 
katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. 
Allah yar ve yardımcımız olsun, yolunuz, 

bahtınız açık olsun diyor, ÖNDER İmam 
Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği 
6’ıncı Genel kurulu’na başarılar diliyor, he-
pinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun...
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Ankara | 13 Aralık 2010 

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı Görüşmelerinin 

TBMM Genel Kurulu Açılış 
Konuşması

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor; 2011 
Mali Yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinin 
ülkemize, milletimize, demokrasimize ve 

en önemlisi de ekonomimize hayırlı olma-
sını diliyorum. 2011 yılı bütçesiyle, 60’ıncı 
Hükümet olarak dördüncü bütçemizi; 58, 
59 ve 60’ıncı Hükümetler olarak da 9’uncu 
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bütçemizi bugün TBMM Genel Kurulu’nda 
görüşmeye başlıyoruz. Görüşmelerin yapı-
cı bir ortamda geçmesini, katkı verici bir 
anlayışla sürdürülmesini, karşılıklı anlayış 
ve nezaketin asla elden bırakılmamasını 
özellikle temenni ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

2011 Bütçesi’nin temel özelliklerini Mali-
ye Bakanımız sunuş konuşmasında bütün 
ayrıntılarıyla aktardı. Ben burada ayrıntı-
lara girmeyeceğim... Ancak şu kadarını be-
lirtmekte fayda görüyorum: AK Parti ikti-
darı tarafından bundan önce hazırlanmış 
olan 8 bütçe gibi, 9’uncu bütçe de, GÜÇLÜ 
TÜRKİYE VİZYONU’yla uyumlu bir büt-
çedir. 2011 Bütçesi, toplumsal duyarlılığı 
olan, sosyal yönü kuvvetli, dezavantajlı 
grupları gözeten, üretimi, yatırımı, ticare-
ti, ihracatı destekleyen bir bütçedir. 2011 
Bütçesi, işçi, esnaf, memur, çiftçi, emekli, 
öğrenci, yatırımcı ve sanayiciler gibi tüm 
kesimlerin ihtiyaçlarını, sorunlarını dik-
kate alan, özellikle ücretli kesimin alım 
gücünü artıran bir bütçedir.

Bu bütçemizde de bölgesel kalkınmaya, 
sosyal katılımcılığa önem verilmiştir. 
2011 Bütçesi, vatandaştan aldığını vatan-
daşa veren bir bütçe olduğu kadar, birlikte 
kalkınmayı, hakça paylaşmayı hedefleyen, 
yarınları düşünen, geleceği tasarlayan bir 
bütçedir. En önemlisi de, 2011 Haziran 
ayında Genel Seçimler yapılacak olmasına 
rağmen, bugün görüşmeye başladığımız 
Bütçe, seçimden etkilenmeyen, seçim ne-
deniyle popülizme başvurmayan, seçim 
var diyerek hedeflerinden vazgeçmeyen 

bir bütçedir. Türkiye’de, AK Parti iktidar-
larıyla birlikte, seçim ekonomisi kavramı 
tedavülden kalkmıştır. Zira seçim ekono-
misi ve popülizm, açık açık milletin kay-
naklarını çar çur etmek, milletin emaneti-
ne haksızlık etmektir.

Türkiye bunu defalarca yaşadı ve çok 
ağır bedeller ödedi değerli milletvekilleri. 
Siyaseti, kendileri ve yakın çevreleri için 
bir geçim kaynağı, bir ikbal vesilesi olarak 
görenler, kendi hırsları uğruna defalarca 
Türkiye ekonomisinin dengeleriyle oyna-
dılar. Merkez Bankası’na talimat verildi, 
karşılıksız para basıldı. Çeşitli toplum 
kesimlerine, bedeli, sonuçları, faturası hiç 
hesaba katılmadan bol keseden dağıtıldı. 
Tedbirler ertelendi, mali disiplin delik 
deşik edildi, para politikaları rafa kaldırıl-
dı, popülist vaatler havada uçuştu. Seçim 
öncesinde geçici bir rahatlık yaşayan 
milletimiz, seçimin hemen ardından, bu 
savurganlığın faturasını çok ağır şekilde 
ödedi. Enflasyon bu ülkede üç haneli ra-
kamlara kadar yükseldi. Bütçe açığında 
rekorlar kırıldı. Faizler astronomik sevi-
yelere tırmandı. Arka arkaya gelen zamlar, 
isabetsiz tedbirler neticesinde milletin 
beli büküldü, adeta kaşıkla verilen, kep-
çeyle geri alındı.

8 yıllık iktidarımız boyunca, enf lasyon 
yoluyla, faiz yoluyla, karşılıksız para 
basmak yoluyla milletimizin emeğine ve 
ekmeğine göz diken politikalardan özenle 
sakındık. Yüzde 30 seviyesinden aldığı-
mız enflasyon, 2009 yılı sonunda yüzde 
6.5 seviyesine gerilerken, 2010 yılı Kasım 
ayında yüzde 7.3 oldu ve tek haneli düşük 
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enflasyon bu yıl da muhafaza edildi. Yüzde 
63 seviyesinden devraldığımız faiz oranı, 
yüzde 7 seviyesine kadar geriledi. Yani 
milletimizin emeği korundu, ekmeği ko-
rundu, ülkenin kaynakları, vatandaşın alın 
teri muhafaza edildi. 2002 yılından sonra, 
2 yerel seçim, bir genel seçim, 2 halkoy-
laması ve bir cumhurbaşkanlığı seçimini 
yaşadık.

Dikkatinizi çekiyorum, hiçbir seçim dö-
neminde mali disiplin bozulmamış, piya-
saların güveni sarsılmamıştır. Bugün de 
aynı şekilde, genel seçime 7 ay kalmasına 
rağmen, Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine 
güven had safhada devam etmektedir. Sa-
dece bir gösterge, İstanbul Menkul Kıymet-
ler Borsası endeksi, piyasaların para poli-
tikalarına ve mali disipline olan güvenini 
göstermeye yetiyor: 2002 yılında ortalama 
10 bin olan endeks, son haftalarda 70 bin 
seviyesini görerek rekor kırmıştır. Bakınız 
değerli milletvekilleri... Bizim iktidara gel-
diğimiz dönemde, 2002 yılında, kamuoyu 
yoklamalarında en az güvenilen kurum 
olarak siyaset kurumu çıkıyordu. İleri yaş 
grubunda olduğu kadar, genç nesil nezdin-
de de, siyaset kirli bir iş olarak görülüyor, 
siyasete, siyasetçiye, siyaset kurumuna 
güvenilmiyordu. Siyasetçi, sokağa çıkmaya 
korkuyor, ben siyasetçiyim demeye çekini-
yordu. Siyaset yalanla, siyaset yolsuzlukla, 
siyaset sözünden dönmekle, çark etmekle, 
U dönüşü yapmakla, sabah söylediğini 
akşam yalanlamakla özdeş tutuluyordu. 
İktidara gelmek için, pervasızca atıp tutan-
lar, Kaf Dağı’nın ardındakini vaat edenler, 
her yolu mubah görenler, ilkeleri rafa kal-
dıranlar; aynada kendilerine baktıklarında 

yüzleri kızarmasa da, milletin aynasında 
mahcup olurlar ve her zaman mahcup ol-
muşlardır.

Birilerinin şuuraltı böyle şekillenmiş ola-
bilir. Birileri, bugün hala siyaseti bir yol-
suzluk, bir usulsüzlük, kayırma, imtiyaz 
vesilesi olarak görüyor, şuuraltındaki bu 
anlayışı siyasete egemen kılmaya çalışı-
yor olabilir. Ben şunu büyük bir gururla, 
büyük bir samimiyetle ifade etmek istiyo-
rum. Milletimizin teveccühüne, takdirine, 
itimadına dayanarak şunu açık açık söylü-
yorum: AK Parti, siyaseti temize çeken bir 
partidir, siyaseti farklı bir partidir, siyaset 
ile yolsuzluğu, siyaset ile popülizmi birbi-
rinden ayırmış, birbirinden uzaklaştırmış 
bir partidir. AK Parti, siyasete güveni yeni-
den tesis etmiş, siyasete itibarını iade etmiş 
bir partidir. Bizim siyasetimiz, bizim siya-
set anlayışımız bu ülkeye 8 yıl önce hakim 
olan siyaset tarzından tamamen farklı bir 
yerde durmaktadır. Biz en başından itiba-
ren büyük düşünüyor, büyük hedefler be-
lirliyor ve bu büyük hedeflere ulaşmak için 
de büyük adımlar atıyoruz. Biz Türkiye’nin 
potansiyeline, dinamizmine inanıyor ve 
8 yıldır bunun gereğini yapıyoruz. Tari-
himizle, kültürümüzle, medeniyetimizle 
çok büyük olduğumuzun bilincindeyiz. Bu 
bölgede, bu coğrafyada, çok uzun süreler 
tarihe yön verdiğimizin, tarih yazdığımı-
zın bilincindeyiz. Biz, ufku olan, idealleri 
olan, büyük gayeleri, büyük vizyonu olan 
bir millet olduğumuzun idrakindeyiz. Bu 
ülkeye, bu millete biçilen elbisenin dar 
olduğunu, artık dar geldiğini biliyor, engel-
leri aşarak, zincirleri kırarak, prangalardan 
kurtularak geleceğe yürüyoruz.
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Hamaset edebiyatı yapmıyorum... Eğer 
inanmayanlar varsa, onlara Balkanlar’da 
bugünkü Türkiye’nin imajını iyi okumala-
rını tavsiye ediyorum. Eğer inanmayanlar 
varsa, onlara Kafkasya’da, Ortadoğu’da, 
Afrika’da, Avrupa’daki Türkiye imajını 
doğru okumalarını tavsiye ediyorum. Ben 
Mardin’de gördüğüm, Aydın’da, Siirt’te, 
Sivas’ta, Konya’da gördüğüm coşkuyu, 
heyecanı, aynı şekilde Kosova Prizren’de, 
aynı şekilde Lübnan AYDAMUN’da gör-
düm. Trabzon’da, Antalya’da, Van’da, 
Bingöl’de gördüğüm heyecanı, umudu, se-
vinci, Saraybosna’da, Dakka’da, Karaçi’de, 
Paris’te, Brüksel’de, Berlin’de gördüm. Şu 
geçtiğimiz 8 yıldır, benim gurbetçi kar-
deşim, benim soydaşım, benim vatanda-
şım, gittiği her yerde göğsünü gere gere 
Türk’üm diyor, göğsünü gere gere Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söylüyor. 
Benim her bir kardeşim, cebindeki pasa-
portunu, cebindeki Türk Lirası’nı artık 
gururla, şerefle taşıyor. Türkiye, Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerini kararlı-
lıkla yürütürken, Avrupa kurumlarıyla bü-
tünleşirken, Avrupa standartlarını en güç-
lü şekilde buraya taşırken, aynı zamanda 
Ortadoğu ile, Afrika ile, Balkanlarla hasret 
gideriyor, vizeleri kaldırarak bu bölgelerle 
kucaklaşıyor ve işbirliğini artırıyor.

İşte size sadece bir kaç veri: 2002 yılında 
Suriye’ye ihracatımız 267 milyon dolardı, 
2009 sonunda 1.4 milyar dolar oldu. 2003 
yılında Irak’a ihracatımız 829 milyon do-
lardı, 2009 sonunda 5 milyar dolara yük-
seldi. Rusya’ya ihracatımız 2002 sonunda 
1 milyar 172 milyon dolar iken, 2009 so-
nunda 3 milyar dolara çıktı. Yunanistan’a 

2002 yılında 590 milyon dolar ihracat ya-
pıyorduk, 2009 sonunda 1.6 milyar dolar 
ihracat yapar hale geldik... İşte dostluğun 
neticesi budur, dayanışmanın neticesi 
budur, “sıfır sorun” anlayışının sonucu 
budur... Biz kazanıyoruz, komşularımız 
kazanıyor, bölgemiz kazanıyor, halkları-
mız kazanıyor. Bu bölgede, Türkiye’nin 
çabalarıyla, barış kazanıyor, dayanışma 
kazanıyor, huzur ve istikrar kazanıyor. 
Dün, başkenti Ankara’nın köylerine yol 
götüremeyen bir Türkiye vardı; bugün 
Ankara’nın da, Hakkari’nin de, Edirne’nin 
de köylerine yol götürmüş, su götürmüş 
bir Türkiye var. Dün, ALAN bir Türkiye 
vardı; bugün dünyanın her yerine yardım 
elini uzatan, Kızılay’ıyla, TİKA’sıyla, sivil 
toplum örgütleriyle yaraları saran, yani 
veren, yani elini uzatan bir Türkiye var. 
Sadece şu son 4 yılda, diğer ülkelere yap-
tığımız resmi kalkınma yardımlarımız 
yıllık ortalama 700 milyon doları aştı. 
Sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün 
yardımlarıyla birlikte, Türkiye son 4 yılda, 
dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine yıllık 
ortalama 1.5 milyar dolar yardım sağladı.

Yerelde de güçlüyüz, küreselde de güçlü-
yüz. Köylerimizi, ilçelerimizi, illerimizi 
hizmetle, eserlerle buluştururken, yerele 
sıkışmıyor, kendimizi dünyadan soyutla-
mıyoruz. Tıpkı Mevlana’nın dediği gibi, 
bir ayağımızı buraya, Türkiye’ye basıyor, 
sağlam basıyor, diğeriyle bir pergel misali 
dünyayı kucaklıyoruz. Sloganlarla, içi boş 
vaatlerle, içi boşaltılmış kavramlarla ha-
reket etmiyoruz. Hayalleri gerçeğe dönüş-
türüyor, kavramlara anlam kazandırıyor, 
demokrasiye, milliyetçiliğe, halkçılığa en 
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ideal anlamda, somut karşılıklar bulma-
nın mücadelesini veriyoruz. Milliyetçilik 
ülkeyi büyütmektir, ülkenin itibarını 
büyütmektir, millete hizmet üretmektir. 
Milliyetçilik, proje üretmektir, plan üret-
mektir, ekonomiyi geliştirmektir, iç ve dış 
politikaya vizyon kazandırmak, milli de-
ğerleri yüceltmek, milli kültürü yaşatmak, 
bizi biz eden değerleri muhafaza etmektir. 
Milliyetçilik yol yapmaktır, okul açmaktır, 
hastane inşa etmektir, konut inşa etmektir, 
şehirleri, evleri doğalgazla buluşturmak, 
hızlı tren hatları döşemek, Türkiye’ye 
ufuk açmak, aydınlık bir kapı aralamaktır. 
79 yılda bu ülkede yapılan bölünmüş yol 
uzunluğu 6 bin 101 kilometre... Bizim 8 
yılda inşa ettiğimiz bölünmüş yol uzunlu-
ğu 13 bin 375 kilometre. Bu bölünmüş yol-
lar, 153 milyon saat tasarruf sağlıyor ve 4.8 
milyar TL ülkenin kasasında kalıyor. Bu 
yollar, 649 milyon litre yakıt tasarrufu sağ-
lıyor ve 2.1 milyar TL benim vatandaşımın 
cebinde kalıyor. Geçen yıl Ankara Eskişe-
hir hızlı tren hattını tamamladık, bu hafta 
Ankara Konya hızlı tren deneme seferleri-
ni başlatıyoruz. İstanbul’u, Bursa’yı, Sivas’ı 
hızlı trene kavuşturmak için yoğun şekilde 
çalışıyoruz. Havayolunu halkın yolu yap-
tık. Türkiye’nin denizlerini keşfetmesini 
sağladık. 8 yılda 160 bin derslik açtık, 750 
bin bilgisayarı okullara gönderdik, 80 yeni 
üniversite kurduk. Sağlık hizmetini ülke-
nin en ücra köşelerine kadar, hem de son 
derece kaliteli biçimde ulaştırdık.

Ülkesini ve milletini sevmek işte budur... 
Milliyetçilik, vatandaşın ayağına eğitim 
hizmetini, sağlık hizmetini, adaleti, emni-
yeti ulaştırmaktır ve biz bunu yaptık, bunu 

yapıyoruz. Sadece Türkiye içinde değil, Mo-
ğolistan Karakurum’dan Saraybosna’ya, 
Kırım’dan Kudüs’e kadar nerede ata yadi-
garı varsa, nerede bize ait kültürel miras 
varsa sahip çıkıyor ve onarıyoruz. Şuraya 
özellikle dikkatlerinizi çekiyorum: Türki-
ye, bizim dönemimizde, savunma sanayin-
de ilkleri başardı. 8 yılda 20 milyar dolar 
tutarında modernizasyon projesi yürüttük 
ve bu projelerin yüzde 90’ını Türkiye’den, 
kendi sanayimizden, kendi imkanlarımız-
dan temin ettik. Milli Piyade Tüfeğimizin 
atış denemeleri başladı. 2011 yılından iti-
baren Türkiye artık kendi piyade tüfeğini 
seri olarak üretmeye başlıyor. ALTAY adı 
altında, bütün alt sistemleriyle ilk defa 
Türkiye modern bir tankın üretimine baş-
lıyor. Şu anda prototip imalatına başladık. 
ANKA adı altında, insansız hava aracının 
prototip tasarımına ve imalatına başladık. 
Türkiye, ABD ve İsrail’den sonra insansız 
hava aracı üreten dünyadaki üçüncü ülke 
oluyor. Türkiye’nin ilk savaş gemisini, 
MİLGEM’i tamamıyla kendi öz kaynakla-
rımızla inşa ettik. Yine bizim ürettiğimiz 
ATAK Helikopterleri 2011’de testlere baş-
lıyor. Kendi imalatımız olan GÖKTÜRK 
Uydusu’nu 2012’de uzaya gönderiyoruz. 
Başta F-16 olmak üzere, F-4, C-130 ve T-38 
uçaklarımız, Sikorsky helikopterlerimiz 
ve Leopard tanklarımız, bizzat kendi sana-
yimiz tarafından, yerli sanayi tarafından 
ülkemizde modernize ediliyor. Dünyadaki 
100 büyük savunma sanayi kuruluşu ara-
sında artık Türkiye de var. Malezya’nın 
Zırhlı tekerlekli araçlarını, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin sahil güvenlik botlarını, 
Suudi Arabistan’ın zırhlı araç moderni-
zasyonunu, Hollanda’nın alçak irtifa hava 
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savunma sistemini, Pakistan’ın F-16 mo-
dernizasyonunu, Güney Kore’nin pilot eği-
tim simülatörünü biz üretiyoruz, Türkiye 
üretiyor, Türk firmaları üretiyor.

Türkiye işte bu seviyelere geldi... Küresel 
kriz sürecinde, Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ile yeni bir stand-by anlaşması yap-
madık. Birçok gelişmiş Avrupa ülkesi, bir-
çok gelişmiş ekonomi IMF önünde sıraya 
girerken, müzakere yaparken, biz, IMF’in 
şartlarını kabul etmedik ve bir stand by 
anlaşmasına gerek görmedik. Küresel bir 
krizi, hem de ağır bir krizi, kendi öz kay-
naklarımızla, kendi becerimizle, kendi 
imkanlarımızla aştık. Yolsuzluk yolsuzluk 
diyerek, elinde aslı astarı olmayan belge-
leri sallayanlara, dedikodulardan medet 
umup yolsuzluk iftirası atanlara, yabancı 
diplomatların art niyetli iddialarını kendi 
hükümetlerine karşı kullananlara, ben, 8 
yılın hizmet dökümünü, 8 yılın eserlerini 
ithaf ediyorum. Yolsuzluğun olduğu yerde 
13 bin 375 kilometre bölünmüş yol olmaz. 
Yolsuzluğun olduğu yerde hızlı tren hat-
ları olmaz. Yolsuzluğun olduğu yerde 160 
bin derslik, 80 üniversite olmaz. Yolsuzlu-
ğun olduğu yerde 1.807 sağlık tesisi, 263 
hastane, 224 ek bina inşa edilmez. 1995-
2002 arasında üretilen sağlık tesisi alanı 
1.1 milyon metrekare; bizim dönemimizde 
üretilen tam 4 katı, 4.4 milyon metrekare. 
130 Adalet Sarayı olmaz. Biz geldiğimizde 
Türkiye’de sadece 9 şehirde doğalgaz var-
dı. Yolsuzluğun olduğu yerde doğalgazın 
ulaştığı şehir sayısı 66’ya yükselmez. 8 
yılda 11 milyar 750 milyon TL doğrudan 
sosyal yardım yaptık. Yolsuzluğun olduğu 
yerde ihtiyaç sahipleri bu kadar gözetil-

mez. Tarımda çiftçilere verdiğimiz destek 
36 milyar TL oldu, Yolsuzluğun olduğu 
yerde çiftçi alın terinin karşılığını bu ka-
dar alamaz. Yolsuzluğun olduğu yerde 470 
bin konut olmaz. 

Çünkü geçmişte yolsuzluk vardı ve bunlar 
olmadı. Yolsuzluğa karşı dik duruşumuz-
la, hassas duruşumuzla biz tüm bu rekor 
seviyeleri yakaladık. Biz bugüne takılıp 
kalmıyoruz. Biz gündelik politikaların 
peşinde değiliz. Geleceği düşünüyor ve 
geleceği bugünden şekillendirmenin mü-
cadelesini veriyoruz. Eğitime verdiğimiz 
destek, eğitime ayırdığımız bütçe bunun 
en somut ifadesi... Aynı zamanda Araştır-
ma Geliştirmeye ayrılan pay, Türkiye’nin 
geleceğe nasıl yatırım yaptığını net şekilde 
ortaya koyuyor. 2003 yılında Türkiye’de 
Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı 
binde 4.8 seviyesinde idi. Şu an binde 8,5 
seviyesine ulaştık. Avrupa Birliği ülkele-
rinden Bulgaristan’da bu oran bindelik 
dilimlerle ifade ediyorum, 4.9, Letonya’da 
6.1, Romanya’da 5.8, Slovakya’da ,47. 
Avrupa’da Ar-Ge’ye ayrılan pay düşüyor, 
bizde hızla artıyor. İşte fark bu... Türkiye 
genelinde, Ar-Ge harcamaları 2002 yılında 
2.9 milyar TL iken, 2009 yılında 8,5 milyar 
TL’ye çıktı; yani üç kat arttı. Türkiye, 2003-
2008 arasında, OECD ülkeleri arasında, 
Ar-Ge harcamalarını en hızlı artıran birin-
ci ülke oldu. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri...

Dünya, son yüzyılın en büyük küresel kri-
ziyle başetmek için, krizden kurtulmak, 
krizin etkilerini telafi etmek için yoğun bir 
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mücadele içinde. Türkiye’nin küresel fi-
nans krizi karşısında nasıl bir performans 
sergilediğini ve bugün hangi konumda ol-
duğunu arkadaşlarımız ayrıntılarıyla ifade 
ettiler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum: 
Bölgesel ve küresel siyasi meselelerde söy-
leyecek sözümüz olduğu gibi, küresel eko-
nomi noktasında da dünyaya söyleyecek 
sözlerimiz, önerilerimiz, tavsiyelerimiz, 
eleştirilerimiz var. Türkiye şu anda dünya-
nın en büyük 17’inci ekonomisi konumun-
da. Dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
olarak, G-20 zirvelerinde, IMF ve Dünya 
Bankası toplantılarında, tüm uluslararası 
platformlarda biz uyarılarımızı yaptık. 
Adaletin ve hakça paylaşımın, sadece siya-
si meselelerde değil, ekonomik sahada da 
acilen gözetilmesi hususunu muhatapları-
mıza her fırsatta ifade ettik. Küresel krizin 
nedenlerinin iyi okunması, yeni krizler 
yaşanmaması için acil tedbirlerin mutlaka 
alınması gerektiğini söyledik ve bu tedbir-
lerin uygulanmasında ısrarcı olduk. Sınır-
sızca, sorumsuzca, hırsla kazanma arzu-
sunun dünyayı felakete sürükleyeceğini, 
gelir dağılımındaki uçurumun açılmasıyla 
daha büyük küresel sorunların ortaya çı-
kacağını dile getirdik. 

Şu anda da, küresel krizin etkilerinin 
yavaşladığı bir süreçte, Avrupa Birliği’ne 
ve diğer gelişmiş ekonomilere, yeni ve 
daha büyük krizlerin yaşanmaması için, 
mesajların iyi okunması gerektiğini, yeni 
tedbirlerin alınması gerektiğini ifade edi-
yoruz. 2009 yılında, bir önceki yıla göre 
küresel ticarette yüzde 11 oranında daral-
ma yaşandı. Bu yıl küresel ticarette yüzde 
11.4 gibi bir büyüme bekleniyor. Ki bu da 

ancak zararları telafi edecek bir büyüme 
oranı. Yüksek oranlı büyümenin devam 
edebilmesi için, küresel ölçekte ticaretin 
artırılması, korumacılıkla daha etkin şekil-
de mücadele edilmesi elzem hale gelmiştir. 
Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde, mali 
disipline ilişkin endişeler giderek artıyor, 
bütçe açığı ve borç stoku bir risk olarak 
ortaya çıkıyor. Kamu maliyesi sorunlu 
olan ülkelerin orta vadeli bir mali program 
ortaya koymalarını bekliyoruz. Birçok 
Avrupa ülkesinin son dönemde yaşadık-
ları rekabet gücündeki ciddi zayıflamaya 
çare bulmaları gerektiğini buradan bir kez 
daha hatırlatıyoruz. Türkiye’nin AB üyeli-
ğine kısır bir perspektiften bakan, mesele-
ye siyasi olarak, ideolojik olarak yaklaşan 
ülkeler, Türkiye’nin ekonomik performan-
sını dikkatle izlemeli, son 8 yılda yaptığı-
mız yapısal reformları örnek almalıdırlar.

Değerli milletvekilleri...

Türkiye ekonomisine ilişkin 8 yıl boyunca 
en sık işittiğimiz eleştiri şu olmuştur: Kü-
resel ekonomide her şey iyi gidiyor, sıcak 
para bolluğu var, küresel ticaret artıyor, 
dolayısıyla Türkiye de bu iyi gidişten et-
kileniyor. Türkiye’nin ekonomide kendi 
imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla hızlı 
şekilde büyüyeceğine inanmak isteme-
yenler, ekonomideki iyileşmeyi harici 
etkenlerde aramayı ısrarla sürdürdüler. Şu 
anda, küresel kriz karşısında Türkiye’nin 
gösterdiği direnç, Türkiye’nin ne kadar 
sağlam, sağlıklı, dirençli bir ekonomiye sa-
hip olduğunu da tartışmaya mahal bırak-
maksızın ispat etmiştir. Şimdi de bizi, son 
derece insafsız bir biçimde küresel krizi iyi 
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yönetememekle itham edenler var. Bugün 
hala küresel krizin teğet geçmediğini iddia 
edecek, benim bu ifademle alay etmeyi 
sürdürecek kadar küresel gelişmelere bi-
gane olanlar var. Onlara, şu karşılaştırma-
ları özellikle hatırlatmak istiyorum: 2010 
yılının ilk üç çeyreğine baktığımızda dün-
yanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasın-
da bulunan Türkiye, Avrupa’da ve OECD 
ülkeleri arasında da en hızlı büyüyen eko-
nomi olma başarısını gösterdi. IMF, 2010 
yılı için Türkiye’nin yüzde 7.8 oranında 
büyüyeceğini tahmin ederken, OECD ise 
yüzde 8.2 oranında büyüyeceğimizi öngö-
rüyor. Aynı şekilde Avrupa Komisyonu da 
Türkiye’nin 2010 yılında yüzde 7.5 oranın-
da büyüyeceğini tahmin ediyor. Biz ise çok 
daha mütevazı davrandık ve 2010 yılı için 
kendimize yüzde 6.8 büyüme oranını esas 
aldık. 2010 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 
8,9 oranında büyüme kaydetmiş durum-
dayız. 2010 yılı için bütçe açığımızın milli 
gelirimize oranını biz yüzde 4 olarak he-
defledik. IMF 2010 yılında bütçe açıkları-
nın milli gelire oranlarının, ABD’de yüzde 
11.1, Japonya’da yüzde 9.6, 27 AB ülkesin-
de ortalama yüzde 6.9, Polonya’da yüzde 
7.4, İrlanda’da yüzde 17.6 ve Yunanistan’da 
ise yüzde 7.9 olacağını tahmin ediyor. Tek-
rar ediyorum, Türkiye için hedef, yüzde 4. 

Küresel krizin en ağır etki yaptığı alan-
lardan bir tanesi de istihdam... En son 
Ağustos dönemine ait istihdam ve işsizlik 
verileri açıklandı. Buna göre işsizlik ora-
nı 2 puan düşerek yüzde 13.4’ten yüzde 
11.4 seviyesine indi. Bu dönemde istih-
dam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı 
dönemine göre 1 milyon 87 bin kişi arttı. 

Avrupa’da, 2 puanlık düşüş ile işsizliği en 
hızlı azaltan ülke konumundayız. Birçok 
Avrupa ülkesinde işsizlik artmaya devam 
ederken Türkiye rekor sayılabilecek se-
viyelerde işsizliğini düşürüyor. Örneğin 
Ağustos döneminde Litvanya’da işsizlik 4 
puan artarak yüzde 17.8’e, Bulgaristan’da 
2.8 puan artarak yüzde 9.5’e, Slovakya’da 
1.8 puan artarak yüzde 14.1’e çıkmıştır. 
Aynı şekilde işsizlik İspanya’da 1.9 puan 
artarak yüzde 19.8’e ulaşmış ve İrlanda 
Cumhuriyeti’nde 1.4 puan artarak yüzde 
14.3 düzeyine gelmiştir. 27 AB ülkesinin 
ortalamasına baktığımızda ise işsizlik 0.4 
puan artarak yüzde 9.3’e ulaşmış, yine aynı 
dönemde ABD’de işsizlik sadece 0.1 puan 
düşerek yüzde 9.5 olarak gerçekleşmiştir. 
2010 yılı için daha önce yüzde 49 olarak 
öngörülen kamu borç stokunun Milli 
Gelire oranının yüzde 42.3 seviyesinde 
gerçekleşmesini bekliyoruz. 2010 yılında 
Türkiye Avrupa’da en düşük borç stoku se-
viyesine sahip ülkelerden biri konumuna 
ulaştı. Bu yıl sonu itibariyle kamu borç sto-
kunun Milli Gelire oranının ABD’de yüzde 
93, Japonya’da yüzde 226, İtalya’da yüzde 
118, Yunanistan’da yüzde 130, Belçika’da 
yüzde 100 seviyesinde gerçekleşmesinin 
beklendiğinin altını çizmek isterim. Kü-
resel kriz ortamında birçok ülke hazinesi 
IMF kaynaklarına başvururken ve merkez 
bankalarından destek alırken, biz IMF’le 
stand-by anlaşması yapmadık. IMF’e olan 
borçlarımızı öderken Merkez Bankası ve 
Kamu Bankalarına olan yükümlülükleri-
mizi de yerine getirdik.

Şimdi çıkıp, küresel kriz karşısında 
Türkiye’nin başarısını hazmedemeyen-
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lere, çok daha ilginç üç göstergeyi daha 
buradan sunmak isterim: 2010 yılında, biz 
sadece küresel krizin etkilerini savmakla 
kalmadık, 2001 krizinin o derin etkilerini 
de telafi etmeye devam ettik. Yani biz şu 
anda sadece küresel krizle başetmiyoruz, 
Türkiye’ye ağır fatura ödeten 2001 kri-
zinin de etkilerini telafi ediyoruz. 2001 
krizi sonrasında, Merkez Bankası’na ihraç 
edilmiş olan 18,8 milyar TL tutarındaki 
nakit dışı devlet iç borçlanma senedini, 
2010 yılında yapılan 8 milyar TL’lik itfay-
la tamamen ödemiş oluyoruz. Yine 2001 
krizi sonrasında Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası’na ihraç edilen nakit dışı senetlere 
ilişkin olarak 2010 yılı içerisinde toplam 
5.6 milyar TL anapara ödemesi yaptık. 
IMF’e 23.5 milyar dolar borç devralmıştık. 
Şu an itibariyle borç miktarını 6 milyar do-
lara düşürmüş durumdayız. 2013 yılının 
Mayıs ayında IMF’e borcumuzu tamamen 
ödemiş olacağız. Merkez bankamızın re-
zervi biz görevi devraldığımızda 27 milyar 
dolardı. Şu anda 79 milyar dolar. İşte ema-
nete sahip çıkmak budur… İşte vatandaşın 
hakkına, hukukuna sahip çıkmak budur… 
Sadece küresel krizi aşmakla kalmıyoruz; 
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin 
bu ülkeye yüklediği ağır faturaları da öde-
dik ve ödüyoruz.

Türkiye’nin borcu arttı, borç yükü arttı di-
yenlere sesleniyorum... Hayır, Türkiye’nin 
borcu, borç yükü artmıyor, tam tersine 
Türkiye on yıllar öncesinden devraldığı 
borçları dahi bugün başarıyla ödüyor ve 
kapatıyor. Biz Türkiye’nin borç yükünü ar-
tırmıyor, tersine bizden öncekilerin o ağır 
borçlanmalarını da ödüyoruz. Küresel 

ekonomi karşısında gösterdiğimiz başarılı 
performansı teyit eden bir başka önemli 
gelişme de kredi notları... 2009 yılında, 
birçok ülkenin kredi notlarının düşürül-
düğü bir ortamda, ülkemizin kredi notu 
iki kademe birden artırıldı. Küresel eko-
nomide yaşanan belirsizliklere rağmen, 
2010 yılında da ülkemizin kredi notunda 
ve kredi notu görünümünde artırıma gi-
dildi. Son olarak, 24 Kasım 2010 tarihinde 
bir kredi derecelendirme kuruluşu daha 
ülkemizin kredi notu görünümünü dura-
ğandan pozitife yükseltti. Uyguladığımız 
politikalar sonucunda ekonomimizin son 
dönemde göstermiş olduğu güçlü perfor-
mans ve açıkladığımız yeni Orta Vadeli 
Program ile önümüzdeki dönemde de 
kredi notumuzun daha iyi noktalara gel-
mesini bekliyoruz.

Şundan aziz milletimin de emin olmasını 
istiyorum: Ekonomimizde 2010 yılında 
kaydedilen olumlu performans, hız kes-
meden önümüzdeki dönemde de devam 
edecek. Birçok ülkenin uzun süre düşük 
büyüme beklediği bir süreçte biz açıkladı-
ğımız Orta Vadeli Program’la 2011-2013 
döneminde yıllık ortalama büyüme hızını 
yüzde 5’in altına düşürmemeyi hedefliyo-
ruz. Ekonomik büyüme ve işgücü piyasası-
na ilişkin hayata geçireceğimiz reformlar-
la tarım sektörü dışında en az 1.5 milyon 
kişilik ilave istihdam oluşturulmasını 
öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu 
hedeflere ulaşma yönünde ilerlerken, enf-
lasyonun yüzde 5 civarına inmesini, cari 
işlemler açığının Milli Gelire oranının ise 
ortalama yüzde 5.2 düzeyinde gerçekleş-
mesini öngörüyoruz. Ayağımızı yere son 
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derece sağlam basıyoruz. Tekrar ediyo-
rum: Seçim ekonomisine, popülizme asla 
tevessül etmiyoruz. Ve gururla ifade edi-
yorum: Dünyada parmakla gösteriliyor, ör-
nek gösteriliyor, dünyanın ekonomide de 
yükselen yıldızı olmaya devam ediyoruz. 

Şimdi şu tabloya da dikkatlerinizi çekiyo-
rum değerli arkadaşlarım... Avrupa Birliği 
üyesi olan Portekiz, 2013 yılına kadar me-
mur maaşlarını sadece enflasyon oranında 
artırma kararı aldı. Kamu çalışanı sayısını 
azaltıyorlar, sosyal yardımları kısıyorlar, 
teşvikleri kaldırıyorlar ve birçok yatırımı 
askıya aldılar. İngiltere çok ciddi vergi 
artışları getirdi. İspanya emeklilik yaşını 
65’ten 67’ye çıkarıyor, 2010 yılında kamu 
çalışanlarının maaşında kısıntıya gidiyor, 
2011’de ücretlere zam yapmıyor. Alman-
ya personel sayısını 40 bin kişi azaltmayı 
tartışıyor, yeni vergiler getiriyor ve sosyal 
yardımları kısıyor. Yunanistan, 1.8 milyar 
avro sosyal güvenlik kısıntısını, emekli 
maaşlarını dondurmayı, memur maaşla-
rını indirmeyi, 2014 yılına kadar kamuda 
ücret artışı yapmamayı tartışıyor. İtalya 
ücretleri üç yıl süreyle donduruyor, emek-
lilik yaşını yükseltiyor. Bütün Avrupa ülke-
leri, bütün gelişmiş ekonomiler, ücretleri 
geri çekiyor, ücret artışını gündeminden 
çıkarıyor, sosyal güvenlik harcamaları-
nı kısıyor, personel sayısını azaltıyor ve 
emeklilik yaşını yükseltiyor. Avrupa’da 
üniversitelerin harç ücretlerine ciddi zam-
lar yapılıyor.

Dünyada böyle bir tablo varken, böyle bir 
fotoğraf varken, biz emeklilerimizi de, 
memurlarımızı da, enflasyon karşısında 

koruduk, 2011 yılında enflasyon üzerinde 
maaş artışı öngördük. Yeniden yapılan-
dırma yoluyla, esnafımızın rahat nefes 
almasını sağlıyoruz. Sosyal harcamaları 
kısıtlamıyor, tam tersine artırıyoruz. As-
gari ücretten öğrenci kredilerine, özürlü 
maaşlarından kamu işçisi, memur, emekli 
maaşlarına kadar her alanda enflasyonun 
üzerinde artışlar gerçekleştiriyoruz. Yatı-
rımlarımızı kısmıyor, okul, hastane, adalet 
sarayı, yol, konut yapmaya hızla devam 
ediyoruz. 2002 yılında, aile yardım öde-
neği dahil en düşük devlet memuru maaşı 
392 TL iken, bugün 1 300 TL’ye ulaşmış 
durumda. Artış oranı yüzde 207. Net as-
gari ücret 2002’de 184 TL iken bugün 599 
TL. Artış oranı yüzde 194. En düşük SSK 
emekli aylığı 2002’de 257 TL’ydi, bugün 
720 TL. Artış oranı yüzde 180. Bağ-Kur es-
naf aylığı, 2002’de 149 TL iken, bugün 578 
TL. Artış oranı yüzde 289. En düşük Bağ-
Kur çiftçi emekli aylığı 2002’de 66 TL’ydi, 
bugün 410 TL. Artış oranı yüzde 523. Bu 
dönemde kümülatif enflasyon ise sadece 
yüzde 107.3. 2011 yılında da aynı şekilde 
devam ediyoruz... Ücretleri enf lasyona 
ezdirmiyor, sosyal harcamaları daha da 
artırıyor, eğitime, sağlığa, tarıma yine en 
büyük destekleri sağlıyoruz. Eğitim, 2011 
yılında da bütçeden en yüksek payı almaya 
devam ediyor. Üstelik ödenekleri yüzde 21 
oranında artırıyor ve 34 milyar TL’ye çıka-
rıyoruz. Öğrencilerin burs, kredi tutarları 
için ayırdığımız ödenekleri 2011’de yine 
önemli oranlarda artırıyoruz. Taşımalı eği-
time 495 milyon TL veriyoruz. 

Özürlü kardeşlerimizi bu yıl da gözetiyor, 
onlara sahip çıkıyor, 2011 bütçesinde öde-
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neklerini 984 milyon TL’ye yükseltiyoruz. 
Evde bakım desteği için de ödeneği 1.5 
milyar TL’den 2.2 milyar TL’ye çıkartı-
yoruz. Sağlık Bakanlığımızın bütçesini 
yüzde 24 oranında artırıyoruz. 2011 yı-
lında artık tüm illerimizde aile hekimliği 
uygulamasına geçiyoruz. Tarımsal destek-
leri 2011’de yine artırıyoruz. Reel kesimi, 
esnafı, sanayiciyi, çiftçiyi, yatırımcıyı, 
mahalli idareleri, bölgesel projeleri, Ar-Ge 
yatırımlarını 2011 yılında da destekliyor, 
imkanları zorlayarak en yüksek artışları 
sağlıyoruz. Türkiye’nin, küresel kriz kar-
şısında nasıl başarılı bir performans ser-
gilediğini bu tablo açıkça ortaya koyuyor. 
Türkiye’de 8 yıldır devam eden ekonomik 
iyileşmeyi küresel şartlara bağlayanların, 
bugün dünyanın yaşadığı sıkıntıyı, Av-
rupa ülkelerinin, ABD’nin, Japonya’nın 
yaşadığı sıkıntıyı görmelerini, Türkiye’yi 
onların durumuyla kıyas etmelerini tav-
siye ediyorum. O zaman gerçek daha iyi 
anlaşılacak, o zaman Türkiye’nin yeri, 
konumu, gücü ve ağırlığı daha belirgin 
şekilde ortaya çıkacaktır. 

Bütçe görüşmeleri vesilesiyle, 8 yıldır tek-
rar edilen ekonomiye ilişkin bir eleştiriye 
de burada cevap vermek isterim. Denili-
yor ki, ekonomideki iyileşme sokağa yan-
sımıyor... Ekonomideki iyileşme çarşıya, 
pazara, atölyelere, hanelere, mutfaklara 
yansımıyor… Benim milletim, neyin ne 
olduğunu çok iyi görüyor. 2002’de nerede 
olduğunu, bugün nerede olduğunu çok 
iyi takdir ediyor. Ama ben burada, örnek 
olması babından bir kaç önemli göstergeyi 
sizlerle paylaşmak isterim... Bakınız, 2002 
yılında her yüz kişiden 33 kişide cep te-

lefonu vardı. Bugün her yüz kişiden 86’sı 
cep telefonu sahibi oldu. 2002’de yüz kişi-
den 6’sı internet kullanıyordu, bugün 100 
kişiden 38’i internet kullanıyor. 2004’te 
yüz evden 10’unda bilgisayar vardı, bugün 
100 evden 31’inde bilgisayar var. 2002’de 
Türkiye’de 33 milyon ton çimento üreti-
liyordu, 2009’da 54 milyon ton üretildi; 
16 milyon ton ham çelik üretiliyordu, 
2009’da 25 milyon ton üretildi. 2002’de 
6 milyon 659 bin adet beyaz eşya üretildi, 
2009’da 16 milyon adet üretildi. 2002’de 
358 bin adet otomobil üretildi, 2009’da 
870 bin adet üretildi ve bu yıl inşallah 
bu alanda rekor kırıyoruz. Otomobil ih-
racatımız 262 bin adetten 629 bin adede 
yükseldi. 

Tarım ürünlerimiz aynı şekilde... 210 bin 
ton kiraz üretiyorduk, 450 bin tona yak-
laştık.2 milyon ton mısır üretiyorduk, 4.5 
milyon tona yaklaştık. 8,4 milyon ton süt 
üretimi vardı, 12.5 milyon tona yaklaştık. 
Madene bakıyoruz... Mermer üretimi 1.5 
milyon metreküpten 4 milyon metrekü-
pe çıkmış. Kömür, 51 milyon tondan 90 
milyon tona çıkmış. Bor, 2.4 milyon ton-
dan, 4 milyon tona çıkmış. 2002’de iç hat 
yolcu sayısı 8 milyon 729 bin kişi iken, 
2009 sonunda 41 milyon kişiye ulaştı. Dış 
hatlarda uçan sayısı 25 milyondan 44 mil-
yona ulaştı. 2002’de uçakla yolculuk ya-
panların sayısı 33.8 milyon kişiydi, 2009 
sonunda 85.5 milyon kişiye ulaştı. İnşaat 
sektörünün katma değeri 14.7 milyar 
TL’den 36.6 milyar TL’ye çıkmış. Yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerimiz 1.9 milyar 
dolardan 20 milyar dolara ulaşmış. Turist 
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sayısı 13 milyon kişiden 2010 yılında 28,5 
milyon kişiye, turizm gelirimiz 8,5 milyar 
dolardan 23 milyar dolara yükseldi...

Bunlar, Türkiye’nin nereden nereye gel-
diğini, Türkiye’de sokağın, pazarın, mut-
fağın nereden nereye geldiğini gösteren 
sadece bir kaç rakam... Yoksulluk oranla-
rına baktığımızda da aynı manzara ortaya 
çıkıyor: Günlük 1 doların altı harcaması 
olanların oranı binde 2 iken, 2006’dan 
beri sıfır. Günlük 2.15 doların altında har-
caması olanların oranı yüzde 3 iken, bu-
gün binde 4’e düştü. Günlük 4.3 doların 
altı harcaması olanlar 2002’de yüzde 30 
iken, bugün yüzde 6.8. Bütün bu süreçte, 
dar gelirli kesimleri, ihtiyaç sahiplerini 
koruduk ve gözettik. Ücretlileri, işçi, 
memur, emekli, çiftçi ve esnafımızı hiç-
bir zaman ihmal etmedik. Halk Bankası 
esnafa 2002’de 153 milyon TL kredi kul-
landırmıştı. Bugün kredi büyüklüğü 3.3 
milyar TL’ye ulaştı. Halk Bankası’ndan 
kredi kullanan esnaf sayısı 2002 yılında 
63 bin 500 iken, bu sayı 2010 yılı Eylül ayı 
itibariyle 234 bin 615’e ulaştı. Esnaf kredi 
faizi yüzde 59’dan yüzde 10-12 aralığına 
düştü. Bunun gerçekte esnafa yansıyan 
oranı ise yüzde 5-6 aralığında. Ziraat 
Bankası’nın tarımsal kredileri 228 milyon 
TL seviyesinden bugün 11.5 milyar TL se-
viyesine yükselerek tam 49 kat arttı. Zira-
at Bankası çiftçiye yüzde 59 faiz oranıyla 
kredi veriyordu, bugün oran yüzde 13... 
Çiftçimize yansıyan oran ise yüzde sıfır 
ile yüzde 9.75 arasında değişiyor. 2002’de 
sadece 67 bin kişi kredi kullanırken, bu 
sayı bugün 897 bin rakamına ulaştı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

İşte bu tablo, Türkiye ekonomisinin, kü-
resel kriz sürecinde ne kadar dirençli, ne 
kadar güçlü olduğunun, ne kadar farklı bir 
yerde durduğunun tablosudur. Bu tablo, 8 
yıl boyunca kararlılıkla yapılan reformla-
rın, disiplinin, istikrar ve güven ortamının 
neticesi bir tablodur. Bu tablo, büyüyen 
Türkiye’nin, güçlenen Türkiye’nin, küresel 
siyasette, küresel ekonomide kendisini 
hissettiren bir Türkiye’nin tablosudur. Bu 
tablo geçmişten farklı bir tablodur, çünkü 
bu tablo yeni bir siyasetin, yeni bir siyaset 
anlayışının, vizyon sahibi bir siyasi yakla-
şımın ürünüdür. Bu tabloda yolsuzluklara 
yer yok ve olmayacak. Bu tabloda istik-
rarsızlığa yer yok ve olmayacak. Allah’ın 
izniyle Türkiye bu seviyelerden geriye 
gitmeyecek, her zaman ileriye gidecek. 8 
yıl boyunca ekonomide istikrar ve güvenin 
ne kadar önemli olduğunu vurguladık; 
istikrarı ve güven ortamını bozacak her 
türlü yaklaşıma kararlı şekilde dur dedik. 
Türkiye’yi demokrasi büyüttü, demokrasi 
büyütecek. Türkiye’yi kardeşlik var etti, 
kardeşlik büyüttü, bundan sonra da kar-
deşlik büyütecek. Birlik içinde, beraberlik 
içinde bugünlere geldik, daha fazla kenet-
lenerek geleceğe yürüyeceğiz. Bu ülkenin 
genç, dinamik bir nüfusu var. Bu ülkenin 
çalışkan bir nüfusu var. Bu ülkenin, her 
şeyden önce kendine güveni var, özgüveni 
var. Son Anayasa değişikliği ile Türkiye, 
sadece demokratikleşmede, sadece hukuk 
alanında değil, ekonomi noktasında da 
kendisine yeni bir kapı araladı. İnşallah, 
2011 seçimlerinin ardından yeni Anayasa 
hazırlıklarına başlayacak, demokrasiyi, hu-
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kuku, ekonomiyi çok daha güçlü, çok daha 
sağlam bir temele kavuşturacağız.

Şimdi bakınız değerli arkadaşlarım... 
İspanya’da, 12 Ocak 1988’de, terörün uzan-
tısı olan bir parti haricinde tüm partiler bir 
araya geliyor ve bir anlaşma imzalıyorlar. 
Teröre karşı ortak bir tavır, ortak bir tutum 
izleneceği karara bağlanıyor ve o aşamadan 
itibaren de terör konusunda siyaset üstü 
bir tutum sergileniyor. Bizde ise, tüm çağ-
rılarımıza, davetlerimize, randevu taleple-
rimize rağmen, bu konuda bir konsensüs 
oluşmazken, maalesef süreci engellemek, 
süreci bulandırmak, gelişmeleri sabote 
etmek için de yoğun gayret gösteriliyor. 
Oysa, biz bu sorunu aştığımızda, bu sorunu 
geride bıraktığımızda, Milli Birlik ve Kar-
deşlik Sürecini nihayete erdirdiğimizde, 
bundan Türkiye kazanacak, Doğu’da, Batı 
da, Kuzey de, Güney de kazanacak. Bundan 
Türkiye’nin demokrasisi, ekonomisi kaza-
nacak. İnanın, sadece GAP’taki çiftçi değil, 
Menderes Ovası’ndaki çiftçi de bundan ka-
zançlı çıkacak. Sadece Siirt’in fıstık üretici-
si değil, Karadeniz’in çay, fındık üreticisi, 
Trakya’nın ayçiçeği üreticisi de bu süreçten 
karlı çıkacak. Milletimiz, bu süreçte kimin 
samimi bir duruş sergilediğini, kimin de 
istismar siyaseti içinde olduğunu çok iyi 
görüyor ve biliyor.

Bölge insanını kışkırtmak hiç kimseye 
yarar sağlamaz. Ülkenin hassasiyetlerini 
kaşımak kimseye fayda getirmez. Sokak 
eylemlerini, illegal örgütleri kışkırtmak, 
sırtlarını sıvazlamak, ne ekonomik, ne de 
siyasi olarak ülkeye yarar sağlamaz. Aynı 
şekilde, Türkiye üzerine kirli senaryolar 

yazma gayreti içindeki harici kaynakların 
dedikodularını, hezeyanlarını, yalanlarını 
Türkiye içinde malzeme olarak kullanmak 
da kimseye fayda sağlamaz. Türkiye siya-
sette kalite istiyor. Türkiye siyasete neza-
ketin dili hakim olsun istiyor. Zira, Cuma 
günü TBMM Genel Kurulu’ndan, işte bu 
kürsüden, bu milletin topyekun saygı duy-
duğu, rahmetle, minnetle andığı, tartış-
masız bir demokrasi şehidi olan merhum 
Adnan Menderes’e son derece saygısız bir 
üslupla dil uzatıldı. Milletin tercihiyle iş-
başına gelmiş Merhum Adnan Menderes’i 
anti demokratik yollarla iktidardan indi-
ren, bununla da kalmayıp, düzmece bir 
mahkemeyle onu idam sehpasına taşıyan 
zihniyetin bugün hala sürdüğünü görmek, 
hele hele bu kürsüden, onun şahs-ı ruha-
nisine pervasızca dil uzatıldığına şahit ol-
mak demokrasimiz adına gerçekten bir ta-
lihsizliktir. 12 Eylül Anayasa referandumu 
sürecinde Adnan Menderes’ten övgüyle 
bahseden CHP Genel Başkanı’nın, partisi 
içindeki bu milletvekiline karşı nasıl bir 
tavır takınacağını doğrusu merakla bekli-
yor ve bu saygısızlığın telafisinin takipçisi 
olacağımızı da ifade etmek istiyorum.

Büyük bir ülkede yaşıyoruz. Her geçen gün 
daha da büyüyen, güçlenen bir ülkede ya-
şıyoruz. Herkes, bu ülkenin ağırlığıyla, bü-
yüklüğüyle paralel bir vizyon içinde olmalı 
ki, Türkiye daha da ileri gidebilsin, daha da 
gelişebilsin. İnşallah, önümüzdeki seçim, 
büyük düşünenle küçük meselelere takılıp 
kalanların bir kez daha ayırt edileceği bir 
seçim olacaktır. Seçim, Türkiye için plan-
ları, projeleri, hedefleri olanların milletten 
teveccüh göreceği bir seçim olacaktır. Biz, 
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yeni bir Anayasa, güçlü bir Anayasa, huku-
ku, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, yani 
insanı merkeze alan bir Anayasa diyoruz. 
Biz, bölgesinde güçlü, dünyada güçlü bir 
Türkiye diyoruz. Avrupa Birliği’ne üyelik 
hedefinde yürüyen, onunla birlikte 5 kıta 
ile işbirliğini, ticaretini artıran bir Türkiye 
diyoruz. Hakkı savunan, hukuku savunan, 
adaleti savunan, mazlumların yanında 
durmaya, zalimlere dur demeye devam 
eden bir Türkiye diyoruz. Dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasında yer alan bir 
Türkiye diyoruz. Kardeşlik içinde, huzur 
ve istikrar içinde geleceğe umutla yürü-
yen bir Türkiye diyoruz. Benim ülkem 
bütün bunları fazlasıyla hak ediyor. 8 yıl 
boyunca en güzeli yakalamak için çalıştık, 
daha güzeli için çalışmaya devam edece-
ğiz. Ülkemize hizmet etmeye, yeni eserler 
kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi 
büyütmeye devam edeceğiz. 2011 Bütçe-
sinin ülkemize, milletimize hayırlı olma-
sını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Bütçe görüşmelerinin başarılı 
geçmesini diliyor, yüce Meclis’i saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar, sayın kurul üyeleri, 
hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en 
içten sevgilerimle, saygılarımla selamlı-
yorum. Ülkemizin geleceği bakımından 
fevkalade önem verdiğimiz bilim ve tek-
noloji alanında geldiğimiz yeri değerlen-
dirmek üzere bir kez daha biraraya gelmiş 
bulunuyoruz. Amacımız, önümüzdeki 
dönemde bu alanda neleri, nasıl yapacağı-

mızı belirlemek, politika ve stratejilerimizi 
oluşturmaktır. İktidarımızdan önceki 21 
yılda sadece 9 kere toplanan kurul, Eylül 
2004 tarihinden itibaren, her 6 ayda bir, 
hiç aksamadan 13 kez toplandı. 27 yıl önce 
kurulan Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’na 
bugün 13’üncü defa başkanlık etmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek istiyorum. 

Ankara | 15 Aralık 2010 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
22. Toplantısı
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Değerli arkadaşlarım…

Bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarının, 
rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir 
ekonominin temeli olduğunun bilinciyle 
en başından beri bu konuya özel önem 
verdik. Biliyoruz ki, güçlü Türkiye, bilgiy-
le, bilimle atılan temeller üzerinde yükse-
lecektir. En önemli hedeflerimizden biri, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yılı olan 2023’te dünyanın en büyük 10 
ekonomisi içinde yer almaktır. Bunu ba-
şarabilecek potansiyelimizin olduğuna 
inanıyor ve bu yolda kararlı adımlarla 
ilerliyoruz. 2005 yılı Mart ayında yap-
tığımız 11’inci Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu Toplantımızda, en çok ihtiyaç 
duyduğumuz konulardan birinin bilgi 
ile hayatı buluşturmak olduğunu, bunun 
için de stratejik davranmamız gerektiğini 
söylemiştik. Bu toplantıda, 2003-2023 
Ulusal Bilim ve Teknoloji Vizyonu ile Ulu-
sal Bilim ve Teknoloji Politikaları Strateji 
Belgesi kapsamında, ulusal öncelikli bilim 
ve teknoloji alanlarını belirlemiştik. Aynı 
şekilde 2005-2010 Ulusal Bilim ve Tekno-
loji Politikaları Uygulama Planını da onay-
lamıştık. Bugün, 2005-2010 döneminde 
gerçekleştirilen bilim, teknoloji ve yenilik 
çalışmaları sonunda gelinen noktayı enine 
boyuna değerlendireceğiz. Ayrıca, 2011-
2016 Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik 
Stratejisi taslak dokümanını da tartışıp 
karara bağlayacağız. 

Değerli arkadaşlarım…

Ülkemizde, uygulanan doğru politika ve 
stratejilerle, son yıllarda bilim, teknoloji 

ve yenilik alanında büyük bir atılım ger-
çekleştirilmiştir. Bunu biz değil rakamlar 
söylüyor, ulaştığımız sonuçlar gösteriyor. 
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu toplantıla-
rını geniş katılımlı bir hale dönüştürerek, 
burada belirlediğimiz stratejilerin ve alı-
nan kararların özümsenmesini, bunlara 
yaygın katkı sağlanmasını temin ettik. 
Sadece yüksek kurul toplantıları ile ye-
tinmeyip, yaptığımız görevlendirmelerle 
oluşturulan çeşitli alt kurul ve komite 
çalışmalarına, sorumlu ve ilgili tüm ta-
rafların katılımını sağladık. Uluslararası 
geçerliliği olan norm ve standartları kabul 
edip kullandık. Ortak bir kavram ve dil 
birliği oluşturduk. Kalite ve standartlar-
dan hiç ödün vermedik. Ar-Ge ve yenilik 
için ayrılan kaynak ve yatırımları önemli 
derecede artırdık, destek programlarını 
çeşitlendirip tüm ülke sathına yaydık. Bi-
lim, teknoloji ve yenilik alanının ihtiyaç 
duyduğu esnekliği sağlamak için gerekli 
idari ve yasal altyapıyı oluşturduk. Kamu 
kaynaklı Ar-Ge yenilik desteklerinin ve-
rilmesinde ortak bir yapı oluşması için 
izlenecek politikaları belirledik.

Uzun yıllar ihmal edilmiş bir alan olan sos-
yal bilimlere verilen destekleri artırarak, 
bu alandaki boşluğu da doldurduk. Bilim 
İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme, Bilim ve 
Toplum, Savunma, Uzay, Enerji, Su ve Gıda 
gibi alanları himayemiz altına alarak, bu 
alanlardaki Ar-Ge ve yenilik çalışmalarına 
ivme kazandırdık. Bütün bu gelişmeler 
sonunda, Türkiye’deki araştırma ortamı, 
Ar-Ge faaliyetleri için gerekli olan iklime 
kavuşmaya başlamıştır. Nitekim, sonuç-
lara göz attığımızda bu durumu daha iyi 



273

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

görebiliyoruz. Memnuniyetle ifade etmek 
isterim ki, 2003-2008 döneminde Türkiye, 
Ar-Ge harcamalarını en hızlı artıran ülke 
oldu. 2009 yılında Ar-Ge harcamamız 8,5 
milyar TL olarak gerçekleşerek, 2003 yılı-
nın yaklaşık 3 katına çıktı.

Bu dönemde sektörler bazında en büyük 
artış özel sektörde oldu. Özel sektörün Ar-
Ge ve yenilik harcamaları 3.4 milyar TL’ye 
ulaştı. Bir başka ifadeyle, 2009 yılında özel 
sektörün Ar-Ge ve yenilik harcamaları 
2003 yılı değerinin yaklaşık 5 katına çıktı. 
Ar-Ge insan kaynağındaki artışa baktığı-
mızda da, 2003-2009 yılları arasında Tam 
Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli sayısının 
yaklaşık 2 katına çıktığını görüyoruz. Bu 
kategoride de artış hızında dünyada dör-
düncü ülke konumundayız. Bütün bunlar-
la birlikte, Milli Gelirden Ar-Ge’ye ayrılan 
pay için koyduğumuz hedeflerin henüz 
gerisinde olduğumuzu da unutmuyoruz. 
Hükümet olarak bu konudaki hedeflerimi-
ze ulaşmak için her türlü desteği veriyoruz 
ve vermeye devam edeceğiz. Özel sektö-
rümüzün, üniversitelerimizin ve kamu 
araştırma enstitülerimizin de bu konudaki 
çalışmalarını hızlandırmalarını, bu konu-
yu gündemlerinin birinci maddesi haline 
getirmelerini bekliyoruz. 

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olmak için, üretim ve ihracatımızın 
içinde ileri teknolojili ürünlerin payını 
yüzde 5’lerden yüzde 20’lere çıkarmamız 
gerekiyor. Bunun için bugüne kadar 76 
işletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi verdik ve 
bugün bu merkezlerde çalışanların sayısı 
da 10 bini geçmiştir. 2002’de göreve geldi-

ğimizde Türkiye’de kurulu teknopark sayı-
sı sadece 2 iken, bugün kurulu teknopark 
sayısı 39’a ulaştı ve bunların 26 tanesinde 
Ar-Ge ve teknoloji üretimine başlandı. 
Teknoparklarda bulunan firmaların yazı-
lım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri 
kazançlar, gelir ve kurumlar vergisinden 
muaftır. Faaliyette olan 26 bölgede kurulu 
firma sayısı 1.451’e, ihracat ise 540 milyon 
dolara ulaşmıştır. Teknogirişim sermayesi 
desteğiyle, eğitimli ve nitelikli gençleri-
mizin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikir-
lerini hayata geçirmeleri için, her yıl 100 
genç girişimcimize, karşılıksız ve kefilsiz 
100 bin lira veriyoruz. Bugüne kadar 180 
tekno-girişimcimizi destekledik ve bu ar-
kadaşlarımızdan bazıları fikirlerini ürüne 
dönüştürüp satışa başladılar. Bu program, 
aynı zamanda ülkemizdeki ‘beyin göçü’nü 
tersine çevirmeye başlayan bir özelliğe de 
sahiptir. Zira geçen yıl, yurt dışında eğitim 
gören, dünyanın saygın üniversitelerinde 
mastır veya doktora yapan parlak Türk be-
yinlerinden bu programa 31 başvuru geldi.

Değerli kurul üyeleri… 

Bulunduğumuz noktada, elde edilen so-
nuçların tatminkâr olduğunu söyleyebili-
riz. Türkiye, 2009 itibariyle son altı yılda, 
bilimsel yayınlarda, dünya sıralamasında 4 
ülkeyi geride bırakarak 18’inci sıraya yük-
seldi. Özel sektör, kamu, üniversite veya 
bireysel başvurularda ayırım gözetmeksi-
zin getirdiğimiz yeni teşvikler sonunda, 
2003-2009 yılları arasında ülkemizdeki 
yerli patent başvuru ve tescilleri yaklaşık 
5 katına çıktı. Yine 2003-2009 döneminde 
Türkiye’den yapılan uluslararası patent 
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başvurularında ülkemiz, 7 ülkeyi arkasın-
da bırakma başarısını gösterdi. İkili ve çok 
taraflı uluslararası bilimsel ve teknolojik 
işbirliklerinde de benzer başarılar elde 
etmeye başladık. Örneğin, Avrupa Birliği 
6’ncı Çerçeve Programındaki performansı-
mızı çok tartışmıştık. Hatta 7’nci Çerçeve 
Programına katılıp, katılmamakta tered-
düt göstermiştik. Bugün itibariyle, 7’nci 
Çerçeve Programındaki başarımız oldukça 
memnuniyet verici düzeydedir. Türkiye 
olarak, bu konudaki sorumluluklarımızı ti-
tizlikle yerine getirirken, aynı özeni, Avru-
pa Birliği Komisyonu’ndan da bekliyoruz.

Öte yandan, bilim, teknoloji ve yenilik 
alanında bir Türkiye modelini, ülkemizin 
özgün koşullarını da göz önüne alarak 
hayata geçirmiş bulunuyoruz. Çalışmalar, 
tüm dünya ülkeleri tarafından izleniyor. 
Bilgi ve tecrübe birikimimizi talep eden 
ülkelerle paylaşıyoruz. Ürdün, Suriye ve 
Arnavutluk heyetleri için, ülkemizin bilim 
teknoloji ve yenilik sistemi, kamu araş-
tırma merkezlerimizin çalışmaları, Ar-Ge 
ve yeniliğin desteklenmesindeki meka-
nizmalarımız ve temel yaklaşımlarımız 
konusunda kapsamlı eğitim programları 
düzenlendi. Güneydoğu Asya ülkeleri, Bal-
kan ülkeleri ve Mısır temsilcilerine 7’nci 
Çerçeve Programı’nın süreçleriyle ilgili bi-
rikimlerimizi aktardık. Birleşmiş Milletler 
tarafından her 10 yılda bir düzenlenen ve 
49 ülkeyi kapsayan En Az Gelişmiş Ülkeler 
Konferansı’nın dördüncüsü ülkemizde 
gerçekleştirilecek. Bu konferansta, katı-
lımcı ülkelere deneyimlerimizi aktarmak 
arzusundayız.

Değerli arkadaşlarım…

Bilgi çağında, bir ülke, ürettiği bilgi, 
geliştirdiği teknoloji ve gerçekleştirdiği 
yenilikler ölçüsünde dünyada söz sahi-
bi olacaktır. Tüm bunların ana kaynağı 
insandır ve insanın eğitimidir. Kalifiye 
insan kaynağının yetiştirilmesinde de en 
önemli kurum üniversitedir. Her alanda 
gösterilecek ihmal veya yapılacak hata, 
bir ülkenin belirli bir zamanının ve 
kaynağının heba olmasına neden olur. 
Ama hiç bir ihmal veya hata, eğitimde, 
özellikle de yükseköğretimde yapılacak 
bir hata veya ihmal kadar etkili değildir. 
Yükseköğretimde yapılacak bir hata, bir 
ülkenin en az 100 yılına mal olur. Bir in-
sanın çalışma hayatını 40 yıl kabul eder-
sek, o insanın yetiştirdikleri ve de onların 
yetiştirdiklerini düşünürsek, bu süre bir 
asrı geçer. 

Böyle bir zaman kaybına uğramamak 
için yükseköğretime özel önem veriyo-
ruz. Kasım ayı sonu ve Aralık ayı başında 
rektörlerimizle yaptığımız toplantılarda 
üniversitelerimizin ihtiyaçları ve geleceği 
hakkında görüş alış-verişinde bulunduk. 
Sorunların çözümüne yönelik önerileri 
görüştük. Başkalarının ürettiği bilgiyle, 
geliştirdiği bilim ve teknolojiyle güçlü, 
rekabet gücümüzü geliştiremeyiz, reka-
bet gücümüz gelişmeden ise müreffeh 
bir ülke olamayız. O sebeple kendi beyin 
gücümüzü destekleyerek, dünya ile reka-
bet edebilecek nitelikli insan gücümüzü 
yetiştirecek bir eğitim sistemine, bilim ve 
teknolojiye sahip olmak zorundayız.
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Değerli arkadaşlarım…

Artık “bilim için bilim” anlayışının yeri-
ne “refah için bilim” anlayışını koymak 
zorundayız. Sadece devlete dayalı bilim 
anlayışının yerine de, devlet-üniversite-iş 
dünyası işbirliğiyle gelişecek, yol alacak 
bir bilimsel güç, hareket ve en önemlisi 
de heyecan oluşturmalıyız. Bütün kay-
naklarımızı, kurumlar arası ilişkilerimizi 
bu hedefe yöneltmeli, seferber etmeliyiz. 
Omuz omuza vererek Türk insanının ha-
yatını kolaylaştıran, dünyada önünü açan, 
eğitimini güçlendiren, onu daha zengin ve 
kaliteli bir hayata götürecek adımlar ata-
cak, mesafeler alacağız. Unutmayalım ki, 
hiç bir idealin kestirme yolu yoktur; ideal 
demek sabretmek demektir; çalışmak, 
aynı hedefe doğru odaklanmak demektir. 
Dünyada lâyık olduğumuz yere ancak 
sabırla, taş üstüne taş koyarak, çalışarak 
varabiliriz.

Esas mesele, ortak iddiayla, ortak hedefle, 
ortak işlerle sonuca ulaşmaktır. İnsanla-
rı olduğu kadar toplumları dönüştüren, 
geliştiren, kalkındıran iki şey; mutlaka 
kendine inanmak ve mutlaka çalışmaktır. 
Başta bilgiyi üreten bilim insanlarımız ol-
mak üzere, bilgiyi ürün, süreç ve hizmete 
dönüştüren, kamu ve özel sektörde görev 
yapan herkese güveniyor ve inanıyorum. 
Yakaladığımız ivmeyi sürdürmek için önü-
müzdeki dönemde bilim, teknoloji ve yeni-
lik alanında temel alacağımız stratejileri 
de belirledik. Bütün kurum ve kuruluşları-
mızın bu stratejik amaçlar doğrultusunda 
eylem planlarını, projelerini süratle hazır-
layıp TÜBİTAK’a önermelerini bekliyoruz. 

Bilim, teknoloji ve yenilik atılımında rol 
alan tüm kamu kuruluşlarımıza, üniversi-
telerimize ve özel kuruluşlarımıza gayret-
leri için en içten şükranlarımı sunuyorum. 
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 22’nci top-
lantısının ülkemizin geleceği için yararlı 
olmasını diliyor, sizlere sevgi ve saygıları-
mı sunuyorum.
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Türkiye Otelciler Federasyonumuzun 
değerli üyeleri, çok değerli katılımcılar, 
değerli hanımefendiler, beyefendiler, he-
pinizi en kalbi duygularımla selamlıyor; 
Türkiye Otelciler Federasyonumuzun 
3’üncü Olağan Genel Kurulu’nun başarılı 
geçmesini, ülkemiz ve turizm sektörü 
için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Başta TÜROFED yönetimi olmak üzere, 
bütün otelcilerimize ve turizm sektörü-
müzün tüm mensuplarına, çalışanlarına, 
Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına 

yaptıkları katkılar için ülkem ve milletim 
adına teşekkür ediyorum.

Son 8 yılda Turizm sektörümüz gerçekten 
tüm takdirleri ziyadesiyle hak eden bir bü-
yüme kaydetti. 2002 yılında Türkiye’ye ge-
len turist sayısı 13 milyon 248 bin kişi se-
viyesinde idi. 2009 sonunda bu rakam 27 
milyon 77 bin kişi seviyesine ulaştı. Yine 
aynı dönemde turizm gelirimiz, 2002’deki 
8,5 milyar dolar rakamından 2009 sonun-
da 21.2 milyar dolar rakamına çıktı. 2010 

Ankara | 20 Aralık 2010 

TÜROFED Genel Kurulu



277

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

yılını, 2009’dan daha yüksek bir seviyede, 
28,5 milyon turist ve 23 milyar dolar ci-
varında turizm geliri ile kapatıyoruz. Bu 
rakamlarla dünya turizm pazarındaki pa-
yımızı yüzde 3.1’e ulaştırmış durumdayız. 
Avrupa turizm pazarındaki payımız ise 
yüzde 5.6 düzeyinde. Dünyada turist giriş-
leri açısından yedinci, turizm gelirleri açı-
sından ise dokuzuncu sırada yer alıyoruz.

Şurası da son derece önemli: Tüm dünya-
da, küresel finans kriziyle birlikte turist 
sayıları düşerken ve turizm gelirleri aza-
lırken, biz yine burada da dünyadan farklı 
bir durum ortaya koyuyor, turist sayısını 
da, gelirini de artırıyoruz. Bütün bu ra-
kamlar, elbette önemli ve gurur verici; an-
cak, açık söylüyorum, yeterli değil. Bütün 
Türkiye için konuştuğumuz turist rakamı 
ve turizm gelirini, yani 28,5 milyon turist 
ve 23 milyar turizm gelirini, biz sadece 
İstanbul’dan veya sadece Kapadokya’dan 
elde edebilmeliyiz. Ben Türkiye’nin bu po-
tansiyele fazlasıyla sahip olduğunu biliyor 
ve görüyorum. 

Şimdi bakınız... Dün ve önceki gün Muş 
ve Bitlis illerimizde toplu açılış törenleri 
yaptık. Her iki ilimiz de Türkiye’nin en 
doğusunda bulunuyorlar. Maalesef, uzun 
yıllar boyunca bu bölgelerimize, bu illeri-
mize yatırım yapılmamış, bu bölgelerimiz 
için gerçekçi kalkınma planları hazır-
lanmamış. Şehirlerimizin potansiyelleri 
dikkate alınarak teşvikler uygulanmamış. 
Bu iki ilimizde de, bölgenin diğer illerinde 
ve ilçelerinde de öyle tarihi eserler, öyle 
tabii güzellikler var ki, inanın, dünyanın 
dört bir yanından insanları cezbedecek 

nitelikte. Bitlis Tatvan arasında, dağ başı 
denilebilecek bir mevkide, Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüzün restore ettiği Eleman 
Han’a uğradık ve bu hanı inceleme fırsatı-
mız oldu. 16’ıncı yüzyılda, İpek Yolu üze-
rinde kurulan bu Han, yüzyıllar boyunca 
Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında 
nice misafirler ağırlamış. Bütün o taşlar, 
o kubbeler, o han odaları, han duvarları 
buram buram tarih kokuyor. Muhteşem 
bir mimari yapı, adeta bir başyapıt, muh-
teşem bir tabiat ve misafirperver insanlar. 
Yine Ahlat’taki o mezar taşları, insanı 
tarihe alıp götürüyor, bin yıl öncesine 
alıp götürüyor ve adeta Selçuklu ruhunu 
orada teneffüs ediyorsunuz. Nemrut Dağı, 
Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası... 
Bitlis’teki, Muş’taki, Van’daki Selçuklu ve 
Osmanlı eserleri... Bunların tamamı bir 
bölge içinde, birbirine belki de birer, ikişer 
saat uzaklıkta bulunuyor. Yani paha biçil-
mez bir tarihi zenginlik var. Eşi, enderi ol-
mayan bir tabiat var. Sağlık turizmi, doğa 
turizmi, dini turizm... Hepsini bir arada 
bulmak, görmek mümkün.

Ama yıllarca işte Türkiye olarak biz bu 
zenginliği değerlendiremedik... Turizm 
demek en başta yol demektir değerli arka-
daşlarım... Yolun olmadığı yere medeniyet 
de gitmez, yatırım da gitmez, hizmet de 
gitmez, turist de gitmez. İşte biz bütün Tür-
kiye gibi bu bölgede de ciddi bir ulaştırma 
seferberliği başlattık. 8 yılda Türkiye’de 13 
bin 555 kilometre yol inşa ettik. Neredeyse 
bütün illerimizi birbirine bölünmüş yol-
larla bağladık. Ta Bitlis’in, Muş’un, Van’ın 
yolları şu anda bölünmüş yol. Ankara’dan, 
İstanbul’dan karayoluyla kesintisiz olarak 
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bu illere güvenle, konforla ulaşıyorsunuz. 
Aynı şekilde havayolu taşımacılığımız cid-
di şekilde canlandı. Havayolu halkın yolu 
olacak dedik ve 2002’de toplamda 33.6 
milyon yolcu taşınmışken, 2009 sonunda 
85 milyon yolcu taşıdık. 2010 sonun-
da 100 milyon yolcu rakamına inşallah 
yaklaşmış olacağız. Eskiden İstanbul ve 
Ankara’dan sınırlı sayıda Anadolu şehrine 
uçuş varken, şu anda birçok şehrimize 
uçakla ve ucuz şekilde ulaşmak mümkün 
hale geldi. Muş’tan İstanbul’a haftanın 7 
günü uçuş yapılabiliyor.

Turizmde ulaşımla beraber bir diğer 
önemli  konu barınma .  Bu nokt ada 
da önemli gelişmeler oluyor. Sadece 
İstanbul’da, Antalya’da değil, Türkiye’nin 
her vilayetinde artık 4 yıldızlı, 5 yıldızlı 
oteller yükseliyor. İşte en son Cuma günü 
Konya’da uluslararası bir otel zinciri tara-
fından yaptırılan 5 yıldızlı otelin açılışını 
yaptık. Bitlis’te de işadamlarımızla yaptı-
ğımız toplantıda bu arzumu dile getirdim. 
İşadamları kendi vilayetlerine oteller 
yapsın ve oraların turizmini canlandır-
sınlar; hem kendileri kazansın, hem illeri 
kazansın dedim ve bunu her gittiğim ilde 
de ifade ediyorum. Tabii turizmde huzur 
ve güvenliğin hayati derecede önemli ol-
duğunu biliyoruz. Bunu da sağlamak için 
Hükümet olarak yoğun bir gayret içinde-
yiz ve Türkiye’nin tamamında huzuru, 
istikrarı, kardeşliği pekiştirerek şehirle-
rimizdeki yatırımları da canlandırıyoruz.

Bakınız değerli arkadaşlarım... Hükümet 
olarak biz sorumluluğumuzun bilincinde-
yiz. Biz yol yapacağız. Biz, tarihi eserleri 

yeniden hayata döndürecek, yeniden gün 
yüzüne çıkaracağız. Biz, huzuru, istikrarı 
temin edeceğiz. Gerekli zemini hazırlaya-
cak, gerekli altyapı yatırımlarını yapacak, 
özel sektörün de bizim açtığımız yoldan 
yürümesini, hatta koşmasını sağlayaca-
ğız. İşte Türkiye bugün bunu yapıyor. 
Şu anda en ücra köşelere, en uzak illere, 
ilçelere, köylere, hatta mezralara, yayla-
lara kadar yol götürüyor, su götürüyoruz. 
Sadece il merkezlerinde, ilçe merkezlerin-
de değil; ta mezralarda okullar yapıyor, 
pansiyonlar, lojmanlar, öğrenci yurtları 
inşa ediyoruz. Bütün illerimize üniversite 
kazandırdık ve her bir ilimizin eğitim alt-
yapısını yeniden şekillendiriyoruz. Yani 
Türkiye, yeni bir dönemin, çok farklı bir 
dönemin, bir atılım sürecinin şu anda ilk 
adımlarını atıyor.

Bugün sadece ulaşımı kolaylaştırdığı zan-
nedilen o 13 bin 555 kilometre bölünmüş 
yol, dikkat ediniz, aslında sadece ulaşım 
anlayışını değil, şehirlerin çehresini, ge-
leceğini değiştiriyor. Türkiye genelinde 
inşa ettiğimiz 160 bin derslik, 80 üniver-
site, bugünden Türkiye’nin nesillerini 
dönüştürüyor, farklı, eğitimli, donanımlı 
bir neslin şu anda tohumlarını atıyor. 
Biz, özel sektörümüzün de bizimle bu 
heyecanı paylaşmasını arzu ediyoruz. 
Bizim açtığımız bu yoldan, özel sektörü-
müzün de emin adımlarla ilerlemesini 
istiyoruz. “Hükümet bir yapsın, sonuç-
larını bir görelim, ona göre hareket ede-
riz...” Bu sağlıklı bir anlayış değil değerli 
arkadaşlarım. Her şeyi devletten, her şeyi 
kamudan beklemek sağlıklı bir yaklaşım 
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değil. Özellikle huzur ve istikrarın temini 
noktasında özel sektörümüzün, iş adam-
larımızın, sivil toplum örgütlerimizin çok 
daha fazla inisiyatif almalarını bekliyor 
ve arzu ediyoruz. 

Hakkari’nin caddeleri, dünyanın dört 
bir yanından gelen öğrencilerle, bunun 
yanında dünyanın dört bir yanından 
gelen turistlerle dolup taşabilir. Bitlis, 
Muş, Van, Diyarbakır,  Batman doğa 
sporları, sağlık tesisleri, dini yapılar için 
dünyanın her ülkesinden misafirleri 
ağırlayabilir. Artvin’in Karagöl’ü, Rize’nin 
Ayder’i, Sivas’in eşsiz mimari eserleri, 
Erzurum’un, Kars’ın kayak merkezleri, 
Konya’da Mevlana, Hatay’da üç dinin 
tarihi eserleri, Mardin’in mimari şaheser-
leri bütün dünyadan ziyaretçi çekebilir. 
İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin, Aydın, 
Denizli, İzmir bugün ağırladığı turistten 
kat kat fazlasını ağırlayabilir. Suriye ile, 
Lübnan’la, Ürdün’le vizeleri kaldırdık, 
şu anda sınır illerimizde turist patlaması 
yaşanıyor. Gaziantep artık yılda 1 milyon 
turist rakamını konuşur hale geldi. Nasıl 
oldu bu? Yol yaparak oldu, yol açarak 
oldu, vizeleri kaldırarak oldu, huzur ve 
istikrarı temin ederek oldu. Bütün dün-
yada barış mesajlarımız yankılandıkça, 
Türkiye’nin adı daha fazla duyuldu. Mağ-
durların yardımına koştuk, mazlumların 
yanında olduk, her zaman güçlü bir şekil-
de hakkı, hakikati söyledik ve bu sayede 
Türkiye’yi itibarlı bir konuma yükselttik. 

Bunu devam ettireceğiz. Bunu, hep birlik-
te sürdüreceğiz. İstişare halinde, diyalog 
halinde sorunları tek tek ortadan kaldı-

racak ve turist sayısını, turizm gelirini 
ikiye, üçe, dörde katlayacağız. Bizim 2011 
yılı için ülkemize gelen turist sayısı he-
defimiz 30 milyon, turizm gelirimiz ise 
24 milyar dolar. 2015 yılında 40 milyon 
turist hedefine yaklaşmış olacağız. Cum-
huriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı 
olan 2023’te dünyanın en büyük 10 eko-
nomisinden biri olma hedefine ulaşacak, 
bu çerçevede 50 milyon turist rakamını 
da inşallah aşacağız. Ülkemize gelen tu-
rist sayısını geçtiğimiz 8 yılda 2 katından 
fazla artırdığımızı düşünürsek, bunların 
hepsinin de gerçekçi ve ulaşılabilir he-
defler olduğunu görürüz. Yeter ki inana-
lım, yeter ki özgüvenimiz olsun, inanın 
Türkiye’yi dünyanın birinci destinasyonu 
haline getirebiliriz. Bu ülkede yapılamaz 
denenleri yapan, başarılamaz denenleri 
başaran, hayal dahi edilemeyen pek çok 
şeyi hayata geçiren bir hükümet var. 

Demokraside ve kalkınmada sağladığı-
mız büyük ilerleme, önümüzü daha net 
görmemizi, adımlarımızı daha hızlı ve ka-
rarlı atmamızı, projeksiyonlarımızı daha 
derinlikli ve gerçekçi hazırlamamızı sağ-
lıyor. Artık, bu ülkenin her bir vatandaşı, 
8 yıl öncesine göre kendisine daha fazla 
güveniyor. İnsanımız 8 yıl öncesine göre 
işinde, üretiminde, projelerinde daha bü-
yük düşünüp, daha cesur adımlar atıyor. 
Turizm sektörünün, bu sürecin de loko-
motifi olacağına inanıyorum. Geçmişte, 
gerçekten çok zor şartlarda bu başarıları 
elde eden bir sektörün, böylesine uygun 
bir iklimde neler başarabileceğini sizlerin 
tahayyülüne bırakıyorum.
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Değerli arkadaşlarım... TÜROFED’in çok 
değerli üyeleri...

8 yılda birlikte gerçekten büyük işlere 
imza attık, gerçekten büyük hedef leri 
yakaladık. İşbirliği içinde, diyalog içinde, 
turizm sektörünü, otelcilik sektörünü ger-
çekten zirvelere taşıdık. Ben, hep birlikte 
çok daha iyiyi, çok daha güzeli yakalayaca-
ğımıza gönülden inanıyorum. Türkiye’nin 
81 vilayetini hep birlikte büyüteceğimize, 
potansiyeli açığa çıkaracağımıza, böylece 
Türkiye’yi daha da ileri seviyelerle buluş-
turacağımıza yürekten inanıyorum. Mev-
cut sorunları da inşallah yine hep birlikte 
aşacağız. Vergi noktasında, istihdam üze-
rindeki yükler noktasında önemli iyileştir-
meler yaptık ve bunları, imkanlar arttıkça 
daha da aşağı çekeceğiz. Biz, yatırım için, 
üretim ve istihdam için, huzur ve istikra-
rın pekişmesi için kararlı adımlar atacağız. 
Ekonomide, iç ve dış politikada Türkiye’yi 
daha güçlü hale getireceğiz. Sizler de 8 yıl-
dır olduğu gibi bundan sonra da o sağlam 
zemin üzerinde ilerlemeye ve hedeflerinizi 
büyütmeye inşallah devam edeceksiniz.

Ben, turizm sektörümüzün tüm mensupla-
rına, çalışanlarına; otelcilik sektörümüzün 
tüm mensuplarına, Türkiye’nin ekonomi-
sine yaptıkları katkılardan dolayı bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Türkiye Otelciler 
Federasyonu’na da başarılı çalışmala-
rından dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
TÜROFED’in 3’üncü olağan genel kurulu-
na da başarılar diliyor, yolunuz açık olsun 
diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri… 
Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, 2011 
Mali Yılı bütçesinin ülkemiz, milletimiz, 
demokrasimiz ve ekonomimiz için hayır-
lara vesile olmasını diliyorum. 2011 yılı 
bütçesinin hazırlık aşamasından bu nok-
taya gelmesine kadar her kademede emeği 
geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Küresel krizin özellikle Avrupa’da çok ağır 
seyrettiği bir dönemde, Türkiye, toplumsal 
duyarlılığı olan, sosyal yönü güçlü, esnafı, 
çiftçiyi, işçi, memur, emekli, köylü gibi 
geniş toplumsal kesimleri gözeten, üreti-
mi, yatırımı, ticareti, ihracatı destekleyen, 
adil paylaşımı esas alan bir bütçe ile 2011 
yılına giriyor. AK Parti Hükümetleri olarak 
bu 9’uncu bütçeyi de, daha önceki 8 bütçe 

Ankara | 26 Aralık 2010 

2011 Yılı Bütçe Görüşmeleri 
Kapanış Konuşması
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gibi güçlü, itibarlı, geleceğe umutla bakan, 
istikrarlı şekilde büyüyen bir Türkiye viz-
yonuyla hazırladık. 2011 seçim yılı olması-
na rağmen, Türkiye’nin kazanımlarını po-
pülizme feda etmiyor, bütçe disiplininden 
asla taviz vermiyoruz. 2011 bütçesiyle, 8 
yıl boyunca Türkiye’ye kazandırdığımız 
hizmet ve eserleri muhafaza ederken, 
önümüze yeni ve büyük hedefler koyuyor, 
tamamen gerçekçi olan bu hedeflere ulaş-
mak yönünde kararlılığımızı bir kez daha 
beyan ediyoruz.

Biz 8 yıl önce milletimize şunu söyledik: 
Türkiye’nin sorunları çözümsüz, çözümler 
de imkansız değildir. Akılcı politikalarla, 
güçlü bir iradeyle, kararlılıkla, kaynakla-
rın en iyi ve en verimli şekilde kullanılma-
sıyla, diyalog ve uzlaşmayla Türkiye’nin 
bütün sorunlarının çözüme kavuşacağını 
savunduk. İstikrar ve güveni koruyarak, 
toplumsal barış ve huzuru muhafaza ede-
rek, kardeşliğimizi daha da güçlendirerek 
daha büyük Türkiye idealine ulaşabilece-
ğimize inandık. Eğer Türkiye’ye inanırsak, 
birbirimize güvenirsek, enerjimizi kısır 
çekişmelere değil de milletimizin menfaati 
için harcarsak aşamayacağımız engel, ula-
şamayacağımız hedef yoktur dedik. 8 yıl 
öncesinde, asla çözülemez gibi görünen, 
asla dizginlenemez, asla kontrol altına alı-
namaz gibi görünen birçok sorunu aştık, 
geride bıraktık. 8 yıl önce hayal gibi görü-
nen hedefleri çoktan yakalamış, kendimi-
ze yeni ve daha iddialı hedefler belirlemiş 
durumdayız.

Umutların tükendiği bir noktadan, adeta 
uçurumun kenarından aldığımız Türkiye, 

bugün ekonomisiyle, ileri demokrasisiyle, 
dış politikasıyla, güçlü potansiyeliyle, viz-
yonuyla, hedefleriyle dünyada son derece 
saygın bir konumda bulunuyor. Türkiye 
bugün, bütün sorunlarını, ama bütün so-
runlarını çözebileceğini, bütün sıkıntıları 
aşabileceğini, istikrarla büyüyebileceğini, 
zenginleşebileceğini hem kendisine, ken-
di halkına, hem de bütün dünyaya ispat 
etmiştir. AK Parti iktidarının en büyük 
başarılarından birisi, milletimizin kendisi-
ne ve ülkesine olan güvenini yeniden tesis 
etmesidir; devletimizle milletimiz arasına 
örülen duvarları yıkması, büyük bir sosyal 
restorasyon süreci başlatmasıdır.

Biz, 8 yıl önce bu toprağa tohumlar attık. 
Zaman içinde bu tohumlar filizlendi ve 
fidana dönüştü. İstikrar ve güven zemi-
ninde ilerlediğimiz müddetçe, o fidanları 
koruduğumuz, gözettiğimiz, üzerlerine tit-
remeye devam ettiğimiz müddetçe, inanın, 
o fidanlar boy atacak, kökleri toprağı çok 
daha güçlü kavrayacak, toprağa çok daha 
güçlü biçimde tutunacaktır. Şunu açık 
açık söylemek durumundayım: Biz, hep 
birlikte, destansı bir kahramanlık örneği 
sergileyerek, onurlu bir mücadele ortaya 
koyarak, büyük bir cihan devletinin tec-
rübesi üzerine, 1923 yılında bu topraklara 
Cumhuriyet tohumunu ektik. Cumhuriye-
ti kuran aziz milletimizin iradesi büyük 
badireler atlattı. Hep birlikte o tohumun 
bir filize, bir fidana dönüşmesini sağladık. 
O fidan, ne zaman boy atmak istediyse 
boynu vurulmak istendi. O fidan ne zaman 
kök salmak istediyse kökü kurutulmak 
istendi. O fidan ne zaman dal budak sal-
mak istediyse dalları, kolları, kanatları 
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kırıldı. Ne zaman ekonomi atılıma geçtiy-
se, krizler ülkenin önünü kesti. Ne zaman 
demokrasi güçlenme iradesine kavuştuy-
sa, müdahalelerle engellendi. İstikrar ve 
güven, sağlam bir zemin, sağlam bir mecra 
bulduğunda her seferinde bozuldu, bozgu-
na uğratıldı.

Şuraya da dikkatlerinizi çekiyorum: Cum-
huriyet çınarı, sadece dışarıdan değil, için-
deki kurtçuklar tarafından da kemirilmek, 
çürütülmek, zayıflatılmak istendi. İşte 8 
yıl boyunca, Hükümet olarak, o çınarı bü-
yütmek, o çınarı güçlendirmek, her türlü 
saldırıya, her türlü tehdide, tehlikeye karşı 
o çınarı korumak, kollamak için var gücü-
müzle çalıştık. Dışarıda Türkiye’nin itiba-
rını yükseltirken, içerde de kurtçuklara 
karşı, çetelere, mafyaya karşı amansız bir 
mücadele verdik. İstikrar ve güveni sarsa-
cak, demokrasiyi zayıflatacak her türlü gi-
rişimi kararlılıkla ve soğukkanlılıkla berta-
raf ettik. Türkiye’yi karanlığa çekecek her 
türlü senaryoyu, her türlü tuzağı cesaretle 
boşa çıkardık. Türkiye’nin büyümesini, 
güçlenmesini, kalkınmasını engelleyecek 
her provokasyonu, her hukuksuzluğu etki-
siz kıldık. AK Parti hükümeti 8 yıl boyunca 
bu toprağa sevgi tohumları ekti, kardeşlik 
tohumları ekti. Demokrasiyi güçlendire-
rek, hukuku yücelterek, hak ve özgürlükle-
ri geliştirerek, ekonomiyi büyüterek, aziz 
milletimizin selameti için, Türkiye’nin 
bekası için ter döktü, gecesini gündüzüne 
kattı, büyük bir mücadele verdi. 

Şimdi bakınız değerli milletvekilleri... Siz 
değerli milletvekillerimizle birlikte bu-
gün bizi televizyon ekranlarından izleyen 

aziz milletimizin de dikkatlerini buraya 
çekmek istiyorum. 11 Aralık’ta Mardin’e 
gittim, Mardin’de, coşkulu bir topluluk 
eşliğinde, Mardin’e kazandırdığımız tam 
78 ayrı eserin resmi açılışını yaptım. 
Eğitimden sağlığa, emniyetten ulaştır-
maya, belediye hizmetlerinden KÖYDES 
projelerine kadar tam 78 farklı eser... 
Mardin Merkez’de, Dargeçit’te, Derik’te, 
Kızıltepe’de, Mazıdağı’nda, Midyat’ta, 
Nusaybin’de, Ömerli’de, Savur ’da ve 
Yeşilli’de, anaokulundan ilköğretim oku-
luna, genel liseden öğrenci yurduna, öğ-
retmen lojmanından sağlık merkezlerine, 
bölünmüş yollardan parklara kadar 78 
yatırımı Mardin’le buluşturduk. Ertesi 
gün Siirt’e gittik... Siirt’te, 32 farklı eser ve 
hizmetin toplu açılışını yaptık. Bu açılış-
lardan önemli bir kısmı özel sektör yatı-
rımları. Yüzlerce Siirtliyi istihdam edecek, 
Siirt’in tarım ürünlerini, gıda ürünlerini 
dünyaya ihraç edecek özel sektör yatırım-
larının o gün büyük bir gururla, büyük bir 
umutla açılışlarını gerçekleştirdik.

Önceki hafta Cuma günü Konya’ya gittik... 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım-
larını, TOKİ’nin yaptırdığı okulları, Selçuk 
Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi Hastanesini, 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi bina-
sını, Konya’ya özel sektörün yaptırdığı bir 
oteli açtık. Aynı gün, Ankara Konya Hızlı 
tren hattında başlayan test sürüşlerini 
inceledik. Şu anda, mevcut tren yoluyla 
Ankara’dan Konya’ya ancak 10 saat 30 
dakikada gidilebiliyor. Ankara’dan yola 
çıkan tren, Eskişehir’e uğruyor, Afyon’a uğ-
ruyor ve neredeyse yarım günde Konya’ya 
gelebiliyor. Biz, Ankara Polatlı arasındaki 
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hızlı tren hattını kullandık. Polatlı’dan 
Konya’ya gidiş ve geliş olmak üzere yeni 
bir hat döşedik ve artık Ankara Konya, 
1 saat 15 dakikaya iniyor. Yol boyunca, 
135 menfez, 83 alt geçit, 25 üst geçit ve 7 
tane köprü inşa edildi. İnşallah 2011 için-
de hattı devreye alacak ve Eskişehir’den 
sonra Konya’yı da hızlı trenle Ankara’ya 
bağlamış olacağız. Konya’dan Muş’a geçtik 
ve Muşlu kardeşlerimin coşkulu katılı-
mıyla tam 106 farklı eserin resmi açılışını 
gerçekleştirdik. Muş’tan Bitlis’e geçtik ve 
Bitlis’te, 71 farklı eserin, 71 farklı hizmetin 
toplu açılışını yaptık. Okulları, derslikleri, 
sağlık merkezlerini, yolları, konutları, be-
lediye hizmetlerini Bitlisli kardeşlerimizin 
hizmetine sunduk. Bitlis Muş arasına inşa 
ettiğimiz bölünmüş yol üzerindeki 1.900 
metre uzunluğundaki tüneli de yine o 
gün resmi olarak hizmete aldık. Kültür ve 
turizm merkezlerinin, onardığımız vakıf 
eserlerinin, tarımsal yatırımların, emni-
yet, çevre yatırımlarının resmi açılışını 
yaptık. TOKİ’nin Adilcevaz ilçemizde inşa 
ettiği 400 konutu orada hak sahiplerine 
teslim ettik.

Sadece iki hafta içinde, 5 farklı ilimizde 
300’e yakın eser ve hizmetin toplu açılı-
şını gerçekleştirdik. Öncesinde Aydın’da, 
İstanbul’da, Elazığ’da, Ankara’da, Sivas’ta, 
Balıkesir’de, Şanlıurfa’da açılışlar yap-
tık. 81 vilayetle de kalmadık... Ortak bir 
kültürü, ortak bir tarihi paylaştığımız 
Priştine’de açılış yaptık, Prizren’de açılış 
yaptık, Mamuşa’da açılış yaptık, Lübnan’ın 
Aydamun Köyü’nde, Sayda şehrinde 
açılış yaptık. İşte en son İstanbul’da iki 
uluslararası zirveye ev sahipliği yaptık. 

EKO Zirvesinde, 7’si Devlet ve Hükümet 
Başkanı olmak üzere 12 ülke temsilcisi-
ni İstanbul’da ağırladık ve EKO Dönem 
Başkanlığını devraldık. Türkiye Pakistan 
Afganistan Üçlü Zirvesini gerçekleştirdik. 
Hafta içinde Suriye Başbakanı ve 14 Suri-
yeli Bakanı Ankara’da ağırladık ve Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 
İkinci toplantısını yaptık. 8 yılda Suriye, 
Irak, Yunanistan ve Rusya Federasyonu ile 
ikili; Türkiye Suriye, Lübnan ve Ürdün’le 
dörtlü stratejik işbirliği mekanizmaları 
kurduk. Kazakistan’la Stratejik ortaklık, 
İtalya, İspanya, İsveç’le Hükümetler Arası 
Zirve, Pakistan, ABD, Hollanda ile benzeri 
mekanizmaları tesis ettik.

Uzak demeden, yakın demeden, dünyanın 
tüm ülkeleriyle, bölge ülkeleriyle, komşu-
larımızla, Türk dünyasıyla ilişkilerimizi 
geliştirdik ve geliştiriyoruz. Geniş Türk 
coğrafyası ile her alanda ticaretimiz bü-
yüdü, ihracatımız kat kat arttı. 1992 ile 
2002 yılları arasındaki 10 yılda Kafkasya 
ve Türk Cumhuriyetlerine TİKA’nın yap-
mış olduğu yardımların miktarı sadece 
52 milyon dolar. İktidarda olduğumuz 
2003 ile 2009 yılları arasındaki 6 yılda 
ise TİKA’nın yapmış olduğu yardımlar 
128 milyon dolar. TİKA’yı 37 ülkede faa-
liyet gösterebilecek bir konuma yükselt-
tik. Türk Cumhuriyetlerinde, akraba ve 
soydaş toplulukların yaşadığı ülkelerde 
TİKA aracılığı ile yaptığımız proje sayısı 
6 bin 714 sayısına ulaştı. Bu projeler kap-
samında, 112 okul inşa edildi, 105 okul 
onarıldı, 400’e yakın su kuyusu açıldı ve 
binlerce insan sağlık taramasından ge-
çirildi. Kardeş ülkelerimizle bağlarımızı 
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sadece ekonomik ve ticari bir çerçevede 
düşünmüyoruz. Kurduğumuz TRT-AVAZ 
kanalı ile de kültürel işbirliği ve ortak 
kültürel mirasımıza sahip çıktık. Aynı şe-
kilde Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi 
toplantısının 10’uncusunu ülkemizde 
yaptık. Sarf ettiğimiz çabalar neticesinde 
İstanbul’da bir sekreterya kuruldu. Kısa 
adı CICA olan Asya’da İşbirliği ve Güven 
Artırıcı Önlemler Konferansı Teşkilatı’nın 
dönem başkanlığını yapıyoruz. Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TürkPA) çerçevesinde birçok önemli faa-
liyete devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda 
Başbakanlık bünyesinde kurmuş olduğu-
muz Dış Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ile birçok alanda işbirliğini 
geliştirecek yeni kanalları oluşturmak için 
çaba gösteriyoruz. Ta yaylalara, mezralara 
kadar okul, yol, su götürürken, 5 kıtada 
işbirliği arayışını, 5 kıtada barış ve adalet 
mücadelesini sürdürdük. Önceki hafta, 
Hicri 10 Muharrem’de, Hazret-i Hüseyin’in 
Kerbela’da şehit edilişinin 1370’inci sene-i 
devriyesinde Caferi vatandaşlarımızla 
buluştuk, onlarla acımızı bir kez daha pay-
laştık.

81 vilayetin 81’inde 8 yıl boyunca defa-
larca toplu açılışlar gerçekleştirdik. 81 
vilayetin 81’ine, 780 bin kilometrekare-
nin tamamına ulaştık, tamamına hizmet 
götürdük. Burada size çok çarpıcı bir bel-
ge göstermek istiyorum... Tarih, 5 Eylül 
1792... Yani 218 yıl öncesine ait bir belge. 
Dönemin padişahı, Bağdat Valisi Kadir 
Süleyman Paşa’ya bir talimat gönderiyor 
ve Mardin Kalesi’nin tamir edilmesini 
emrediyor. Tam 218 yıldır onarılmayan, 

tamir edilmeyen o kaleyi işte şu anda biz 
tamir etmeye, restore etmeye başlıyoruz 
ve kültürel mirasımıza yeniden kazan-
dırıyoruz. Şunu artık çok net görüyoruz 
değerli arkadaşlarım... 81 vilayet değişiyor, 
köylerden ilçelere, mezralardan şehir mer-
kezlerine kadar bütün Türkiye değişiyor. 
Yeni kurduğumuz 80 taneyle artık 156 ra-
kamına ulaşan üniversiteler şehirlerimizi 
değiştiriyor. Yaptığımız okullar, Türkiye’ye 
kazandırdığımız toplam 160 bin derslik şe-
hirleri değiştiriyor. Restore ettiğimiz 3 bin 
500 vakıf eseri, onardığımız tarihi eserler 
şehirleri değiştiriyor. 8 yılda inşa ettiğimiz 
13 bin 555 kilometre uzunluğundaki bö-
lünmüş yollar, havaalanları, inen, kalkan 
uçaklar şehirleri değiştiriyor. Özel sektör 
yatırımları, açılan fabrikalar, canlanan 
ekonomi şehirleri değiştiriyor. Türkiye’nin 
her şehrinden umut fışkırıyor, heyecan 
fışkırıyor. 73 milyon hayata sımsıkı sa-
rılıyor, değişimde yerini alıyor, geleceğe 
bugün her zamankinden daha bir umutla 
bakıyor. Türkiye’nin yıllarca hizmet alma-
mış, yıllarca yatırım almamış, bir çivi dahi 
çakılmamış illeri, ilçeleri bugün yeniden 
hayat buluyor, kalkınma yarışında yeni-
den yerini alıyor.

Algı ile gerçek arasında çok büyük fark 
var değerli  arkadaşlarım.. .  Doğu ve 
Güneydoğu’nun, diğer bölgelerdeki ima-
jıyla, gerçek durumları arasında çok ciddi 
bir uçurum var. Oralarda kaos varmış 
gibi, oralarda huzursuzluk varmış gibi, 
oralarda sokağa çıkılamıyormuş gibi bir 
görüntü oluşturulmak isteniyor. Oysa tam 
tersi... Edirne, Kırklareli, Muğla, Çankırı, 
Giresun, Antalya nasıl gelişiyorsa, oralar 



Recep Tayyip ERDOĞAN

286

da aynı şekilde gelişiyor. Batı’da umut ne 
kadar çoğalıyorsa, Doğu’da da o kadar 
çoğalıyor. Kuzey ve Güney nasıl kalkını-
yorsa, Doğu ve Güneydoğu da aynı şekilde 
kalkınıyor. Türkiye topyekun kalkınıyor, 
Türkiye topyekun geleceğe koşuyor. Bizim 
lügatimizde ayrımcılık yok, imtiyaz dağıt-
mak yok, bölgeleri ayırmak yok, toplumu 
sınıf lara, etnik gruplara, mezheplere, 
kimliklere bölmek yok. Biz, ‘insanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ anlayışıyla, her bir vatanda-
şımızı sadece insan olarak görüyor ve aynı 
samimiyetle kucaklıyoruz. İnsanlarımızı 
dinine, mezhebine, etnik kökenine, sınıfı-
na, yaşam tarzına göre ayırmadığımız gibi 
onların var olan özelliklerini, doğuştan 
sahip oldukları veya iradeleriyle seçtikleri 
kimliklerini ve özelliklerini de yok saymı-
yoruz. Ne inkarcılık yapıyoruz, ne ayrım-
cılık yapıyoruz. Ne yok sayıyoruz, ne farklı 
muamelede bulunuyoruz. Her bir Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşına adil, müreffeh, 
huzurlu, özgür bir yaşam sunmaya çalışı-
yoruz.

İnsanlar mutsuzsa, insanlar baskı altın-
daysa, insanlar mahrumsa, mağdursa, 
yoksulsa o ülkede ne huzur olur, ne is-
tikrar olur… Bizim amacımız insanımızı 
yüceltmek, insanımıza hak ettiği yaşam 
şartlarını sağlamaktır. Bunun yolu ise, bir-
lik ve bütünlüğümüzü koruyarak, kardeş-
liğimizi pekiştirerek demokrasiyi güçlen-
dirmekten, hukuku yüceltmekten geçiyor. 
İşte bu yüzden bütün Türkiye’yi kucaklıyo-
ruz, hiçbir vatandaşımızı ayrımcılığa tabi 
tutmuyoruz. Etnik milliyetçiliği de, dinsel 
milliyetçiliği de, bölgesel milliyetçiliği de 
elimizin tersiyle ittik ve itmeye devam 

ediyoruz. Biz, en başından bu yana aynı 
noktada duruyoruz, ilkeli davranıyoruz. 
Dün de “Tek bayrak, tek millet, tek vatan, 
tek devlet” dedik, bugün de aynısını söylü-
yoruz. Etnik kökeni, inancı, dili, kültürü ne 
olursa olsun, 73 milyon insanımız Türkiye 
Cumhuriyeti üst kimliği altında birdir, bü-
tündür. Bizim amacımız, demokratik hak 
ve özgürlükleri geliştirmektir. Bazı grup-
lara ayrıcalık tanımaya, siyasi egemenliği 
parçalara bölmeye çalışmak son derece 
yanlıştır. Buna kesinlikle izin vermeyiz. 
Son dönemde kronik sorunların çözülmesi 
için çok önemli adımlar attık, atıyoruz.

Bugün 8 yıl öncesine göre her alanda farklı 
bir ülke var. 8 yıl önce konuşulmayan-
ların konuşulduğu bir Türkiye var. 8 yıl 
önce hayal dahi edilemeyenlerin gerçeğe 
dönüştüğü bir Türkiye var. Demokrasisi 
güç kazanmış, demokratik standartları 
yükselmiş, Cumhuriyeti aynı şekilde güç 
kazanmış, itibar kazanmış bir Türkiye var. 
İnkar politikalarının son bulduğu, sorun-
ların üzerine cesaretle gidilen bir Türkiye 
var. Köy boşaltmaların, faili meçhullerin, 
işkencelerin, suikastların, darbe girişimle-
rinin, karanlık senaryoların sorgulandığı, 
karanlık noktaların aydınlığa kavuştuğu 
bir Türkiye var. Olağanüstü halin kalktığı, 
Çekiç Güç’ün gönderildiği, anaların ha-
pisteki çocuklarıyla kendi ana dillerinde 
konuştuğu, farklı dil ve lehçelerin öğretil-
diği, öğrenildiği, devlet televizyonlarından 
farklı dil ve lehçelerde yayınların yapıl-
dığı, kontrol noktalarının azaltıldığı bir 
Türkiye var.
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Türkiye’yi bu seviyelere biz yükselttik, 
kardeşliğimizi yüceltmek, toplumsal barı-
şı pekiştirmek adına bu demokratikleşme 
adımlarını biz attık. Herkes ana dilini iste-
diği gibi, dilediği gibi konuşuyor. Farklı dil 
ve lehçelerde yayın da yapılıyor, kurs da 
açılıyor, üniversitelerde enstitü de kurulu-
yor. Ancak şunu da herkes çok iyi bilecek: 
Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir, ortak 
dili Türkçe’dir. Bu gerçeği değiştirmeye 
yönelik hiçbir girişim kabul edilemez. Bu, 
tartışılamaz. Zira bu mesele, sosyal barış 
ve sosyal bütünlük meselesidir. Bu mese-
leyi tartışmaya dahi açmak, bu meseleyi 
getirip Türkiye’nin gündemine taşımak, ne 
demokrasiye, ne özgürlüklere, ne toplum-
sal barışa ve ne de kardeşliğe asla hizmet 
etmez. Bu tartışmaları gündeme taşımak 
da, bu tartışmaları gündemde tutmak, sa-
bah akşam bununla ilgili yayınlar yapmak 
da, milli birliğimize ve kardeşliğimize des-
tek olmaz, tam tersine köstek olur.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, adı üs-
tünde, bir birlik projesidir, bir kardeşlik 
projesidir. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, 
bu ülkeyi dayanışma, paylaşma zemininde 
büyütme, yüceltme projesidir. Bu proje, 
istismarcıların elinden oyuncaklarını 
alıp, istismarcıları hayal kırıklığına uğrat-
ma projesidir. Bu proje, milletin her bir 
ferdinin kendisini birinci sınıf vatandaş 
hissetmesini sağlayacak, millet devlet 
kaynaşmasını sağlayacak bir projedir. 
Biz, demokratik bir ülkenin onurlu bir 
vatandaşının sahip olması gereken hak ve 
özgürlükleri geliştirmenin mücadelesini 
verirken, birileri de gerilim üreterek, afaki 
taleplerle toplumu gererek, milletimizin 

sinir uçlarına dokunarak gelişme süreci-
ni baltalamaya çalışıyor. Biz, iyi niyetle 
meselelerin üzerine giderken, sorunların 
çözümü için çaba gösterirken, toplumsal 
mutabakatı sağlamak üzre samimiyetle 
çalışırken, birileri de bayat senaryoları 
devreye alıyor, çözüm süreçlerini sabote 
edecek yaklaşımlar sergiliyor. Milletin de-
falarca izlediği, ard arda izlediği, Temcid 
pilavı gibi sürekli sofraya sürülen o tezgah 
yeniden kuruluyor. Türkiye seçime gider-
ken, Türkiye istikrar ve güven zemininde 
kararlı şekilde ilerlerken, karanlık odaklar 
tarafından aynı oyun yeniden kuruluyor, 
yeniden kurgulanıyor. Biraz önce ifade 
ettim ya... O fidan kök salmaya, o fidan dal 
budak salmaya başlamışken, yeniden ku-
rutulmak, yeniden dalları, kolları kırılmak 
isteniyor.

Bu senaryo çok çirkin bir senaryo. Bu tez-
gah çok kirli bir tezgah. Bu tuzak çok bil-
dik bir tuzak. Benim milletim bu oyunları 
defalarca gördü, bu senaryonun aktörleri-
ni çok iyi tanıdı ve kim ne yaparsa yapsın, 
benim milletim bu tezgaha gelmeyecek, 
bu tuzağa asla ve asla düşmeyecek. Şunu 
da buradan açık açık söylüyorum... Bu tez-
gahın içinde terör örgütü var. Bu tezgahın 
içinde, terör örgütünün vesayeti altında 
hareket edenler var. Bu tezgahın içinde, 
can çekişen çeteler var, mafya var. Senaryo 
çok ama çok açık... Seçim öncesinde su 
bulandırılacak. Seçim öncesinde milletin 
zihni karıştırılacak. Seçim öncesinde kaos 
oluşturulacak. Seçim öncesinde farklı gün-
demler oluşturulacak ve milletin tercihleri 
böylece etki altına alınacak. Soruyorum 
size: Toplumu gerecek, milletin hissiyatını 
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galeyana getirecek, siyaset kurumunu etki-
sizleştirecek, güven ortamını sarsacak bu 
yaklaşım tarzı hangi amaca hizmet ediyor? 
Yapılan işlerin çözüme bir faydası var mı? 
Sorumsuz ve afaki taleplerle hassasiyetle-
rin kaşınması, sorunları çözüm yoluna mı 
koyuyor, yoksa daha mı derinleştiriyor? 
Ateşe benzin döken bu siyaset tarzının 
kime ne faydası var? Biz sorunların konu-
şulmasından, tartışılmasından, özgürce 
ifade edilmesinden yanayız. Hayata geçir-
diğimiz reformlarla, yıktığımız tabularla, 
bozduğumuz ezberlerle ülkemizi ileri de-
mokrasiye taşıyoruz. 

Hiç kimseden demokrasi dersi almaya 
ihtiyacımız yok... Bize demokrasi dersi 
vermek isteyenler, 12 Eylül’de benim 
vatandaşımın oy verme hakkını nasıl teh-
ditle gasp ettiler, önce bununla yüzleşsin-
ler. Demokrasiden bahsedenler, Doğu ve 
Güneydoğu’da Sivil Toplum Örgütlerine, 
yazarlara yapılan baskılarla, tehditlerle 
yüzleşsinler. Gelişen özgürlükleri çözüm 
için kullanmak yerine, ajitasyon için, pro-
vokasyon için kullanmak bu millete reva 
mıdır? Milletin zihnini bulandırmanın, 
korkularını kaşımanın, huzurunu kaçır-
manın hangi sorunun çözümüne faydası 
var? Bu ülke sahipsiz değildir. Bu millet 
çaresiz değildir. Milletim müsterih olsun, 
biz kimseye bu ülke üzerinde ameliyat 
yaptırmayız, kimseyi bu milletin hissiya-
tıyla oynatmayız. Çözüm için nasıl bir mü-
cadele verdiysek, çözüm süreçlerini sabote 
edenlerle de aynı şekilde mücadele ederiz. 
Terör örgütünün ve onun uzantılarının, 
her seçim öncesinde olduğu gibi yeniden 
taşeronluk üstlenerek, iç politikayı dizayn 

etme girişimlerini karşılıksız bırakmayız. 
Ne milletin duygularını sömürerek rant 
hesabı yapanlara eyvallah ederiz, ne mille-
tin korkularını kaşıyarak oy hesabı yapan-
lara eyvallah ederiz.

Bakın buradan hem Doğu’daki, hem Ba-
tı’daki, hem Kuzey’deki, hem Güney’deki 
bütün vatandaşlarıma, 73 milyona, bütün 
kardeşlerime sesleniyorum. Dağdaki te-
röristle, geçmişte, devletin koridorlarına 
kadar sirayet etmiş çetelerin nasıl bir işbir-
liği içinde olduklarına lütfen dikkat edin. 
Her seçim öncesinde, terör örgütünün 
nasıl devreye girdiğini, milletin hissiyatı-
nı etki altına almak için ne tür tezgahlar 
yapıldığını çok iyi anlayın. Artık bu oyunu 
yutmazlar... Ne biz yutarız, ne de milletim 
bu hileyi yutar. Şimdi Diyarbakır’da bir 
toplantı yapılıyor, bir bildiri taslağı tar-
tışılıyor... Dikkate dahi alınmayacak, cid-
diye dahi alınmayacak bu bildiri taslağı, 
günlerdir çarşaf çarşaf sayfalara, boy boy 
ekranlara taşınıyor. Bu bildiri taslağı son 
derece yapay bir şekilde, son derece kasıtlı 
bir şekilde gündeme taşınıyor ve geliyor, 
gündemin tam ortasına oturuyor. Her ak-
şam saatlerce bu konuşuluyor, köşe yazar-
ları her gün bunu yorumluyor. Sanırsınız 
ki, Meclis’te bir anayasa değişikliği oldu, 
yarın Türkiye farklı bir idari yapıya kavu-
şacak, farklı bir yönetim şekline geçecek…

Açık söylüyorum: Demokratik özerklik 
tartışmasıyla tehlikeli bir oyun oynanı-
yor. Burada ortaya konan veya örtülü 
olarak ifade edilen hususları çok yanlış, 
son derece kabul edilemez buluyorum. 
Özerklik tartışması, demokratikleşmeyi, 
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Türkiye’nin ileri demokratik standartlara 
kavuşmasını hazmedemeyenlerin çirkin 
bir tezgahı. Bu millet, bu tür tezgahlara 
evet der mi, bu tür taslakları alır bağrına 
basar mı, bu tür projelere onay verir mi? 
Millete rağmen, milletin kurumlarına rağ-
men, anayasal düzene rağmen, kim hangi 
projeyi hayata geçirebilir? Demokratik 
sistemlerde siyasi partiler aykırı projeler, 
teklif ler getirme hakkına sahip olabilir, 
ama bu hakkın kötüye kullanılması, de-
mokratik siyaseti zayıflatır, ülkenin günde-
mini gerer. Sonuçta millet destek vermez, 
bu partiler de marjinal kalmaya mahkum 
olurlar. Ama zarar gören siyaset kurumu 
olur, ülke olur. Terör örgütünün gündeme 
taşıdığı konuları, siyasete taşımak, bunları 
medya sayfalarında abartmak hangi ama-
ca hizmet eder?

Soruyorum arkadaşlar: Bu, terör örgütü-
nün propagandasını yapmak değil midir? 
Bu terörün ekmeğine yağ sürmek değil 
midir? Hiçbir ciddiyeti ve derinliği olma-
yan bu projeleri, benim Kürt kökenli kar-
deşlerimin talebiymiş gibi takdim etmek, 
çok büyük bir haksızlıktır. Bu bildirileri 
yayınlayanlar, bunun siyasetini yapanlar 
benim Kürt kökenli vatandaşımın ne ka-
darını temsil ediyorlar? Bunlar, Doğu ve 
Güneydoğu’nun ne kadarını temsil ediyor-
lar? Ben her fırsatta defalarca söyledim, 
bugün de söylüyorum: Ne terör örgütü, ne 
de onun uzantıları, hiç bir zaman benim 
Kürt kökenli vatandaşımın temsilcisi, 
sözcüsü olmamıştır, bundan sonra da asla 
olmayacaktır. Demokratik hak ve özgür-
lüklerden bahsedenler, benim bölgedeki 
vatandaşımın haklarını kullanmasını en-

gelliyor, tehditle, baskıyla engelliyor. 12 
Eylül referandumunda, bütün tehditlere, 
baskılara, sindirmelere rağmen Doğu Ana-
dolu Bölgesi’nde katılım oranı yüzde 66; 
EVET oy oranı yüzde 81. Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesinde aynı şekilde katılım oranı 
yüzde 57; EVET oy oranı yüzde 84. Benim 
Kürt kökenli vatandaşlarımı terörle, terör 
örgütüyle özdeşleştirmeye hiç kimsenin 
hakkı yoktur ve olamaz. Türkiye’nin birlik 
ve bütünlüğünü zaafa uğratmaya çalış-
mak, milletimizin kardeşliğini zedelemeye 
çalışmak, kimsenin haddi değildir, olamaz.

Herkes sağduyuyla, ferasetle, iyi niyetle 
hareket etmelidir. Özellikle siyasetçiler 
daha büyük bir sorumluluk sahibidir. 
Gererek, kırarak, dökerek, kaşıyarak, tah-
rik ederek, hiçbir şey yapılamaz, hiçbir 
hedefe ulaşılamaz. Siyasi partiler, medya, 
sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, 
herkes ama herkes bu süreçte sağduyuyla 
hareket etmeli, ideolojiler üstü, çıkarlar 
üstü bir tutum sergilenmelidir. Biri çıkıp 
provokasyon yapacak, bir başkası çıkıp 
bundan rant toplayacak. Biri dağdan ce-
nazeler gelsin diye elini ovuşturacak, bir 
diğeri çıkıp şehit cenazelerini istismar 
için fırsat kollayacak. Bu gaddarlık değil 
mi, bu istismar değil mi? Bu vicdana sığar 
mı? Bırakın vatan sevgisini, millet sevgi-
sini, kendisine saygısı olan, şu kadarcık 
vicdanı olan biri buna göz yumabilir mi? 
Türkiye kaybetmiş, milletimiz kaybetmiş, 
kardeşlik zedelenmiş; huzur, istikrar yara 
almış, bunların hiç ama hiç derdi değil. Ye-
ter ki AK Parti kaybetsin, yeter ki AK Parti 
Hükümeti kaybetsin, Türkiye’ye ne olursa 
olsun. Zihniyet bu, anlayış bu, hesap bu. 
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Ve tekrar ediyorum: Bu zihniyet, bu anla-
yış, bu hesap sadece terör örgütünün değil, 
onunla birlikte diğer uçta gibi görünen 
çetenin de ortak zihniyeti, ortak anlayışı 
ve ortak hesabı.

Biz bu oyunu bozacağız. Biz bu kirli senar-
yoyu bertaraf edeceğiz. Bu kirli ittifakın, 
bu çirkin işbirliğinin gerçek yüzünü göste-
recek, bütün o maskeleri tek tek indirece-
ğiz. Şunu da hatırlatmak durumundayım... 
Türkiye 8 yıl öncesine göre çok daha özgür, 
çok daha özgüvenli, demokrasisinin stan-
dartlarını çok daha yükseltmiş bir ülke. 
Anayasa ve yasalar çerçevesinde, başkası-
nın özgürlük alanına müdahale etmeden 
isteyen istediğini söyler ve konuşur. Her 
mesele hukuk çerçevesinde, demokrasi ku-
ralları altında, bu parlamentoda çözüme 
bağlanır. Hiç kimsenin kendisini yasala-
rın, Anayasanın, parlamentonun üzerinde 
görme hakkı, yetkilerini aşarak demokra-
tik sürece müdahale hakkı yoktur. Biz ne 
tahriklere geleceğiz, ne de kirli tezgahlara 
göz yumacağız. Bir kaşık suda fırtına ko-
parmanın, durumdan vazife çıkarmanın, 
hükümeti topa tutmanın hiçbir siyasetçi-
ye faydası yok. Türkiye bir kabile devleti 
değil. Türkiye Cumhuriyeti esen rüzgarla 
yıkılacak, bölünecek bir devlet değil. De-
mokrasiyi millet şekillendirir. Milletim 
ne derse o olur ve bu millet sağduyusuyla 
gereken yerlere gereken mesajı yine en iyi 
şekilde verecektir. 

Aziz milletime buradan bir kez daha sağ-
duyu çağrısı yapıyorum. Oynanan oyunu 
çok iyi görmelerini, çok iyi analiz etme-
lerini onlardan rica ediyorum. Bu oyunu, 

bu tezgahı bu millet defalarca bozdu, 
yine bozacaktır. Aziz milletimiz, iradesine 
ipotek koymak isteyenlere, iradesini, ter-
cihini çirkin provokasyonlarla etkilemek 
isteyenlere her zaman gereken cevabı 
verdi, eminim ki 2011 seçimlerinde de 
yine verecektir. Burada bir kez daha tekrar 
ediyorum: Bütün tahriklere, bütün kış-
kırtmalara, bütün kirli oyunlara rağmen, 
biz AK Parti olarak inadına demokrasi, 
inadına özgürlük, inadına milli birlik ve 
kardeşlik demeye devam edeceğiz. 8 yılda 
Türkiye’yi biz kardeşlikle büyüttük; kar-
deşliğimizle büyütmeye devam edeceğiz. 
Türkiye çınarının içerden de, dışarıdan 
da kemirilmesine bugüne kadar müsaade 
etmedik, bundan sonra da asla müsaade 
etmeyeceğiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri...

Bütçe görüşmeleri, bir yıllık muhasebenin 
yapıldığı, gelecek vizyonunun ele alındığı, 
ekonomiyle birlikte diğer bütün hususla-
rın enine boyuna tartışıldığı bir zemindir. 
Elbette demokratikleşme, dış politika, iç 
politika ve ekonomi birbiriyle doğrudan 
ilişkili, bağlantılı konulardır. Ekonomi-
deki bir aksama, doğrudan doğruya dış 
politikayı da etkiler. Demokratikleşmedeki 
bir sorun, doğrudan doğruya elbette ki 
ekonomiyi de olumsuz etkiler. Demokra-
siyi, kardeşliğimizi muhafaza etmek için 
gösterdiğimiz hassasiyeti, aynı şekilde, 
aynı derecede ekonomik kazanımlarımıza 
da göstermek durumundayız. Nasıl ki de-
mokrasiye yönelik, millet iradesi dışındaki 
her müdahale Türkiye’yi kalkınma müca-
delesinden alıkoyarsa, ekonomiye yönelik, 
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ekonomik gerçeklerden uzak, popülist her 
müdahale de ekonomiyi raydan çıkarır, 
bütün kazanımları heba eder.

8 yıl boyunca bütçe disiplinini koruduk. 
Para politikalarından taviz vermedik. 
Enflasyonla kararlı şekilde mücadele ettik 
ve tek haneli oranlara kadar düşürdük. 
Faizleri yüzde 63’ler seviyesinden yüzde 
7’lere kadar çektik. Ekonomideki büyüme-
yi, enflasyonun çok çok üzerinde ücretlere 
yansıttık; eğitime, sosyal politikalara ayır-
dığımız bütçeyi her yıl katlayarak artırdık. 
Biz en başından itibaren, son derece şeffaf 
bir şekilde milletimizle bütün gelişmeleri 
paylaştık. Yapacaklarımızı söyledik, yapa-
mayacaklarımızı vaat etmedik. Sonradan 
milletin üzerine ağır yükler yükleyecek, 
ağır faturalar yükleyecek hiç bir popülist 
girişimin içinde olmadık. 

Şimdi, Ana Muhalefet partisinin genel baş-
kanı, o koltuğa oturduğu andan itibaren, 
maşallah bol keseden dağıtıyor. Nereye 
gitse, kiminle görüşse, kime hitap etse, 
nabza göre şerbet veriyor, Kaf Dağı’nın 
ardındakini vaat ediyor. Bakınız, CHP Ge-
nel Başkanı’nın, sadece Kurultay’da dile 
getirdiği bazı vaatlerinin en mütevazi he-
sapla maliyeti, dikkatinizi çekiyorum, kat-
rilyonlarca TL’yi buluyor. Umut simsarlığı 
kârlıdır. Ama hayal kırıklığının faturası da 
o derece ağırdır. Umut tefeciliği yapanlar 
sadece kendileri kaybetmezler, millete de 
kaybettirirler. Milletimiz bugüne kadar ne 
çektiyse, hesabını kitabını bilmeyen, ne 
konuştuğunu bilmeyen, umut simsarlığı 
yapanlardan çekmiştir. Böyle bol keseden 
dağıtanlar, kaşıkla verenler, çok kısa süre 

zarfında kepçeyle bütün kazanımları geri 
aldılar. Tıpkı 1990’lı yıllarda olduğu gibi, 
tıpkı 2001 krizinde olduğu gibi, enflasyon 
anında fırlar, yeniden yüzde 60’lar, 70’ler 
seviyesine çıkar. Faizler anında yükselir, 
yüzde 7 bin 500 seviyelerine ulaşır. Tür-
kiye yeniden borç-faiz sarmalına girer, ya-
tırım, üretim, ihracat geriler, vergiler, faiz 
giderlerini dahi karşılayamaz, memura, 
işçiye, emekliye maaş ödenemez hale gelir.

Türkiye bunu geçmişte maalesef defalarca 
yaşadı. Türkiye bunu CHP’nin koalisyon 
ortağı olduğu dönemlerde defalarca ve 
en ağır şekilde yaşadı. Şimdi, CHP çok 
uzun süredir iktidara gelemediği, iktidar 
ortağı dahi olamadığı için, CHP’li hükü-
metlerin ne anlama geldiğini vatandaşı-
mız unutmuş olabilir. Özellikle 40 yaş altı 
vatandaşlarımızın, CHP’li hükümetler 
dönemini bilmiyor olmaları gayet tabii-
dir. Türkiye’nin hazinesi ne zaman belini 
doğrulttuysa, hemen ardından CHP’nin 
koalisyon ortağı olduğu iktidarlarca bo-
şaltılmıştır. Merhum Adnan Menderes’in 
büyüttüğü ekonomi, ardından gelen 
CHP tarafından küçültülmüş, kasalar 
boşaltılmıştır. Merhum Özal tarafından 
ekonomide denge tesis edilmiş, ardından 
CHP’nin koalisyon olduğu dönemlerde o 
dengelerin tamamı bozulmuştur. CHP’nin 
hükümet ortağı olduğu her dönem, yüksek 
enflasyonla, yüksek faizle, ekonomik kriz-
le vatandaşın en büyük bedelleri ödediği 
dönemdir. CHP’nin hükümet ortağı oldu-
ğu her dönem, kuyrukların, karnelerin, 
kısıtlamaların, zamların rekora koştuğu 
dönemdir. Hesapsız, kitapsız, popülizm-
le, bol keseden vaat ederek iktidar ortağı 
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olan CHP, her seferinde ülkeyi uçurumun 
kenarına getirmiş, telafisi zor faturaları bu 
millete ödetmiştir.

Bakın, sizlere, Anadolu Ajansı’nın baş-
lıklarıyla, CHP dönemlerinden burada 
sadece bir kaç haberi hatırlatmak isterim: 
24 Şubat 1974: İstanbul’un da bulunduğu 
bazı illerde elektrik kısıtlaması başladı. 
26 Şubat 1974: Şekere yüzde 25, akar-
yakıta yüzde 65-79, çimentoya yüzde 
52, Sümerbank ürünlerine yüzde 20-70, 
gazete kâğıdına yüzde 36.5 zam yapıldı. 
Türkiye’de yerli motorlu taşıt almak izne 
bağlandı. İstekliler bir dilekçe ve istenen 
belgelerle birlikte kaymakamlıklara baş-
vuracak. CHP’nin Koalisyon ortağı olduğu 
bir başka Hükümet, 42’inci Hükümet... 
İşte size o günlerden bir kaç haber başlığı: 
5 Ocak 1978: Hükümet kuruldu. 6 Ocak 
1978: Akaryakıt sıkıntısı tüm Türkiye’de 
doruk noktasına ulaştı. Rafinerilerde iki 
günlük stok kaldı. Yakıt olmadığı için 
hastane, otel ve işyerleri kaloriferlerini 
kapatmak zorunda kaldı. 1 Mart 1978: 
Türk parasının değeri yüzde 31 ile yüzde 
38 oranında düşürüldü. 3 Mart 1978: Pet-
Kim, ürünlerine yüzde 60 zam yaptı. 11 
Haziran 1978: ATAŞ Rafinerisi’nde üretim 
tamamen durdu. Nedeni işleyecek ham 
petrol olmayışı. 20 Eylül 1978: Türk parası 
devalüe edildi. 7 Aralık 1978: Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinde mazot sıkıntısı başladı. 
Fuel-oil darlığı da kaloriferlerin yakılma-
sını önlüyor. Bu yüzden birçok işyerinde 
palto ile çalışılıyor. 26 Aralık 1978: Ba-
kanlar Kurulu sabaha karşı 03.30’a kadar 
süren toplantısında 13 ilde sıkıyönetim 
ilanı kararı aldı. CHP, ülkeyi olağan şekil-

de yönetemediği için olağanüstü yollara 
başvuruyor ve sıkıyönetim ilan ediyor. 16 
Şubat 1979: Stokta mazot kalmadı, Rusya 
ile yapılan görüşmelerde petrol ithali ko-
nusunda anlaşmaya varılamadı. Irak bor-
cumuzu ödemediğimiz gerekçesiyle mazot 
vermiyor. Döviz yokluğundan spot alım da 
yapamıyoruz. PETKİM dünden itibaren 
ürünlerine yüzde 65 oranında zam yaptı. 
12 Nisan 1979: İstanbul’da tüpgaz sıkın-
tısı giderek büyüyor, kuyruklar uzuyor. 
Bağlantısı yapılan tüpgazın, döviz yokluğu 
nedeniyle yurda getirilemediği, sıkıntının 
bundan kaynaklandığı bildirildi. Petrol 
yokluğu nedeniyle İzmir rafinerisinin 
ham petrol üretim ünitesinin faaliyeti 
durduruldu. 29 Nisan 1979: İstanbul’da 
1 Mayıs nedeniyle sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. CHP döneminde 1 Mayıs’ta 
İstanbul’da sokağa çıkılamazken, bugün 
1 Mayıs tatil ve Taksim’de kutlanıyor. 14 
Mayıs 1979: İstanbul’da benzin, sıkıntı 
nedeniyle karneye bağlandı. Ticari ve özel 
taşıtlara benzin karne ile verilecek. 4 Hazi-
ran 1979: İstanbul’da motorin stoğu bitti. 6 
Kasım 1979: İstanbul’da elektrik kesintisi 
3 saatten 4.5 saate çıkarıldı. Türkiye işte 
CHP dönemlerinde 70 Sent’e muhtaç hale 
getirildi, bütün CHP Hükümetlerinde Tür-
kiye darboğaz yaşadı, devalüasyon yaşadı, 
yurtdışındaki büyükelçisinin maaşını 
dahi ödeyemez hale geldi. CHP’nin iktidar 
olduğu bir başka dönem, 1994. Dolar 19 
bin liradan 38 bin liraya çıktı. Uluslararası 
rezervler 3 milyar dolara düştü. Yüzde 400 
faizli borçlanma kağıtları piyasaya sürül-
dü. Enflasyon üç haneli oranlarla tanıştı. 
Devalüasyon, işsizlik ve ardından ücretler 
kesintiye uğradı. 
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Bu bir CHP klasiğidir... Bugün bol kese-
den savrulan vaatlerin, Türkiye’yi nereye 
taşıyacağını görmek için hiç falcı olmaya 
gerek yok, tarihe bakan, CHP’nin koalis-
yon ortağı olduğu dönemlere bakan, bunu 
zaten görür ve hatırlar. Ha, mevcut genel 
başkan o zaman yoktu, o zaman bürokrattı, 
bunlardan sorumlu değil diyenler de çıka-
bilir... Onlar da gitsin, SSK’ya baksın, Sayın 
Genel Başkan’ın Genel Müdürlüğü döne-
minde kurumun nasıl tarihinin en büyük 
açığını verdiğini görsün. Acaba Sayın 
Genel Başkan’ın adı o zaman farklı mıydı? 
Sayın Genel Başkan’ın adı o zaman HIDIR 
mıydı? Benim adım Hıdır, elimden gelen 
budur... Böyle mi diyeceğiz? “Dersim’de 
analar ağlamadı mı” diyen arkadaşına 
önce “gereğini yapsın” diyor, ardından 
“konu kapanmıştır” diyor. Üzerindeki 
pahalı gömlek için “parasını verdim de 
aldım” diye açıklama yapıyor, ardından 
fatura başkasının adına çıkıyor.

“Genel Af ” diyor, çark ediyor. “Başörtüsü” 
diyor, U dönüşü yapıyor. “Havuzlu villa” 
diyor, kendi havuzlu villası ortaya çıkıyor. 
“Çarşaf liste” diyor, blok liste yapıyor. “Ben 
Genel Başkan Adayı değilim” diyor, ertesi 
gün genel başkanlığa adaylığını açıklıyor. 
12 Eylül halkoylamasında herkesi oy ver-
meye çağırıyor, herkesi HAYIR demeye ça-
ğırıyor, ama kendisi gidip oy kullanamıyor. 
Hayır bile diyemiyor. Çok mu zor: Bugün 
“BENİM ADIM KEMAL, BEN KAYNAĞI 
BULURUM” der, yarın da çıkar, “BENİM 
ADIM HIDIR; ELİMDEN GELEN BUDUR” 
der. İşte fark burada değerli milletvekille-
ri... Biz bu yola çıkarken, kaynak Türkiye 
dedik, kaynak Tayyip Erdoğan demedik. 

Biz, kerameti kendinden menkul olan-
lardan değil, Türkiye’ye inananlardan, 
Türkiye’nin gücüne, potansiyeline güve-
nenlerden olduk. Tutarlı olmak, güvenilir 
olmak, öngörülebilir olmak, vizyon sahibi 
olmak siyasetin en önemli özelliğidir. Ana 
Muhalefet Partisi’nde Genel Başkanlar de-
ğişiyor ama muhalefet sorunu ne yazık ki 
hiç değişmiyor.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri…

Türkiye, güvenle, özgüvenle, istikrarla 
sağlam bir zeminde ilerledi. Türkiye yapı-
sal reformlarla, disiplinle, yeni bir siyaset 
anlayışıyla, yeni bir vizyonla 8 yılda çok 
büyük başarıların altına imza attı. Başla-
dığımız projeleri hızla bitirdik. Her hedefe 
ulaştığımızda kendimize yeni hedef ler 
belirledik. Güven, istikrar, demokrasi ve 
kardeşlik zemininde inşallah çok daha 
büyük hedefleri de hep birlikte yakalaya-
cağız. Bizim Türkiye için çok daha büyük 
hedeflerimiz var. Türkiye için çok daha 
büyük hayallerimiz var. 2023 yılında, 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü 
yıldönümünde, bugünkünden çok farklı, 
çok daha kalkınmış, çok daha müreffeh bir 
Türkiye’ye inşallah hep birlikte erişeceğiz. 
2023 yılında, uluslararası alanda; DAHA 
ETKİLİ, DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’Yİ; 
Avrupa Birliği üyesi olmuş, komşu ve 
çevre ülkelerle maksimum düzeyde ilişki-
lerini geliştirmiş, G-20 başta olmak üzere 
üyesi olduğu uluslararası oluşumlarda 
ve dünyada etkinliğini artırmış ve 2023 
yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmiş bir Türkiye’yi; makroeko-
nomi alanında, DAHA İSTİKRARLI VE 
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DAHA MÜREFFEH BİR TÜRKİYE’Yİ inşa 
edeceğiz.

Türkiye’nin dışa açık bir ekonomi olma 
özelliğini koruyacak, daha fazla uluslara-
rası yatırım çekecek, gelen sermayenin 
daha uzun süre kalmasını sağlayacağız. 
Mali disiplinle, ihtiyatlı para politikala-
rıyla, yapısal reformlarla, serbest kur re-
jimi ve makro ihtiyati tedbirlerle küresel 
krizin bütün etkilerini geride bırakacak, 
Türkiye’yi istikrarlı bir büyüme sürecine 
kavuşturacağız. 2014 yılında 1 trilyon 
dolar mertebesine yaklaşacak olan Milli 
Gelir, 2023 yılında 2 trilyon doları aşmış 
olacak. 82 milyonu aşan bir nüfusla, kişi 
başına gelir 2023 yılında 25 bin dolar sevi-
yesine yaklaşacak. İhracat 500 milyar do-
lara, dış ticaret hacmi ise bir triyon dolara 
ulaşmış olacak. İstihdam oranını yaklaşık 
10 puan artırarak çalışan nüfusumuzu 30 
milyona çıkaracağız. Türkiye genelinde iş-
sizlik oranını yüzde 5’lere kadar çekeceğiz. 
Tarım dışı kayıt dışılığı yüzde 15’e kadar 
düşüreceğiz. Her yıl 400 bin kişiyi işgücü 
yetiştirme kurslarında eğitecek, bunların 
işe yerleştirme oranını uluslararası oran-
lara, yüzde 40’a çıkaracağız. Hayat boyu 
öğrenme oranlarını yüzde 2’den yüzde 8’e 
çıkaracağız.

Sağlık sigortası sistemi dışında hiç bir 
vatandaşımız kalmayacak. Engellilerin, 
kadınların ve gençlerin daha çok çalışma 
hayatına katıldığı bir Türkiye inşa edece-
ğiz. İlköğretimde yakalamış olduğumuz 
yüzde yüze yakın okullaşma oranına 2023 
yılında okulöncesi eğitim ve ortaöğretim 
kademesinde de ulaşılmış olacak. Derslik 

başına öğrenci sayısı ilköğretim ve ortaöğ-
retimde 30’un altına inmiş olacak. Kaliteli 
sağlık hizmetine herkesin eriştiği bir Tür-
kiye olacak. Son yıllarda hızla düşen bebek 
ölüm oranlarının ve anne ölüm oranları-
nın 2023 yılında düşük tek haneli rakam-
lara indiriyoruz. 10 bin vatandaşa düşen 
hekim sayısı en az 21 seviyesine ulaşacak. 
11 bin kilometrelik demiryolu ağı iki ka-
tına çıkacak. Edirne’den Kars’a, İzmir’den 
Diyarbakır ’a , Trabzon’dan Adana’ya, 
Bursa’dan Antalya’ya yüksek hızlı tren hat-
ları inşa edeceğiz. Bu hatlarda yerli işgü-
cünün yerli mühendislerin yaptığı trenleri 
çalıştıracağız. Asrın Projesi MARMARAY’ı, 
İstanbul İzmir otoyolunu, Körfez geçişini 
tamamlamış olacağız. 8 yılda 13 bin 555 
kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 2023’e 
kadar 15 bin kilometre daha bölünmüş yol 
inşa edecek, böylece mevcut 64 bin kilo-
metrelik karayolunun yarısından fazlasını, 
34 bin kilometreyi bölünmüş yol yapaca-
ğız. Dünyanın en büyük 10 limanından 
biri Türkiye’de olacak. Kendi uçağımızı, 
kendi uydumuzu yerli tasarımla, yerli tek-
nolojiyle kendimiz üretiyoruz ve üretmeye 
devam edeceğiz. Kendi savaş gemimizi, 
kendi tanklarımızı, kendi insansız hava 
uçaklarımızı üretmeye başladık, çok daha 
büyük projelerin altına imza atacağız. Ken-
di savunma uydumuzu, Türk mühendisle-
rince tasarlıyor, imal ediyor ve GÖKTÜRK 
uydumuzu uzaya gönderiyoruz. Havacılık 
organize sanayi bölgeleri, gemi inşa orga-
nize sanayi bölgeleri kurarak Türkiye’yi üç 
kıtanın üretim ve lojistik merkezi haline 
getireceğiz.
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70 milyon insanımız bilgisayar okuryaza-
rı olacak. 2003 yılında yüzde 0.48, 2009 
yılında yüzde 0.85 olan Milli Gelirden 
Ar-Ge’ye ayrılan pay, 2023 yılında yüzde 3 
oranına erişmiş olacak. Toplam 8,5 milyon 
hektarlık sulanabilir alanın tamamına 
yakını 2023 yılına kadar suyla buluşacak. 
2023 yılına kadar bütün vatandaşlarımız 
geniş bant internet erişimi imkanına sahip 
olacak. Yerli taşkömürü ve linyit kaynakla-
rımız temiz üretim teknolojileriyle değer-
lendirilecek, rüzgar, jeotermal ve güneş 
enerjisi potansiyelimiz azami ölçüde ger-
çekleştirilecek. Hidrolik enerji potansiye-
limizin tamamı kullanılacak. En az 3 nük-
leer enerji santrali tamamlanmış olacak. 
2009 yılındaki 2 bin 565 kilovat saat olan 
kişi başına elektrik tüketimi 2023 yılında 
4 bin kilovat saat seviyesini aşacak. Bölge 
ülkelerinde üretilen ham petrol ve doğal 
gazı dünyaya ulaştıracak toplam 3 bin 300 
kilometre ham petrol ve 1.600 kilometre 
doğal gaz transit boru hatları ile Türkiye 
dünyanın önemli enerji dağıtım merkez-
lerinden biri haline gelecek. Bugün yıllık 
28,5 milyon kişi olan turist sayısı 2023 
yılında 50 milyonu aşmış olacak. 22 mil-
yar dolar olan turizm geliri 2023 yılında 
50 milyar dolara yaklaşacak. GAP, DAP ve 
KOP gibi bölgesel projelerini tamamlamış, 
dünyanın tahıl ambarına, tarım merkezine 
dönüşmüş bir Türkiye inşa edeceğiz. 

Demokratikleşme adımlarını kararlılıkla 
sürdürecek, Türkiye’yi bölgenin en ileri 
demokratik standartlara sahip ülkesi 
haline getireceğiz. Özgürlükleri daha da 
ileri standartlara kavuşturacağız. Yeni 
bir anayasayla, katılımcı, özgürlükçü bir 

anayasayla, büyük Türkiye vizyonuna 
denk düşen güçlü bir anayasayla gelece-
ği kucaklayacağız. Kardeşlikle, birlik ve 
beraberlikle, istikrar ve güvenle, barış ve 
huzurla bütün hayallerimizi, tüm hedef-
lerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz. Dikkati-
nizi çekiyorum: 4 yıl sonrasının değil, 13 
yıl sonrasının Türkiye’sini anlatıyorum. 
4 yıl sonrasına değil, 2023 Türkiye’sine 
ait hedeflerden söz ediyorum. Kısa vadeli 
değil, uzun vadeli bir Türkiye vizyonu çi-
ziyorum. Ben büyük Türkiye’ye inanıyor, 
büyük hedeflere inanıyor, bu milletin, bu 
ülkenin büyük hedeflerle kucaklaşacağını 
biliyorum.

Evet... Kaynak Türkiye’dir. Türkiye bütün 
hayallerini gerçeğe dönüştürecek güce, 
potansiyele, dinamizme sahiptir. 2011 
Bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. 
Emeği geçenlere, siyasi parti gruplarına, 
komisyonlara, tüm milletvekillerine, tüm 
bürokrat ve teknokratlara ülkem, mille-
tim adına teşekkür ediyorum. Yeni yılın 
ülkemiz ve insanlık için hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Türk Müteahhitler Birliği’nin değerli üye-
leri… Çok değerli işadamları, iş kadınları… 
Değerli katılımcılar, hanımefendiler, be-
yefendiler... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyor, yurtdışı müteahhitlik hizmet-
leri ödül töreni vesilesiyle bir kez daha 
aranızda bulunmaktan büyük memnuni-
yet duyduğumu ifade etmek istiyorum. 
Bu anlamlı buluşmayı sağlayan Türkiye 

Müteahhitler Birliği’ne de teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Bu ödül töreni, sizler için geleneksel hale 
geldiği kadar, bu törene katılmak da benim 
için bir gelenek halini aldı. Açıkçası, mille-
timizi gururlandıran, ülkemizin itibarını 
artıran, Türkiye’ye her anlamda güç ve 
kaynak temin eden müteahhitlerimizin 

Ankara | 27 Aralık 2010 

2010 Yılı Başarılı Türk 
Müteahhitlerine Ödül Töreni
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başarısını paylaşmaktan çok büyük bir 
heyecan duyuyorum. Ülkeme ve milletime 
bu gururu yaşattığınız için sizlere, tüm 
müteahhitlerimize, şahsım, hükümetim 
ve aziz milletim adına teşekkür ediyorum. 
Ödüle hak kazanan 33 firmamızı ve Türki-
ye İhracatçılar Meclisi’ni de tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

Müteahhitlerimizin yurtdışında üstlen-
dikleri proje tutarı 2002 yılında sadece 2.4 
milyar dolardı. 2007 ve 2008 yıllarında bu 
rakam 24’er milyar dolar olarak zirve yap-
tı. Küresel krizin etkisiyle tüm dünyada iş 
hacmi düşerken, bizim müteahhitlerimiz 
2010 yılında da 14 milyar dolar seviye-
sini yakaladılar. 2002’de 127 olan proje 
sayısının da küresel finans krizine rağmen 
2010’da 303 proje rakamına ulaşabildiğini 
memnuniyetle görüyoruz. Karşılaştırma-
nın daha da anlamlı olması bakımından şu 
rakamları da hatırlatmakta fayda görüyo-
rum: 1972-2002 döneminde, yani 30 yılda 
müteahhitlerimizin üstlendiği iş hacmi 44 
milyar dolar. 2002-2010 arasındaki 8 yılda 
üstlenilen iş hacmi ise, dikkatinizi çekiyo-
rum, 133 milyar dolar. 30 yılda 44, 8 yılda 
133 milyar dolar. Dünyanın en büyük 225 
müteahhitlik firması arasında 2003 yılında 
Türkiye’den sadece 8 firma vardı. 2010 yı-
lında ise 33 firma ile listede, Çin’den sonra 
ikinci sırada yer aldık. 2007 ve 2008’e göre 
hacimde düşüş olmasına rağmen, listedeki 
yerimizi koruyoruz.

Tabii, müteahhitlik firmaları sadece guru-
rumuz, sadece dünya genelinde yüzümüzü 
ağartan, Türkiye’nin adını yücelten şirket-
ler olmakla da kalmıyor. Döviz girdisinden 

ihracata, istihdamdan teknoloji transferi-
ne, makine parkından Türkiye’nin tanıtı-
mına kadar bir çok alanda Türkiye’ye çok 
önemli hizmetler, değerler kazandırdınız. 
Sadece istihdam boyutunu vurgulamak 
istiyorum: 2002’de yurtdışına gönderilen 
işçi sayısı 27 bin kişi iken, 2009’da bu 
sayı 59 bin kişiye, 2010 Ocak-Kasım dö-
neminde de 45 bin kişiye ulaştı. Bir kez 
daha, hizmetleriniz, eserleriniz, Türkiye’ye 
kazandırdıklarınız için sizlere teşekkür 
ediyorum.

Müteahhitlik firmalarımızın başarısı, 
aslında Türkiye’nin itibarını, gücünü, viz-
yonunu, dış politikadaki başarısını somut 
olarak ortaya koyuyor. İş hacmindeki, 
ihracattaki, istihdamdaki artış, aslında 
Türkiye’ye olan güveni, Türkiye’nin tanın-
mışlığını sembolize ediyor. Her yıl bu ödül 
törenlerinde altını çizerek ifade ettim: Bize 
düşen, yani hükümete düşen, yol yapmak-
tır, yolu açmaktır, yoldaki engelleri temiz-
lemektir. Bize düşen, Türkiye’nin itibarını 
artırmak, Türkiye’yi bölgesel ve küresel 
bir ağırlık merkezi haline getirmektir. Bize 
düşen, istikrarı muhafaza etmek, güven 
ortamını muhafaza etmek, Türkiye’ye olan 
güven katsayısını artırmaktır. Biz yoldaki 
engelleri kaldıracak, kapıları aralayacak, 
yol bulacak, yol bulamazsak yol açacağız 
ve sizler de o yoldan yürüyecek, o kapılar-
dan girecek ve güvenle, huzurla işlerinizi 
yapacaksınız.

Bakın bizim dış politikamızı, bölgesel ve 
küresel meselelerdeki tutumumuzu anla-
mamakta ısrar edenler; hatta anlayıp da an-
lamazdan gelenler var. Avrupa Birliği’ne ka-
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tılım noktasındaki kararlılığımızı görmek 
istemeyenler; Avrupa Birliği ile birlikte 
Ortadoğu başta olmak üzere farklı coğraf-
yalardaki işbirliği çalışmalarımızı kavra-
mak istemeyenler var. Dış politikayı masa 
başında değerlendirmek mümkün değildir. 
Bizde öyleleri var ki, Türk dış politikasını 
dış basından, dışarıda çıkan yorumlardan 
takip ediyor. Oralardan kaptığı kavramlar-
la, kasıtlı analizlerle Türk dış politikasını 
değerlendiriyor. Dış politikamızın etkisini, 
gücünü, gideceksiniz, dışarıda göreceksi-
niz, orada hissedeceksiniz. Türkiye’nin dış 
politikada ulaştığı seviyelerin yansımasını, 
işbirliğini artırmak için çaba gösterdiğimiz 
o ülkelerde somut olarak yaşayacaksınız. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin pasaportunun 
nasıl itibar kazandığını gidip oralarda gö-
receksiniz. Artık yurtdışında, sadece büyü-
kelçilikler önünde değil, şirketlerimizin de 
önünde dalgalanan Türk bayrağını görecek 
ve dış politikamızın etkisini bizatihi hisse-
deceksiniz.

Bunu benim yurtdışındaki vatandaşlarım 
hissediyor. Bunu soydaşlarımız hissediyor. 
Bunu, yardıma ihtiyacı olan ülkeler, mil-
letler hissediyor; zulme uğramış, mahrum 
ve mağdur bırakılmış halklar hissediyor. 
Bunu, en çok da sizler hissediyorsunuz, işa-
damlarımız hissediyor, müteahhitlerimiz 
hissediyor. Bugün ihracatımız 32 milyar 
dolardan gelip, 100 milyar doları aştıysa, 
bu, işte bu aktif dış politikanın bir netice-
sidir. Bugün müteahhitlik hizmetlerinde 
Çin’den sonra dünyada ikinci sırada yer alı-
yorsak, bu, işte aktif, barışçı, uzlaşmacı dış 
politikanın bir eseridir. Burada şu hususu 
da özellikle hatırlatmak durumundayım 

değerli arkadaşlarım... Açıkçası, elde ettiği-
miz bu başarıya, ulaştığımız bu rekor sevi-
yelere rağmen, bizim yerimiz burası değil. 
10 milyar dolarlar, 20 milyar dolarlar, 
hala bizim de, bizim müteahhitlerimizin 
de gerçek potansiyelini yansıtmıyor. Biz, 
edindiğimiz tecrübeyle, birikimle, dinamik 
işadamlarımız ve dinamik iş gücümüzle 
bugün ulaştığımız seviyelerin çok daha 
üzerini fazlasıyla hak ediyoruz.

8 yıl önce bir yola çıktık, kararlılıkla iler-
ledik, cesaretle ilerledik ve bu seviyelere 
ulaştık. Eğer durursak, duraklarsak, takdir 
edersiniz ki geriye gider, tüm kazanımları-
mızı kaybederiz. Hiç durmadan, duraksa-
madan ilerlemek, çok daha büyük hedef-
leri yakalamak, zirveye ulaşmak ve orada 
tutunmak zorundayız. Biz Hükümet olarak 
bir vizyon ortaya koyduk: 2023 yılında, 
Türkiye’yi her alanda büyük ve güçlü bir 
ülke haline getirmek için kendimize hedef-
ler belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için de 
kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. An-
cak şurası son derece önemli: İstikrarı ko-
rumak ve idame ettirmek, güven ortamını 
muhafaza ettirmek ve sürdürmek, tek başı-
na hükümetin, hükümetlerin görevi değil-
dir ve olamaz. Bu noktada herkes sorum-
luluk sahibidir. Herkese görev düşüyor. 
Ben, bu ülkenin siyasetçisi, siyasi partileri, 
muhalefeti, medyası, üniversiteleri, sivil 
toplum örgütleri hükümetin arkasından 
gitsin istemiyorum. Hükümetle eş zaman-
lı yürüsün, hatta mümkünse hükümetin 
önünde gitsin istiyorum.

“Bakalım, görelim” anlayışıyla istediğimiz 
hıza ulaşamayız. “Hükümet bir adım atsın 
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da, duruma göre tavır takınırız” anlayışıy-
la istediğimiz seviyelere istediğimiz zaman 
diliminde ulaşamayız. Milletin hedeflerine 
herkes inanmalı. Milletin gördüğünü, 
milletin arzuladığını herkes istemeli, ar-
zulamalı. Sosyal sorumluluk, sadece okul 
inşa etmekten, hastane inşa etmekten, 
spor salonu inşa etmekten ibaret olmama-
lı. Tabii bunu yapanların hakkını yemek 
istemem. İşte en son Bitlis’te yapılan özel 
sektör yatırımlarını, Bitlis’te kurulan Eren 
Üniversitesi’ni, açılan okulları gördüm. 
Bunun için de işadamlarımıza, özel sektö-
rümüze teşekkür ediyorum. Ama yetmez... 
İstikrar ve güven hepimiz için değerli, öy-
leyse hepimiz ona sahip çıkmak, hepimiz 
onu muhafaza etmek için üzerine titremek 
durumundayız.

Açık söylüyorum: Hükümet, ideolojiler 
üstü, çıkarlar üstü bir meselede, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesinde, özellikle si-
yaset kurumundan, özellikle medyadan ve 
özellikle de işadamlarımızdan, işadamları 
örgütlerinden yeterli desteği alamamış-
tır. Bu bir Türkiye meselesidir ve bütün 
Türkiye’nin bu meselenin çözümüne omuz 
vermesinden daha tabii bir beklentimiz 
olamaz. Zira bundan hepimiz kazançlı çı-
kacağız... Millet kazançlı çıkacak, işadamı 
kazançlı çıkacak, esnaf, memur, işçi, köylü 
kazançlı çıkacak. Kardeşlik pekişecek, 
huzur ve istikrar perçinlenecek. Türkiye 
enerjisini başka meselelere değil, kalkın-
maya, ilerlemeye, büyümeye yoğunlaştı-
racak. Milli Birlik ve Kardeşlik Projesini 
engellemek isteyenlerden daha fazla, bu-
nun gerçekleşmesini arzu edenlerin sesi 
çıkmalı. Kardeşliğimizi bozmak isteyenler-

den çok daha fazla, kardeşlik hukukunun 
gelişmesini isteyenler baskın çıkmalı. 
Gençlerin ölümünü kendileri için bir ka-
zanç olarak görenlerden ziyade, gençlerin 
ölümünden acı duyanlar öne çıkmalı. 
“Bekle Gör” anlayışı, “Hükümet bir yap-
sın bakalım” anlayışı, terörden, gençlerin 
ölümünden rant sağlayanları teşvik eder, 
başka işe de yaramaz.

Değerli dostlarım...

Gerçekten güzel bir ivme yakaladık. Küre-
sel krize rağmen gerçekten çok başarılı bir 
performans sergiledik. 8 yılda yaptığımız 
reformların, attığımız adımların ne kadar 
isabetli olduğunu gördük ve görüyoruz. 
Bunu sürdürmek, güçlenerek, büyüyerek 
geleceğe yürümek durumundayız. İnşal-
lah çok daha iyiyi, çok daha güzeli hep 
birlikte yakalayacağız. İnşallah, bütün he-
deflerimize en kısa zamanda ulaşacak, öz-
lediğimiz, arzu ettiğimiz bir Türkiye’yi hep 
birlikte inşa edeceğiz. Müteahhitlerimizin 
başarısı, esasen bu noktada umutlarımızı 
da çoğaltıyor. Ben bir kez daha başarıları-
nızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Ödül 
alan ya da almayan, burada olan ya da ol-
mayan tüm müteahhitlerimizi, Türkiye’ye 
kazandıran, milletimize kazandıran tüm 
işadamlarımızı, girişimcilerimizi, işçileri-
mizi tebrik ediyorum. Türkiye’nin itibarını 
yurtdışında büyüttüğünüz için, Türkiye 
Cumhuriyeti bayrağını yurtdışında dalga-
landırdığınız için sizlere şükranlarımı su-
nuyorum. Türkiye Müteahhitler Birliği’ne, 
yönetim kurulu başkanı ve üyelerine de 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım... 2010 yılının bu son 
Ulusa Sesleniş programında, sizleri en kal-
bi duygularımla selamlıyorum.

Şükürler olsun ki her yılı bir önceki yıldan 
daha ileri bir seviyede tamamlıyor, her 
yeni yıla daha büyük bir güvenle, daha bü-
yük hedeflerle giriyoruz. Her yılın sonun-
da bildiğiniz gibi bir sonraki yılın bütçe 
çalışmaları yapılıyor, bu vesileyle hüküme-
timiz için geçen bir yılın karnesi de ortaya 
çıkmış oluyor. Bir yıl önce hangi hedefleri 
koymuştuk, yılın sonunda hangi seviye-
ye geldik, bunun muhasebesini yapma 
imkânını buluyoruz. Yine her yılın sonun-
da, bu programlar aracılığıyla, Türkiye’nin 
bir yıllık gelişme performansını sizlerle 
paylaşıyor; bir yıl içinde nereden nereye 
gelmiş olduğumuzun fotoğrafını ortaya 
koymaya gayret ediyorum. Madem ki siz-
ler teveccüh göstererek bu ülkenin yöneti-
mini bize emanet ettiniz, o halde bizim de 
her fırsatta sizlere icraatlarımızın hesabını 
vermemiz lazım. Bunu her iktidarın, her 
yönetimin yapması, bu şeffaflığı gösterme-
si lazım... 2010 yılının bu son programında 
ben de bütçe çalışmalarımız çerçevesinde 
ortaya çıkan tabloyu kısaca sizlere aktar-
mak istiyorum.

Sevgili vatandaşlarım...

Bildiğiniz gibi dünya son iki yılı global, 
yani küresel ekonomik krizle mücadele 
ederek geçirdi. Bu dönemde dünya ekono-
misi yakın zamanlarda benzeri olmayan 
bir duraklama dönemine girdi. Gelişmiş 
ülkelerin de içinde olduğu birçok ülke 
ekonomisinde küçülme yaşanırken, çok az 
sayıda ülke ekonomik istikrarını koruma-
yı başardı. Türkiye krizle mücadelede en 
başarılı ülkeler arasında yerini aldı, kriz 
yönetimindeki etkinliğiyle diğer ülkelere 
örnek gösterildi. Üstelik ortaya çıkan her 
yeni gösterge, bu iyileşme tablosunun, bu 
büyüme performansının giderek daha da 
güçlendiğini ortaya koyuyor. 2009 yılı son 
çeyreğinde ekonomimiz yüzde 6 oranında 
büyürken, bu oran 2010 yılı ilk çeyreğinde 
yüzde 11.7; ikinci çeyreğinde de yüzde 
10.3 seviyesine yükseldi.

Dünyadan ardı ardına iflas haberlerinin 
geldiği bir ortamda, bu performans son 
derece çarpıcı bir büyüme performansıdır. 
Bu başarısıyla Türkiye en hızlı büyüyen 
ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci, 
dünyada üçüncü sıraya kadar yükselmiş-
tir. Tahminlerimize göre 2010 yılını en 

Ankara | 29 Aralık 2010 

Ulusa Sesleniş
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az yüzde 6.8’lik bir büyüme oranıyla ta-
mamlayacağız, uluslararası kuruluşlar bu 
oranın yüzde 8’e kadar çıkabileceğini söy-
lüyor. Bu göstergeler Türkiye’nin ne kadar 
sağlam ve dinamik bir ekonomik yapıya 
kavuştuğunun açık delilidir. Uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşları 2009 yı-
lında Türkiye’nin kredi notunu iki kademe 
birden artırmıştı. Bu yılın Kasım ayında 
bir gelişme daha oldu, kredi notumuz 
pozitife yükseltildi. Yine bu süreçte ihraca-
tımız, turizm gelirlerimiz artmaya devam 
ediyor. İhracatta tarihi rekorlar elde etmiş, 
doğrudan yatırımlarda 22 milyar dolar 
seviyelerini görmüş bir Türkiye var. Dün-
yada istihdam alanında çok büyük gerile-
meler yaşanırken, bizde işsizlik çok ciddi 
oranlarda, aydan aya gerileme kaydediyor. 
Sanayi üretim endeksi 2010 yılı Ekim 
ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 
128,9 seviyesine kadar ulaşmış durum-
da... Tekrar ediyorum: Bütün cumhuriyet 
tarihimizde böyle bir aylık büyüme oranı 
yok... İmalat sanayi kapasite kullanım 
oranı da 2010 yılı Kasım ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 6.1 puan artarak yüz-
de 75.9 seviyesine ulaştı. Bu oran, krizden 
bu yana elde ettiğimiz en yüksek seviye ve 
sanayide de işlerin artık yoluna girmeye 
başladığını gösteriyor.

Değerli vatandaşlarım...

2002 yılında yüzde 30’lar seviyesinde aldı-
ğımız enflasyonu 2009 yılı sonu itibariyle 
yüzde 6.5 seviyesine kadar düşürdük. Son 
derece olumsuz küresel şartlara rağmen 
2010 yılı Kasım ayında enflasyon yüzde 
7.3 seviyesinde kaldı. Göreve geldiğimizde 

yüzde 63 seviyesinden devraldığımız dev-
letin borçlanma faiz oranını yüzde 7’ler 
seviyesine kadar indirdik. 2002 yılında 
ancak yüzde 62.7 faizle borçlanabilen 
Hazinemiz, bugün yüzde 7-8 civarında 
bir faizle borçlanabilecek duruma geldi. 
Kriz döneminde birçok ülke Merkez Ban-
kası kaynaklarına başvururken, biz bu 
dönemde hem kamu bankalarına, hem de 
Merkez Bankasına, 2001 krizinden, yani 
bizden önceki koalisyon hükümetlerinden 
devraldığımız borçları da geri ödedik. Yine 
kriz döneminde birçok ülke hazinesi IMF 
kaynaklarına başvururken, biz IMF’den 
borç almak şöyle dursun, bizden önceki 
hükümetlerin yaptıkları borçları da önem-
li ölçüde azalttık. 2002 yılında göreve 
geldiğimizde, Türkiye’nin IMF’ye borcu 22 
milyar dolar seviyesindeydi. Peki şimdi ne 
durumdayız? Bakın, hemen söyleyeyim: 
Ekim 2010 itibarıyla IMF’ye kalan borcu-
muz 6.5 milyar dolar... Demek ki ne yapmı-
şız? Bizden önceki iktidarlardan kalan 22 
milyar dolarlık IMF borcunu, 6.5 milyar 
dolara düşürmüşüz... 

Bütün bu göstergeler şunu açıkça gösteri-
yor sevgili vatandaşlarım: Türkiye doğru 
yoldadır. Türkiye, güçlü ve kararlı adımlar-
la daha mutlu, daha müreffeh bir geleceğe 
doğru ilerlemektedir. 2011 yılı bütçesi de 
işte bu dinamizmin, bu kararlılığın, bu 
ilerleme azminin bir belgesi olarak hazır-
lanmıştır. Bundan önce hazırladığımız 8 
bütçe gibi, bu 9. bütçemiz de, milletimize 
söz verdiğimiz Güçlü Türkiye, Yeniden 
Büyük Türkiye vizyonuyla uyumlu bir büt-
çedir. 2011 bütçesi, toplumsal duyarlılığı 
olan, sosyal yönü kuvvetli, mağduriyetleri 
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gözeten, üretimi, yatırımı, ticareti, ihracatı 
destekleyen bir bütçedir. 2011 bütçesi, 
işçi, esnaf, memur, çiftçi, emekli, öğrenci, 
yatırımcı ve sanayiciler gibi tüm kesim-
lerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dikkate 
alan bir bütçedir. Ücretli kesimin reel alım 
gücünü artırmaya yönelik bir bütçedir. Bu 
bütçemizde de bölgesel kalkınmaya, sosyal 
katılımcılığa önem verilmiştir. 2011 büt-
çesi vatandaştan aldığını vatandaşa veren; 
birlikte kalkınmayı, hakça paylaşmayı he-
defleyen, ayakları sağlam basan, yarınları 
düşünen, geleceği tasarlayan bir bütçedir. 

Aziz vatandaşlarım...

2011 bütçesi somut olarak neler getiri-
yor, hükümet olarak 2011’e nasıl bir viz-
yonla bakıyoruz, sizleri bu konuda biraz 
daha bilgilendirmek istiyorum. 2011 yılı 
bütçesi, hükümetimizin bundan önceki 
bütçeleri gibi, bizim çok önem verdiğimiz 
sosyal devlet ilkesine yakışan bir bütçedir. 
Bizler devletin bütün imkanlarıyla ihtiyaç 
sahibi insanlarımızın yanında olması ge-
rektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede 2011 
yılı için sosyal kesimlerin desteklenmesi 
için daha fazla kaynak ayırıyor, ekonomik 
anlamda zorluklar yaşayan toplumsal 
kesimleri desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu 
amaçla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Fonu’na aktardığımız kaynağı yüzde 12.8 
oranında artırarak 2 milyar 200 milyon 
liraya çıkarıyoruz. Sosyal Destek Projesi 
SODES ile kırsal kesimden şehirlere göç 
eden ailelerimizi yeni hayatlarına uyum 
sağlamaları konusunda destekliyoruz. İlk 
defa bizim başlattığımız özürlü eğitimi ve 
evde bakım programları için ayırdığımız 

ödenekleri yüzde 33 oranında artırarak 
3.2 milyar liraya yükseltiyoruz. Bugün yak-
laşık 216 bin özürlü vatandaşımız özürlü 
eğitiminden yararlanıyor. Evet, 216 bin va-
tandaşımız... Bitmedi: Bir de özürlüye evde 
bakım programımız var... Bundan kaç va-
tandaşımız yararlanıyor biliyor musunuz? 
280 bin... Evet, yanlış duymadınız: Bugün 
Türkiye’nin dört bir köşesinde, tam 280 
bin ailede, 280 bin özürlü vatandaşımıza 
evde bakım hizmeti veriliyor... 

Sevgili vatandaşlarım…

Eğitimi bu ülkenin geleceği olarak gördü-
ğümüzü her vesileyle ifade ediyoruz. Ama 
biz bunu ifade etmekle kalmıyoruz. Ha-
zırladığımız bütçelerde en büyük kaynağı 
eğitime ayırarak bu anlayışımızın gereğini 
de yerine getiriyoruz. 2011 yılında da aynı 
şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe öde-
neklerini yüzde 20,8 oranında artırmayı 
ve 34.1 milyar liraya çıkartmayı kararlaş-
tırdık. 2011 yılında öğrencilere sağlanan 
burs ve harç desteği ödeneklerini öğrenci 
sayısındaki artışı da dikkate alarak yüzde 
22 oranında artırıyoruz. Öğrenim ve harç 
kredisi ödeneklerine gelince… Onları da 
yüzde 17.5 oranında arttırıyoruz. Orta 
öğretimde taşımalı eğitime kız öğrencileri 
de dahil edip, yapılan desteği yüzde 24 
oranında artırıyoruz. Bildiğiniz gibi ilk ve 
ortaöğretim öğrencilerine ders kitaplarını 
ücretsiz dağıtıyoruz. 2002’den bu yana 
1 milyar 123 milyon adet ders kitabını 
öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık, 
bu yıl da aynı desteğimizi sürdüreceğiz. 
Üniversitelerimizi de unutmuş değiliz... 
Özellikle yeni kurulan üniversitelerin öğ-
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retim elemanı ihtiyacını hızlı bir şekilde 
karşılayabilmek için 2010 yılında ilave 
7 bin atama izni vermiştik. 2011 yılı için 
üniversiteleri- mize 8 bin adet ilave atama 
izni veriyoruz. Üniversitelerimizin toplam 
ödeneğini 2011 yılında yüzde 23 oranında 
artırarak 11.5 milyar liraya çıkarıyoruz. 
Hedefimiz üniversite eğitimini ülke gene-
line en etkin, en kaliteli biçimde yaymak-
tır. 

Bakınız sevgili vatandaşlarım... Sevgili 
gençler...

Sekiz yıl önce Türkiye’de 76 üniversite 
vardı. Biz dedik ki, Edirne’den Hakkari’ye 
kadar, her ilimizde, en az bir üniversite 
kuracağız... Güya bu sözümüzü eleştirmek 
için, bizi hayalperestlikle suçlamak için, 
“Peki Tunceli’ye de kuracak mısınız?” 
diyenler oldu. “Evet” dedik; Tunceli’ye de 
kuracağız... Ve bu sekiz yıl içinde tam 80 
yeni üniversite kurduk sevgili vatandaşla-
rım. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz 
kalmadı. 81 vilayetimizin 81’inde de en az 
bir üniversitemiz var. Türkiye genelindeki 
üniversite sayımız 156... Evet, 76 üniversi-
teden 156 üniversiteye... İşte eğitime önem 
vermek budur. Gençlere önem vermek 
budur.. Türkiye’nin geleceğine yatırım 
yapmak budur...

Sevgili vatandaşlarım...

Biliyorsunuz, bizim çok önem verdiğimiz 
bir diğer konu da sağlık... 2011 yılı büt-
çesinde Sağlık Bakanlığına ayrılan öde-
nekleri de bir önceki yıla göre yüzde 23.7 
oranında artırarak 17.2 milyar liraya çıkar-

dık. İnşallah 2011 yılında aile hekimliği 
uygulamasını tüm illerimizi içine alacak 
şekilde genişletiyoruz. Aile hekimliği öde-
neklerini, 2010 başlangıç ödeneğine göre 
yüzde 146.6 oranında artırarak 1.3 milyar 
liradan 3.3 milyar liraya yükseltiyoruz. 
Yine yeşil kart sahibi vatandaşlarımızın 
özel hastanelerimizin acil servis ve yo-
ğun bakım ünitelerinden yararlanmasına 
imkân sağlıyoruz. 2011 yılı bütçesiyle 
sosyal güvenlik sistemimizi de işlerliğine 
destek olacak şekilde destekliyoruz. 2011 
yılında Sosyal Güvenlik Kurumumuza 
62.4 miyar TL tutarında kaynak transferi 
yapmayı hedefliyoruz. 

Hükümet olarak Türkiye’nin kalkınma 
hedef lerinde önemli bir rolü olduğuna 
inandığımız esnaf ve sanatkârımıza destek 
olmayı da bir görev biliyoruz. Esnaf ve 
sanatkârımızın 2010 yılında kullandığı 
düşük faizli krediler için bütçeden 150 
milyon TL faiz sübvansiyonu sağlamıştık. 
2011 yılında bu desteğimizi yüzde 118 ora-
nında artırarak 327 milyon TL’ye çıkarıyo-
ruz. 2002 yılında esnaf ve sanatkârımızın 
Halk Bankası aracılıyla kullandığı kredi 
tutarı 153 milyon lira seviyesinde iken, Ey-
lül sonu itibarıyla bu rakam 3.3 milyar lira 
seviyesine kadar çıkmıştır. 153 milyon lira 
nere... 3 milyar 300 milyon nere? Demek 
ki ne yapmışız? Esnafa, sanatkara verilen 
kredi miktarını tam 22 kat arttırmışız... 
2002 yılında 5 bin lira olan kredi limiti, 
bugün 50 bin liraya kadar yükselmiş du-
rumda. 2002 yılında kredi kullanan esnaf 
sayısı 63 bin 520 iken, 2010 yılında bu 
rakam yaklaşık dört katlık bir artışla 237 
bini bulmuştur. Peki, esnaf ve sanatkara 
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verilen kredilerin faizleri ne olmuş? Bakın 
sevgili kardeşlerim: 2002 yılında kullandı-
rılan kredilerin faiz oranı yüzde 59... Biz ne 
yapmışız? 2010 yılında bu oranı yüzde 5’e 
kadar indirmişiz. 

Gelelim çiftçilerimize... 2010 yılı sonu 
itibarıyla çiftçilerimizin düşük faizli kre-
di kullanımı için verdiğimiz 300 milyon 
liralık desteği, 2011 yılında yüzde 158 ora-
nında artırmak suretiyle 776 milyon liraya 
çıkarıyoruz. 2010 yılı Eylül sonu itibarıyla 
Ziraat Bankası’nca kullandırılan düşük 
faizli kredi toplamı 10.1 milyar liraya, ta-
rım kredi kooperatiflerince kullandırılan 
düşük faizli kredi toplamı ise 2.2 milyar 
liraya ulaşmış durumda. Yaklaşık 1 mil-
yon 128 bin tarımsal üreticimiz bu kredi 
imkânından yararlanıyor. Söz tarımdan 
açılmışken bu alandaki destekleme çalış-
malarımıza da kısaca değinelim. 2010 yılı 
sonu itibarıyla tarımsal destekleme öde-
meleri başlığı altında yaptığımız ödemele-
rin 5 milyar 700 milyon liraya ulaşacağını 
tahmin ediyoruz. 2011 yılında çiftçilerimi-
ze yapacağımız tarımsal destekler ise 2010 
yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 7 
oranında bir artışla 6 milyar TL seviyesine 
yükselecek. 2010 yılsonu itibarıyla tarım-
sal destekleme niteliğindeki diğer ödeme-
ler ile birlikte tarım kesimine tam 8 milyar 
300 milyon lira kaynak aktarmış olacağız. 
2011 yılında ise 9 milyar 800 milyon lira 
transfer yapmayı hedef liyoruz. Böylece 
toplam tarımsal transferlerimizi yüzde 
17.7 oranında artırmış olacağız. 

2002 yılında 83.6 milyon lira tutarında 
hayvancılık desteği ödemesi yapılmışken, 

biz 2010 yılında bu rakamı 1 milyar 158 
milyon lira seviyesine kadar yükselttik. 
2011 yılında ise bu tutarı yüzde 9.4 ora-
nında artırarak 1 milyar 267 milyon TL’ye 
çıkartmayı hedefliyoruz. Demek ki, sekiz 
yılda, hayvancılığa verdiğimiz destek 
ödemelerini tam 15 kat arttırmışız... 2010 
yılında, süt ve damızlık etçi sığır yetişti-
riciliğinde sıfır faizli kredi uygulamasına 
geçilmiştir.

Değerli vatandaşlarım...

Bu ülkeye çeşitli alanlarda hizmet eden 
geniş çalışan kesimlerimizi rahatlatmak 
adına yapabileceğimizin azamisini gerçek-
leştirmek için gayret ettik. Bu çerçevede 
2011 yılında kamu görevlilerinin maaş-
larında Ocak ayında yüzde 4 ve Temmuz 
ayında yüzde 4 oranında artış sağlanacak. 
Ayrıca, kamu personelinden ek ödemesi 
olmayanların aylıklarının iyileştirilmesi 
ve ücret adaletinin sağlanması amacıyla 
ilave 80 lira artış sağlanacak. Çalışmayan 
eş için ödenmekte olan aile yardımı öde-
neğine de Ocak ve Temmuz aylarında ilave 
20’şer TL’lik bir artış yapılacak. Devlet 
memurlarına ödenmekte olan aile yardımı 
ödeneğinden sözleşmeli personelimiz de 
yararlandırılmaya başlanacak. Yapılacak 
artışlar sonucunda; 2010 yılı Aralık ayında 
aile yardımı ödeneği dâhil en düşük dev-
let memurunun 1.300 TL olan net maaşı, 
2011 yılı Ocak ayında 1.454 TL’ye, Tem-
muz ayında ise 1.532 TL’ye yükselecek. 
Böylece 2011 yılında en düşük devlet me-
muru aylığında yüzde 17.9 oranında artış 
yapmış olacağız. 2010 yılı Aralık ayında 
1.577 TL olan aile yardımı dâhil ortalama 
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memur maaşı 2011 yılı Ocak ayında 1.717 
TL’ye, Temmuz ayında ise 1.793 TL’ye 
yükselmiş olacak. Böylece 2011 yılında 
ortalama devlet memuru aylığında yüzde 
13.7 oranında artış yapmış olacağız.

İşçi, esnaf ve tarım sigortalısı emeklileri-
ne ödenen aylık ve gelirler de, 2011 yılı 
Ocak ayında 60 TL’den az olmamak üzere 
yüzde 4 ve Temmuz ayında yine yüzde 4 
oranında artırılacak. Yapacağımız artışlar-
la en düşük emekli maaşını yıllık bazda 
yüzde 21.7 oranında artırmış olacağız. 
Her zaman olduğu gibi bu dönemde de 
çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflas-
yona ezdirmemek noktasında hassasiyet 
gösteriyoruz. 2003 Ocak - 2010 Kasım 
dönemleri arasında TÜFE’deki artış yüz-
de 107.3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Aile 
yardımı ödeneği dâhil en düşük memur 
maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken, 
2010 Aralık ayında 1.300 TL’ye çıktı, artış 
yüzde 207 oldu. Net asgari ücret 2002 Ara-
lık ayında 184 TL iken, 2010 Aralık ayında 
599 TL’ye çıktı, artış yüzde 194.3 oldu. En 
düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık ayın-
da 257 TL iken, 2010 Aralık ayında 720 
TL’ye çıktı, artış yüzde 180 oldu. En düşük 
BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 Aralık 
ayında 149 TL iken, 2010 Aralık ayında 
578 TL’ye çıktı, artış yüzde 288,7 oldu. En 
düşük BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 
Aralık ayında 66 TL iken, 2010 Aralık ayın-
da 410 TL’ye çıktı, artış yüzde 523.1 oldu. 
En düşük memur emekli aylığı 2002 Ara-
lık ayında 377 TL iken, 2010 Aralık ayında 
898 TL’ye çıktı, artış yüzde 138,6 oldu. 65 
yaş aylığı 2002 Aralık ayında 24 TL iken, 
2010 Aralık ayında 101 TL’ye çıktı, artış 

yüzde 311.7 oldu. Muhtar aylığı 2002 Ara-
lık ayında 97 TL iken, 2010 Aralık ayında 
354 TL’ye çıktı, artış yüzde 263.9 oldu. 

Bu tablo gerek çalışanlarımızın, gerek 
emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın ge-
lirlerinde 2002 yılından bu yana azımsan-
maması gereken artışlar olduğunu ortaya 
koyuyor. Peki, biz bunları yeterli buluyor 
muyuz? Asla! Gönül istiyor ki bundan 
çok çok daha fazlasını insanlarımıza 
verebilelim. Ancak, sevgili kardeşlerim, 
Türkiye’nin imkânları şimdilik bu kada-
rına elveriyor. Lütfen şunu hiç unutma-
yalım: Popülizme prim verirsek; geçmişte 
olduğu gibi olmayanı harcamaya kalkar-
sak, ülkemizi yine karanlıklara sürükleriz. 
Olan yine dar gelirli vatandaşlarımıza 
olur; öyle hesapsız kitapsız, popülist ma-
ceralar, en fazla garip gurebayı ezer, işçiyi, 
memuru, çiftçiyi, küçük esnafı, emekliyi 
enflasyon canavarına yem eder... Aziz mil-
letimiz, geçmişte yaşadığı acı tecrübeleri 
unutmadığı için, bu mukayeseleri en iyi 
şekilde yapmaktadır. Milletimiz şunu çok 
iyi bilmektedir: Yolumuz kısalmıştır, önü-
müz aydınlıktır, nimeti de külfeti de hakça 
paylaşarak hedeflerimize doğru yürüyece-
ğiz. Bu milli dirayetimiz sayesinde, hiç de 
uzak olmayan bir gelecekte, milletçe çok 
daha güçlü, aydınlık ve müreffeh bir ülke-
de yaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu 
da yine birlikte yaşayacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye başta da ifade ettiğim gibi bütün 
dünyanın dikkatle ve takdirle izlediği bir 
atılım gerçekleştiriyor. Ancak biz sadece 
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rakamlara bakmıyoruz; bu ülkenin Batı-
sından Doğusuna, Kuzeyinden Güneyine 
şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde neler 
oluyor asıl ona bakıyoruz. Bu bakımdan 
Aralık ayı bizi ziyadesiyle mutlu eden 
güzel gelişmelere sahne oldu. Birçok ili-
mizde açılışlara katıldık, bölge insanına 
hizmet getirecek, rahatlık getirecek, şehir-
lerimizin imarına katkı sağlayacak birçok 
yatırımı, birçok tesisi hizmete açtık. 4 
Aralık’ta Sivas’ta havaalanı yeni terminal 
binası ile birlikte Cumhuriyet Üniversitesi 
Nanoteknoloji Merkezi’nin, Kredi Yurtlar 
Kurumu’na ait bin kişilik kız öğrenci yur-
dunun ve çeşitli okul, pansiyon ve spor 
salonunun açılışını gerçekleştirdik. 11 
Aralık’ta Mardin’de, eğitimden sağlığa, 
emniyetten ulaştırmaya, belediye hizmet-
lerinden KÖYDES projelerine kadar birçok 
yatırımın yer aldığı 78 ayrı tesisi toplu bir 
törenle hizmete açtık. Hemen ardından 
Siirt’te, aralarında özel sektör yatırımları-
nın da bulunduğu 32 tesisi yine toplu bir 
törenle hizmete açtık.

17 Aralık’ta Konya’da, altyapı tesislerinden 
okullara, hastaneden turistik tesislere ka-
dar birçok yatırımı Konyalı vatandaşları-
mıza kazandırdık. Konya’da aynı zamanda 
Ankara-Konya arasını 1 saat 15 dakikaya 
indirecek olan hızlı tren hattının test sürü-
şünü de gerçekleştirme bahtiyarlığını da 
yaşadık. Bir gün sonra bu defa Muş’ta bir 
toplu açılış gerçekleştirdik ve hizmete ha-
zır hale getirilen yeni okulları, derslikleri, 
sağlık ocaklarını, yolları, sulama tesisleri-
ni hizmete açtık. Bizi asıl sevindiren açılı-
şını yaptığımız bu tesislerin arasında özel 
sektöre ait 35 farklı yatırımın da bulunma-

sı oldu. 19 Aralık’ta bu defa Bitlis’teydik 
ve orada da Adilcevaz’da TOKİ tarafından 
yaptırılan 400 konutu törenle sahiplerine 
teslim ettik. Aynı törenle 73 farklı yatırımı 
daha Bitlis’e kazandırdık. Bunların arasın-
da da çok önemli eğitim ve sağlık tesisleri, 
toplum ve kültür merkezleri, çevre ve 
tarım yatırımları, restorasyon çalışmaları 
var. İşte Türkiye’nin nasıl bir değişim ge-
çirmekte olduğunu, nasıl bir atılım gerçek-
leştirdiğini gösteren asıl fotoğraf budur. 
Türkiye bölge bölge, şehir şehir ilerliyor, 
belde belde, köy köy geleceğini inşa ediyor.

Aziz vatandaşlarım...

Her ay olduğu gibi bu ay da yine dış iliş-
kilerimiz bakımından oldukça hareketli 
geçti. Özellikle 23 Aralık’ta gerçekleştiri-
len 11. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi 
vesilesiyle birçok lider ve devlet adamını 
ülkemizde misafir ettik. Bu zirveye, dö-
nem başkanlığını üstlenen Türkiye ile bir-
likte, üye ülkeler Pakistan, İran, Azerbay-
can, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın 
temsilcileri katıldılar. Üye ülkelerin yanı 
sıra KKTC, Irak, Katar, Ürdün, Lübnan ve 
Suriye de misafir ülkeler sıfatıyla zirveye 
iştirak ettiler. Ekonomik İşbirliği Teşkila-
tı, 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 
yaşamakta olan 400 milyon nüfusu temsil 
eden çok önemli bir teşkilat... Geniş do-
ğal kaynakları ve dinamik işgücü ile bu 
geniş coğrafya hem büyük bir kalkınma 
potansiyeli, hem de son derece zengin 
ekonomik fırsatlar barındırıyor. 2005 yı-
lında, Astana’da gerçekleştirilen Bakanlar 
Konseyi Toplantısı’nda imzalanan “EKO 
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2015 Vizyon Belgesi” ile 2015 yılına kadar 
uzanan dönemde bölge ülkeleri arasında-
ki işbirliği hedefleri tespit edilmişti. Bu 
hedefler bölge ülkeleri arasındaki işbirli-
ğini güçlendirmek üzere ticaret, yatırım, 
ulaştırma, haberleşme, enerji, çevre, tarım 
ve sanayi gibi pek çok alanı kapsıyordu. 
İstanbul’daki 11. Zirve’de hem bu hedefle-
rin gerçekleştirilmesi yönünde kat edilen 
mesafeyi, hem de alınması gereken ilave 
önlemleri değerlendirme imkanı bulduk. 
Zirve sonunda, teşkilatın geleceğe dönük 
vizyonuna zengin katkılar sağlayacak, 
işbirliği temelinde yürütülecek ortak çalış-
malara istikamet kazandıracak bir de bil-
diri yayınlandı. Bu zirve sırasında ayrıca 
ülkemizde bulunan İran Cumhurbaşkanı 
Sayın Ahmedinejad, Irak Cumhurbaşkanı 
Sayın Talabani ve Azerbaycan Cumhur-
başkanı Sayın Aliyev ile bir araya gelerek 
çeşitli meseleler hakkında görüş alışveri-
şinde bulunduk. Bu görüşmeler sırasında 
ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesi başta olmak üzere çeşitli bölge ve 
dünya meselelerini detaylarıyla ele aldık.

Yine bu ay içinde ülkemizle Suriye ve Pa-
kistan arasındaki ilişkileri azami seviyede 
geliştirmek amacıyla oluşturulan Yüksek 
Düzeyli İşbirliği Konseyi çalışmalarına 
da yine ev sahipliği yaptık. Bu çalışma-
lar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız 
Suriye Başbakanı Sayın Otri ve Pakistan 
Başbakanı Sayın Gilani ile de bir araya 
geldik ve ortak hedeflerimizi bir kere daha 
değerlendirme imkânı bulduk. Yine bu ay 
içinde ülkemizi ziyaret eden Filistin Devlet 
Başkanı Sayın Abbas, Kuveyt Ulusal Mec-
lis Başkanı Sayın Horafi ve Polonya Baş-

bakanı Sayın Tusk, Kazakistan Başbakanı 
Sayın Massimov ile de önemli görüşmeler 
gerçekleştirdik.

Değerli vatandaşlarım...

2 0 1 0  y ı l ı n ı n  b u  s o n  p r o g ra m ı n d a 
Türkiye’nin gidişatına ilişkin çeşitli bilgi-
leri sizlerle paylaştım. Samimiyetle inanı-
yorum ki her yeni yıl Türkiye’ye daha ay-
dınlık, daha mutlu, daha müreffeh günler 
getirecektir. Bu vesileyle yeni yılınızı kut-
luyor, 2011 yılının ülkemize, milletimize 
ve bütün insanlığa hayırlar ve bereketler 
getirmesini temenni ediyorum. Hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yor; Valiler Toplantısı’nın ülkemize, milleti-
mize, tek tek şehirlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum.

Buradaki istişareleriniz inanıyorum ki 
şehirlerimizin kalkınmasına, ilerlemesine, 
daha fazla huzur ve refaha ulaşmasına 
katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin bir genel 
seçim sürecine girdiği şu günler, takdir 
edersiniz ki 81 il valimizin de daha fazla 
hassas olmasının iktiza ettiği günler. Ülke-
mizde, şehirlerimizde, her seçim öncesinde, 
milletin tercihlerini etkilemeye yönelik 
provokatif hadiseler cereyan edebiliyor; ya-
pay tartışmalarla toplumun tercihleri etki 
altına alınmak istenebiliyor. Valilerimizin, 
seçim güvenliği ve propaganda özgürlüğü 
noktasında sağduyuyu ve soğukkanlılığı en 
üst derecede muhafaza etmelerini, demok-
ratik bir seçim atmosferinin oluşmasına 
katkı sağlamalarını buradan özellikle rica 
ediyorum.

Bizim için önemli olan, millet tercihinin 
tüm harici etkilerden uzak şekilde, tama-
men bir vicdan muhasebesiyle sandığa 
yansımasıdır. Seçim öncesi propaganda dö-
neminden oy verme anına, oyların sayım-

dökümüne kadar adaletin, hakkaniyetin, 
güvenliğin sağlanması, ilgili kurumlarımız-
la birlikte hükümet olarak bizim ve valile-
rimiz olarak sizlerin mesuliyeti altındadır. 
12 Eylül halkoylamasında ve onun öncesin-
deki yerel seçimlerde ne yazık ki muhalefet 
partileri tarafından valilerimiz üzerinden 
son derece haksız tartışmalar yapıldı. Va-
lilerimize yönelik iddia ve ithamların son 
derece yersiz, haksız ve insafsız olduğunu 
biliyoruz. 

Valilerimiz Cumhuriyetimizin, devletimi-
zin valileridir ve tarafsızlık noktasında çok 
büyük bir hassasiyet içinde olduklarını 
ben biliyorum. İnşallah, hiç bir tartışmaya, 
hiç bir soru işaretine mahal vermeden bu 
süreci tamamlamak durumundayız. Ben 
eminim ki, sizlerin özverili çalışmalarıyla 
da seçim süreci demokratik bir atmosferde 
tecelli edecek ve milletimizin takdiri, terci-
hi en mükemmel şekilde sandığa yansıya-
caktır.

Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım...

Son dönemde sıklaştırdığım il ziyaretlerim-
de büyük bir memnuniyetle görüyorum 
ki, şehirlerimizin çehresi çok hızlı şekilde 

Ankara | 20 Ocak 2011 

Valiler Toplantısı
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değişiyor, şehirlerimiz on yıllardır hasre-
tini çektiği yatırımlara tek tek kavuşuyor. 
Programım elverdiği ölçüde, kamu kuru-
luşlarının, özel sektörün ve hayırseverlerin 
yatırımlarını toplu halde açmak için şehir-
lerimize gidiyorum. Sadece son bir ay için-
de: Mardin’de 78, Siirt’te 32 eserin açılışını 
yaptık. Konya’da onlarca eserin açılışını 
gerçekleştirdik, Ankara Konya Hızlı Tren 
Hattının test sürüşlerini inceledik. Muş’ta, 
bir kalemde 106 farklı eserin açılışını yap-
tık. Bitlis’te bir toplu açılış töreniyle 72 
farklı eseri açtık. Erzurum’da, 27 Ocak’ta 
başlayacak 25’inci Dünya Üniversite Kış 
Oyunları için inşa ettiğimiz 8 eseri, 500 
milyon lira bedelle inşa ettiğimiz muhte-
şem spor tesislerini ve İl Özel İdare Hizmet 
binamızı açtık. Oradan Kars’a geçtik, 43 
farklı eserin açılışını yaptık. Geçen hafta 
sonu Muğla’ya gittik, orada 33 eserin toplu 
açılışını gerçekleştirdik. Yine İstanbul’da 
36 eserin açılışını yaptık. Yarın Ardahan’da, 
sonraki gün Batman’da; önümüzdeki hafta 
da Erzurum, Ağrı, Burdur ve Denizli’de aynı 
şekilde açılışlarımız olacak.

Şehirlerimiz, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, 
ulaştırma, tarım, sulama, enerji, konut nok-
tasında çok büyük ve kapsamlı hizmetlerle 
buluşuyor, bugüne kadar görmediği ölçüde 
bir kalkınma sürecinin içinden geçiyor. 
Yapılan yatırımların, sadece şehirlerin 
alt yapısını değil, makus talihini de köklü 
olarak değiştirdiğini yine bizzat oralarda 
müşahede ediyorum.

Bakınız değerli arkadaşlarım... 

Bir şey değişir, her şey değişir... Bir şehrimi-
ze yapılan bölünmüş yol, o şehrin talihini 

köklü şekilde değiştirebilir. Açılan bir üni-
versite, hatta bir meslek lisesi, bir hastane, 
bir baraj şehrin gidişatına köklü şekilde 
etki edebilir. Restore edilen bir eser, ayağa 
kaldırılan bir kültür varlığı, bir turizm pro-
jesi şehrin yönünü, istikametini, rotasını 
olumlu yönde değiştirebilir. Ben bunu, Muş 
ve Bitlis ziyaretlerimde bizzat müşahede 
ettim. İnşa ettiğimiz bölünmüş yollar, açtı-
ğımız üniversiteler, okullar, hastaneler, res-
tore ettiğimiz eserler, KÖYDES ve BELDES 
Projeleri, konutlar ve daha nice yatırımın, 
Muş ve Bitlis’te ciddi bir sinerji oluşturdu-
ğunu, umut doğurduğunu ve özel sektörü 
de cezbettiğini gördüm.

Burada sadece bir hususun altını çizmek 
durumundayım: Bakınız, eğitim nokta-
sında Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
seferberliğini başlattık. 8 yılda 160 bin yeni 
dersliği eğitimin hizmetine sunduk. Okul-
larımıza 751 bin bilgisayar gönderdik. 80 
yeni üniversite açtık. Eğitime yaptığımız 
bu yatırımlarla, gençlerimiz artık kendi 
illerinde kalıyor, kendi illerinde üniversite 
eğitimi görüyor ve eğitimli birer vatandaş 
olarak yaşadıkları şehrin sorunlarını daha 
fazla sorguluyorlar. Yarın, şehirdeki eğitim-
li nüfusun oranı arttıkça, şehrin vizyonu 
da bugüne göre daha farklı bir hal alacak-
tır. İşte ben, 81 vilayetimizin valisinden, 
şehirlerimizdeki bu heyecanı, umudu, bu 
kıpırdanmayı görmelerini, değişimi doğru 
şekilde yöneterek illerimize öncü olmaları-
nı bilhassa rica ediyorum. Makam odasına, 
makam aracına kapanıp kalan bir vali de-
ğil... Gerektiğinde ayağına çizmelerini gi-
yen, eline kazma küreği alan ve çalışmalara 
bizzat nezaret eden bir vali... Halktan, şehir-
den, şehrin sorunlarından uzak bir vali de-
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ğil... Her an halkın içinde, halkla kaynaşmış, 
bütünleşmiş, gönül bağı kurmuş valiler... 
Görev süresinin dolmasını bekleyen değil, 
bürokrasi içinde zaman tüketen değil; gö-
rev süresi içinde şehirde iz bırakmayı, eser 
bırakmayı kendisine dert edinmiş valiler... 
En önemlisi de, şehirlerimizde devletin gü-
lümseyen yüzü, şefkati, kucaklayıcı çehresi 
olacak valiler...

Bizim de, halkımızın da görmek istediği vali 
profili işte budur değerli arkadaşlarım... 
Sizler de görüyor ve hissediyorsunuz: Öyle 
valiler oldu ki, şehirden gözyaşları içinde 
uğurlandı, adını o şehirle özdeş hale getirdi. 
Öyle valiler de oldu ki, ne şehirde göreve 
başladığı, ne de görevi bıraktığı hissedildi... 
Bizler de, eminim sizler de bunu kabulle-
nemezsiniz... Şehirlerinizde iz bırakmak, 
eser bırakmak, şehirlerinize silinmeyecek 
imzalar atmak için insanüstü bir gayretle 
çalıştığınıza, çalışacağınıza ben inanıyo-
rum. Şu soğuk kış günlerinde, bacasından 
duman yükselmeyen ev, oradaki valimizin 
derdi olmalı. Sabah okula giden çocukların 
ayağındaki yırtık ayakkabı valimizin derdi 
olmalı. Valilerimiz, mega projelere kafa 
yordukları, devasa projeleri takip ettikleri 
kadar, yoksulun üşüyen elini tutmalı, bir 
yaşlının hayır duasını almalı, esnafa uğra-
yıp çay içmeli, pazara uğrayıp hemşehrisi-
nin arasında bulunmalı. En küçük bir derdi, 
sıkıntısı, sorunu olan vatandaş, valilik bina-
sının hemen yanıbaşında olduğunu, oraya 
gidebileceğini, girebileceğini ve derdini 
anlatabileceğini bilmeli, hissetmeli.

Bu noktada, şehrin her kesimiyle iletişim 
kurmanız da hayati derecede önem arz 
ediyor. Şehrin sadece bürokratik elitiyle 

değil, onlardan daha fazla sivil toplum ör-
gütleriyle, kanaat önderleriyle, medyasıyla, 
akademik çevre ile iletişim ve muhabbe-
tinizin olması o şehir adına çok büyük 
imkanlar doğuracaktır. Millete hizmette 
biz küslüğü, kırgınlığı, husumeti asla kabul 
edemeyiz, asla mazur göremeyiz değerli 
arkadaşlarım... Yerel idarecilerle, üniversite 
ile, iş dünyası, sivil toplum, medya ile tam 
bir uyum içinde çalışılması gerektiğine 
inanıyoruz. Tavanda oluşan bir çatlak, di-
yalogsuzluk, iletişimsizlik, hiç şüphesiz ta-
banı da etkileyecektir. Bundan kaçınmanızı 
sizlerden özellikle rica ediyorum.

KÖYDES ve BELDES Projeleri, takdir eder-
siniz ki, Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
ve kapsamlı yerel kalkınma projeleri olma 
özelliğini taşıyorlar. Şu ana kadar birçok 
şehrimizde projeler yüzde 90’lara varan 
tamamlanma seviyelerine ulaştı. Şehirleri-
mizde, yolu, suyu olmayan köy sayısı azaldı. 
Ancak, halen, bazı ziyaretlerimde yol ve su 
sorunlarıyla karşılaşıyorum. Özellikle bazı 
şehirlerimizde, şehrin 5-10 kilometre yakı-
nındaki köylerde dahi su sorunlarının ya-
şandığını görüyorum. Tüm valilerimizden, 
KÖYDES ve BELDES Projeleri noktasında 
daha fazla hassasiyet beklediğimi ifade et-
mek istiyorum.

Değerli valilerimiz...

Demokrasi ile güvenlik arasında çok ince 
bir çizginin olduğunu hepiniz biliyor ve 
hissediyorsunuz... Son 8 yılda, Hükümet 
olarak bu hassas çizgiyi muhafaza etmek, 
bu son derece hassas dengeyi korumak 
için çok yoğun gayret içinde olduk ve ba-
şarılı sonuçlar elde ettik. Özellikle Doğu ve 
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Güneydoğu illerimizde, devlet-millet kay-
naşmasını en üst seviyelere çıkardığımızı, 
milletin devletine güvenini tesis ettiğimizi 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Terör-
le mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Ama 
bunun yanında, terörü doğuran, besleyen 
meselelerin de üzerine cesaretle gidiyor, 
en geniş ve ideal demokratik düzenleme-
lerle istismar zeminlerini tek tek kurutu-
yoruz.

Şehirlerimize yaptığımız yatırımlar, okul-
lar, hastaneler, adalet sarayları, konutlar, 
bölünmüş yollar; köylerimize, mezrala-
rımıza kadar ulaştırdığımız hizmetler, 
terörün istismar araçlarını işlevsiz hale 
getiriyor. Tabii, terör örgütü, elindeki is-
tismar araçlarının tek tek kaybolduğunu 
görerek, altındaki zeminin artık ciddi şe-
kilde kaydığını hissederek, şehirlerimizde 
kışkırtıcı, tahrik edici eylemlerini de yo-
ğunlaştırmak istiyor. Özellikle genel seçim 
öncesinde, iç politikayı şekillendirmek 
amacıyla terör örgütünün taşeron rolü 
üstleneceğine dair emareleri şimdiden 
görüyoruz.

Terörün devamından kendisi için fayda 
mülahaza eden ne yazık ki sadece terör 
örgütü değil. Terörün varlığı, terörün yol 
açtığı zararlar nedeniyle siyasi çıkar elde 
eden bazı kesimler de, hassasiyetleri kaşı-
yarak buradan rant elde etmenin gayreti 
içine giriyorlar. Doğu’da da, Batı’da da, 
tüm şehirlerimizin, tüm valilerimizin bu 
noktada son derece sağduyulu olmaları 
gerekiyor. Demokrasiden asla taviz verme-
den, hukuk ve demokrasi kuralları çerçe-
vesinde, her türlü kışkırtmayı suhuletle 
boşa çıkaracağınızı biliyorum.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kararlılıkla 
devam ediyor değerli arkadaşlarım... Bu 
projeden taviz verdiğimizde, geri adım at-
tığımızda, tahriklere boyun eğerek süreci 
durdurduğumuzda, kaybedenin ülke olaca-
ğını, kaybedenin millet olacağını biz çok iyi 
biliyoruz. İşte onun için, her kışkırtmanın, 
tahrik eyleminin, provokasyonun, kışkırtı-
cı açıklamaların asıl niyetini, asıl hedefini 
milletimizle paylaşmak durumundayız. 
Milletimiz, bizim Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesiyle ne yapmak istediğimizi, hedefi-
mizi, gayemizi net olarak anlamış durum-
da. Milletimiz samimiyetimize inanıyor ve 
bize desteğini esirgemiyor. Milletin desteği 
arkamızda olduğu sürece, biz daha ileriye 
gidecek, terörü minimize ederken kardeşli-
ğimizi daha da pekiştireceğiz.

En başından itibaren söylediğim gibi: Bu 
projede en büyük sorumluluğu valileri-
miz taşıyor. Valilerimizin gayreti, özverisi, 
özellikle de demokratik duruşu, sürecin 
başarıya ulaşmasında kilit rol oynayacaktır. 
Baskıcı, yasaklayıcı, sindirici bir üslup ve 
tarz değil; demokrasiyi öne çıkaran, devlet-
millet kaynaşmasını öne çıkaran, kardeşliği 
gaye edinen bir tarz ve duruş sergileyece-
ğinize tüm yüreğimle inanıyorum. Ben bir 
kez daha valiler toplantımızın hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. Şehirlerinize dön-
düğünüzde, oradaki tüm vatandaşlarımıza, 
tüm kardeşlerimize selam ve sevgilerimi 
iletmenizi sizlerden özellikle rica ediyo-
rum. Ailelerinizle, çalışma arkadaşlarınızla, 
şehirlerimizdeki tüm vatandaşlarımızla, 
huzur, esenlik içinde bir yıl geçirmenizi 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Kıymetli Kardeşim Başbakan Yardım-
cısı Şeyh Ahmet Fahad, Şeyh Fahad el-
Ahmed Uluslararası Hayır İşleri Ödülü 
Kurulu’nun değerli mensupları, değerli 
kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendi-
ler... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyor; Şeyh Fahad el-Ahmed Uluslararası 
Hayır İşleri Ödül Kurulu tarafından, 
şahsıma tevdi edilen bu ödülden dolayı 

büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum.

Bu anlamlı ödülü şahsıma tevdi eden, Şeyh 
Fahad el-Ahmed Uluslararası Hayır İşleri 
Ödülü Kurulu’na teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle, Kuveyt halkının gönlünde taht 
kuran, ülkesi ve özgürlüğü için gözünü 
kırpmadan canını veren şehit merhum 

Kuveyt | 10 Ocak 2011 

İslam Dünyası Mümtaz Şahsiyet 
Ödül Töreni
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Şeyh Fahad el-Ahmed’i de rahmetle yade-
diyorum. Elbette, Emir Şeyh Sabah’a, de-
ğerli kardeşim Başbakan Şeyh Nasır’a da, 
bana ve heyetime gösterdikleri misafirper-
verlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. 
Yine bu vesileyle, bölgemizde önemli bir 
istikrar unsuru olan Kuveyt’in bağımsızlı-
ğının ellinci, özgürlüğüne kavuşmasının 
yirminci yıldönümünü de tebrik ediyo-
rum.

Değerli kardeşlerim...

Büyük Osmanlı Sultanı Yavuz Selim, 
1516’da Şam’a geldiğinde, Şam’ın Emevi 
Camii’nde okunan hutbede kendisinden 
Hakim Ül Harameyn Eş Şerifeyn diye bah-
sedilmişti. Yavuz Sultan Selim derhal aya-
ğa kalkarak şunları söylemişti... Harem-İ 
Şerif lerin hakimi olmak haddimize mi? 
Biz, olsa olsa, Hadimü’l Haremeyni’ş-
şerifeyn oluruz, yani olsa olsa biz hizmet-
kar oluruz demişti. Açıkçası, bölgemize, 
bölge ülkelerine, bölgedeki tüm milletlere, 
hatta insanlığa bir nebze olsun hizmetimiz 
dokunduysa, bu bizim için şereflerin en 
büyüğüdür. Zira biz, insanlar arasındaki 
üstünlüğün, insanlara hizmetten geçtiğini 
bilen bir kültürden, böyle bir medeniyet-
ten geliyoruz.

“Sizin en hayırlınız, insanlara faydalı 
olanınızdır” sözünü biz kendimize ilke 
edindik, rehber edindik. Türk ve Arap Ede-
biyatının en muhteşem eserlerinden Leyla 
ile Mecnun’u, diğer adıyla Leyla ile Kays’ı 
eminim hepiniz bilirsiniz... Leyla, bir “ah!” 
çektiğinde, binlerce kilometre öteden, çöl-
lerin, dağların ardından bu “ah”ın sızısını 

Mecnun ta yüreğinin derinlerinde hisset-
mişti. Açıkçası, ben bütün bu coğrafyanın 
halklarını, işte birbirini böyle aracısız, 
araçsız hissedebilen, birbiriyle gönül bağı, 
gönül köprüsü kurmuş halklar olarak gö-
rüyorum.

Bu coğrafyada, bizim coğrafyamızda, he-
pimiz ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, 
ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Tarihimiz, 
kültürümüz, kaderimiz kadar, emin olu-
nuz bizim acılarımız ve sevinçlerimiz de 
ortak. 1990 yılında, Kuveyt işgal edildiğin-
de, en az Kuveytliler kadar bizler de bunun 
acısını, kaygısını, endişesini yüreğimizde 
hissettik. Kuveyt’te işgal sona erdiğinde, 
aynı şekilde en az Kuveytliler kadar bunun 
sevincini, neşesini, coşku ve heyecanını 
yaşadık.

Esasen, kardeşlik böyle bir şeydir... Kardeş, 
yanında olsun ya da olmasın, yakınında 
olsun ya da olmasın, diğer kardeşinin 
derdini de, sıkıntısını da, acısını da; aynı 
şekilde sevincini de, coşkusunu da, neşe-
sini de yüreğinde hissedebilendir. Bir aile 
içindeki huzursuzluğu, problemi, ailenin 
sadece bir kaç ferdinin meselesi olarak gö-
remezsiniz. Nasıl ki vücudda bir arıza, bir 
hastalık, bir yara, tüm vücudu etkiler, tüm 
vücuda sirayet ederse, aynı şekilde bizim 
bölgemizdeki herhangi bir sorun, herhan-
gi bir mesele, bir çatışma, bir huzursuzluk 
da bütün bir bölgeyi rahatsız eder, bütün 
bir bölgeye sirayet eder.

Şimdi biz, bu bölgede, bizim yakın coğraf-
yamızda yaşanan acılara karşı tepki verdi-
ğimizde, sesimizi yükselttiğimizde, birileri 
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çıkıp bunu sorgulamak gibi, bunu eleştir-
mek gibi bir yanlışın içine düşüyorlar. Bize 
söyledikleri şu değerli kardeşlerim... 
Gazze’de bırak çocuklar ölsün, sen sesini 
çıkarma. Gazze’de abluka devam etsin, sen 
bunu görme. Akdeniz’de korsanlık olsun, 
Akdeniz’de yardım gemisine korsanlar 
çıksın ve 9 kişiyi şehit etsin, sen bunu duy-
ma. Kudüs üzerine planlar var, sen bunu 
işitme. Bağdat’a kayıtsız kal, Kabil’i umur-
sama, Darfur’u hissetme...

Ve bize şunu da söylüyorlar... Bak diyorlar, 
bütün dünya buna kayıtsız kalıyor, bütün 
dünya susuyor, bütün dünya tepkisiz, 
bütün dünya bunu görmüyor, duymu-
yor, hissetmiyor... Öyleyse siz de sesinizi 
çıkarmayın diyorlar... Allah aşkına böyle 
bir şey mümkün olabilir mi? Sen, benim 
Filistin’deki kardeşimi insanlık dışı yön-
temlerle katledeceksin, biz susacağız, öyle 
mi? Sen Akdeniz’de korsanlık yapacaksın, 
yardım gemisine saldıracaksın, benim 9 
kardeşimi şehit edeceksin, biz buna tepki-
siz kalacağız öyle mi? Çilek tarlalarında, 
okullarda, oyun parklarında, hastaneler-
de, çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı 
demeden acımasızca cana kıyacaksın, biz 
bunu görmezden, duymazdan geleceğiz 
öyle mi?

Herkes susabilir, herkes tepkisiz kalabilir, 
herkes susarak onaylayabilir; ama biz sus-
mayız, susamayız ve emin olunuz susma-
yacağız. Biz bir kalp taşıyoruz. Bizim vicda-
nımız var. Biz, insanız ve insani değerlere 
inanıyoruz, insanlığımızı, vicdanımızı her 
şeyin ama her şeyin üzerinde tutuyoruz. 
Sesi çok çıkanın güçlü olduğu bir sistemi 

biz asla kabul edemeyiz. Hakkın değil, gü-
cün öne çıktığı; hukukun değil, zorbalığın 
egemen olduğu bir düzene biz asla boyun 
eğemeyiz. Şunu da burada altını çizerek 
ifade etmek durumundayım... Biz bu 
coğrafyada hiç kimsenin etnik kökeniyle, 
diliyle, inancıyla ilgili değiliz. Biz insana 
insan olarak bakıyoruz, yaradılmışların en 
şereflisi olarak bakıyoruz, Allah’ın yeryü-
zündeki halifesi olarak bakıyoruz. Yani na-
sıl Gazze’deki, Kudüs’teki, Ramallah’taki 
masumların hakkını, hukukunu kendimi-
ze dert ediniyorsak, aynı şekilde Mısır’da 
ibadet ederken katledilen 22 masum 
Kıpti’nin de hakkını, hukukunu da kendi-
mize dert ediniyoruz. Bizim anlayışımızda 
insan, önce insandır. İnsanın canı, malı, 
namusu kutsaldır, dokunulmazdır.

Bakınız değerli kardeşlerim; İSLAMİ TE-
RÖR ÖRGÜTÜ diye bir kavramı ben şid-
detle reddediyorum. İSLAM kelimesiyle 
TERÖR kelimesini yan yana getirmek, yan 
yana kullanmak, en başta İSLAM’a, bu aziz 
dine yapılmış büyük bir haksızlıktır. Kim 
ki, hem müslüman olduğunu iddia ediyor, 
hem de cana kıyıyorsa, bilsin ki çok büyük 
bir hatanın, çok büyük yanılgının, büyük 
bir gafletin ve dalaletin içindedir. Tabii 
şunu burada söylemek durumundayım... 
Bu yönde müslümanlara karşı küresel 
ölçekte bir kampanyanın yürütüldüğünü 
biliyoruz ve görüyoruz. Bütün müslüman-
ları, isimleri Ahmet, Mehmet, Mustafa, 
Muhammed ve benzeri olan insanları 
potansiyel suçlu, potansiyel terörist gibi 
görme eğilimi olduğunu hepimiz hissedi-
yoruz.
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Batı’da, özellikle medya eliyle, böyle sinsi 
bir düşmanlık, sinsi bir husumet pompa-
landığını net olarak görüyoruz. Biz orada 
eleştirimizi yapacağız ve yapıyoruz. Biz 
önyargıları kırmak için her platformda 
yoğun olarak çalışıyoruz ve çalışacağız. 
Ama, müslümanların da, kendi özeleşti-
rilerini yapmaları gerektiğini, kendilerini 
sorgulamaları gerektiğini her fırsatta ifade 
ediyoruz. 

Kuveyt’in bu anlamda da çok farklı bir 
yerde durduğunu görmekten ayrıca büyük 
memnuniyet duyduğumuzu hatırlatmak 
isterim. Kuveyt, demokrasiye, evrensel 
insan haklarına verdiği önemle, bölgede 
gerçekten seçkin bir konuma sahip. Her 
alanda olduğu gibi, bölgesel barışı tesis 
etme, bölgemize daha fazla huzur ve istik-
rar kazandırma noktasında da biz Türkiye 
olarak Kuveyt’le işbirliğimizi geliştirmek 
istiyoruz. Şu anda, Türkiye olarak Irak, Su-
riye, Lübnan ve Ürdün’le Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseylerini tesis ettik. 
Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün’le bu 
konseyi dörtlü olarak da kurduk. Şu anda, 
İstanbul’dan yola çıkan bizim bir vatanda-
şımız, cebine sadece pasaportunu koyarak 
Beyrut’u, Şam’ı, Amman’ı rahatça ziyaret 
ediyor. Aynı şekilde bu ülkelerden ülkemi-
ze çok yoğun ziyaretçi akınları oluyor.

Bunlar, olağanüstü gelişmeler değil; bun-
lar bu bölgede, bu coğrafyada zaten olması 
gereken, geç bile kalınmış adımlar. Hem 
biz birbirimizin kardeşiyiz diyeceğiz, hem 
aramıza engeller koyacağız. Hem bizim 
tarihimiz bir, kültürümüz, medeniyetimiz 
bir diyeceğiz, hem de aramıza mesafeler 

inşa edeceğiz... Bunu kabul etmemiz müm-
kün değil... Şunu artık görmek durumun-
dayız değerli kardeşlerim: Bu bölgedeki 
sorunların çok büyük bir kısmı, tefrikadan 
kaynaklanıyor. Son yaklaşık 100 yıldır, ya-
lanlar üzerine, dedikodular üzerine, farklı 
şekilde kaleme alınmış, gerçeği yansıtma-
yan bir tarih üzerine bu bölgelerin ülkeleri, 
halkları birbirine mesafeli hale getiriliyor. 
İşte biz bugün bu mesafeleri ortadan kaldı-
rıyoruz, ön yargıları ortadan kaldırıyoruz, 
ezberleri bozuyor ve bu bölgedeki 100 yıl-
lık hasreti artık sona erdiriyoruz. Yani biz 
bugün, ülkeler olarak, halklar olarak, iki 
kardeş nasıl hasretle kucaklaşırsa, işte öyle 
kucaklaşıyoruz.

Hep ifade ettim, burada da söylüyorum... 
Bu yakınlaşmadan, bu kucaklaşmadan 
kimse rahatsız olmasın. Bu yakınlaş-
mayı kimse farklı yerlere çekmesin... 
Türkiye’nin bölgede barıştan, istikrardan, 
huzur ve kalkınmadan maada hiç bir niye-
ti, hiç bir gayesi, hedefi yoktur ve olamaz. 
Biz bu bölgeye her boyutuyla barış ege-
men olsun, huzur egemen olsun istiyoruz 
ve samimi şekilde bunun mücadelesini 
veriyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın, 
kardeşliğin insanlığı kötülüğe değil, elbet-
te ki iyiliğe taşıyacağını biliyor, sadece ve 
sadece bölgenin iyiliği için çaba sarf edi-
yoruz. Bu mücadelede Kuveyt’le birlikte 
olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Bu yolda Kuveyt’le birlikte yürümekten, 
Kuveyt’le aynı istikamete bakıyor olmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz.

İnşallah, dayanışmamızı artırarak, kardeş-
liğimizin gereklerini yerine getirerek, hem 
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ülkelerimiz, hem bölgelerimiz için çok 
güzel hizmetlerin altına birlikte imzamızı 
atacağız. Ben bir kez daha vurgulamakta 
fayda görüyorum: Biz efendi olmaya değil, 
hizmetkar olmaya geldik. Biz ülkelerimize, 
halklarımıza, bütün bu bölgeye hizmet 
etmekten başka hiç bir niyet taşımıyoruz. 
Eğer biraz olsun hizmet edebildiysek, bu-
nun bahtiyarlığı bizim için yeterlidir. Bu-
gün burada şahsıma tevdi edilen ödülü de 
bu hissiyat içinde kabul ediyorum. Bu ödü-
lün, hizmet yolculuğumuzda motive edici, 
yüreklendirici olduğunu ifade ediyor, 
Ödül Komitesi’ne, Kuveytli kardeşlerime 
teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Teşekkür ederim.



317

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

Global İlişkiler Forumu’nun değerli üyele-
ri, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler, 
beyefendiler... Sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor; Global İlişkiler Forumu’nun 
bu akşam yemeğinde sizlerle birlikte 
olmaktan, sizlere hitap ediyor olmaktan 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bu buluşmayı sağladık-
ları için, Başta Sayın Rahmi Koç olmak 
üzere Global İlişkiler Forumu’nun tüm 
yönetici ve üyelerine de bu vesileyle şük-
ranlarımı sunuyorum. Global İlişkiler 
Forumu, kuruluşunun üzerinden iki yıl 
dahi geçmeden, küresel meselelere ışık 
tutan ve Türkiye’nin en doğru şekilde an-
laşılmasına zemin hazırlayan seçkin bir or-
ganizasyon haline dönüştü. Bu boyutuyla 
da Forum’u önemsediğimizi ifade ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum.

Değerli dostlarım...

Yakın çevremiz başta olmak üzere küresel 
ölçekte bir dizi sıcak gelişmenin yaşandığı 
bir süreçten geçiyoruz. Lübnan, Mısır, Su-
dan ve Tunus’ta çok yakından ve dikkatle 

izlediğimiz gelişmeler olurken, küresel 
finans krizinin gelişmiş ülkeler üzerin-
deki etkisi de ağır şekilde devam ediyor. 
Türkiye, barış yanlısı duruşuyla, diyalog 
ve işbirliğini önceleyen politikalarıyla, 
bölgesel ve küresel meseleler karşısında 
son derece soğukkanlı bir tavır sergiliyor. 
Bölgemizde, her ülkeyle konuşabiliyor, her 
ülkeyle iletişim kurabiliyoruz. Avrupa Bir-
liği ile katılım müzakerelerini yürüten bir 
ülke olarak Doğu ile Batı arasında diyalog 
köprüsü kurabiliyoruz. G-20 üyesi olan 
Türkiye, küresel ekonomi için tezlerini or-
taya koyuyor, çözüm önerilerinin takipçisi 
oluyor.

Tüm bu meseleler ve Türkiye’nin bu me-
seleler karşısındaki duruşuna geçmeden 
önce, güncel bazı iç politika başlıklarında 
görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Bildiğiniz gibi genel seçimleri bu yılın 
Haziran ayında, en uygun tarih olan 12 
Haziran’da yapmayı planlıyoruz. Genel 
seçime yaklaşırken, Türkiye’nin kronik 
bazı sorunlarında, ya da toplumun hassas 
olduğu konularda yeni istismar ve tahrik 

İstanbul | 16 Ocak 2011 

Global İlişkiler Forumu (GIF) 
Akşam Yemeği
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kampanyalarının başladığına da şahit 
oluyoruz. Terör meselesinden laiklik tar-
tışmalarına, alkolle ilgili tartışmalardan 
heykel tartışmalarına kadar bir dizi hassas 
konunun, normal mecrasının ötesinde, ka-
muoyuna kaygı pompalayacak bir tarzda 
gündemde tutulduğunu görüyoruz.

Şunu en başta ifade etmek istiyorum: Se-
çim öncesinde çizgimizi değiştirmek gibi 
bir popülizmin içinde hiç bir zaman olma-
dık, bu seçim öncesinde de asla olmayaca-
ğız. Belli kesimlere şirin gözükmek, belli 
kesimlerin oylarını almak, bunu sağlamak 
için de belli hassasiyetleri kaşımak, bizim 
hiç bir zaman tarzımız olmadı. Ekonomide 
popülizme ne kadar karşıysak, siyasette de 
çok yüzlülüğe o kadar karşıyız. Zira, AK 
Parti’yi var eden ve ayakta tutan dinamik-
lerin başında, toplumla kurduğu samimi 
iletişim geliyor. Türkiye’de her kesimle 
diyalog kurabiliyor, herkesle konuşabili-
yor ve Türkiye’nin her yerinde aynı gönül 
dilini kullanabiliyoruz.

Bunu, kendimiz için olduğu kadar, Türki-
ye için de, demokratik olgunluğun yerleş-
mesi için de önemli bir enstrüman olarak 
görüyoruz ve bu samimi duruşumuzu her 
hal ve şart altında muhafaza edeceğiz. 8 yıl 
boyunca sürekli sorgulandık, sürekli test 
edildik. Bazılarının, gizli niyetlerimiz, gizli 
hedeflerimiz, gizli bir ajandamız olduğu 
yönündeki ısrarlı ithamlarına rağmen, biz 
düz bir çizgi izledik, bu yöndeki beklentile-
rin tamamını boşa çıkardık.

Şimdi bakınız... Son haftalarda çok sıcak 
bazı tartışmalar yürüyor... Tamamen yar-

gının inisiyatifiyle gerçekleşen tahliyeler 
ile Hükümet arasında bir bağ kurulmak 
isteniyor. Tamamen batı standartlarında, 
Avrupa Birliği’nin ilgili belge ve düzenle-
meleriyle örtüşen bir alkol ve tütün genel-
gesi hazırlandı. Bu genelge üzerinden aynı 
şekilde hükümet farklı şekillerde itham 
ediliyor. Alkol konusunda bizim tavrımı-
zın bugüne kadar anlaşılmış olmasını bek-
lerdik... Zira ben 4.5 yıl İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı yaptım. 8 yıldır 
partim iktidarda. Hiç bir dönemde insan-
ların yaşam tarzlarına müdahale etmedik. 
Tam tersine, yaşam tarzlarına müdahale 
karşısında kararlı olduk ve buna müsaade 
etmedik. Alkol konusu, çoğu zaman da 
yersiz ve münasebetsiz olmak üzere peri-
yodik aralıklarla gündeme getirildi. Ama 
her seferinde, bizi itham edenler mahcup 
oldu. Bugün, alkolün satışı ve kullanımıyla 
ilgili hazırlanan genelge, ABD ve Avrupa 
Birliği’ndeki benzer düzenlemelere göre 
çok daha özgürlükçü bir düzenlemedir.

Bu konuda, gençlerin korunmasından öte 
hiç bir hedef taşımıyoruz. Düzenlemeyi de, 
Dünya Sağlık Örgütünün ilgili kararları, 
Avrupa Alkol Eylem Planı, ilgili AB Direk-
tifi ve “Avrupa Alkol Belgesi” gibi temel 
metinler ve anlaşmaları esas alarak hazır-
ladık. Ben burada, bu seçkin topluluğun 
arasında, 8 yıldır her fırsatta söylediğimiz, 
her an altını çizdiğimiz şu hususu tekrar 
etmekte yarar görüyorum: Biz kimsenin 
yaşam tarzına karışmadık, karışmayaca-
ğız. Biz kimsenin giyim kuşamına, yeme 
içmesine, inançlarına, ibadetine, görüş-
lerine müdahale etmedik, etmeyeceğiz. 
Tam tersine, biz Türkiye’de evrensel stan-
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dartlarda insan haklarını, ileri demokratik 
standartları, özgürlükleri yerleştirmenin 
çabası içindeyiz, bu yönde samimi bir 
mücadele sergiliyoruz ve buna devam ede-
ceğiz. Birilerinin, bu tartışmaları görerek, 
toplumda bir kaygı atmosferi oluşturmaya 
çalıştıklarının da farkındayız. Toplumun, 
o bildik, açıkçası artık bayatlamış korku 
ve tehditlerle yönlendirilmeye çalışıldığını 
çok iyi görüyoruz. 

Ne gerçekleri söylemekten, kral çıplak 
demekten kaçınacak, ne de kaygılara 
karşı kayıtsız kalacağız. Biz buraya açık 
sözlülüğümüzle, herkesi kucaklayan sa-
mimiyetimizle geldik, aynı çizgi üzerinde 
devam edeceğiz.12 Eylül halkoylamasının 
hemen ardından biz şunu söyledik: Yüzde 
58 kazandığı kadar, yüzde 42 de kazan-
mıştır. Yüzde 42’yi anlamaya çalışacağız, 
varsa kaygıları gidermek için çalışacağız... 
Nitekim bunu da yaptık ve yapıyoruz. Kar-
şımızda, istismarı ve popülizmi bir siyaset 
tarzı haline getirmiş bir muhalefet var. 
İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama biz 
çizgimizden şaşmayacağız. 

Seçimler bahsinde burada bir hususu da 
zikretmek durumundayım: 2011 bütçe-
mizde de gördüğünüz gibi, seçim önce-
sinde yine ekonomik anlamda popülizme 
fırsat tanımıyoruz. Dengelerin bozulması-
na izin vermeyeceğiz. Mali disiplinden ve 
para politikalarından taviz vermeyecek, 
disiplin içinde Türkiye’yi geleceğe taşıma-
ya devam edeceğiz. Küresel finans krizi 
karşısında Türkiye çok iyi bir sınav verdi. 
8 yıl boyunca cesaretle hayata geçirdiği-
miz yapısal reformlar ve kriz sürecinde 

aldığımız tedbirler, Türkiye’yi artık çok 
daha korunaklı bir ekonomiye kavuştur-
du. 4’üncü çeyrek rakamları açıklanmadı 
ama, gayri safi yurtiçi hasılanın 1 tril-
yon TL seviyesini aştığını görebiliyoruz. 
Enflasyonda son 42 yılın en iyi oranına, 
faizlerde tarihimizin en düşük seviyeleri-
ne şahit olduk. İhracat, 2010 yılında 113 
milyar dolar rakamına ulaşarak krizden 
çıkışı teyit ediyor. Turizm gelirlerimiz aynı 
şekilde dünyadaki trendin aksine olumlu 
bir seyir izliyor.Bu disiplini devam ettire-
ceğiz ve artık hedefimiz 2011 seçimleri, ya 
da sonraki seçimler değil, 2023. 

Önümüze çok daha iddialı ve ulaşılabilir 
hedef ler koyduk, inşallah bu hedef lere 
doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz. Yeni bir 
Anayasa için çalışmalara seçimlerden son-
ra başlayacağımızı ilan etmiştik. Burada 
özellikle toplumsal mutabakatı çok önem-
siyoruz. Hukukçuların yanısıra, toplumun 
tüm kesiminin katılımını, katkısını sağla-
yacak, yukardan aşağı, dayatılan bir Ana-
yasa değil, tabandan gelen, toplumun arzu 
ve beklentileriyle örtüşen bir Anayasa’yı 
hep birlikte oluşturacağız. 

Değerli dostlarım... 

Dış politikada, başta da belirttiğim gibi, 
sıcak bir gündemin içinde bulunuyoruz. 
Tunus’ta yaşanan gelişmeleri dikkatle 
ama aynı zamanda kaygıyla izliyoruz. 
Tunus’ta olayların bir an önce durulması-
nı, daha fazla acı yaşanmadan demokratik 
bir uzlaşmanın sağlanmasını bekliyoruz. 
Mısır’da yılbaşında Hristiyanlara yönelik 
saldırı ve ardından gelişen olaylar aynı 
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şekilde dikkatle izlediğimiz bir başka 
alan. Lübnan’da bildiğiniz gibi Hizbullah 
üyesi 11 bakan istifa etti ve bir hükümet 
krizi baş gösterdi. Başbakan Sayın Saad 
Hariri ile Cuma günü Ankara’da uzun bir 
görüşmemiz oldu. Krizin çözümüne katkı 
sağlayabilecek tüm ülkelerle yoğun ileti-
şim halindeyiz. Türkiye, Lübnan’daki tüm 
taraflarla diyalog kurabiliyor. Bu konumu-
muzu Lübnan’da huzur ve istikrarın tesis 
edilmesi için azami ölçüde seferber etmiş 
durumdayız.

Başta Lübnan olmak üzere, bölge ülkeleri-
nin herhangi birindeki istikrarsızlık, tak-
dir edersiniz ki tüm bölgeyi etkisi altına 
alabilecek nitelikte. Son dönemde bölgede 
barışın ve diyaloğun tesisi için yoğun çaba-
larımız oldu ve netice aldığımız dönemler 
de oldu. Ortadoğu ve Afrika’da iyimserli-
ğin arttığı bir dönemde, bu tür çatışma, is-
tikrarsızlık, terör saldırısı haberleri elbette 
bizleri kaygılandırıyor. Ama sürecin suhu-
letle aşılması için barışçıl gayretlerimiz de 
devam ediyor. 

Avrupa Birliği müzakere sürecinde bir ya-
vaşlama olduğu eminim ki dikkatinizden 
kaçmıyor. Ama şunun altını çiziyorum: Bu 
yavaşlama, Türkiye’den değil, tamamen 
Avrupa tarafından kaynaklanıyor. Her 
dönemde iki fasıl açılmasını dahi biz istek-
sizlik olarak görürken, bazı dönem başkan-
lıklarında hiç fasıl açılmadığına da şahit 
oluyoruz. Özellikle Fransa ve Almanya’nın, 
Türkiye’nin üyeliğini iç politika malzeme-
si yapıyor olması süreci yavaşlatıyor. Biz 
bunun geçici bir süreç olduğuna inanıyo-
ruz. Türkiye’nin küresel kriz karşısındaki 

sağlam duruşu, Ortadoğu ile kurabildiği 
diyalog, bölgesel barış çabaları inanıyo-
rum ki Avrupa için Türkiye’nin önemini 
daha belirgin hale getirmiştir ve getirecek-
tir. Vizyon sahibi liderlerin elinde Birliğin 
Türkiye’ye karşı isteksiz tavrını değiştire-
ceğini umuyoruz. Müzakere sürecinde biz 
üzerimize düşeni yapmaya devam edece-
ğiz. Her zaman söylediğim gibi, biz ne ya-
pıyorsak kendimiz, kendi ülkemiz ve hal-
kımız için yapıyoruz ve AB standartlarını 
ülkemize kazandırmak yolunda isteksizlik 
içinde olmayacağız.

Bu noktada, Türk Dış Politikasında eksen 
kayması tartışmalarına da bir kez daha 
açıklık getirmek isterim. Geçtiğimiz hafta 
Kuveyt ve Katar’a, geniş bir işadamı, işka-
dını heyetiyle adeta çıkarma yaptık. Çok 
iyi karşılandık, çok verimli görüşmeler 
gerçekleştirdik. Özellikle Katar’ın, 2022 
Dünya Kupası hazırlıklarında Türk müte-
ahhitlerin daha fazla iş üstlenmesi için tel-
kinlerimiz oldu. Ben orada da ifade ettim: 
Dış politikamızı biz kendimiz belirleriz, 
rotayı, istikameti bizzat Türkiye çizer. Hiç 
kimsenin, Türkiye’ye rota, istikamet çiz-
mesine izin vermeyiz. Kimsenin bizi kalıp 
içine almasına, bize şekil dayatmasına mü-
saade edemeyiz. 

Avrupa ülkelerinin, ABD’nin, Çin’in çok 
yoğun yatırım yaptığı, çok yoğun işbirliği 
içinde olduğu Arap dünyasıyla Türkiye’nin 
bugüne kadar mesafeli durması bizce 
çok büyük bir hataydı. Ne yazık ki, Arap 
dünyasından gelen yatırımlar, ideolojik 
yaklaşım ve kampanyalarla etiketlenirken, 
Türkiye’nin Arap dünyasına ilgisi de eksen 
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kayması gibi tartışmalarla engellenmek 
isteniyor. Biz, hiç bir bölgeyi diğerine al-
ternatif olarak görmüyoruz. Küreselleşme 
çağında böyle bir yaklaşımı sağlıklı da 
bulmuyoruz. Türkiye, 5 kıtayla, bütün 
ülkelerle işbirliği arayışı içinde olacak ve 
işbirliğiyle birlikte iletişimini güçlendire-
cek. Türkiye küresel bir oyuncu olmanın 
ötesinde, artık küresel oyun kurucu bir 
ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. 
Bölgesel ve küresel siyasi meselelerdeki 
aktif tutumumuz, barışçıl duruşumuz, 
ekonomik ilişkileri de doğrudan etkiliyor 
ve Türkiye için artık daha fazla kapı açılı-
yor.

Değerli dostlarım...

8 yılda Türkiye üst üste birçok başarıyı 
tattı. Birçok alanda ilkleri yaşadık. Eğitim, 
sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üze-
re her alanda köklü reformlar, büyük ya-
tırımlar gerçekleştirdik. Bakınız, 160 bin 
yeni derslik inşa ettik ve 80 yeni üniversite 
kurduk. Bu bile, Türkiye’de artık bam-
başka bir neslin doğuşuna, yetişmesine 
işaret ediyor. Kazanımların her gün arta-
cağı, Türkiye’nin her gün yere daha sağlam 
basacağına işaret ediyor. Biz reformlar 
yapmaya, Türkiye’yi her alanda daha da 
büyütmeye devam edeceğiz. Özellikle, ülke 
içinde dayanışma ve kardeşliği güçlendir-
mek için girişimlerimizi sürdürecek, Milli 
Birlik ve Kardeşlik Süreciyle kronik sorun-
ları minimize etme gayretlerimizi devam 
ettireceğiz.

B e n ,  o k  yayd a n  f ı r l a d ı  d i yo r u m . . . 
Türkiye’nin eskiye dönmesini artık muhal 

görüyorum... Türkiye için yeni ufuklar 
açılmıştır ve ülkemiz bu yeni ufuklara 
doğru emin adımlarla ilerliyor. Sözlerime 
son verirken, Global İlişkiler Forumu’nun 
yöneticilerine, bu anlamlı buluşmayı sağ-
ladıkları için bir kez daha teşekkür ediyo-
rum. Forumun başarılı geçmesini diliyor, 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaş-
larım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyor; Valiler Toplantısı’nın ülkemize, 
milletimize, tek tek şehirlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum.

Buradaki istişareleriniz inanıyorum ki 
şehirlerimizin kalkınmasına, ilerlemesine, 
daha fazla huzur ve refaha ulaşmasına kat-
kı sağlayacaktır. Türkiye’nin bir genel se-
çim sürecine girdiği şu günler, takdir eder-
siniz ki 81 il valimizin de daha fazla hassas 
olmasının iktiza ettiği günler. Ülkemizde, 
şehirlerimizde, her seçim öncesinde, mil-
letin tercihlerini etkilemeye yönelik pro-
vokatif hadiseler cereyan edebiliyor; yapay 
tartışmalarla toplumun tercihleri etki 
altına alınmak istenebiliyor. Valilerimizin, 
seçim güvenliği ve propaganda özgürlüğü 
noktasında sağduyuyu ve soğukkanlılığı 
en üst derecede muhafaza etmelerini, de-
mokratik bir seçim atmosferinin oluşma-
sına katkı sağlamalarını buradan özellikle 
rica ediyorum.

Bizim için önemli olan, millet tercihinin 
tüm harici etkilerden uzak şekilde, tama-
men bir vicdan muhasebesiyle sandığa 
yansımasıdır. Seçim öncesi propaganda 
döneminden oy verme anına, oyların 

sayım-dökümüne kadar adaletin, hak-
kaniyetin, güvenliğin sağlanması, ilgili 
kurumlarımızla birlikte hükümet olarak 
bizim ve valilerimiz olarak sizlerin mesu-
liyeti altındadır. 12 Eylül halkoylamasında 
ve onun öncesindeki yerel seçimlerde ne 
yazık ki muhalefet partileri tarafından va-
lilerimiz üzerinden son derece haksız tar-
tışmalar yapıldı. Valilerimize yönelik iddia 
ve ithamların son derece yersiz, haksız ve 
insafsız olduğunu biliyoruz. 

Valilerimiz Cumhuriyetimizin, devletimi-
zin valileridir ve tarafsızlık noktasında çok 
büyük bir hassasiyet içinde olduklarını 
ben biliyorum. İnşallah, hiç bir tartışmaya, 
hiç bir soru işaretine mahal vermeden bu 
süreci tamamlamak durumundayız. Ben 
eminim ki, sizlerin özverili çalışmalarıyla 
da seçim süreci demokratik bir atmosfer-
de tecelli edecek ve milletimizin takdiri, 
tercihi en mükemmel şekilde sandığa yan-
sıyacaktır.

Değerli valilerimiz, çok değerli arkadaşla-
rım...

Son dönemde sıklaştırdığım il ziyaretle-
rimde büyük bir memnuniyetle görüyo-
rum ki, şehirlerimizin çehresi çok hızlı 

Ankara | 20 Ocak 2011 

Valiler Toplantısı
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şekilde değişiyor, şehirlerimiz on yıllardır 
hasretini çektiği yatırımlara tek tek kavu-
şuyor. Programım elverdiği ölçüde, kamu 
kuruluşlarının, özel sektörün ve hayırse-
verlerin yatırımlarını toplu halde açmak 
için şehirlerimize gidiyorum. Sadece son 
bir ay içinde: Mardin’de 78, Siirt’te 32 
eserin açılışını yaptık. Konya’da onlarca 
eserin açılışını gerçekleştirdik, Ankara 
Konya Hızlı Tren Hattının test sürüşle-
rini inceledik. Muş’ta, bir kalemde 106 
farklı eserin açılışını yaptık. Bitlis’te bir 
toplu açılış töreniyle 72 farklı eseri aç-
tık. Erzurum’da, 27 Ocak’ta başlayacak 
25’inci Dünya Üniversite Kış Oyunları 
için inşa ettiğimiz 8 eseri, 500 milyon 
lira bedelle inşa ettiğimiz muhteşem spor 
tesislerini ve İl Özel İdare Hizmet bina-
mızı açtık. Oradan Kars’a geçtik, 43 farklı 
eserin açılışını yaptık. Geçen hafta sonu 
Muğla’ya gittik, orada 33 eserin toplu açı-
lışını gerçekleştirdik. Yine İstanbul’da 36 
eserin açılışını yaptık. Yarın Ardahan’da, 
sonraki gün Batman’da; önümüzdeki haf-
ta da Erzurum, Ağrı, Burdur ve Denizli’de 
aynı şekilde açılışlarımız olacak.

Şehirlerimiz, eğitim, sağlık, adalet, em-
niyet, ulaştırma, tarım, sulama, enerji, 
konut noktasında çok büyük ve kapsamlı 
hizmetlerle buluşuyor, bugüne kadar 
görmediği ölçüde bir kalkınma sürecinin 
içinden geçiyor. Yapılan yatırımların, sa-
dece şehirlerin alt yapısını değil, makus 
talihini de köklü olarak değiştirdiğini 
yine bizzat oralarda müşahede ediyorum.

Bakınız değerli arkadaşlarım... 

Bir şey değişir, her şey değişir... Bir şehri-
mize yapılan bölünmüş yol, o şehrin tali-
hini köklü şekilde değiştirebilir. Açılan bir 
üniversite, hatta bir meslek lisesi, bir has-
tane, bir baraj şehrin gidişatına köklü şe-
kilde etki edebilir. Restore edilen bir eser, 
ayağa kaldırılan bir kültür varlığı, bir tu-
rizm projesi şehrin yönünü, istikametini, 
rotasını olumlu yönde değiştirebilir. Ben 
bunu, Muş ve Bitlis ziyaretlerimde bizzat 
müşahede ettim. İnşa ettiğimiz bölünmüş 
yollar, açtığımız üniversiteler, okullar, has-
taneler, restore ettiğimiz eserler, KÖYDES 
ve BELDES Projeleri, konutlar ve daha nice 
yatırımın, Muş ve Bitlis’te ciddi bir sinerji 
oluşturduğunu, umut doğurduğunu ve 
özel sektörü de cezbettiğini gördüm.

Burada sadece bir hususun altını çizmek 
durumundayım: Bakınız, eğitim nokta-
sında Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
seferberliğini başlattık. 8 yılda 160 bin 
yeni dersliği eğitimin hizmetine sunduk. 
Okullarımıza 751 bin bilgisayar gönder-
dik. 80 yeni üniversite açtık. Eğitime yap-
tığımız bu yatırımlarla, gençlerimiz artık 
kendi illerinde kalıyor, kendi illerinde 
üniversite eğitimi görüyor ve eğitimli bi-
rer vatandaş olarak yaşadıkları şehrin so-
runlarını daha fazla sorguluyorlar. Yarın, 
şehirdeki eğitimli nüfusun oranı arttıkça, 
şehrin vizyonu da bugüne göre daha farklı 
bir hal alacaktır. İşte ben, 81 vilayetimizin 
valisinden, şehirlerimizdeki bu heyecanı, 
umudu, bu kıpırdanmayı görmelerini, de-
ğişimi doğru şekilde yöneterek illerimize 
öncü olmalarını bilhassa rica ediyorum. 
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Makam odasına, makam aracına kapanıp 
kalan bir vali değil... Gerektiğinde ayağına 
çizmelerini giyen, eline kazma küreği alan 
ve çalışmalara bizzat nezaret eden bir vali... 
Halktan, şehirden, şehrin sorunlarından 
uzak bir vali değil... Her an halkın içinde, 
halkla kaynaşmış, bütünleşmiş, gönül bağı 
kurmuş valiler... Görev süresinin dolması-
nı bekleyen değil, bürokrasi içinde zaman 
tüketen değil; görev süresi içinde şehirde iz 
bırakmayı, eser bırakmayı kendisine dert 
edinmiş valiler... En önemlisi de, şehirleri-
mizde devletin gülümseyen yüzü, şefkati, 
kucaklayıcı çehresi olacak valiler...

Bizim de, halkımızın da görmek istediği vali 
profili işte budur değerli arkadaşlarım... 
Sizler de görüyor ve hissediyorsunuz: Öyle 
valiler oldu ki, şehirden gözyaşları içinde 
uğurlandı, adını o şehirle özdeş hale getirdi. 
Öyle valiler de oldu ki, ne şehirde göreve 
başladığı, ne de görevi bıraktığı hissedildi... 
Bizler de, eminim sizler de bunu kabulle-
nemezsiniz... Şehirlerinizde iz bırakmak, 
eser bırakmak, şehirlerinize silinmeyecek 
imzalar atmak için insanüstü bir gayretle 
çalıştığınıza, çalışacağınıza ben inanıyo-
rum. Şu soğuk kış günlerinde, bacasından 
duman yükselmeyen ev, oradaki valimizin 
derdi olmalı. Sabah okula giden çocukların 
ayağındaki yırtık ayakkabı valimizin derdi 
olmalı. Valilerimiz, mega projelere kafa 
yordukları, devasa projeleri takip ettikleri 
kadar, yoksulun üşüyen elini tutmalı, bir 
yaşlının hayır duasını almalı, esnafa uğra-
yıp çay içmeli, pazara uğrayıp hemşehrisi-
nin arasında bulunmalı. En küçük bir derdi, 
sıkıntısı, sorunu olan vatandaş, valilik bina-
sının hemen yanıbaşında olduğunu, oraya 
gidebileceğini, girebileceğini ve derdini 
anlatabileceğini bilmeli, hissetmeli.

Bu noktada, şehrin her kesimiyle iletişim 
kurmanız da hayati derecede önem arz edi-
yor. Şehrin sadece bürokratik elitiyle değil, 
onlardan daha fazla sivil toplum örgütle-
riyle, kanaat önderleriyle, medyasıyla, aka-
demik çevre ile iletişim ve muhabbetinizin 
olması o şehir adına çok büyük imkanlar 
doğuracaktır. Millete hizmette biz küslüğü, 
kırgınlığı, husumeti asla kabul edemeyiz, 
asla mazur göremeyiz değerli arkadaşla-
rım... Yerel idarecilerle, üniversite ile, iş 
dünyası, sivil toplum, medya ile tam bir 
uyum içinde çalışılması gerektiğine inanı-
yoruz. Tavanda oluşan bir çatlak, diyalog-
suzluk, iletişimsizlik, hiç şüphesiz tabanı 
da etkileyecektir. Bundan kaçınmanızı 
sizlerden özellikle rica ediyorum.

KÖYDES ve BELDES Projeleri, takdir eder-
siniz ki, Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
ve kapsamlı yerel kalkınma projeleri olma 
özelliğini taşıyorlar. Şu ana kadar birçok 
şehrimizde projeler yüzde 90’lara varan 
tamamlanma seviyelerine ulaştı. Şehirleri-
mizde, yolu, suyu olmayan köy sayısı azal-
dı. Ancak, halen, bazı ziyaretlerimde yol ve 
su sorunlarıyla karşılaşıyorum. Özellikle 
bazı şehirlerimizde, şehrin 5-10 kilometre 
yakınındaki köylerde dahi su sorunlarının 
yaşandığını görüyorum. Tüm valilerimiz-
den, KÖYDES ve BELDES Projeleri nok-
tasında daha fazla hassasiyet beklediğimi 
ifade etmek istiyorum.

Değerli valilerimiz...

Demokrasi ile güvenlik arasında çok ince 
bir çizginin olduğunu hepiniz biliyor ve 
hissediyorsunuz... Son 8 yılda, Hükümet 
olarak bu hassas çizgiyi muhafaza etmek, 
bu son derece hassas dengeyi korumak 
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için çok yoğun gayret içinde olduk ve ba-
şarılı sonuçlar elde ettik. Özellikle Doğu ve 
Güneydoğu illerimizde, devlet-millet kay-
naşmasını en üst seviyelere çıkardığımızı, 
milletin devletine güvenini tesis ettiğimizi 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Terör-
le mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Ama 
bunun yanında, terörü doğuran, besleyen 
meselelerin de üzerine cesaretle gidiyor, en 
geniş ve ideal demokratik düzenlemelerle 
istismar zeminlerini tek tek kurutuyoruz.

Şehirlerimize yaptığımız yatırımlar, okul-
lar, hastaneler, adalet sarayları, konutlar, 
bölünmüş yollar; köylerimize, mezralarımı-
za kadar ulaştırdığımız hizmetler, terörün 
istismar araçlarını işlevsiz hale getiriyor. 
Tabii, terör örgütü, elindeki istismar araç-
larının tek tek kaybolduğunu görerek, 
altındaki zeminin artık ciddi şekilde kay-
dığını hissederek, şehirlerimizde kışkırtıcı, 
tahrik edici eylemlerini de yoğunlaştırmak 
istiyor. Özellikle genel seçim öncesinde, iç 
politikayı şekillendirmek amacıyla terör 
örgütünün taşeron rolü üstleneceğine dair 
emareleri şimdiden görüyoruz.

Terörün devamından kendisi için fayda 
mülahaza eden ne yazık ki sadece terör 
örgütü değil. Terörün varlığı, terörün yol 
açtığı zararlar nedeniyle siyasi çıkar elde 
eden bazı kesimler de, hassasiyetleri kaşıya-
rak buradan rant elde etmenin gayreti içine 
giriyorlar. Doğu’da da, Batı’da da, tüm şe-
hirlerimizin, tüm valilerimizin bu noktada 
son derece sağduyulu olmaları gerekiyor. 
Demokrasiden asla taviz vermeden, hukuk 
ve demokrasi kuralları çerçevesinde, her 
türlü kışkırtmayı suhuletle boşa çıkaracağı-
nızı biliyorum.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kararlılıkla 
devam ediyor değerli arkadaşlarım... Bu 
projeden taviz verdiğimizde, geri adım at-
tığımızda, tahriklere boyun eğerek süreci 
durdurduğumuzda, kaybedenin ülke olaca-
ğını, kaybedenin millet olacağını biz çok iyi 
biliyoruz. İşte onun için, her kışkırtmanın, 
tahrik eyleminin, provokasyonun, kışkırtı-
cı açıklamaların asıl niyetini, asıl hedefini 
milletimizle paylaşmak durumundayız. 
Milletimiz, bizim Milli Birlik ve Kardeşlik 
Projesiyle ne yapmak istediğimizi, hedefi-
mizi, gayemizi net olarak anlamış durum-
da. Milletimiz samimiyetimize inanıyor ve 
bize desteğini esirgemiyor. Milletin desteği 
arkamızda olduğu sürece, biz daha ileriye 
gidecek, terörü minimize ederken kardeşli-
ğimizi daha da pekiştireceğiz.

En başından itibaren söylediğim gibi: Bu 
projede en büyük sorumluluğu valileri-
miz taşıyor. Valilerimizin gayreti, özverisi, 
özellikle de demokratik duruşu, sürecin 
başarıya ulaşmasında kilit rol oynayacaktır. 
Baskıcı, yasaklayıcı, sindirici bir üslup ve 
tarz değil; demokrasiyi öne çıkaran, devlet-
millet kaynaşmasını öne çıkaran, kardeşliği 
gaye edinen bir tarz ve duruş sergileyece-
ğinize tüm yüreğimle inanıyorum. Ben bir 
kez daha valiler toplantımızın hayırlara ve-
sile olmasını diliyorum. Şehirlerinize dön-
düğünüzde, oradaki tüm vatandaşlarımıza, 
tüm kardeşlerimize selam ve sevgilerimi 
iletmenizi sizlerden özellikle rica ediyo-
rum. Ailelerinizle, çalışma arkadaşlarınızla, 
şehirlerimizdeki tüm vatandaşlarımızla, 
huzur, esenlik içinde bir yıl geçirmenizi 
diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Çok değerli Başkanlar, Türk Sanayici ve 
İşadamları Derneği’nin saygıdeğer yöneti-
cileri, değerli üyeleri, değerli katılımcılar, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyor; Türk Sanayici 
ve İşadamları Derneği’nin 41’inci Olağan 
Genel Kurulu’na başarılar diliyorum. 
1971 yılından itibaren 40 yıldır ülkemizin 
kalkınmasına çok büyük katkılar sağla-
mış TÜSİAD’a, onun değerli üyelerine, 
1971’den bugüne her kademede emek 

vermiş olanlara bu genel kurul vesilesiyle 
ülkem, milletim adına teşekkürlerimi su-
nuyorum.

TÜSİAD’ın 40 yıllık serencamı, esasen 
ülkemizin demokratikleşme ve kalkın-
ma mücadelesiyle de bire bir örtüşüyor. 
1971 yılından çok farklı olarak, bugün, 
dünyanın en büyük 17’inci ekonomisi 
konumuna yükselmiş, 1 trilyon TL gayri 
safi milli hasıla rakamına ulaşmış, bölge-

İstanbul | 20 Ocak 2011 

TÜSİAD 41. Olağan Genel Kurulu
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sinde saygın, dünyada güçlü bir Türkiye 
manzarası var. Ama, açıkçası, bütün bu 
rakamlar kadar önemli olan bir şey daha 
var: Türkiye’nin en önemli işveren örgütle-
rinden biri olan TÜSİAD, son iki dönemdir 
hanımefendiler tarafından yönetiliyor. Bü-
tün rakamlar, bütün göstergeler bir yana, 
kadınların iş dünyasında ve sivil toplum 
örgütlerinde bu denli aktif ve belirleyici 
olması bile, Türkiye’nin katettiği uzun 
mesafeyi net olarak ortaya koyuyor. Bu 
vesileyle, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Ümit Boyner Hanımefendiye de, Türk 
kadınını cesaretlendiren, teşvik eden bu 
önemli görevlerinde bir kez daha başarılar 
diliyorum.

Değerli dostlarım...

Benden önceki konuşmacılar, TÜSİAD 
Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sayın 
Mustafa Koç ve TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Ümit Boyner, Türkiye ve 
ekonomimiz üzerine değerlendirmelerini 
bizlerle paylaştılar. Kendilerine bu kap-
samlı değerlendirmelerden dolayı teşek-
kür ediyorum. Gerek ben, gerek buradaki 
bakan arkadaşlarım notlarımızı aldık. Esa-
sen, dile getirilen sorunların önemli bir 
kısmının yeni olmadığını, uzun süredir, 
hatta bazı alanlarda on yıllardır gündemi 
işgal eden meseleler olduğunu biliyoruz. 

Öncelikle şunu ifade etmek durumunda-
yım: Hükümet olarak, 8 yıldır, Türkiye’nin 
kronik meseleleri üzerine, on yıllardır 
çözülmeyen, çözümüne cesaret dahi edi-
lemeyen meseleleri üzerine kararlılıkla 
gidiyoruz. Nitekim, sorunlar listesinin, lis-

tedeki sıralamanın ciddi şekilde değiştiği-
ni; belki de her TÜSİAD Genel Kurulu’nun 
ana gündem maddeleri olan bazı başlık-
ların, örneğin enflasyonun, büyümenin, 
vergi ve istihdam yüklerinin bugün artık 
listede yer almadığını ya da geri sıralara 
düştüğünü görüyoruz.

Şimdi bakınız... TÜSİAD, CEO Anketi’nin 
Aralık 2010 sonuçlarını, 27 Aralık’ta ya-
yınladı. Bu anketin, iş dünyamızın nabzı 
noktasında önemli olduğuna inanıyorum 
ve burada bir kaç sonuç üzerinde değer-
lendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyo-
rum. CEO’yla, 2011 yılı ilk üç ayı ve 2011 
yılının tamamıyla ilgili beklentileri soru-
luyor. İlk üç ay için sonuçlar şöyle çıkmış: 
Daha olumlu: yüzde 25; aynı: yüzde 75; 
daha olumsuz: Yüzde 0. 12 ay sonrası için 
beklentiler ise şu şekilde: Daha olumlu: 
yüzde 45; aynı yüzde 40; daha olumsuz: 
yüzde 15. Şurası çok önemli... Katılımcı-
lara, istihdam yaratma eğilimi soruluyor... 
Önümüzdeki 12 ay için verilen cevapları 
söylüyorum: Daha olumlu: yüzde 55; aynı: 
yüzde 35; daha olumsuz: yüzde 10.

Yine, bu kadar çarpıcı bir soru, CEO’lara 
yatırım yapma eğilimleri soruluyor... Bura-
da da sonuçların istihdamla aynı çıktığını 
görüyoruz. Yüzde 55 daha olumlu bakıyor, 
yüzde 35 değişim görmüyor ve yüzde 10 
olumsuz bakıyor. 2011 ekonomik gös-
tergelere ilişkin beklentiler, bizim Hükü-
met olarak belirlediğimiz hedeflerimizle 
uyumlu. Yatırım ortamı önündeki engelle-
re bakıldığında, Anket, CEO’ların, hukuki 
altyapıdaki belirsizlikleri ve kayıtdışını ilk 
sıralarda ifade ettiklerini gösteriyor.
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Ankette bir soru daha sorulmuş, bunu da 
burada vurgulamakta fayda görüyorum: 
Son dönemde şahit olunan yumurtalı 
eylemlerin gençlerin ifade özgürlüğünü 
yansıtıp yansıtmadığı soruluyor. Buna da 
hayır yansıtmıyor diyenler yüzde 73 ve 
evet yansıtıyor diyenler yüzde 27. Elbette, 
CEO’larla yapılan bu anket, bir Türkiye 
manzarası çizmekten son derece uzaktır, 
ancak iş dünyasının nabzını tutmak nokta-
sında da tam tersine çok manidar olduğu-
nu düşünüyorum.

Merkez Bankası’nın ve TÜİK’in yaptığı 
benzeri anketler de nitekim 2011 yılına 
ilişkin son derece iyimser beklentilerin ol-
duğunu gösteriyor. Burada önemli olan şu-
dur değerli arkadaşlarım: Haziran ayında 
Türkiye bir genel seçime giriyor ve genel 
seçime 5 ay kalmış olmasına rağmen, iş 
dünyası seçim öncesi ve sonrasına ilişkin 
olarak istikrarın korunacağına tam anla-
mıyla inanıyor. Türkiye, çok partili sistem-
de, yani 1946’dan itibaren 17’inci genel 
seçimlerini yapıyor. 2007 seçimleriyle bir-
likte Türkiye demokrasi tarihinde, seçim 
tarihinde, belki de ilk kez bir seçimlere 
ekonomik anlamda bu kadar rahat giriyor; 
istikrar ve güven noktasında seçimlere ilk 
kez bu derece iyimser giriyor.

Bunu çok önemli gördüğümüzü ifade 
etmek durumundayım... 2011 bütçemiz 
de esasen, Türkiye’de seçim sürecinde 
ekonominin hiç bir olumsuzluğa maruz 
kalmayacağının teyidi olmuştur. Kaynağı-
nı ortaya koymadan harcama yapmıyoruz. 
Tedbir alınması gerektiğinde, bunu mille-
timizle samimi şekilde paylaşıyor, gerek-

çelerini milletimize anlatıyor ve tedbirleri 
kararlılıkla uyguluyoruz. Hiç bir alanda 
popülizme tevessül etmiyoruz... Ücret 
artışlarında, yatırımlarda, sosyal yardım-
larda, teşviklerde, vergi indirimlerinde 
ihtiyaçları gözetiyor, kaynakları dikkate 
alıyor, riskleri inceliyor ve adımlarımızı 
ona göre atıyoruz.

İşte en son, Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı’nın vaadleriyle birlikte 
seçim öncesi popülizm tartışmaları yine 
gündeme geldi. CHP Kurultayı’nda, Genel 
Başkan’ın dile getirdiği vaadleri alt alta 
topladığınızda, 100 katrilyonu aşan, bazı 
hesaplamalarda 200 katrilyonu bulan bir 
yük söz konusu oluyor. Çok şükür ki bu va-
adler hiç kimse tarafından ciddiye alınmı-
yor... Zira, Ana Muhalefet Partsi bile olsa, 
herhangi bir ülkede ekonomik vizyonun 
bu şekilde ortaya konması, o anda dahi 
faizleri yükseltebilir ve bütçeye ağır yük 
getirebilir. Dediğim gibi, çok şükür bu va-
adler ciddiye alınmadı, alınmıyor ve bek-
lentileri de olumsuz yönde etkilemiyor.

Ben burada bir kez daha altını çizmekte 
yarar görüyorum: 8 yıl boyunca olduğu 
gibi, her seçim öncesinde olduğu gibi, mali 
disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Para 
politikalarının hassasiyetle yürütülmesine 
destek olacak, seçim öncesi ve sonrasın-
da ekonomik dengenin sarsılmasına asla 
müsaade etmeyeceğiz. Çok güzel bir ivme 
yakaladık değerli dostlarım... Küresel fi-
nans krizinin gelişmiş ülkelerde en ağır 
şekilde seyrettiği şu günlerde, tüm dün-
yanın dikkatlerini üzerinde toplayan bir 
performans sergiliyoruz. Büyümede ilk 
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üç çeyrek itibariyle beklentilerin üzerine 
çıktık. İnanıyorum ki, Mart ayında 4’üncü 
çeyrek açıklandığında, 2010 yılı büyüme 
oranımızın da beklentilerin üzerinde ger-
çekleştiğini göreceğiz. Gayri safi yurtiçi 
hasılamız, küresel krize rağmen TL bazın-
da gerilemedi. 2010 yılının tamamında da 
1 trilyon TL seviyesini aştığımızı şimdi-
den görebiliyoruz. dolar bazında ise, 730 
milyar dolarlık tahmin ile, 2008’deki 742 
milyar dolar seviyesine biraz daha yakla-
şıyoruz. İhracatta 2010 yılını 113 milyar 
dolarla kapattık. 2011 yılında da inşallah 
küresel kriz öncesi seviyeyi yakalamış, 
belki de aşmış olacağız. Turizmde Türkiye 
küresel krizden hiç etkilenmedi. 2010 yılı-
nı, 22 milyar turizm geliri ve 28.5 milyon 
turist sayısıyla kapattık. (2002: 8.5 milyar 
dolar gelir ve 13 milyon turist)

Burada bir kaç sevindirici veriyi de sizlerle 
paylaşmak isterim: Otomobil satışlarında 
bildiğiniz gibi tüm zamanların rekorunu 
elde ettik. 2002 yılında 91 bin adet oto-
mobil satılmıştı. 2004 yılında satış rekor 
seviyeye ulaşmış ve 451 bin adet olmuştu. 
2010 yılında ise Türkiye’de yarım milyo-
nun üzerinde, 510 bin adet otomobil satışı 
gerçekleşti. Ekonomideki canlanmaya 
ilişkin önemli bir gösterge de takdir eder-
siniz ki krediler... 2010 yılında, mevduat 
bankalarının verdiği toplam kredi miktarı 
yine tüm zamanların rekorunu kırarak, 
421 milyar TL’ye ulaştı. 2009 yılında bu 
miktar 293 milyar TL idi. 2002’de ise 32 
milyar TL. Bu krediler içinde ticari kre-
diler de 2002’de 22 milyar, 2009’da 146 
milyar iken, 2010 yılında 224 milyar TL 
oldu. Merkez Bankası rezervlerimiz, şu 

anda 80.2 milyar dolara ulaşmış durumda 
(2002: 27 milyar dolar). Bir sevindirici ha-
ber daha: Uluslararası Para Fonu’na olan 
borcumuz, 2002 yılında 23.5 milyar dolar 
idi. Şu an itibariyle bu borcu da 5.7 milyar 
dolara kadar çekmiş durumdayız.

Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşlar... 
Şu anda Yunanistan, İtalya, İspanya, İngil-
tere, küresel krizin etkisiyle harcamaları, 
yatırımları, sosyal ödenekleri ciddi şekil-
de kısıtlarken, biz hemen her göstergede 
tarihi rekorların altına imza atıyoruz. Şu 
anda dünya ekonomi çevrelerinde, küresel 
krizi başarıyla atlatan ülkeler arasındayız 
ve parmakla gösteriliyoruz. Tedbiri elden 
bırakmayacağız... Gelişmeleri yakından 
izlemeye devam edeceğiz. Ama tekrar 
ediyorum, mali disiplinden, para politi-
kalarından taviz vermeden de Türkiye’yi 
büyütmeyi sürdüreceğiz.

Tabii ekonomide bu güven zeminin oluş-
ması kolay olmadı... 2002 yıl sonunda 
hükümeti devraldık ve o andan itibaren, 
ekonomiye ilişkin son derece kötümser, 
bedbin, karamsar yorumlar yapıldı. Yatı-
rımcının, girişimcinin moralini bozmak 
için türlü kampanyalar devreye sokuldu. 
Kriz için kesin net tarih verenler bile çıktı. 
Baharda kriz gelecek, olmadı yaz aylarında 
kriz geliyor, o da olmadı bu kış kriz çıkacak 
diyerek sürekli güvensizlik pompalanmak 
istendi. Ama 8 yıl boyunca, kararlı duruşu-
muzla, cesur tavrımızla, tavizsiz ve şeffaf 
yaklaşımlarımızla, güvensizlik pompala-
yan bu felaket tellallarını her zaman açığa 
düşürdük.
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Şimdi bakınız... Hükümet olarak, eko-
nomik noktadaki bu kampanyanın bir 
benzerine, diğer bazı alanlarda da maruz 
kalıyoruz. Tıpkı ekonomide olduğu şe-
kilde, demokratikleşme gibi, laiklik gibi 
alanlarda da topluma sürekli güvensizlik 
pompalandığını, bu yönde sürekli test edil-
diğimizi, sürekli bir samimiyet sınavına 
tabi tutulduğumuzu görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım... 

Biz, muhafazakar demokrat bir partiyiz... 
Şunun çok iyi anlaşılması gerektiğini dü-
şünüyorum... Bizim, şahsi olarak, bakınız 
altını çiziyorum, şahsi olarak, bazı mese-
leler karşısındaki tavrımız, duruşumuz, 
bakışımız nettir. Ama biz şunu söylüyoruz: 
Şahsi yaklaşımları, kişisel anlayışları, top-
lumun tümüne empoze etmek, baskıdır, 
zulümdür, haksızlıktır. Ben, kendi iç dün-
yamda, kendi ailem içinde, alkole karşı bir 
tavır belirlemiş olabilirim. Benim arkadaş-
larım, bizim partimiz, kendi kişisel dünya-
larında olaya farklı bakıyor olabilir. Ama, 
bu muhafazakar kimliğimizin yanında, biz 
demokratız ve kişisel yargılarımızı toplu-
ma empoze etmemek noktasında son dere-
ce hassas bir duruş sergiledik, sergiliyoruz. 
Hiç kimse bunları birbirine karıştırmasın... 

Biz, özgürlüklerin, başkasının özgürlük 
alanı sınırlarında durması gerektiğini bi-
liyoruz. Hani, şair diyor ya: Biz, tüzüklerle 
çarpışarak büyüdük... Kılık kıyafetimize 
müdahale edildi. Yaşam tarzımıza müda-
hale edildi. Fikirlerimiz dışlandı, aşağılan-
dı, hatta mahkum edildi, mahpus edildi. 
Açık söylüyorum değerli arkadaşlarım: 

Biz, bize yapılanların hiç kimseye yapılma-
masını savunduğumuz için milletimizin 
çoğunluğu tarafından iktidara getirildik. 
Kimsenin kılık kıyafetine karışılmasın 
dedik. Kimsenin yeme içmesine müdahale 
edilmesin dedik. Konuşanlar susturulma-
sın, düşünceler mahkum edilmesin dedik. 
Bunu, bu niyetimizi milletimizle samimi 
şekilde paylaştık ve milletimizden takdir 
gördük. Şu anda, birilerinin son derece 
yanlış ve yanlı şekilde iddia ettiği gibi, eğer 
yaşam tarzlarına müdahale edersek, kendi-
mizi, kendi kimliğimizi, muhafazakar de-
mokrat ilkelerimizi inkar etmiş oluruz. Şu 
anda, yaşam tarzlarına müdahale başlığı 
altında yürütülen kampanya, açık söylüyo-
rum, geçmişte defalarca yapılmış, tezgaha 
konmuş, bayat bir kampanyadır.

Bakın, 1995 yılından, İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanı olduğum yıllardan 
size örnek veriyorum... 1995 yılında Gazi 
Mahallesi’nde olaylar oluyor, yabancı bir 
televizyon, ABC Televizyonu haberi şöyle 
veriyor: İstanbul’da radikal dinci Başkan 
Tayyip Erdoğan’ın polisleri, ılımlı müslü-
manları öldürüyor... Anadolu’da tutarsız-
lığı, bilgisizliği anlatmak için kullanılan 
güzel bir deyim var: Muaviye’nin kızları 
Hasan İle Hüseyin... Yani bu haberin ne-
resini düzeltirsiniz bilemem... Hadi onlar 
yabancı basın, ama biz Türkiye içinde de 
buna benzer nice çarpıtmaya, tutarsızlığa, 
iftira ve ithama maruz kaldık... Levent’te, 
Levazım Sitesi’nde iki genç kızımız bir 
yangın neticesinde hayatlarını kaybetti, 
mesele itfaiyenin bilgisayarlarının besme-
le ile açılmasına kadar indirgendi. Trenden 
düşen bir vatandaşın, haremlik selamlık is-
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teyenler tarafından itildiği yazıldı. Günler-
ce, haftalarca, aylarca İstanbul’da belediye 
içkiyi yasaklıyor, yasaklayacak diye yazıldı 
çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığımız da, Başbakanlığımız da, tüm bu 
yalanları, iftiraları, ithamları püskürtmek-
le geçti.

Ben burada, TÜSİAD Genel Kurulu’nda 
bir kez daha ifade ediyorum: Biz, dam-
dan düşerek geldik, damdan düşmenin 
ne olduğunu biliriz. İşte onun için, hiç 
kimsenin yaşam tarzına müdahale etme-
yiz, edilmesine de müsaade etmeyiz. Bu 
noktadaki endişeler tamamen yersizdir. 
Bu noktadaki endişeler, tıpkı ekonomide 
yapıldığı gibi, kasıtlı bir propagandanın, 
niyet okuyuculuğunun eseridir ve tekrar 
ediyorum, bayat bir tezgahtır. Bugün nasıl 
ki iş dünyası, ekonomiyle ilgili konularda 
Hükümete tam bir güven içindeyse, ben 
eminim ki tüm milletimiz de o diğer hassas 
konularda hükümetimize karşı tam bir gü-
ven içindedir. Seçim öncesinde aleyhimiz-
de yürütülen bu art niyetli kampanya da 
inanıyorum ki yine milletimiz tarafından 
bozulacaktır...

Sayın Başkan, değerli TÜSİAD üyeleri...

Hukuk sistemi ve yargı altyapısının eko-
nomide önemli bir sorun olduğunu ve bir 
belirsizlik unsuru olarak varlığını sürdür-
düğünü biliyoruz. Sadece yerli yatırımcılar 
değil, uluslararası yatırımcılar tarafından 
da bu sorun sıklıkla dile getiriliyor ve önü-
müze çıkıyor. Bakın bu konuda da biz son 
derece samimiyiz... İdeolojik ithamları, 
yargıyı kuşatmak, siyasallaştırmak gibi 

kavramları son derece yersiz ve haksız 
ithamlar olarak görüyoruz. Bugün yar-
gının içinde bulunduğu hal, tevile gerek 
duymayacak derecede açıktır. Tutukluluk 
süresinin dolması nedeniyle yapılan son 
tahliyeler, millet nezdinde hukuk sistemi-
nin bir kez daha sorgulanmasını, yargının, 
özellikle yüksek yargının bir kez daha sor-
gulanmasını gündeme getirdi.

Bizim, yargı reformuna yönelik her girişi-
mimiz, sizler de takip ediyorsunuz, yargı-
nın kendi kapalı sistemini muhafaza etme 
mücadelesiyle karşılaşıyor. Yargıtay’ın iş 
yükü çok... Bunu istinaf mahkemeleriyle 
çözelim dedik. Hakim ve savcı açığı nede-
niyle istinaf mahkemeleri uygulama pla-
nına gelmedi. Ama hakim ve savcı alımları 
da, traji komik bahanelerle sürekli engel-
lendi ve engelleniyor. 1934 yılından itiba-
ren hakim ve savcılar nasıl alındıysa, biz de 
aynı usulle alıyoruz. Buna rağmen, bizim 
önümüze yeni şartlar, bahaneler, gerekçe-
ler çıkarılıyor ve alımlar her seferinde en-
gelleniyor. Öte yandan, terör örgütü men-
supları, iş yoğunluğu gerekçesiyle serbest 
bırakılırken, bakıyorsunuz, kimi dosyalar 
öne alınıp, jet hızıyla karara bağlanabiliyor. 
Özelleştirmelerin karara bağlanması yıllar 
sürerken, Türkiye çok ciddi faiz kayıpları-
na uğrarken, Sağlık Bakanlığı’nın tam gün 
yasasıyla ilgili olarak bir gün içinde iptal 
kararı verilebiliyor. 

En son dün, Danıştay, ALES sınavıyla ilgili 
biliyorsunuz bir karar aldı... ALES Sınav 
Kılavuzu’nda öğrencilerin kılık kıyafetine 
ilişkin yasaklama, kısıtlama olmadığı için 
yürütmeyi durdurdu. Karar son derece 
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keyfi bir karar. Vicdanları yaralayan, ev-
rensel hukuk normlarını çiğneyen, yargıya 
güveni bir kez daha sorgulatacak nite-
likte bir karar. Hukuk, insanların eğitim 
almasının teminatıdır. Hukuk insanların 
eğitim hakkını kısıtlamaz. Dolayısıyla bu 
karar, öncelikle hukuksuzluktur. Anayasa 
ve yasalarda, kılık kıyafete ilişkin tek bir 
düzenleme bulunmazken, tek bir kısıtlama 
bulunmazken; Anayasa’nın 125’inci mad-
desi ortadayken, yasalara, Anayasaya ay-
kırı olarak alınan bu karar, aynı zamanda 
kanunsuzdur.

Yargının siyasallaşması, işte asıl budur... 
Bizim 8 yıldır işaret ettiğimiz, 8 yıldır 
düzeltmeye, değiştirmeye çalıştığımız 
manzara işte budur... İktidar yargıyı siya-
sallaştırıyor diye itiraz edenler, aslında 
yargıdaki siyasallaşmanın, kapalı devrenin 
devamını isteyenlerdir. Biz istiyoruz ki, 
yargı milletin yargısı olsun... Yargı, belli 
ideolojilerin, belli kesimlerin değil, mille-
tin yargısı olsun. “Onama mı istersin, boz-
ma mı” diyen değil, vicdanına göre hareket 
eden bir yargı sistemi tesis edilsin istiyo-
ruz. Anayasa noktasında da aynı yaklaşım 
içindeyiz... TÜSİAD’ın hazırlayacağı yargı 
reformuna ilişkin raporun yanında Anaya-
sa taslağını da merakla beklediğimizi ifade 
etmek isterim. Yeni Anayasa çalışmalarına 
seçimlerin hemen ardından başlayacağız. 
Daha önce de ifade ettiğim gibi, yeni Ana-
yasa, hukukçularla birlikte halkın tüm ke-
simlerinin görüş, öneri, katkılarını alarak 
şekillenecek.

Şunu görmek durumundayız değerli arka-
daşlarım... Türkiye hızlı ve istikrarlı şekilde 

büyüyor... Türkiye’nin itibarı, gücü, ağırlığı 
küresel ölçekte hızla artıyor. Türkiye algısı, 
Türkiye ekonomisi algısı 8 yıl öncesine 
göre köklü şekilde değişmiş durumda. 
Bölgesel meselelerin çözümünde Türkiye 
kilit rol oynuyor. Küresel meselelerde Tür-
kiye tezlerini ortaya koyuyor ve cesaretle 
savunuyor. Bu büyüme, bu ilerleme ve 
kalkınma sürecinde bazı kalıpların artık 
Türkiye’ye dar geldiğini biliyoruz. Bunları 
aşmak zorundayız... İdeolojik yaklaşımları, 
her türlü vesayeti, her türlü kapalı devre 
sistemini geride bırakarak Türkiye’yi gele-
ceğe hazırlamak durumundayız.

İş dünyasının da bu süreçte daha aktif, 
daha yapıcı rol oynaması en büyük dileği-
miz. Türkiye’nin bugünlere ulaşmasında 
büyük katkılarınız oldu. 21’inci yüzyılın 
bir Türkiye Yüzyılı olması için de katkıla-
rınızı her aşamada bekliyoruz. Ben bir kez 
daha TÜSİAD’a, onun değerli üyelerine, iş 
dünyamıza, ürettikleri, istihdam ettikleri, 
Türkiye’yi büyüttükleri için şükranlarımı 
sunuyorum. 41’inci Olağan Genel Kurul’a 
başarılar diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Sevgili gençler, değerli katılımcılar, değer-
li hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri 
sevgiyle selamlıyor; 25’inci Dünya Üniver-
siteler Kış Oyunları’nın açılış gününde, 
Erzurum’da sizlerle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu ifade et-
mek istiyorum.

Bugün Erzurum’da gerçekten büyük bir 
heyecanı, büyük bir coşkuyu, Erzurum 
adına, ülkemiz adına, özellikle de gençle-
rimiz adına büyük bir sevinci hep birlikte 

paylaşıyoruz. Şu anda, 5 kıtadan, 50 ülke-
den yaklaşık 3 bin 500 sporcu Erzurum’a 
gelmiş durumda. Akşam başlatacağımız 
Kış Olimpiyatları ile 7 gün boyunca dün-
yanın, gençliğin ve sporun gözü, kulağı 
Erzurum’da olacak. Dünya gençliğinin 
Erzurum’da toplandığı bir anda, hem bura-
daki heyecanı paylaşmak, hem de sizlerle 
istişarelerde bulunmak amacıyla böyle bir 
toplantının yapılmasının anlamlı olacağını 
düşündük.

Erzurum | 27 Ocak 2011 

Gençlik Temsilcileriyle Toplantı
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Bildiğiniz gibi, bir süredir toplumun çeşitli 
kesimleriyle bir araya geliyor, başta Milli 
Birlik ve Kardeşlik Projesi olmak üzere gün-
demdeki meseleleri, Türkiye’nin sorunları-
nı farklı gözlerden, farklı bakış açılarından 
dinlemeye ve istişare etmeye gayret edi-
yoruz. Erzurum’daki bu istisna toplantıya 
kadar, İstanbul’da, Başbakanlığın Dolma-
bahçe Ofisi’nde, ses sanatçılarımızla, sahne 
ve gösteri dünyasının ünlü simalarıyla, 
yazarlarımızla, sporcularımızla, medya 
temsilcileriyle, kadın sivil toplum örgütü 
temsilcileriyle, üniversite rektörlerimizle 
bir araya geldik.

Her bir toplantı, zaman sınırlaması olmak-
sızın, katılımcıların görüşlerini özgürce 
ifade ettikleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin 
tespitlerini bizlerle paylaştıkları son derece 
verimli buluşmalar oldu. Türkiye nüfu-
sunun önemli bir kısmının gençlerden 
oluştuğu dikkate alındığında, elbette bu 
toplantıların gençlerimizle de yapılması 
bir zorunluluk arzediyordu. Tabii şunu 
ifade etmek durumundayım... Toplumun 
çeşitli kesimleriyle her an bir araya gelmek, 
her an istişarelerde bulunmak mümkün ol-
mayabiliyor. Ama, iş gençlere, gençliğe ge-
lince, onlarla her an birlikteyiz, beraberiz 
ve diyalog halindeyiz. Evimde, aile içinde 
gençlerle birlikteyim, partimizde gençlerle 
her an diyalog halindeyim. Başbakanlıkta 
yine genç bir ekiple çalışıyor ve gençlerle 
sürekli bir arada oluyorum. 

Partimde de Türkiye’nin en büyük gençlik 
teşkilatına sahip olmaktan dolayı büyük 
gurur duyuyorum. Gençlerin nüfus için-
deki yüksek oranını bildiğimiz için, hiz-

metlerimizde, planlama ve projelerimizde 
gençleri her zaman dikkate alıyor, projek-
siyonlarımızı genç nüfusa göre yapıyoruz. 
Her an gençlerin içinde bulunsak da, her 
an gençlerle diyalog halinde olsak da, 
gençleri anlamak, ruh dünyalarına nüfuz 
edebilmek, sorunlarını öğrenmek adına 
daha fazla gayret göstermemiz gerektiğini 
de biliyoruz.

İşte bu toplantı, bizim birbirimizi daha 
iyi anlamamız, birbirimizi daha iyi ifade 
edebilmemiz, samimi bir ortamda yapıcı 
bir diyalog zemini oluşturmamız için ter-
tip edilmiş bir toplantı. Burada, mümkün 
olduğunca genç kesimin tüm temsilcilerini 
bir araya getirmenin çabası içinde olduk. 
Üniversite gençlik konseylerinden genç 
işadamlarına; sivil toplum örgütü temsil-
cilerinden sporculara; genç işçilerden öğ-
rencilere kadar her kesimin burada temsil 
edilmesine azami özen gösterdik.

Hiç kimseyi dışlamak, dışarıda tutmak 
gibi bir niyetimiz yok ve olamaz. Herkesi 
dinlemeyi, her katılımcının görüş, öneri ve 
eleştirilerini almayı önemsememize rağ-
men, zaman boyutunu gözeterek katılımı 
sınırlı tutmak zorundaydık. Bu toplantı 
gençlerimizle yaptığımız ne ilk toplantı, 
ne de son toplantı olacak. Ömrümüz vefa 
ettiği sürece her fırsatta gençlerle, gençlik 
temsilcileriyle bir araya gelmeye, diyalog 
kurmaya devam edeceğiz.

Sevgili gençler...

Hepiniz biliyorsunuz ki, ülkemizin önem-
li meselelerinden bir tanesi, belki de en 
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önemlisi terör meselesi. Hükümet olarak 
bu kronik meseleyi çözüm yoluna koymak, 
Türkiye’nin kalkınmasına, ilerlemesine, 
özellikle de birlik ve bütünlüğüne tehdit 
teşkil eden bu meseleyi gündemden çı-
karmak için yoğun bir gayret içine girdik. 
Yaşanılan tecrübe bize çok net olarak şunu 
gösterdi: Terörle mücadele, tek başına 
güvenlik tedbirleriyle başarıya ulaşacak 
bir mücadele değildir. Terörle topyekün 
bir mücadele gerekiyor. Terörle mücadele 
yapıldığı kadar, terörü doğuran istismar 
zeminlerinin de ortadan kaldırılması ge-
rekiyor. İşsizliği, yoksulluğu, dışlanmışlığı 
çözmediğiniz sürece, insanlara insanca bir 
yaşam imkanı sunmadığınız müddetçe, 
demokratik standartları en modern, en 
ileri seviyelere ulaştırmadığınız müddetçe, 
terörün beslendiği bataklığı kurutmanız da 
mümkün olmuyor.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adını ver-
diğimiz süreç, işte bu gerçeklerden yola 
çıkmıştır. Türkiye’de gelir dağılımındaki 
dengesizliği gidermek, bölgeler arasındaki 
kalkınmışlık uçurumunu azaltmak, yok et-
mek için, 8 yılda her alanda büyük reform-
larımız oldu, büyük yatırımlarımız oldu. 
Bakın son bir ay içinde, Muş, Bitlis, Mar-
din, Ardahan, Kars, Batman’da, bu ikinci 
olmak üzere de Erzurum’da bulundum. 
Batıdaki, Kuzey ve Güneydeki, Orta Ana-
dolu’daki illerimizle birlikte, Doğu’daki 
ve Güneydoğu’daki illerimizde yaptığımız 
yatırımların, bu illerimizi geliştirdiğini, bu 
illerimizde yaşayan insanlarımızın ufukla-
rını genişlettiğini, buralarda umudu yeşert-
tiğini bizzat müşahede ettim.

Eğitime, sağlığa, adalet ve emniyete, ulaş-
tırmaya, barınmaya yaptığımız yatırımlar, 
sosyal harcamalar, demokratik reformlar, 
81 vilayetimizdeki her bir vatandaşın, ülke-
sine, devletine, bununla birlikte insanları-
mızın birbirine daha fazla güvenmesini be-
raberinde getiriyor. Bugün için, bu değişim 
yeterli olmayabilir... Ama bunun büyük bir 
başlangıç, önemli bir başlangıç olduğunu 
da görmek durumundayız. Biz, 81 vilayeti-
mizin tamamında, bu bereketli topraklara 
tohum atıyoruz. Bu tohumların filize, fi-
dana duracağını, bir çınara dönüşeceğini 
şimdiden görüyoruz. Türkiye genelinde 
160 bin derslik inşa ettik sevgili gençler... 8 
yılda 160 bin derslik. Osmanlı devletinden 
devraldığımız dersliklerle birlikte, 79 yıllık 
Cumhuriyet tarihimizde, yani 2002 yılına 
kadar Türkiye’de 350 bin civarında derslik 
vardı. Dikkat ediniz, 8 yılda biz buna 160 
bin yeni derslik ekledik. Okullarımıza 1 
milyona yakın bilgisayar gönderdik. Şu 
anda artık tek tek sınıflara kadar bilgisayar 
gönderiyor, her sınıfa akıllı tahta veriyoruz. 
8 yıl önce Türkiye’de vakıf ve devlet üniver-
sitelerinin sayısı 76’ydı. Biz, 8 yılda 80 yeni 
üniversite açtık; Türkiye’de üniversitesi 
olmayan il bırakmadık.

Üniversitede okuyan öğrencilerimiz için 
barınma ve eğitim desteğinin önemli bir 
sorun olduğunu biliyoruz. Onun için bu 
alanda yaptığımız yatırımları kısaca aktar-
makta fayda görüyorum: Kredi ve Yurtlar 
Kurumumuzun bütçesi, dikkatinizi çekiyo-
rum, 2002 yılında 494 milyon TL iken, 2011 
yılında, yüzde 582’lik bir artışla 3.5 milyar 
TL oldu. 8 yılda, 81 ilimizde, 111 ilçemizde, 
71 bin 648 yatak kapasiteli 174 adet yurt ve 
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blok hizmete girdi ve toplamda yurt sayımız 
277’ye, kapasite ise 249 bin kişiye ulaştı. 
Geçen yıl çıkardığımız bir yasa ile yurt yapı-
mında TOKİ’yi devreye aldık ve bu işi artık 
daha da hızlandırmış durumdayız. Kredi ve 
burslarda aynı şekilde çok büyük oranlarda 
artış kaydettik. 45 TL olarak devraldığımız 
burs ve kredi miktarını, yüzde 433’lük bir 
artışla 240 TL’ye yükselttik. Yüksek lisans 
öğrencilerine 480, doktora öğrencilerimize 
de 720 TL aylık burs veya kredi veriyoruz. 
Yurtta kalan öğrencilerimiz aylık 150 TL 
gıda yardımından da faydalanıyor. Şu anda, 
başvuran her öğrenci, durumuna göre burs 
ya da kredi alabiliyor. Burs ve kredi alan öğ-
renci sayımız da, 2002’de 451 bin kişi iken, 
bugün 1 milyon kişiye ulaştı. 

Sadece üniversite öğrencilerimize değil, 
ilköğretimde, ortaöğretimde, özürlülerin 
eğitiminde ailelere maddi destek sağlıyor, 
öğrencilere barınma, taşıma ve gıda des-
teği sağlıyor, özetle eğitimin önündeki her 
engeli, her bahaneyi tek tek ortadan kaldı-
rıyoruz. Eğitimle birlikte, ulaştırmaya yap-
tığımız yatırımlar, konut yatırımları, sağlık 
yatırımları, özel sektöre sağladığımız kredi 
ve teşvikler, şehirlerimizin çehresini değiş-
tiriyor. Düne göre çok çok iyi bir yerdeyiz, 
kıyas dahi kabul etmeyecek bir konumda-
yız, emin olun, bütün bu yatırımların etki-
sini göstermesiyle birlikte yarın çok daha 
farklı, çok daha ileri bir konumda olacağız. 

Gençlerimiz 17-18 yaşlarına geliyor, o ana 
kadar zaten iyi eğitim alamamış, üniver-
siteye girememiş, iş bulamamış. Şehrinde 
iş yok, ekmek yok, umut yok. İşte yıllar 
boyunca gençlerimiz bu şekilde kaybedil-

di, bu şekilde suçun, kötü alışkanlıkların, 
terörün ve mutsuzluğun pençelerine itildi. 
Biz şu anda bunu durdurmanın mücadele-
sini veriyor ve bunda da başarı sağlıyoruz. 
İstiyoruz ki, anneler, babalar, evlerinde 
oturup, biricik yavrularının ölüm haberini, 
şehadet haberini beklemesinler. İstiyoruz 
ki, anneler sabah çocuklarına kahvaltı ha-
zırlasın, hayır dualarıyla çocuklarını okula 
göndersin, akşam da sofrayı hazırlayıp 
çocuklarının okuldan gelmesini beklesin. 
İstiyoruz ki, anne-babalar çocuklarının 
cesetlerini değil, düğünlerde coşkuyu, se-
vinci, gururu kucaklasın. İstiyoruz ki anne 
babalar çocuklarının mürüvvetini görsün, 
mutluluğuna şahit olsun, torunlarını seve-
bilsin.

Çok şey istemiyoruz sevgili gençler... Son 
derece insani taleplerimiz var. Bu taleplerin 
gerçekleşeceğine, gerçekleşebileceğine sa-
mimiyetle inanıyoruz, içtenlikle inanıyoruz 
ve işte o tabloyu, o manzarayı inşa etmenin 
mücadelesini veriyoruz. Biz bunu yaparız... 
Biz bunu başarırız... Yeter ki buna inanalım, 
yeter ki bu manzaranın şekillenebileceğine 
inanalım ve yeter ki kendimize güvenelim. 
Evelallah, bugüne kadar millet olarak bunu 
defalarca yaptık, defalarca badirelerden 
çıktık, inşallah bugün de yapar, bugün de 
arzuladığımız Türkiye’ye ulaşabiliriz.

Bakın değerli arkadaşlar; Milli Birlik ve 
Kardeşlik Projesinin en önemli unsurların-
dan birisi şu: Empati yapacağız... Kendimizi 
başkasının yerine koyacak ve meseleye bir 
de o gözle bakacağız. En başta şunu görmek, 
şunu anlamak ve sorgulamak durumunda-
yız: Hiç kimse, kendi anne babasını, doğdu-
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ğu, şehri, ülkeyi, ana dilini, kültür kodlarını 
tercih ederek dünyaya gelmiyor. Hepimiz, 
isimsiz bir bebek olarak dünyaya gözleri-
mizi açtık ve bizi diğerlerinden farklı kı-
lan birçok vasfımız, süreç içinde ve bizim 
dışımızda şekillendi. Söylemek istediğim 
şudur: Biz, her şeyden önce insanız, bir can 
taşıyoruz. Dillerimiz, inançlarımız, derimi-
zin rengi, kültürümüz, şehrimiz, ideolojile-
rimizin ötesinde biz hepimiz birer insanız. 
Batıdaki genç kardeşim, bir an olsun, kendi-
sini Doğu’dakinin yerine koysun. Doğu’da-
ki, bir an olsun, kendisini Kuzey’dekinin, 
Güneydekinin yerine koysun. İstanbul’da 
doğmuş, büyümüş olan kardeşim, acaba 
Hakkari’de doğup büyüseydim ne olurdu 
diye kendisine sorsun, bunu sorgulasın. 
Milliyetçi kardeşim, kendisini bir solcunun, 
bir sosyalistin yerine bir an olsun koysun 
ve onu anlamaya çalışsın. Bir an olsun mu-
hafazakarla, bir an olsun dindarla, bir an 
olsun modernle empati kurmaya çalışalım. 
Zengin kardeşim, kendisini bir an olsun 
yoksulun yerinde görsün. “Benim doğrum 
tek ve yegane doğrudur” diyenler, “Benim 
ideolojim tek seçenektir” diye düşünenler, 
“benim yaşam tarzım, fikirlerim, inançla-
rım herkesinkinden üstündür” kanaatinde 
olanlar, bunu başkalarına dayatma çabası 
içine girdiklerinde nasıl bir zalimliğin içine 
de girdiklerini lütfen görsünler.

Emin olun, bu empatiyi kurduğumuzda, 
önce iğneyi kendimize batırdığımızda, 
dünyaya bakışımız, ülkeye bakışımız, in-
sana bakışımız köklü şekilde değişecektir. 
Ben bu empatinin, yaşlılar ile gençler ara-
sında da kurulması gerektiğini her zaman 
savundum ve savunuyorum. Üstelik, ileri 

yaştaki kişilerin, gençliği yaşadıkları için, 
gençlerle daha iyi, daha kolay empati ku-
rabileceklerini de biliyorum. Bir dönem 
sizlerin yaşınızda bizler de bulunduk. 
Kanın kaynamasının ne demek olduğunu, 
gençlik heyecanının, gençlik ateşinin ne 
mana ifade ettiğini, delikanlı demenin ne 
anlama geldiğini elbette yaşayarak tecrübe 
ettik. Üstelik, bizim neslimiz, gençliğini çok 
ama çok zor şartlar altında yaşadı. Eğitim 
imkanlarına ulaşmanın bu kadar kolay 
olmadığı, eğitimin lüks sayıldığı, bilgiye, 
teknolojiye erişimin imkansız derecesinde 
olduğu dönemleri gördük. Tıpkı bugün ol-
duğu gibi, tıpkı sizler gibi, bizler de dünyayı 
değiştireceğimize, kendi ideolojilerimizi, 
kendi fikirlerimizi tüm dünyada hakim 
kılacağımıza, buna gücümüzün, kuvvetimi-
zin, birikimimizin olduğuna inandık.

1980 öncesinde biz şunu da gördük değerli 
arkadaşlarım: Birilerinin, gençlerin heye-
canını, enerjisini, coşkusunu, fikirlerini, 
ideolojilerini istismar ettiğine, kullandığı-
na, kendi çirkin emellerine alet ettiğine ma-
alesef şahit olduk. Sokakların kan gölüne 
döndüğü süreçlerden geliyoruz. Her gün so-
kaklarda gençlerin vurulup düştüğü süreç-
lerden geliyoruz. Gençlerin, emin olun, bir 
hiç uğruna, birbirlerine kastettikleri, birbir-
lerinin canına kıydıkları acı manzaralara 
şahit olduk. Belki siz hatırlamıyorsunuz, 
belki anlamakta zorluk da çekiyorsunuz; 
ama üniversitelerin tatil edildiği, derslerin, 
sınavların iptal edildiği, kitlesel eylemlerle 
hayatın durdurulduğu dönemleri yaşadık. 
Kahramanmaraş’ta, Çorum’da, insanların 
birbirine yok yere düşman edildiğine, insa-
nın insana kıydığına şahit olduk. Sağda ya 
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da solda olmasa bile, bu eylemlerin içinde 
yer almasa bile, en sevdiğimiz kardeşleri-
mizin, Konya’da, İstanbul’da hain eller, ka-
ranlık eller tarafından gencecik yaşlarında 
soldurulduğunu gördük.

Çok ilginçtir, 12 Eylül 1980 sabahı, rad-
yodan okunan bir bildiriyle, bütün bu 
çatışmaların, kavganın, ölümlerin adeta 
bıçakla kesilir gibi kesildiğini, bittiğini, 
tükendiğini de gördük. Ne var ki, genç-
lerin ödediği bedel bıçak gibi kesilmedi. 
Ardından idamlar geldi, mahpusluk geldi, 
yasaklar, baskı, zulüm geldi. İnançlar üze-
rine, fikirler üzerine, okumak, yazmak, 
konuşmak üzerine ağır bir kısıtlama geldi. 
Çok açık söylüyorum, çok samimi söylüyo-
rum... Bugün, birileri çıkıp, o günlere met-
hiye düzebilir, o günleri bir nostalji olarak 
görebilir, o günlerde yaşananları, bugünün 
gençliğine örnek gösterme insafsızlığı 
içine girebilir. Ama, bugün biz buradayız, 
hamdolsun nefes alıp veriyoruz; lakin bir 
çok genç fidanlar bugün bizimle değil.

Bakın biz o gün nice hayat hikayeleri din-
ledik, nice trajedilere bizzat şahit olduk. 
Gençler, taşradan İstanbul’a gelmiş, tek 
derdi okumak, mühendis olarak, mimar 
olarak, doktor olarak, öğretmen olarak 
mezun olmak ve kendisine bir gelecek inşa 
etmek. Ama öyle bir tezgahın içine girdi-
ler ki, sağdan veya soldan bir tarafı tercih 
etmeye mecbur bırakıldılar. Yaşamak için, 
tutunmak için, ayakta kalabilmek için bir 
çok sıkıntılar yaşadılar, bazıları kavgalara 
karışmak zorunda bırakıldılar. İşte bunu 
görmek, bunu anlamak ve NİÇİN diye çok 
gür bir sesle haykırmak durumundayız 
değerli arkadaşlarım.

Bugün, geriye dönüp 30 yıl öncesine baktığı-
mızda, kimin kazandığını, kimin de kaybet-
tiğini artık çok daha net olarak görüyoruz: 
Silah tüccarları kazandı, çeteler kazandı, Tür-
kiye üzerine karanlık tezleri olanlar kazandı. 
Kaybeden ise yoksul Anadolu çocukları 
oldu. Ernesto Che Guevara’nın, kapitalist bir 
markaya dönüştürüldüğü, onun romantik, 
devrimci hayat hikayesi üzerinden büyük 
servet edinildiği bir dünyada yaşadığımızı 
hiç kimse gözardı etmesin. Biz genç olduk, 
üstelik biz 1980 öncesinde genç olduk, biz, 
çok şükür, silahlı mücadele içinde, çatışma-
lar içinde yer almasak da, gençliğimizi çok 
yoğun bir fikir mücadelesi içinde geçirdik.

İşte onun için hiç kimseye, hiç bir genç ar-
kadaşımıza, “konuşma, yazma, eleştirme, 
protesto etme” diyemeyiz. Biz, 1980 sonrası-
nın baskılarını, yasaklarını, kısıtlamalarını 
yaşadık; işte onun için, baskı, yasaklama, kı-
sıtlama bizim bir yöntemimiz olamaz. Fikir-
lerin nasıl dışlandığını, inançların nasıl aşa-
ğılandığını, yaşam tarzlarına nasıl müdahale 
edildiğini, şiir okumanın nasıl mahpusluk 
gerekçesi yapıldığını gördük, yaşadık. İşte 
onun için biz hiç kimsenin yaşam tarzına 
müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine 
de izin vermeyiz. Ama, tekrar ediyorum, 
biz, gençlerin nasıl istismar edildiğini, nasıl 
kullanıldığını, gençlerin arasına nasıl nifak 
sokulduğunu da gördük, yaşadık; işte onun 
için bugünün gençliğine, “siz bu hatalara 
düşmeyin” diyoruz.

Sevgili gençler...

2009 yılında, 6-7 Ekim tarihlerinde, IMF-
Dünya Bankası Yıllık Toplantısı İstanbul’da 
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yapıldı. Dünyanın en büyük finans ku-
ruluşlarının temsilcilerine, bankacılara, 
sigortacılara, ekonomistlere orada hitap 
ettim ve ben o gün onlara şunu söyledim: 
Dışarıya kulak verin... Dışardaki protes-
toları duyun... Sadece İstanbul’da değil, 
dünyanın her köşesinde gençleri duyun, 
dinleyin, onlara kulak verin dedim. Çünkü, 
yapıcı eleştirinin, insanı yücelttiğini, doğ-
ruya yönelttiğini, insana yol gösterdiğini 
biliyorum. Benim itirazım her zaman yıkıcı 
eleştiriye oldu. Benim itirazım, cam çerçeve 
kıran, polise taşla saldıran, araçlara zarar 
veren, belediye otobüslerini kullanılmaz 
hale getiren, o otobüslerin içindeki yoksul 
kız çocuklarının canına kasteden anlayışa 
oldu.

Şunu da açık açık söylüyorum: İstanbul’da 
yaşanan polis-protestocu görüntüleri, 
Türkiye’nin gerçeğini yansıtmıyor. Bir 
hafta önce aynı gruplar polisin sağladığı 
güvenlik içinde Beşiktaş meydanında 
kendilerine gösterilen yerde eylemlerini 
yaptılar, içlerinden temsilciler gelip Baş-
bakanlık ofisine taleplerini içeren yazıla-
rını teslim ettiler. Hiçbir nahoş görüntü 
ortaya çıkmadı. Ama bazı örgütler bun-
dan rahatsız oldular, bir hafta sonra farklı 
taktiklerle hareket ettiler, olay çıkarmak, 
görüntü vermek için yol kestiler, polise 
saldırdılar. Sonuçta hepimizin rahatsız 
olduğu, üzüldüğü görüntüler ortaya çıktı. 

Ardından Cumhurbaşkanımızın Gençler-
le buluşmasında da yine bazı gruplarla, 
görüşmeye gelen gençler arasında sıkın-
tılar yaşandı. Gençlik konseyi başkanları-
nın görüşmeye gelmesine, düşüncelerini 

açıklamasına bile tahammül edemeyen 
grupların tavırları ‘üzüm yemek değil, 
bağcıyı dövmek’ şeklinde ortaya çıktı. 
Oysa bugün gençliğin sesine kulak veren, 
onların sorunlarını çözmeyi varlık sebebi 
sayan bir iktidar var, bir siyasi irade var. 
AK Parti’nin siyasi görüşünü kabul edip 
etmek ayrı bir konudur, ama AK Parti 
hükümeti, Türkiye’de yaşayan herkesin, 
73 milyonun hükümetidir. Hükümetin 
samimi girişimlerini, iyi niyetli adımları-
nı boşa çıkararak, gerilim üretmeye çalış-
mak, başka siyasi hesaplar içine girerek 
diyalog süreçlerini gölgelemeye çalışmak 
kimsenin yararına olmayacaktır.

Benim itirazım, bir üniversite anfisinde, 
öğrenmek için, dinlemek için, anlamak 
için toplanmış kitlenin, bir avuç öğrenci 
tarafından dinlemekten, anlamaktan, 
tartışmaktan mahrum bırakılmasına ol-
muştur. Öyle olaylar yaşadık ki, dünyanın 
en ünlü simaları, politikacıları ülkemize 
geliyor, üniversitelere davet ediliyor, ama 
oradaki bir avuç militan tarafından o 
kişinin konuşması engelleniyor. Üniver-
siteler politikacıları davet ediyor, salon 
hınca hınç doluyor, ama sesi gür çıkan bir 
avuç azınlık, çirkin eylemleriyle tüm o öğ-
rencilerin hakkına tecavüz ediyor. Bunun 
neresi demokrasi? Bunun neresi ifade 
özgürlüğü? Bunun neresi protesto hakkı? 

Medyanın ve bazı siyasilerin, sırf protes-
tolar iktidara yönelik diye, ilkesizce bu ey-
lemleri, eylemcileri teşvik ettiğine de ma-
alesef şahit olduk. Düşünün, öğrenciler, 
gençler çıkıyor, her türlü otoriteye, her 
türlü kurulu düzene, her türlü iktidara 
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karşı olduklarını haykırıyor; sonra takım 
elbise kravat takarak Meclis koridorların-
da, kimi partilerin grup toplantılarında 
basına poz veriyorlar. Burada ilkeden, 
tutarlılıktan söz edebilir misiniz? Burada, 
birileri tarafından kullanılma, istismar 
edilme yok mu? Bugün hala, 68’lerin söy-
lemini kullanarak, “eğitime bütçe” diye 
slogan atıldığını duyuyoruz. Dikkatinizi 
çekiyorum sevgili gençler: Milli Eğitim 
Bütçesi, 2002 yılında 7.5 milyar TL idi. 
2005 yılından itibaren, ilk kez eğitime ay-
rılan bütçeyi diğer tüm kalemlerin üzeri-
ne çıkardık. 2011 yılında eğitime ayrılan 
bütçe 34 milyar TL oldu. Yani 8 yılda tam 
yüzde 357 oranında artış sağladık. Aynı 
şekilde, Yüksek Öğrenim bütçesi, 2002’de 
2.5 milyar TL iken, 2011’de 11.5 milyar 
TL oldu; tam yüzde 361 oranında artış 
sağladık.

Eleştiriye sonuna kadar açığız; ama ya-
pıcı olsun istiyoruz, hakkaniyetli olsun, 
insaflı olsun istiyoruz. Tekrar ediyorum 
değerli arkadaşlarım: Biz de genç olduk; 
gençliği, gençliğin hissiyatını, heyecanı-
nı, coşkusunu, delikanlılığı Ama bütün 
arzumuz, bütün hedefimiz, gençliğin her 
türlü istismardan korunması ve enerji-
sini kendisi için, ailesi için, ülkesi için 
seferber etmesi. Toplumun hiç bir kesi-
mine yapmadığımız gibi, gençlerimize de 
populizm yapmıyor, söylemle yetinmiyor, 
somut eylemlerle gençliği destekliyor, teş-
vik ediyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaştır-
madan kültüre, sanata, spora kadar bütün 
yatırımlarımızı da işte gençlerimiz için, 
geleceğimiz için yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz.

Siyasette gençlerin daha fazla rol üstlen-
mesini, daha fazla sorumluluk almasını 
samimiyetle arzuladık ve seçilme yaşını 
25’e çektik. Yerel yönetimlerde gençlerin 
daha söz sahibi olması için çalışmalarımız 
oldu. Eğitimin yanında sporda, sanatta, 
kültürel faaliyetlerde gençlerimizin alt yapı 
imkanlarını tarihi seviyelerde yükselttik. 
Sadece Erzurum’da, 25’inci Üniversiteler 
Kış Olimpiyatları için 600 milyar TL üze-
rinde yatırım yaptık. Kış olimpiyatlarının 
ardından bu tesisler kullanılmaya devam 
edilecek. 81 ilimizde bulunan 152 Gençlik 
Merkezimizdeki 250 bin gence her yıl çe-
şitli kültürel ve sosyal etkinlikler sunuyo-
ruz. 81 ildeki Gençlik Merkezlerimizdeki 
gençlerimize, kişisel ve sosyal gelişimlerini 
sağlamak amacıyla 13 Paket Eğitim uygula-
nıyor. Her yıl bu eğitimlere 6 bin gencimiz 
katılıyor. İstihdam noktasında, kültür ve 
sanat organizasyonları noktasında, Cum-
huriyet tarihimiz boyunca yapılamayanları 
yapıyor, gençliği önemsediğimizi, gençliği 
geleceğimiz olarak gördüğümüzü net şekil-
de gösteriyoruz.

Sevgili gençler...

Son olarak burada bir kaç ricamı da sizlerle 
paylaşarak, sözü size bırakmak niyetinde-
yim. Bakınız, şurada, 150 kilometre doğu-
muzda Kars’a bağlı Sarıkamış ilçemiz bu-
lunuyor. Ben sizlerin, sizlerle birlikte tüm 
gençlerimizin, en azından bir defa müm-
künse Aralık-Ocak aylarında Sarıkamış’a 
gelmesini, oranın manevi havasını te-
neffüs etmesini özellikle rica ediyorum. 
On binlerce Mehmet... Hicaz’dan tutun, 
Saraybosna’ya, Şam’dan tutun, Üsküp’e.... 
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Edirne’den, Erzurum’dan, Diyarbakır’dan, 
Van’dan, Tokat’tan on binlerce Mehmet... 
Birçoğu, inanın köylerinden ilk kez dışarıya 
çıkmıştı. Birçoğu nişanlıydı, bir çoğunun 
yavuklusu vardı; evli olanlar, çocukları 
olanlar vardı. Her birinin gencecik, taze 
hayalleri, umutları vardı. Büyük dedem de 
dahil olmak üzere, onbinlerce genç, Allahu 
Ekber Dağları’nda, Oltu’da, Şenkaya’da, 
Bardız’da, Sarıkamış’ta kah düşmanla çar-
pışarak, kah ayazda donarak şehit oldular. 
Aynı şekilde Çanakkale’yi ziyaret edin. Aynı 
şekilde Sakarya’yı, Dumlupınar’ı ziyaret 
edin.

Tüm bu şehitliklerde, sizin gibi gençlerin 
mezarlarını göreceksiniz. Tüm bu şehitlik-
lerde, Türkiye haritasını, Türkiye’nin her 
bir ilini ve ilçesini, Türkiye’nin kardeşlik 
haritasını göreceksiniz. Tüm bu şehitlik-
lerde, Türkiye’nin ruhunu, Türkiye’nin 
kardeşlik felsefesini eminim ki yüreğinizde 
hissedeceksiniz. Hani diyor ya Mehmet 
Akif: Sen şehid oğlusun, incitme yazıktır 
atanı... Evet... Sizler, her biriniz şehit oğlu, 
şehit torunlarısınız... Sizler, yeryüzünde çok 
az millete nail olmuş bir sorumluluğu, bir 
emaneti üzerinizde taşıyorsunuz. Siz küçük 
düşünemezsiniz, sizler, küçük meselelere 
takılıp kalamazsınız. Sizler, büyük bir ülke-
nin, büyük bir milletin, köklü bir tarihin ve 
zengin bir kültürün mensuplarısınız.

İşte onun için, şehitlerimizi mahzun bı-
rakmayın, bu milleti şehitleri karşısında 
lütfen mahcup etmeyin. Ne bulursanız 
okuyun... Mehmet Akif ’i, Nazım Hikmet’i, 
Necip Fazıl’ı, Yahya Kemal’i, Kemal Tahir’i 
tozlu raflara mahkum etmeyin. Kulağınız, 

gözünüz, gönlünüz her zaman bu ülkeyle, 
bu milletle birlikte olsun. Sizlere sunulan 
imkanları azami ölçüde değerlendirin. 
Milletin, dişinden, tırnağından artırarak 
sizlere hasrettiği emanetin hakkını verin. 
Türkiye’yi de, dünyayı da yakından takip 
edin; gelişmelere bigane kalmayın, bilgiye 
kayıtsız olmayın. Biz, bizden öncekilerden 
bir emanet devraldık; bu emaneti sizlere 
daha iyi, daha güzel şekilde devretmenin 
mücadelesi içindeyiz.

Sizlerin de kendinizi bu emanete hazırla-
manızı, Türkiye için planlarla, projelerle, 
büyük hedeflerle geleceğe koşmanızı isti-
yoruz. Artık güçlü bir ülkeyiz. Bölgemizde, 
dünyada ağırlığı olan, itibarı olan bir ül-
keyiz. Emin adımlarla geleceğe ilerleyen, 
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 
yer almayı hedefleyen bir ülkeyiz. Bu büyük 
hedefleri sizlerle gerçekleştirecek, geleceği 
sizlerle daha aydınlık hale getireceğiz. Son 
olarak, Arif Nihat Asya’nın şu dizeleriyle 
sizlere seslenmek istiyorum: 
 
Bu kitaplar Fatih’tir, Selim’dir, Süleyman’dır, 

Şu mihrap Sinanüddin, Şu minare Sinandır. 

Haydi artık uyuyan destanını uyandır. 

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın, 

Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın... 

Katıldığınız, katkı verdiğiniz için teşekkür 
ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Sevgili Denizlililer, değerli kardeşlerim, 
hanımefendiler, beyefendiler... Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyor; Denizli te-
maslarımız çerçevesinde sizlerle bir araya 
gelmekten, sizlerle hasret gideriyor olmak-
tan büyük memnuniyet duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Denizli Sanayi Odası ve 
çok değerli işadamlarımıza, AK Parti İl 
Teşkilatı’nın değerli mensuplarına bu gü-

zel akşam yemeğini, bu anlamlı buluşmayı 
tertip ettikleri için teşekkür ediyorum.

Yarın Denizli’de inşallah büyük bir açılış 
töreni gerçekleştirecek, eğitimden ulaş-
tırmaya, tarımdan enerjiye; özel sektör 
yatırımlarından kamu yatırımlarına kadar 
tam 72 farklı eser ve hizmeti resmi olarak 
Denizli’ye kazandıracağız. Açılışını yapa-

Denizli | 29 Ocak 2011 

Denizli Teşkilat Mensupları ve 
İşadamlarıyla Yemek
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cağımız bu yatırımların toplam bedeli 435 
milyon TL’yi buluyor. Özellikle, TOKİ ve 
Denizli Belediyemiz’in Kurudere’de ger-
çekleştirdiği, 496 konuttan oluşan kentsel 
dönüşüm projesi, Kredi ve Yurtlar Kuru-
mumuzun Denizli’ye kazandırdığı 1.000 
kişilik Öğrenci Yurdu, Çevre Yolu, diğer 
bölünmüş yollar ve büyük enerji yatırım-
ları inanıyorum ki Denizli’yi her alanda 
olumlu etkileyecek, Denizli’nin atılımına 
katkıda bulunacaktır. Ben şimdiden bu 
eserlerin, bu hizmetlerin Denizli’ye hayırlı 
olmasını diliyor, tüm kurumlarımıza, ba-
kan ve bürokrat arkadaşlarıma, özel sek-
törümüze, emeği geçenlere şükranlarımı 
sunuyorum.

Hemen her hafta sonu, bazen 1, bazen 2, bu 
hafta olduğu gibi bazen de 4 ilimize birden 
giderek toplu açılışlar gerçekleştiriyoruz. 
Yarın Denizli’de 72 kalem eser ve hizmetin 
açılış törenini yapacağız. Bugün Burdur’da 
49 farklı yatırımı hizmete aldık; dün 
Ağrı’daydık, 41 yatırımı hizmete aldık; 
önceki gün de Erzurum’da 25’inci Ulusla-
rarası Üniversiteler Kış Oyunları’nın açı-
lışını yaptık. Onun öncesinde Ardahan’da, 
Batman’da, Muğla’da, Kars, Erzurum, Mar-
din, İstanbul, Muş, Bitlis, Konya’da aynı 
şekilde toplu açılışlar yaptık.

Şunu büyük bir samimiyetle söylüyorum 
değerli arkadaşlarım: Türkiye’nin 81 
vilayeti köklü manada değişiyor; şehir 
merkezleri değişiyor, ilçeler, köyler değişi-
yor; şehirlerimizin ulaşım haritası, eğitim 
haritası, sağlık haritası değişiyor. Fiziki bir 
değişimden daha önemlisi, bugün 81 vila-
yetimizde insanlar artık geleceğe daha bir 

umutla bakıyor, daha iyimser bakıyor, de-
ğişimin devam edeceğine ve sorunların er 
geç çözüleceğine dair daha güçlü bir inanç 
taşıyor. İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, 
Konya’da ben bu umudu, bu umut ışığını 
ne kadar parlak görüyorsam, aynı şekilde 
Batman’da, Mardin’de, Muş’ta, Bitlis’te, 
Ağrı’da da o kadar parlak görüyorum. 
Umut demek, çocuk demektir, genç de-
mektir... İnanın, gittiğimiz her ilde, artık 
çocukların, gençlerin gözlerinde o ışığın, o 
umut ışığının çoğaldığını görüyorum. 

Eğitime yaptığımız devasa yatırımlarla, 
160 bin yeni derslikle, 80’i bizim dönemi-
mizde açılmış olmak üzere 156 üniversi-
teyle umut artıyor. Sağlıkta gerçekleştirdi-
ğimiz dönüşümle umut artıyor. Adalette, 
emniyette gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, 
dönüşümler umudu artırıyor. Ekonomide-
ki büyüme, dış politikada artan itibar ve 
güç, içerde sağlanan huzur ve istikrar or-
tamı umutları artırıyor. 8 yılda Türkiye’de, 
birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik. 
Buna rağmen, biz tüm bu yatırımları birer 
başlangıç olarak görüyor, daha büyük bir 
Türkiye’nin, daha güçlü bir Türkiye’nin 
işaret fişekleri olarak değerlendiriyoruz.

Hedefimiz Haziran seçimleri değil, he-
defimiz 2014, 2020 değil... Biz şimdiden 
2023’ü hedef liyor,  Cumhuriyetimi-
zin 100’üncü yıldönümünde inşallah 
Türkiye’yi her alanda kalkınmış, dünyanın 
en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş 
bir ülke olarak görmek istiyoruz. Eğer bu 
ülkede, milli gelir, 8 yılda yaklaşık 3 kat 
artıp 230 milyar dolardan 730 milyar do-
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lara yükseldiyse, inanın önümüzdeki 12 
yılda da 3 kat artarak 2 trilyon doları aşkın 
bir rakama ulaşabilir. Eğer 8 yılda ihracatı 
3 kattan fazla artırıp, 36 milyar dolardan 
114 milyar dolara yükselttiysek, inanın 
önümüzdeki 12 yılda da 4.5 kat daha ar-
tırıp 500 milyar dolara yükseltebiliriz. 8 
yılda 13 bin 600 kilometre bölünmüş yol 
yaptık... 2023’e kadar, 12 yılda hem bunu 
15 bin kilometreye ulaştırabilir, hem de 
üzerine bir 15 bin kilometre daha ekleye-
biliriz.

Bizim için hiç bir hedef ulaşılamaz değil... 
Yeter ki buna inanalım, yeter ki bu he-
deflere ulaşabileceğimize inanalım. Emin 
olun, yaptık, yine yaparız ve inşallah da 
yapacağız. Şimdi bakınız değerli arkadaş-
larım... Kötümser ile iyimser arasındaki 
farkı anlatmak için, bardaktaki su örneği 
verilir... Kötümser, yarısı dolu bir bardağa 
bakıp, “bardağın yarısı boş” der... İyimser 
ise, aynı bardağa bakıp, “bardağın yarısı 
dolu” der... Tabii, iyimser ve kötümserlerin 
yanında, bir de inkarcılar var... Onlar da 
tamamı dolu olan bardağı görüp, “bar-
dağın tamamı boş” der... Atalar çok güzel 
söylemiş: Görmeye göz gerek, sezmeye öz 
gerek... Azerilerin de buna benzer bir deyi-
şi var: Bakmaya göz gerek, görmeye dikkat 
gerek... Hazreti Mevlana, böyle durumda 
olanları daha anlamlı şekilde resmediyor 
ve diyor ki: İki parmağınla iki gözünü ka-
pat... Şu dünyadan hiç bir şey göremezsin. 
Sen göremiyorsun diye, alem yok değil-
dir... Elbette, Denizli’ye gelip de, Denizli 
horozlarını anmamak olmaz... Bir atasözü 
de şunu söylüyor: Horoz ne kadar öterse 
ötsün, civciv, tavuğun dıkdıkına bakar...

Yani sözün özü şu: Kimin ne dediği, ne 
söylediği, neyi nasıl gördüğü ve nasıl in-
kar ettiği önemli değil: Yapılan, kendisini 
gösteriyor ve benim milletim de yapılanı 
görüyor, hissediyor; görüp hissetmekle de 
kalmıyor, yapılanları bizzat yaşıyor. Şimdi 
biliyorsunuz... Ana Muhalefet Partisi’nin 
Genel Başkanı, geçen hafta Erzurum uça-
ğı diyerek Batman uçağına biniyordu ve 
neredeyse Erzurum’a gidiyorum diyerek 
Batman’a uçacaktı. Neyse ki hata fark edil-
di ve son anda düzeltildi. Tabii, CHP Genel 
Başkanı, son anda Erzurum uçağına bin-
dirilse de, Erzurum’da, sanki Erzurum’da 
değil de, dünyanın başka bir şehrindeymiş 
gibi açıklamalar yaptı. Erzurum’da konu-
şurken, kendisini nerede, hangi şehirde 
hissediyordu bilemem... Ama Erzurum’da 
çok ciddi bir görme sorunu yaşadığını, ku-
sura bakmayın söylemek durumundayım. 
Şu anda Erzurum’da, şehrin neresinde 
olursanız olun, kafanızı kaldırdığınızda: 
BİR, bembeyaz örtüsüyle, adeta bir rahmet 
olarak, bir bereket olarak yağmış karla 
örtülü Palandöken’i; İKİ, Erzurum’un orta-
sında yükselen devasa Atlama Kuleleri’ni 
görüyorsunuz... Erzurum’un sokaklarını 
şöyle 5 dakika turladığınızda, uluslararası 
büyük bir spor organizasyonunun heye-
canını hissediyorsunuz. Biraz daha şehre 
nüfuz ettiğinizde, 8 yıldır gerçekleştirdi-
ğimiz yatırımlarla birlikte, ÜNİVERSİAD 
için yaptığımız 700 trilyonluk yatırımları, 
uluslararası standartlardaki spor merkez-
lerini görüyorsunuz.

Bakın değerli arkadaşlarım... Perşembe 
akşamı, ÜNİVERSİAD’ın açılış töreninde, 
modernize ederek Erzurum’a kazandırdı-
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ğımız o stadyumda, benim inanın gözlerim 
doldu, göğsüm kabardı... 58 ülkeden 3 bin 
genç sporcu, bizim önümüzden, stadı hın-
ca hınç dolduran seyircilerin önünden ge-
çerek, adeta bir dünya tablosu, bir kardeş-
lik tablosu sergilediler. Sadece Erzurum’a, 
sadece Türkiye’ye değil, canlı yayınla 
açılışı yayınlayan 80 ülkeye biz, Erzurum’u 
gösterdik, dadaş ruhunu gösterdik, Ata 
Barı’nı gösterdik. Sadece benim değil, 
eminim ki, o coşkuya tanık olan herkesin 
gözleri buğulandı. 80 yaşındaki amcamız-
la, 10 yaşındaki çocuğumuz, atın üzerinde 
cirit taşırken, eminim ki bütün Türkiye’nin 
göğsü kabardı. 5 kıtanın sporcuları orada 
ata barını seyrederken, ben inanıyorum ki, 
sadece Erzurum değil, 74 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı bundan gururlan-
dı.

Bundan gururlanmak için AK Partili olma-
ya gerek yok. Bundan gururlanmak için 
sağcı-solcu, milliyetçi-sosyalist olmaya ge-
rek yok. Orada, bu milletin her bir ferdini 
gururlandıracak bir manzara yaşandı ve 
yaşanmaya devam ediyor. Hani güzel bir 
söz var; Beddua değil, dua olarak söylenen 
bir söz var: Kör olasın demiyorum, kör 
olma da gör beni... İşte birilerine verile-
cek en büyük ceza, öyle zannediyorum ki 
görmek, ama hissedememek... 2002 önce-
sinde yollara düşmeyenler, Anadolu’nun 
Trakya’nın yollarını, şehirlerini, köylerini 
görme tenezzülünde bulunmayanlar, gayet 
tabiidir ki bugün yaşanan değişimi gör-
mezler, göremezler. Bırakın 2002 öncesini, 
2010 öncesinde, Genel Başkan oluncaya 
kadar halkla, ülkeyle, ülkenin gerçekleriyle 
irtibatı olmayanlar, Türkiye’nin nasıl bir 

değişim ve dönüşümün içinden geçtiğini 
hissedemezler.

Aynı şeyi sizler Denizli’de bizzat yaşadı-
nız... Buraya da geldiler, burada da gör-
meden, hissetmeden açıklamalar yapıp 
gittiler. Bakın, TÜİK’in ve Denizli Sanayi 
Odası’nın sadece iki göstergesini bura-
da sizlerle paylaşmak isterim: 2002’de, 
Denizli’den dünyaya yapılan ihracat, 680 
milyon dolar... 2010 yılında Denizli’den 
yapılan ihracat, 2 milyar 128 milyon dolar. 
3 Katı... 2010 yılında, kriz öncesi ihracat 
rakamını, 2008’deki 2 milyar 197 milyon 
dolar rakamını neredeyse yakaladınız. Ara-
daki fark sadece 69 milyon dolar. Sigortalı 
çalışan sayısına bakıyoruz... Tekstilde, evet, 
düşüş var: 55 bin kişiden, 39 bin kişiye ge-
rilemiş. Ama toplam sigortalı sayısına bak-
tığınızda, 2002’de 108 bin kişi, 2010 yılı 
Eylül itibariyle 150 bin kişi... Denizli’de, ih-
racatta tekstilin ağırlığı, doğalgaz tüketimi, 
elektrik tüketimi, küresel kriz dönemi ön-
cesine dönerek o istikrarlı noktaya yeniden 
ulaşıyor. Bireysel ve ticari kredilerde her 
yıl katlanarak artan bir seyir görüyoruz.

Bunlar Denizli Sanayi Odası’nın, TÜİK’in 
verileri.. .  Hiç kimse Türkiye’nin res-
mi verilerine de kulp takmasın. Zira, 
TÜİK’in, Merkez Bankası’nın, Hazine’nin, 
Maliye’nin verileri, geçmişe kıyasla bugün 
çok daha güvenilir ve artık uluslararası 
standartlarda, dünyanın da güvendiği, 
itibar ettiği veriler. Diğer taraftan, kamu 
yatırımlarına bakıyoruz, yine çok farklı 
bir Denizli var... 8 yılda 1.886 yeni ders-
lik yapılmış. Okullara 12 bin bilgisayar 
gönderilmiş. Pamukkale Üniversitesi’ne 1 
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fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yükseko-
kulu ve 12 araştırma uygulama merkezi 
kazandırılmış. Yurt kapasitesi, odalardaki 
yatak sayısı azaltıldığı halde, toplamda 
1.000 kişi artmış. Merkezde, ilçelerde yeni 
hastaneler, sağlık ocakları yapılmış; uzman 
hekim sayısı 119’dan 290’a çıkmış, ambu-
lans sayısı 14’ten 36’ya yükselmiş. 2002 
yılına kadar, 79 yılda Denizli’de sadece 67 
kilometre bölünmüş yol yapılmış iken biz 
buna sekiz yılda tam 171 kilometre daha 
ekledik. Denizli Çardak Havaalanı yolcu 
trafiğinde 2002 yılında 34 bin 600 olan 
yolcu sayısı yüzde 335 artışla 2009 yılında 
150 bin 780’e yükselmiş. Denizli Sanayisi, 
Denizli’nin konutları 2005’te doğalgazla 
tanışmış. 8 yılda DSİ yatırımlarının tutarı 
537 milyon TL olmuş, yani yarım katrilyo-
nu aşmış. Aynı şekilde 8 yılda yarım katril-
yonun üzerinde, 562 milyon lira tarımsal 
destek verilmiş.

Gerçek ortada, rakamlar ortada... Ama de-
dim ya, görmeye göz, sezmeye öz gerek... 
Denizli’ye gelip de, olumsuz, karamsar, 
kötümser bir tablo çizenler, eminim ki 
Denizli’de olduklarının farkında dahi de-
ğillerdi; kendilerini yine başka bir ülkede, 
başka bir şehirde, rüya âleminde görüyor-
lardı. Bu vesileyle bu rakamların ortaya 
çıkmasında emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyorum. Burada Türkiye eko-
nomisine ilişkin bir kaç rakamı da sizlerle 
paylaşmak isterim: Türkiye genelinde oto-
mobil satışı 2002 yılında 96 bin adet iken, 
2010’da rekor kırıldı ve 510 bin adet oto-
mobil satıldı. Buzdolabı satışı aynı şekilde 
yüksek seyrediyor. 2002’nin tamamında 
1 milyon 88 bin adet buzdolabı satılmıştı, 

2010 yılında, 2009’dan da fazla, 1 milyon 
933 bin adet buzdolabı satışı gerçekleşti. 
Çamaşır makinesi satışı: 2002’de 824 bin, 
2010’da 1 milyon 587 bin. 2002’de kulla-
nılan toplam kredi miktarı 32 milyar lira, 
şu anda tam 417 milyar lira. Devlet, 2002 
yılında iç piyasadan sadece 9.4 ay vadeyle 
borç alabiliyordu; şu anda rekor seviyede-
yiz, 44 ay vadeyle borçlanmak mümkün 
hale geldi. Dolar cinsi borçlanmanın vadesi 
7 ayken şu anda 20.6 ay. 2002’de her 100 
liranın 63 lirası faize giderken, şu anda 
sadece 7 lirası gidiyor ve faiz oranı yüzde 
6.86 oranıyla en düşük seviyesini gördü. 
Enf lasyon aynı şekilde son 42 yılın en 
düşük oranına, yüzde 6.4’e geriledi. 23.5 
milyar dolardan devraldığımız IMF borcu 
şu anda 5.7 milyar TL. Merkez Bankası’nı 
27 milyar dolar rezervle devraldık, şu anda 
rezervimiz 81.5 milyar dolar.

Fark bu değerli arkadaşlarım... Fark, kıyas 
dahi kabul etmeyecek derecede ortada. 
Ben burada samimiyetle şunu da söylü-
yorum... Biz, ekonomide bir yandan tarihi 
seviyelere ulaşırken, rekorlar kırarken, 
Türkiye’yi istikrarla, güvenle büyütürken, 
biliyorsunuz bir yandan da 8 yıl boyunca 
demokrasi mücadelesi verdik, çetelere, 
mafyaya karşı mücadele verdik, hukuk-
suzluğa karşı mücadele verdik. Türkiye’yi 
bölgesinde, dünyada itibarlı bir ülke 
konumuna yükseltirken, aynı zamanda 
yalana, iftiraya, karalama kampanyalarına 
karşı mücadele verdik. Emin olun, kuyu 
kazan, Türkiye’yi paçasından tutup aşağı 
çeken, AK Parti kaybetsin de Türkiye’ye ne 
olursa olsun anlayışı içinde bir muhalefet 
olmasaydı, Türkiye bugün belki daha farklı 
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bir yerde olabilirdi. Eğer, ufku, vizyonu, 
planı, projesi olan bir muhalefet olsaydı, 
Türkiye’nin en azından demokrasisi bugün 
farklı bir yerde olurdu.

Düşünebiliyor musunuz; Ana Muhalefet 
Partisi’nin, CHP’nin sicili, darbeleri al-
kışlamaktan, darbelere çanak tutmaktan 
dolayı bozuk. Yine aynı CHP, bugün, 2011 
yılında, sorumsuzca, insafsızca, halkı gale-
yana getirmekten, halkı sokağa dökmekten 
bahsedebiliyor; sokak sokak direnişi, yani 
eşkiyalığı teşvik edebiliyor. İşte biz, böyle 
bir muhalefete, böyle bir zihniyete rağmen 
Türkiye’yi bu seviyelere taşıdık. Demok-
rasiyi alenen tehdit eden, hukuku alenen 
çiğneyen, sandık yoluyla değil, zorbalık yo-
luyla; seçim yoluyla değil, eşkiyalık yoluyla 
iktidara gelme sevdası içinde bulunan bir 
Ana Muhalefet Partisi...

Biz 8 yıl boyunca olduğu gibi, bundan 
sonra da bu tahriklere gelmeyecek, bu 
tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Biz her za-
man milletimize güvendik, milletimizin 
engin ferasetine inandık. Birileri görmese 
de, birileri istemese de, hazzetmese de, 
biz Büyük Türkiye hayalini bir gerçeğe 
dönüştürmek için gece gündüz çalışma-
ya devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik 
Allah’tan, destek ve hayır duası sizden... 
Ben bu temennilerle sözlerime son verir-
ken, bir kez daha bu buluşmayı sağlayan, 
Denizli Sanayi Odası’na ve AK Parti Denizli 
İl Teşkilatına teşekkür ediyorum. Yarın, 
açılış coşkusunu hep birlikte paylaşmak 
dileğiyle, hepinize hayırlı akşamlar diliyor, 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun, 
varolun, Allah’a emanet olun...
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Çok değerli kaymakamlar, değerli kardeş-
lerim... Sizleri sevgiyle selamlıyor; tek tek 
her birinize görev yerlerinizde üstün başa-
rılar diliyorum.

Son derece nitelikli bir eğitim sürecinin ar-
dından görev yerlerinize gidecek ve inanı-
yorum ki üstlendiğiniz o kutsal emanetin 
hakkını en iyi şekilde vereceksiniz. Görev 
yapacağınız ilçelere, asla ve asla uzak, ya-
kın, küçük, büyük, gelişmiş, geri kalmış 

ayrımı yapmamanızı sizlerden önemle 
rica ediyorum. Her biriniz, eşit derecede 
önemli bir göreve atanıyorsunuz; atandığı-
nız ilçeler kutsal vatan toprağıdır, hizmet 
vereceğiniz insanlar yüce milletimizdir. 

Biz maalesef yıllar boyunca şunu yaşadık: 
Bazı illerimize, bazı ilçelerimize atanan 
kamu görevlileri, daha o yerleşim birimine 
ayağını basar basmaz geri dönmenin çare-
lerini aramaya başladılar. İnanın, o kamu 

Ankara | 16 Şubat 2011 

Yeni Atanan Kaymakamları Kabul
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görevlileri, geri dönmek için sarf ettiği 
enerjiyi, orada hizmet için sarf etseydi, o 
ilçelerimizin, illerimizin durumu belki de 
bugünkünden çok farklı olurdu. İşte ben, 
ilçelerimizdeki en yüksek idareci konu-
munda olan siz kaymakamlarımızdan, bu 
noktada özveri bekliyor, bu tabloyu tersine 
çevirmenizi sizlerden özellikle rica ediyo-
rum. Eğer, kalbinde, atandığı makamdan 
dolayı, atandığı ilçeden dolayı en küçük 
bir endişe, bir isteksizlik hisseden kardeşi-
miz varsa, bu endişeyi, bu isteksizliği eni-
ne boyuna sorgulamasını, yeniden gözden 
geçirmesini istiyorum.

Değerli kardeşlerim...

İnsanımıza hizmet etmek, onların dert-
lerine derman olmak, şehirlerimizin 
kalkınmasına katkıda bulunmak büyük 
bir misyondur, manevi sorumluluğu yük-
sek önemli bir görevdir. Ben sizlerden 
bu misyonun farkında olarak öncü roller 
üstlenmenizi istiyorum. Sadece rutin 
işleri yürütmek değil, bulunduğunuz 
ilçelerin görünümünü, konumunu, gidi-
şatını değiştirecek hayati müdahalelerde, 
yönlendirmelerde bulunmanızı istiyorum. 
Modern yöneticilik, şehri bir bütün olarak 
algılamayı, ticaretiyle, sanayisiyle, yatı-
rımlarıyla, kültür sanatıyla, turizmiyle bir 
bütün olarak değerlendirmeyi gerektiri-
yor. Sizler, bu anlayışla, bu inançla görev 
yerlerinize gitmelisiniz.

Bakın bizim çok köklü bir devlet gele-
neğimiz var. Bu köklü ve kadim devlet 
geleneği içinde, maalesef yüzyılların yıp-
ratıcı etkisiyle bazı kötü geleneklerin, kötü 

alışkanlıkların da oluştuğunu görüyoruz. 
Bazı kamu görevlileri, atandıkları yerde, 
kelimenin tam anlamıyla, etliye sütlüye 
dokunmadan, idare-i maslahatla, hiç bir 
risk almadan, hiç bir konuda elini taşın al-
tına koymadan görev süresini tamamlama-
yı bir başarı addediyor. Riskinden korkup 
sorunlara el atmıyor; riskinden korkup, 
çözümleri uygulamıyor. Sonuçta girişim 
olmuyor, adım atılmıyor, şehirler de olum-
lu bir dönüşüm yaşayamıyor. 

Bugünün Türkiye’sinde bizim artık bu 
anlayışı, bu yaklaşımı aşmamız, sürekli 
proaktif olmamız, cesaretle her sorunun, 
her meselenin üzerine gitmemiz gereki-
yor. Bugün en kenar, en uzak ilçeye atanan, 
bundan dolayı da kaygı duyan kaymakam 
kardeşimiz, orada görevini tamamladığın-
da, yerine gelecek kişiye çok farklı bir ilçe, 
yerine gelen kaymakamın koşarak gelece-
ği bir ilçe bırakmalı, hedef bu olmalıdır.

Türkiye dünya ölçeğinde rekor düzeyde 
büyürken, Türkiye’nin itibarı artarken, 
Türkiye’nin bölgesel, küresel güç ve etkisi 
derinleşirken, ilçelerimizin kendi kaderi-
ne terkedilmiş olmasını, hala 21’inci yüzyı-
lın gerisinde kalmış olmasını biz kabulle-
nemeyiz. Bu ülke sadece belli illeriyle, belli 
ilçeleriyle değil, 81 vilayetiyle, 892 ilçesiy-
le, tüm köyleri, hatta yaylaları, mezralarıy-
la eş zamanlı büyümek, 74 milyonun her 
birinin hissedeceği bir kalkınma sürecini 
başarıyla yürütmek durumundadır. İşte 
onun için sizlerden, görev yaptığınız yer-
lerde büyük Türkiye vizyonuyla, büyüyen 
Türkiye hedefiyle çalışmanızı bekliyoruz. 
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Elbette gelenekten, tecrübeden, biri-
kimden istifade ederken, modern idare 
anlayışını, demokratik katılımı, evrensel 
değerleri de gözetmenizi; yerel ile küresel 
arasında dengeli bir idare anlayışını tesis 
etmenizi arzuluyoruz. Sizler, mesai saati 
olmayan, mesai mefhumu olmayan devlet 
memurları olarak çalışmak zorundasınız. 
Tabii ki kendinize ve ailenize vakit ayıra-
caksınız. Ama görevin, hizmetin, halkımızı 
memnun etme gayesinin kişisel hayatı-
nızdan bile önce geldiğini her an hatırda 
tutmanızı istiyorum.

Vatandaşla ilişkilerde her zaman önce “va-
tandaşın hakları” aklınıza gelsin. Lütfen, 
öncelikle yetkilerinizi değil, görevlerinizi 
hatırlayın, sorumluluklarınızı aklınızda 
tutun. Ben, mazeretlere sığınmayaca-
ğınıza, imkânsızlıkları bahane etmeye-
ceğinize, imkânları kendiniz oluşturup 
yönettiğiniz her bir ilçenin çehresini köklü 
şekilde değiştireceğinize yürekten inanı-
yorum. İlçenin ileri gelenleriyle samimi 
iletişim içinde olun. İlçenin sivil toplum 
örgütleriyle, kanaat önderleriyle sağlıklı 
iletişim kanalları tesis edin. Her konuda 
öncü olmaya, lider olmaya, çözüm üreten, 
hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşmak 
için samimi mücadele eden olmaya lütfen 
özen gösterin.

Bu ülke ve bu millet, bürokratik süreçlerin 
içinde, işlemlerin içinde kaybolup giden 
yöneticiler değil, sonuç odaklı çalışan, 
gerektiğinde ayağına çizmeleri giyen, 
gerektiğinde eline kazmayı küreği alıp 
bizzat çalışan idareciler istiyor. Görev 
süreniz dolduğunda, o ilçeden ayrılırken 

isminiz yadigâr kalsın. Arkanızdan, “Öyle 
bir kaymakam geldi ki, onun döneminde 
ilçenin kaderi değişti, görünümü, manza-
rası değişti” denilsin. Her birinizin bunu 
başaracak yeteneğe, iradeye, güce sahip 
olduğunuzu biliyorum.

Bizler, devlet ile milleti farklı konumlara 
yerleştiren, devlet ile millet arasında du-
varlar ören bir anlayış içinde olamayız. 
Tam tersine, geçmişte bu yönde oluşmuş 
algıyı değiştirmek, devlet-millet kay-
naşmasını azami derecede pekiştirmek 
zorundayız. Benim her bir vatandaşım, 
zor zamanında devletin tüm imkanlarıyla 
yanında olduğunu bilecek, bunu hissede-
cek. Devletin şefkatli, merhametli, adaletli, 
gülümseyen yüzü, sıcak eli olmalısınız. An-
cak bu şekilde devlet-millet kaynaşmasını 
daha ileri noktalara taşıyabiliriz.

Sizler oralara devletin asık suratını, oto-
ritesini göstermek üzere değil, şefkatini, 
merhametini, kucaklayıcılığını göstermek 
için gidiyorsunuz. Onun için diyorum 
ki… İhtiyacı olan vatandaş gelip sizi bul-
mayacak, ondan önce gidip siz onu bu-
lacaksınız. Her gece sokaklara çıkıp, kış 
günlerinde nerede baca tütmüyor, akşam 
saatlerinde kimin mutfağının ışığı yanmı-
yor, sabah saatlerinde okula giden hangi 
çocuğun paltosu yok, ayakkabısı yok… 
Bunu siz tespit edeceksiniz. Kimse bundan 
dolayı bir kompleks hissetmesin, kimse 
de bu noktada yapılan eleştirilere kulak 
asmasın. Halktan kopuk, sorunlardan 
kopuk, esnaftan, işadamından, köylüden, 
çiftçiden kopuk idareci anlayışı artık çağın 
dışında kalmıştır. 
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Sizin nezdinizde, dolayısıyla devlet nez-
dinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 
kimliği altındaki her bir vatandaş eşit 
haklara sahiptir ve birinci sınıf vatandaş-
tır. Farklı etnik kökenlere sahip olabilirler, 
farklı inanç gruplarına dâhil olabilirler, 
farklı ekonomik gelir grubunda bulunabi-
lirler… Sizin önünüze geldiğinde ya da siz 
onlara gittiğinizde onlar sadece ve sadece 
Türkiye Cumhuriyeti’nin birer vatanda-
şıdır ve önce insandır. Onların Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşı 
olduğunu hissettirecek olan da yine bizzat 
sizlersiniz. Onun için adaletten, hak ve hu-
kuktan lütfen taviz vermeyin, taviz veril-
mesine de lütfen müsamaha göstermeyin.

Ben, ilçelerimizi değiştireceğinize, bu yolla 
Türkiye’yi değiştirebileceğinize gönülden 
inanıyorum. Allah yar ve yardımcınız ol-
sun diyorum. Görev yerlerinizde hepinize 
sonsuz başarılar diliyor, Allah utandırma-
sın diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyor, yolunuz, bahtınız açık olsun, 
kalın sağlıcakla diyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Sizlerin de bütün dünya ile birlikte yakın-
dan takip ettiğiniz gibi bölgemizde önemli 
gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı 
tarihi bir süreçten geçiyoruz. Tunus’ta 
başlayan, ardından Mısır’da devam eden 
ve diğer bölge ülkelerine sirayet eden 
olaylar bölgede büyük bir değişimin haya-
ta geçtiğini gösteriyor. Bu dost ve kardeş 
ülkelerde yaşanan olayların ortak noktası 
halkın daha fazla özgürlük, daha fazla ada-
let, daha hakça bir paylaşım talepleridir. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu dost 
ve kardeş ülkelerde de halk iradesinin gös-
terdiği istikameti yegâne doğru istikamet 
olarak kabul ediyoruz. 

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” 
sözünü kendine şiar etmiş bir millet olarak 
bundan başka bir tavır ortaya koymamız 
zaten düşünülemez. O nedenle, milletimiz, 
geçmişte yaşanan her kritik dönemde de-
mokrasiyi yeniden güçlendirme, ülkesine 
ve geleceğine sahip çıkma iradesini en güç-
lü şekilde ortaya koymuştur. O nedenle, 
Türkiye demokrasisiyle, güçlü ekonomisiy-
le, dünya meseleleri hakkındaki barışçı ve 

aktif politikalarıyla, ülkesine ve geleceğine 
sahip çıkma azmindeki bütün halklar için 
bir örnektir. Geleceğine umutla bakabile-
cekleri bir ülke inşa etmek üzere yola çıkan 
halkların ilham kaynağı Türkiye’dir. Bunu 
gururla ve mutlulukla ifade ediyorum.

Aziz vatandaşlarım… Biz hiçbir ülkenin 
iç işlerine karışmak gibi bir eğilim içinde 
değiliz. Biz milletimiz için ne istiyorsak, 
bütün dünya milletleri için de onu istiyo-
ruz. Halkın iradesi diyorsak, hak ve özgür-
lükler diyorsak, eşitlik ve adalet diyorsak, 
bunu sadece kendi toplumumuz için değil, 
bütün toplumlar için dile getiriyoruz. Hu-
zur ve istikrarı sadece kendi ülkemiz için 
değil, bölgemizdeki ve dünyadaki bütün 
ülkeler için istiyoruz.

Çünkü şu gerçeğin farkındayız; dünya 
artık eski dünya değil… Ülkeler arasında 
aşılmaz duvarlar yok, toplumlar arasında 
geçilmez uçurumlar yok. Eğer küresel 
barıştan söz edeceksek, bütün halkların, 
bütün toplumların, bütün yönetimlerin 
bu ideali sahiplenmesi lazım. Hiçbir yöne-
timin basit menfaat hesaplarıyla halkını 
uluslararası toplumdan tecrit etmek gibi 
bir hakkı yok, olmamalı… Hiçbir yöneti-

Ankara | 28 Şubat 2011 

Ulusa Sesleniş



353

Yeni Türkiye Vizyonu | Efendi Değil Hizmetkar Olmak-6

min hukuksuzluktan hukuk icat etmek 
gibi bir lüksü yok, olmamalı… Bugün dün-
yanın çatışma noktalarına bakıldığında bu 
acı gerçek bütün çıplaklığıyla görülecektir. 
Bu bakımdan bölgemizde esen değişim 
rüzgârlarının, yaşanan bütün sıkıntı ve 
sancılarına rağmen, inşallah hayırlı sonuç-
lar doğuracağına inanıyor, bunu temenni 
ediyoruz.

Değerli vatandaşlarım… Bütün dost ve 
kardeş ülkelerde demokratik işleyişin sağ-
lanmasını, yönetimlerle halklar arasındaki 
çatışmaların giderilerek huzur ve istikra-
rın sağlanmasını diliyoruz. Bu noktada 
ülke olarak üstümüze düşecek her türlü 
katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu da 
her zeminde ifade ediyoruz. Bu konuyu 
kapatmadan önce şu önemli hususu da 
sözlerime ilave etmek isterim… Bildiği-
niz gibi, bugün çeşitli sebeplerle kamu 
otoritesinin zaafa uğradığı bu ülkelerde 
yaşayan vatandaşlarımız da var. Olayla-
rın yaşandığı ve yer yer can güvenliğinin 
kaybolduğu bu bölgelerde bulunan vatan-
daşlarımızın Türkiye’ye intikali için bütün 
imkânlarımızı seferber ediyoruz. Devle-
timiz ilgili bütün kurumlarıyla konunun 
takipçisidir, gereken her şey yapılmıştır, 
yapılmaktadır. Libya’da olayların başladığı 
andan itibaren, Dışişleri Bakanlığımızda 
bir kriz masası oluşturarak, vatandaşları-
mızın tahliyesi için çalışmalara başladık. 
Dışişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, 
Genel Kurmay Başkanlığı, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Mü-
dürlüğü, Denizcilik Müsteşarlığı, Kızılay, 
hatta İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, 
ilgili tüm kuruluşlarımız şu anda teyakkuz 

halindeler ve tahliye çalışmalarını yürütü-
yorlar. 

Sadece havayoluyla değil, kara ve deniz 
yoluyla da vatandaşlarımıza ulaştık. 
Havalanlarının hizmet veremiyor olma-
sından dolayı uçaklarımızın inemediği 
durumlarda sahip olduğumuz en hızlı 
feribotlar olan İstanbul Deniz Otobüsleri-
nin iki feribotunu devreye soktuk. Deniz 
Kuvvetlerimize ait fırkateynler, özel sek-
töre ait gemiler de tahliye çalışmalarında 
görev alıyor. Dışişleri Bakanlığımız, Dış 
Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanlığımız 
işadamlarımızla, işçilerimizle, yakınlarıyla 
sürekli irtibat halinde. Kızılay, aynı şekilde, 
gerek Libya’da, gerek yolculuk esnasında 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Libya’da, Trablus’taki Büyükelçiliğimizi 
ve Bingazi’deki Başkonsolosluğumuzu, 
tahliye çalışmalarını daha etkin şekilde yü-
rütebilmeleri için ilave personelle takviye 
ettik. Bu vesileyle, Dışişleri Bakanlığımızın 
Libya’daki ve Türkiye’deki personelini de, 
tahliye çalışmalarında gösterdikleri özve-
rili çabalardan dolayı ayrıca kutluyorum. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Bölgemizde yaşanan bütün bu olaylar, 
sahip olduğumuz huzur ve istikrar ortamı-
nın bizim için ne kadar önemli, ne kadar 
değerli olduğunu bize bir kere daha göster-
di. Türkiye’nin son yıllarda demokraside, 
ekonomide, sanayide, tarımda ve hayatın 
her alanında elde ettiği bütün kazanımla-
rın temelinde bu huzur ve istikrar ortamı 
vardır. Türkiye bugün bütün dünyayı 
şaşırtan bir dinamizm içinde büyüyor, ge-
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lişiyor ve kalkınıyorsa bunu hiç kuşku yok 
ki geleceğine umutla bakan insanlarına 
borçludur. Koyduğumuz bütün hedef-
leri sizlerin ülkenize olan bağlılığınıza, 
inancınıza, ortaya koyduğunuz fedakârca 
gayretlere güvenerek koyduk, koyuyoruz. 
Türkiye birkaç yıla sığdırdığı bu önemli 
atılımı toplumsal sinerjiyi en üst seviyede 
yakalayarak gerçekleştirmiştir.

Dünyanın büyük ekonomik sarsıntılar 
yaşadığı, ülke ekonomilerinin büyük bir 
kısmının küçüldüğü bir dönemde bizim 
ülke olarak büyümeye devam edişimizin 
sırrı da buradadır. Bugün birçok ülkeden 
ekonomik anlamda kara haberler gelirken, 
biz iyi haberler almaya devam ediyoruz. 
2010 yılını hedeflenenin altında bir enf-
lasyon oranıyla tamamladık. 2011 yılına 
ait ilk veriler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor 
ve enflasyondan, dış ticaretten yine güzel 
haberler geliyor. TİM verilerine göre ih-
racatımız Ocak ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 23 oranında artmış 
durumda… Sadece Ocak ayı ihracatı 9 
milyar 655 milyon dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Bu rakam 2008 yılından sonraki 
en yüksek ihracat rakamı… Bu rakamın 
içinde bizi çok sevindiren bir başka güzel 
nokta var, onu da sizlerle paylaşmak isti-
yorum… Ocak ayında Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizden yapılan ihracat rekor bir 
seviyeye ulaşarak 500 milyon dolar oldu. 
Geçen yıla göre bu bölgemizden yapılan 
ihracatta yüzde 45’lik bir artış var. Bu da 
gösteriyor ki, Türkiye’nin kalkınma ala-
nında, üretim alanında en sıkıntılı olduğu 
bölgelerimizde de bugün bir iyileşme, bir 
canlanma yaşanmaktadır. İnşallah bunun 

devamı daha da güzel gelecek, ülkemizin 
dört bir köşesinden daha nice güzel haber-
ler alacağız.

Aziz vatandaşlarım… Biz Cumhuriyeti-
mizin 100. Kuruluş yıldönümünü kut-
layacağımız 2023 yılı için hedeflerimizi 
belirlerken işte Türkiye’nin bu büyük 
dinamizmine güveniyoruz. Türkiye 2002 
yılından bu yana ortaya koyduğu büyük 
değişimle; bu güce, bu enerjiye, bu potan-
siyele fazlasıyla sahip olduğunu gösterdi. 
Türkiye bugün dünyanın en büyük 17. eko-
nomisi konumuna yükselmiş durumda… 
Bunu başardıysak daha iyisini de başarırız. 
2023’te hedefimiz ekonomide ilk on ülke 
arasında yerimizi almaktır, inşallah bunu 
da başaracağız. Kişi başına milli geliri 25 
bin dolar seviyesine çıkaracağız. İhracatı 
500 milyar dolara, dış ticaret hacmini 1 
trilyon dolara yükseltmek için çalışacağız. 
İstihdam oranını 10 puan artırarak çalışan 
nüfusumuzu 30 milyona kadar yükseltme-
ye gayret edeceğiz. İşsizlik oranını Türkiye 
genelinde inşallah yüzde 5’lere kadar geri-
leteceğiz.

Artık bu uzun vadeli hesapları yapmak, bu 
uzun vadeli hedefleri koymak durumunda-
yız. Çünkü Türkiye artık günübirlik hesap-
larla durumun idare edilebileceği bir ülke 
değil… Herkes konumunun hakkını ver-
mek, hesabını iyi yapmak zorunda… Hü-
kümet olarak bu sorumlulukla, bu gerek-
lilikle hareket ediyoruz. Bu yüzden 2023 
yılının Türkiye’si için bugünden hedefler 
koyuyoruz. Hepimiz daha mutlu, daha mü-
reffeh bir Türkiye hayal ediyoruz. Hayal 
ediyoruz ama asla hayalci değiliz; millet 
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olarak bütün hedeflerimizi yakalayacak 
potansiyele fazlasıyla sahip olduğumuzu 
geçen sekiz buçuk yıllık sürede ispat ettik.

Sevgili vatandaşlarım… 

Sizlerle her ay bu ekranlar aracılığı ile bir 
araya geliyor, Türkiye’nin aldığı mesafele-
ri, kaydettiği gelişmeleri sizlerle paylaşı-
yorum. Her yeni ayı aydınlık bir Türkiye 
için çıktığımız yolculuğun bir adımı ola-
rak görüyor, buna inanıyorum. Uzun bir 
yoldan bugünlere geldik, büyük bedeller 
ödeyerek geldik. Bugünün kazanımlarını 
sürekli hale getirmek, huzur ve istikrarı-
mızın değerini bilmek mecburiyetindeyiz. 
Türkiye nerelerden bugünlere geldi, bunu 
unutmamalıyız. 

Bakınız bundan daha on yıl önce, tarihinin 
en ağır krizini yaşıyordu bu ülke… Yaşanan 
siyasi çalkantılar, ekonominin adeta dibe 
vurmasına yol açmış, ülke iflasın eşiğine 
gelmişti. Bu kahırlı günleri hep birlikte 
yaşamadık mı? Ülkemizin içine düştüğü 
çaresizliğe hep birlikte üzülmedik mi? Si-
yasilerin sorumsuzca hal ve tavırları sebe-
biyle her şey tepetaklak gitmedi mi? Sade-
ce birkaç gün içinde 675 bin lira olan dolar 
kuru 1 milyon 470 bin liraya ulaştı. 2001 
krizi öncesinde yüzde 39’larda olan enf-
lasyon, kriz sonrasında yüzde 68.5’a kadar 
yükseldi. Devlet iç borçlanma senedinin 
faiz oranı yüzde 36.2’den yüzde 100’e çıktı. 
Gecelik faiz oranları yüzde 7500’e kadar 
fırladı. Merkez Bankasının döviz rezervi 
26 milyar dolardan 16 milyar dolara düştü. 
Devalüasyonun hemen öncesinde Merkez 
Bankası’ndan tam 5.4 milyar dolar düşük 

kurdan çekim yapıldı. Ne oldu o para? Biri-
lerine peşkeş çekildi. Fona devredilen ban-
kaların millete maliyeti 46 milyar dolar 
oldu. Ülkemizin dünyadaki imajı, kredibi-
litesi, güvenilirliği hepimizin içini acıtacak 
bir haldeydi. İnsanımızın Türkiye’nin gele-
ceğinden umudu kalmamıştı, gençlerimiz 
ülkelerini terk etmek istiyorlardı.

Bugünün Türkiye’si şükürler olsun ki o 
günlerin Türkiye’sine hiç benzemiyor. 
Bugün yediden yetmişe her insanımızın 
umutları, hayalleri, gelecekten beklentileri 
var. O günlerde yurt dışına çıkan insanla-
rımız kimliklerini açıklamaktan adeta uta-
nıyorlardı, bugün dünyanın her ülkesinde 
gururla dolaşıyorlar. Ekonomide rekor üs-
tüne rekor kırılıyor, yaşanan büyük küre-
sel krizden alnının akıyla çıkan, büyüyerek 
çıkan birkaç ülkeden biri Türkiye… İnşal-
lah bir daha o karanlık günlere dönmeye-
ceğiz, huzur ve istikrarımızı koruyarak her 
geçen gün başardıklarımızın üstüne yeni 
başarılar koyacağız.

Aziz vatandaşlarım… 

O günlerde hatırlayınız fabrikalar, işlet-
meler, ticarethaneler ardı ardına kepenk 
indiriyordu, yatırımlar düşme noktasın-
daydı. Bugün bir vilayetimize gittiğimiz-
de onlarca tesisi, yatırımı tek bir törenle 
açıyoruz. Mesela bu ay bunun bir örneğini 
Sakarya’da yaşadık. Tek bir törenle 54 ayrı 
tesisi, yatırımı hizmete açtık. Bu tesislerin 
maliyeti 212 milyon lirayı buluyor. Bunun 
içinde Serdivan’da belediye-özel sektör 
işbirliğiyle yaptırılan 50 bin metrekare bü-
yüklüğünde bir alışveriş merkezi var. Bu-
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nun içinde Sakarya merkezinde ve ilçele-
rinde yaptırılan anaokulları, ilkokullar ve 
liselerden oluşan tam 17 eğitim ocağımız, 
okulumuz var. Bu okullarımız Milli Eğitim 
Bakanlığımızın, TOKİ’nin ve hayırsever va-
tandaşlarımızın eserleri olarak yükseliyor, 
hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Yine 
açılışı yapılan bu 54 tesis arasında Büyük-
şehir Belediyemizin, ilçe belediyelerimizin 
yaptıkları yatırımlar var. Parklar, yol ve 
kavşak projeleri, KÖYDES projeleri, hizmet 
binaları, köprü, gölet ve kanalizasyon çalış-
malarıyla bölge insanının birçok sıkıntısı-
na bu yatırımlarla çare getirilmiş oluyor. 
Yine bu ay içinde İstanbul Başakşehir’de 
özel sektöre ait bir alışveriş merkezini hiz-
mete açtık. 14 bin metrekare alana kurulan 
bu alışveriş merkezinde 1500 insanımıza 
istihdam sağlanmış oluyor. Kamu yatırım-
larıyla, özel sektörümüzün yatırımlarıyla 
Türkiye müreffeh geleceğine yürüyor.

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye’nin başta bölge ülkeleri olmak 
üzere bütün ülkelerle barışı ve işbirliğini 
esas alan ilişkileri de gelişmeye devam 
ediyor. Bu ayın hemen başında yaptığımız 
ve geniş bir işadamları topluluğunun da 
katıldığı Kırgızistan ziyareti bunun güzel 
bir örneğini teşkil ediyor. Türkiye, bildi-
ğiniz gibi 1992 yılında bağımsızlığını ka-
zanan Kırgızistan’ı ilk tanıyan ülkelerden 
biri…1992 yılından sonraki süreçte ara-
mızdaki yakın tarihi ve kültürel bağların 
bir gereği olarak Kırgızistan’ın kalkınma-
sına katkıda bulunmayı görevimiz bildik. 
İşadamlarımız ve müteahhitlerimiz bu 
ülkeye yaptıkları yatırımlarla ülkenin ge-

lişmesinde önemli ivmeler kazandırdılar. 
Bugün Kırgızistan’da 30 civarında Türk 
firmasının yaklaşık 450 milyon dolarlık 
doğrudan yatırımı bulunuyor. Yine bu 
ülkede toplam değeri 350 milyon doları 
bulan çeşitli altyapı çalışmalarını da içeren 
pek çok kapsamlı proje müteahhitlerimiz 
tarafından üstlenilmiş durumda… Türkiye 
ve Kırgızistan arasındaki dış ticaret ilişki-
lerinde de umut verici gelişmeler yaşanı-
yor. 2002 yılında Kırgızistan’a ihracatımız 
sadece 42 milyon dolar seviyesindeydi.

Dünya ekonomisindeki olumsuz şartlara 
rağmen 2010 yılında 4 kat artışla 160 
milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaş-
mış durumdayız. Sizlerde mutlaka takip 
ettiniz; Kırgızistan’da geçen yıl sıkıntılı 
bir süreç yaşandı. Oş ve Celalabad şehirle-
rinde yaşanan olaylar ülkenin tamamını 
olumsuz şekilde etkiledi. Anayasa refe-
randumu ve ardından yapılan seçimlerle, 
bugün Kırgızistan bölgenin parlamenter 
demokrasiye sahip bir ülkesi olarak yolu-
na devam ediyor. Bütün bu süreç boyunca 
biz bütün imkânlarımızla dost ve kardeş 
Kırgızistan’ın yanında olduk, bundan son-
ra da olmaya devam edeceğiz. 

Bu kararlılığımızı Kırgızistan ziyaretimiz 
sırasında görüşme imkânı bulduğumuz 
Cumhurbaşkanı Sayın Otunbeyava, Başba-
kan Sayın Atambayev ve diğer yetkililere 
de ifade ettim. Şahsıma tevdi ettikleri 
Kırgız Devlet Nişanı’nı da ülkem ve mille-
tim adına büyük bir gururla orada teslim 
aldım. Yine bu ziyaretimiz sırasında iki 
ülke işadamlarının katılımıyla Türkiye 
Kırgızistan İş Forumu toplandı ve iki ülke 
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arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye yö-
nelik adımlar atıldı. Ardından, Türkiye’nin 
Kırgızistan’daki en büyük yatırımı olan 
Türkiye Kırgızistan Uluslararası Manas 
Üniversitesi’ni de ziyaret etme imkanı 
bulduk. Bu yoğun trafik içinde Türkiye’nin 
Bişkek Büyükelçiliği yeni hizmet binasının 
açılışını da gerçekleştirdik. Ayrıca Kırgızis-
tan’daki bazı siyasi parti temsilcileriyle ve 
özellikle de oradaki vatandaşlarımızla da 
görüşmelerimiz oldu. Son derece yararlı 
geçen bu ziyaretin, Türkiye-Kırgızistan 
ilişkilerinin ufkunu genişleteceğini ve her 
iki ülke için de çok hayırlı sonuçlar doğu-
racağını umut ediyorum.

Aziz vatandaşlarım… 

Yine bu ay içinde Türkiye-Suriye sınırında 
bir başka tarihi olayı gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadık. 6 Şubat günü, Hatay 
şehrimizde, Asi nehrinin kenarında Suri-
ye Başbakanı Sayın Itri’nin de katılımıyla 
Dostluk Barajı’nın temelini attık. Bu töre-
nin heyecanını Türk ve Suriye vatandaşları 
da bizimle birlikte yaşadılar. Bu baraj iki 
ülke arasında inşallah isminin hakkını ve-
ren bir dostluk köprüsü olacak. İki ülkeyi 
birbirinden ayıran sınırı teşkil eden Asi 
nehri, artık bu barajla iki ülkeyi, iki halkı 
kucaklaştıracak. Bu baraj tamamlandığın-
da inşallah iki ülke, üretilen elektriği pay-
laşacak, bu barajın suyundan ortak sulama 
yapılacak ve tarım arazileri bu ortak eserle 
taşkınlardan korunacak. Bu dev eser sade-
ce iki ülke için değil, dünya için de sembo-
lik değeri yüksek çok güzel, çok önemli bir 
yatırım aynı zamanda… 

Hatay’daki törenin hemen ardından 
Halep’e geçerek Suriye Devlet Başkanı 
Sayın Beşşar Esat’la da bir araya geldik. 
Bu buluşmada bölgedeki son gelişmeleri 
bütün boyutlarıyla değerlendirme imkanı 
bulduk. İki ülkenin bölgesel meselelerde 
fikir birliği içinde olması da bizi ayrıca 
mutlu etti. 

Sevgili vatandaşlarım… 

Başta da ifade ettiğim gibi Türkiye bölge-
sinde büyük bir değişim yaşanırken, huzur 
ve istikrarıyla, işleyen demokrasisiyle, 
gerçekleştirdiği ekonomik atılımla çevre-
sine bir ilham kaynağı oluyor. Ülke olarak 
doğru yolda ilerliyoruz ve bu gerçek, ya-
şanan her gelişmeyle bir kere daha teyid 
ediliyor, doğrulanıyor. Birliğimizi ve bera-
berliğimizi her zamankinden daha sağlam 
tutarak, ülkemizin bu gelişme çizgisinden 
rahatsız olanların, huzur ve istikrarımıza 
gölge düşürmek isteyenlerin oyunlarını 
da bozacağız. Ülkemizin geleceğini, istik-
rarsızlıktan medet uman karanlık zihin-
lere asla kurban vermeyeceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti, 100. Kuruluş yıldönümüne, 
bugünkü hedeflerinin tamamına, aydınlık 
bir ülke olarak ulaşacaktır, bundan hiçbir 
insanımızın şüphesi olmasın. Kendimize 
güvenmeye, ülkemize inanmaya her şart 
altında devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki 
Türkiye geleceğin en parlak yıldızlarından 
biri olacaktır. Allah’ın izniyle hepimiz bu 
gurur ve mutluluğu doyasıya yaşayacağız.

Bu umut ve inançla sözlerime son ve-
riyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.



Recep Tayyip ERDOĞAN
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