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Değerli kardeşlerim, Erdemli’nin erdemli 
insanları… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Sosyal boyutu olan hizmetler beni en çok 
sevindiren, en çok heyecanlandıran hiz-

metlerdir. Zira biliyorum ki, elle tutulur, 
gözle görülür hizmetler bu hizmetlerdir. 
Bir açık yarayı sarmak, bir insanın, bir 
ailenin mutluluğunu görmekten daha 
güzel ne olabilir. İşte bu yüzden sosyal 
politikalarımız gereği doğrudan hizmet 

Erdemli Belediyesi ile TOKİ 640 
Konut ve Mersin Üniversitesi 

Erdemli Meslek Yüksekokulu Hizmet 
Binasının Ortak Temel Atma Töreni

Mersin | 11 Şubat 2006
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üretiminden büyük mutluluk duyuyorum. 
Beni en çok mutlu eden faaliyetlerden biri 
de insanların ev sahibi olmasıdır. 

Biliyorum ki, ev sahibi olmak bir babanın, 
bir annenin, bir evladın en büyük hayali-
dir. İnsanları ev sahibi yapmaktan daha 
güzel ne olabilir? İşte bu anlayışla İstanbul 
Belediye başkanlığı günlerimden bu yana 
üzerinde en çok durduğum husus düzenli 
kentleşmenin gereği olarak vatandaşımızı 
ev sahibi yapmaktır. Bu benim en büyük 
rüyamdır. Allaha şükürler olsun gerçekleş-
tirdiğimiz istikrar ve güven ortamı saye-
sinde ülkemin her köşesinde şantiyeler bir 
bir yükselmektedir. İnşaat sektörümüzün 
motor gücü olan Toplu Konut faaliyetleri-
ne öncülük eden TOKİ’ye teşekkür ediyo-
rum. 

Gecekondu dönüşüm projeleriyle şehir-
lerimiz pırıl pırıl aydınlanıyor. Dar ge-
lirli vatandaşlarımız yoksul ve bakımsız 
gecekondulardan modern evlere, planlı 
mekanlara kavuşuyor. Şehirleri köy haline 
getiren gecekondu kirliliğinden kurtulu-
yoruz. Böylece yılların kördüğüm haline 
getirdiği, artık çözülmez zannedilen en 
önemli sosyal yaralarımız bir bir sarılıyor. 
Yüzbinlerce insanımız ev hayalini gerçek-
leştiriyor; biz de bu mutluluğu paylaşmak 
için her gün bir şehrimizde, bir ilçemizde 
oluyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün ülkemizde, gerek ekonomik açıdan 
gerekse sosyal etkileri bakımından, işsiz-
likten sonraki en önemli sorun, plansız 

şehirleşme ve kaçak yapılaşma sorunudur. 
Bilindiği gibi, 1950’li yıllardan itibaren 
başlayan sanayileşme ve buna bağlı olarak 
artan şehirlere göç, konut ve yerleşme so-
rununu ülkemizin ana meselesi haline ge-
tirmiştir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir 
gibi büyük şehirlerimizin etrafını saran 
gecekondu dokusu, daha sonra kaçak yapı-
laşma olarak kendini göstermiş ve içinden 
çıkılamaz bir boyut kazanmıştır. 

Acil Eylem Planından itibaren Hükümeti-
miz, bu sorunların farkında olarak planlı 
kentleşme ve konut üretimini birlikte 
ele almış, kapsamlı bir kentsel yenileme, 
gecekondu dönüşümü ve konut üretimi 
programını başlatmıştır. Hükümetimizin 
Acil Eylem Planı’nda, “Sosyal Politikalar” 
başlığı altında yer alan; 44. madde ile; 
yerel yönetimlerle işbirliği sağlanarak 
kentlerimizdeki gecekondulaşmanın ön-
lenmesi ve mevcut gecekondu alanlarının 
dönüştürülmesi, 45. madde ile de; dar ge-
lirlilerin kira öder gibi kısa sürede ev sahi-
bi olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. 

Şunu rahatlıkla, onurla ifade edeyim ki, 
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kentsel 
dönüşüm çalışması bizim dönemimizde 
başlatılmıştır. TOKİ’nin öncülüğünde 
yürüttüğümüz kentsel yenileme projesi, 
küçük-büyük bütün şehirlerimiz ve ülke-
mizin tamamı için büyük önem taşıyor. 
Türkiye’nin kentlerini bir bir dönüştürü-
yoruz. Türkiye, alt-yapı sorunları olmayan, 
depreme dayanıklı, uzun ömürlü, konut-
larla donatılıyor. 
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Hükümetimizin başlattığı “Planlı şehir-
leşme ve konut üretimi” programı kap-
samında bugün itibariyle; 78 il ve 168 
ilçede olmak üzere 421 şantiyede toplam 
156.891 konuta ulaşılmıştır. Bu başarı ger-
çek bir devrimdir. Bize muhalefet etmeye 
çalışanlar bu başarıyı hayal bile edemezler. 
Onların 20 yılda yaptıklarını biz altı ayda 
başardık. İşte sonuçlar ortada. Mukayeseyi 
siz yapın. TOKİ’nin gerçekleştirdiği konut 
sayısı 100 bini aşkın nüfuslu 7 şehre denk 
bir rakamdır. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar 
büyük kapsamlı bir şekilde, 66 belediye 
ile gecekondu dönüşüm protokolleri im-
zalanmış, 36 belediye ile 35.000 konutluk 
uygulama başlatılmıştır. Sosyal donatılar 
kapsamında 110 ilköğretim okulu ile 30 
lise olmak üzere 2840 derslik, 17 anao-
kulu, 7 kütüphane, 110 ticaret merkezi, 7 
hastane, 24 sağlık ocağı, 22 spor salonu, 
97 cami ihalesi gerçekleştirilmiş ve büyük 
kısmı başlatılmıştır. Tarımköy kapsamında 
6.500 konut projelendirilmiş, 11 köyde 
1.677 konutun inşaatı start almıştır. Bu 
uygulamalarla doğrudan ve dolaylı olmak 
üzere 600.000 kişilik istihdam sağlanmak-
tadır. 60.000 konut sosyal donatıları ve 
çevre düzenlemeleri ile birlikte bitirilme 
aşamasındadır. 

Önümüzdeki dönem için 350.000 konut-
luk projeksiyon yapılmış, 2006 sonuna 
kadar 200.000 konut, 2007 sonuna kadar 
250.000 konuta başlanmasına ve büyük 
kısmının tamamlanması hedeflenmiştir. 
Konut uygulamalarımızın en önemli ayağı-
nı kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri 

oluşturmaktadır. Özellikle niteliksiz, salaş 
yapıların ve gecekondu alanlarının mo-
dern kent alanlarına dönüşümüne büyük 
önem veriyoruz. Şehirlerimizin daha yaşa-
nabilir ve medeni bir vasfa kavuşması için 
var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyor; 
Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.
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Değerli konuklar, sevgili Kahramanma-
raşlılar… Bugün bizi heyecanlandıran 
anlamlı bir vesileyle Kahramanmaraş’ta 
bulunuyoruz. Zira bugün yeniden millet 
oluşumuzun bir dönüm noktası, Maraş’ın 
kahraman olduğu günün yıldönümüdür. 
Biz, böylesine tarihi öneme sahip olan gün-
leri anlamına uygun olarak başarılarla, 
hizmetlerle kutluyor, yasak savan törenler 
düzenlemek yerine halkımızla ortak bir 

sevinci paylaştığımız adımlar atıyoruz. 
İşte bugün burada oluşumuz da bu anlayı-
şımızın eseridir. 

Aziz vatandaşlarım, sevgili Kahramanma-
raşlılar…

Ülkemizin enerji talebinin karşılanmasın-
da önemli bir rol üstlenecek olan Afşin-El-
bistan B Termik Santralının ve Baca Gazı 

Afşin-Elbistan B Termik 
Santrali Açılış Töreni

Kahramanmaraş | 12 Şubat 2006
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Kükürt Arıtma tesislerinin açılışı için ara-
nızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 

Ülkelerin gelişme düzeylerinin belirlen-
mesinde esas alınan temel göstergelerin 
başında elektrik enerjisi gelmektedir. Ül-
kelerin ekonomik kalkınma düzeylerine 
göre, enerji tüketim seviyeleri incelen-
diğinde, gelişmiş ülkelerdeki tüketimin 
ülkemizdeki tüketime nazaran 5-6 misli 
fazla olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 
kalkınma hızı, nüfus artışı, refah seviyesin-
deki artış ve tarım toplumundan endüstri 
toplumuna kayma biçimindeki yapısal de-
ğişimler sonucu, ülkemizin enerji ihtiyacı 
hızla artmaktadır. Güvenli bir ortamda, 
serbest piyasa ekonomisi içerisinde insanı-
mızın refah seviyesini yükseltecek kalkın-
mayı gerçekleştirmek hükümetimizin ana 
hedefi olmuştur. 

Biliyoruz ki, sağlıklı bir kalkınma da ancak 
bütün kesimlere yerinde, zamanında, ka-
liteli ve güvenilir enerjinin sağlanmasıyla 
gerçekleştirilebilir. Biz, milletimize en ra-
hat, en ucuz enerjiyi sağlamak için gerekli 
bütün düzenlemeleri yapmanın, projeleri 
yürürlüğe koymanın gayreti içindeyiz. 
Aynı zamanda, ülkemizin artan enerji ih-
tiyacını karşılamak üzere yaptığımız pro-
jelendirmelerde, çevre koşullarının korun-
ması ve kirliliğin oluşmaması için gereken 
önlemleri de alıyoruz. Toplum vicdanının 
çevre kirliliğine karşı olağanüstü derece-
de duyarlı olduğunu biliyoruz Yaptığımız 
her düzenlemede, ürettiğimiz her projede, 
toplumun vicdanını, milletimizin taleple-
rini, sivil toplum kuruluşlarımızın yapıcı 
eleştiri ve fikirlerini değerlendirmeye tabi 

tutuyoruz. Doğal çevreyi ihmal etmenin 
nelere mal olabileceği, yakın zamanda or-
taya çıkan salgınlarla, hastalıklarla kendi-
ni açıkça göstermiştir. 

Hiç kimse ekolojik dengeyi, çevre koşulla-
rını göz ardı etme lüksüne sahip değildir. 
Bu nedenle enerji üretiminde çevre koru-
ma teknolojilerinin tüm güncel imkanları-
nın en üst düzeyde uygulanması temel bir 
yaklaşım olarak benimsenmelidir. Ortak 
varlığımız olan çevrenin korunması ve iyi-
leştirilmesi, doğal zenginliklerin gelecek 
kuşaklara aktarılması, devletimizin ve tüm 
vatandaşlarımızın görevidir. Hükümet 
olarak biz de gerekli bütün tedbirlerin 
alınmasını sağlıyor, bu konudaki duyarlılı-
ğımızı her zeminde gösteriyoruz. 

Değerli konuklar…

Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 
tesis ile ülkemiz neler kazanacaktır? Evve-
la şunu ifade edeyim; bu termik santral, 
ülkemizin artan elektrik enerjisi talebinin 
karşılanması ve Afşin-Elbistan bölgesin-
deki 3.4 milyar ton düşük kalorili linyit 
kömürünün değerlendirilmesi amacıyla 
kurulmuştur. Afşin-Elbistan “B” Termik 
Santralinin, Türkiye’nin toplam elektrik 
üretimine yüzde 6.5 civarında katkısı 
olacaktır. Ülke ekonomisine de yılda yak-
laşık 2.5 milyar dolar civarında bir kazanç 
sağlayacaktır. Ayrıca yaklaşık 800 kişilik 
bir istihdam oluşturacaktır. İşte bizim 
yönetim anlayışımız budur. İşte bu anla-
yışla ülkemizi bağımlılıktan kurtarıyoruz. 
Hamaset siyaseti yerine hizmet siyaseti 
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budur. Geçmişle övünmek yerine geleceği 
inşa etmek budur. 

Bu anlayışla, bu inançla ülkemizin bütün 
imkanlarını, kaynaklarını yeniden ele 
alıyor, kayıplarımızı kazanca dönüştü-
rüyoruz. Tesisin yapımında görev alan 
elemanlarımıza ve yüklenici Mıtsubishi / 
Babcock Borsıg / Enka / Gama-Tekfen-To-
kar Konsorsiyumuna teşekkür ediyor, bu 
tesisin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum.
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Sevgili Kahramanmaraşlılar… aziz vatan-
daşlarım… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bugün burada, istiklal mü-
cadelemizin kahramanlık timsali Maraş’ta 
sizlere hitap ediyor olmaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. 

Bugün milli mücadele tarihimizin en 
önemli dönüm noktalarından biridir. Bu-

gün, ülkemize her alanda büyük adamlar, 
eşsiz kahramanlar hediye etmiş Maraş 
şehrimizin kurtuluş bayramıdır. Bu ülke-
de çok önemli bir kahramanlık destanı 
yazılmış; olağanüstü fedakarlık gerektiren 
bir kurtuluş savaşı, bir bağımsızlık müca-
delesi verilmiştir. Yakın tarihimizdeki bu 
büyük mücadelenin en önemli neferleri 
hiç şüphe yok ki, bugün de kahraman ola-
rak anılan Maraşlılardır. Kahramanmaraş, 

Kurtuluş Yıldönümü ve Temel 
Atma Töreni

Kahramanmaraş | 12 Şubat 2006
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tarihimize “kendi kendini kurtaran şehir” 
olarak geçmiştir. İşgal altında yaşamayı, 
müstemleke olmayı reddeden, bağımsızlık 
ve özgürlük uğrunda canını feda eden Ma-
raşlı kahramanlar, bütün dünyaya bizim 
nasıl bir millet olduğumuzu göstermiştir! 
Maraş’ın kahramanları, Türk Milleti’nin 
mukaddes saydığı değerlere el sürüldü-
ğünde, önünde hiçbir engel tanımayaca-
ğını gözler önüne sermiştir. İşte, Maraş’ın 
“kahraman” sıfatını alması da bu yüzden-
dir. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar, değerli kar-
deşlerim… 

Kahramanmaraş adı bu milletin dinine, 
namusuna, vatanına, bayrağına sahip çık-
masıyla özdeşleşmiştir. Kurtuluş Savaşımı-
zın meşalesini tutuşturan Sütçü İmam’ın 
“Bugün namus günüdür” diye isyan edip 
sıktığı kurşun, yalnızca Maraş’ın değil, bü-
tün vatanın müdafaası için çok önemlidir. 
İşgalci güçlerin mütecaviz tavrına karşı 
Türk kadının iffetini savunan Sütçü İmam, 
bugün bütün Türk milletinin namus müca-
delesinin sembolü olmuştur. Yine aynı şe-
kilde, Türk bayrağının Maraş Kalesi’nden 
indirilmesini kabullenemeyen, “Bayrak 
dalgalanmadan Cuma namazı kılınmaz!” 
diyerek hürriyet meşalesini yakan Rıdvan 
Hoca da milli mücadelemizin öncülerin-
den biridir. 

Bu millet en zor anlarında çok büyük kah-
ramanlar çıkarmıştır bağrından. İzmirli 
Hasan Tahsinler, Maraşlı Sütçü İmamlar, 
Erzurumlu Nene Hatunlar, Gaziantepli 
Şahin Beyler bu kahramanlardan yalnızca 

bir kısmıdır. Bu nedenle 7 Şubat 1973’te 
TBMM tarafından Maraş’a verilen “kah-
ramanlık” payesi, aslında bütün millete 
verilmiş bir unvandır. 

Keza, TBMM, İstiklal Savaşı sonrasında 
Maraş’a gönderdiği bir yazıyla Milli Mü-
cadeleye katılanların listesini istediğinde, 
şehrin ileri gelenlerinin Ankara’ya verdiği 
cevap Maraşlılar için gerçekten çok büyük 
bir şereftir. Nedir bu cevap? Siz gayet iyi 
bilirsiniz de, ben bir kez daha söyleyeyim. 
Bu cevap “Maraş’ta milli mücadeleye katıl-
mayan tek fert bile yoktur” cevabıdır. İşte 
bunun üzerine 5 Nisan l925’de toplanan 
TBMM, İstiklal Madalyası’nın Maraş’ta 
fertlere değil, şehir halkına verilmesini 
kararlaştırmış ve Maraş bir adet Kırmızı 
Şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendiril-
miştir. Bugün burada, vatanın istiklali için 
hayatını feda eden ecdadımızı rahmetle 
yad ediyor, bu vesileyle milli mücadele ru-
hunu yeniden hissediyoruz. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar…

Sütçü İmam, “Bugün namus günüdür,” 
diyerek başlatmıştı istiklal mücadelesini. 
Biz de “bugün namus borcumuzu ödeme 
günüdür” diyerek başlattık mücadelemizi. 
Bu namus borcunu ödemek nasıl müm-
kün olur? Öncelikle, tıpkı “Maraş’ta milli 
mücadeleye katılmayan tek fert bile yok-
tur” cevabında olduğu gibi, millet olarak 
top yekun ülke yönetimine katılmakla 
mümkün olur. Bu da, 3 Kasım 2002 se-
çimlerinde gerçekleşti ve 15 yıldır ülkeyi 
yanlış yönlendirip batma noktasına geti-
ren köhne siyaset anlayışları tasfiye oldu, 
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yerine Türkiye’yi aydınlık ufuklara taşıma 
iddiasındaki bir anlayış geldi. Bu anlayışla 
Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak istiyo-
ruz. Türkiye yıllar içinde kaybettiği özgü-
veni yeniden bulmak zorundadır. Krizler, 
kavgalar, gerilimler en çok gençlerimizin 
ülkelerine olan güvenini zedeledi. 

Allah’a şükürler olsun ki son üç yılda bü-
tün hayat alanlarında ülkemiz özgüvenini 
yeniden kazanmaya başlamıştır. Diploma-
si alanında dünyadaki muhataplarımızla 
ülkemize yaraşır bir vakar içinde konuşu-
yoruz. Türkiye’nin itibarı artıyor. Türkiye 
halkıyla, devletiyle birlikte güçleniyor. 
Dün atalarımızın işgale karşı verdiği mü-
cadeleyi biz bugün yolsuzluklara, hortum-
lamalara karşı veriyoruz. 

Son 15 yıldır ülkeyi bir krizden diğerine 
sürükleyen, enflasyon batağına sokan, mil-
letin servetini çarçur eden zihniyetle, dev-
leti sarıp sarmalayan zehirli sarmaşıklarla 
mücadele ediyoruz. Bu ülkeye zümre par-
tileri, ideoloji partileri, sınıf partileri hem 
zaman hem de güç kaybettirdiler. Bizim 
iktidarımızla siyaset aklandı. Türkiye’nin 
yönetim krizi aşıldı. Bundan böyle bir daha 
siyasetin, yönetimin kirlenmesine izin ver-
meyeceğiz. Hortumcuların, kapkaççıların 
halkın emeğini, ekmeğini çalmasına mü-
saade etmeyeceğiz. Onların ülkeye verdiği 
zararı telafi etmek için gece gündüz çalışı-
yoruz. 

Çok şükür, üç yıl boyunca verdiğimiz 
mücadele de çok önemli mesafeler aldık. 
Başlattığımız kentsel dönüşüm projeleri, 
yaptığımız duble yollar, açtığımız fabrika-

lar, hastaneler, okullar ve organize sanayi 
bölgeleri ile şehirlerimiz daha mamur, 
daha bayındır bir hale geldi. Biz iktidara 
geldikten sonra sosyal barış projelerimiz-
le okullarımız gerilim ve kavga alanları 
olmaktan çıktı, fabrikalara grev pankart-
ları asılmıyor artık. Artık kepenkler ka-
panmıyor; aksine yeni fabrikalar ve yeni 
işletmeler açılıyor. Çünkü biz topluma 
güveniyoruz, aldığımız emaneti gözümüz 
gibi koruyoruz. Türkiye’nin kaynaklarını, 
imkanlarını yolsuzluğa, hortumculara 
kaptırmıyoruz, Türkiye’ye kazandırıyoruz. 
Hiçbir hizmette bölgecilik, ayrımcılık, 
partizanlık yapmıyoruz; herkes için eşitlik, 
herkes için adalet, herkes için kalkınma, 
herkes için kazanç sağlamaya gayret göste-
riyoruz. 

Aziz vatandaşlarım…

Bu üç yılda yaptıklarımızın büyük bir ço-
ğunluğu “Acil Eylem Planı” olarak ortaya 
koyduğumuz icraatlardır. Geçen üç yıl 
boyunca bir kısa mesafe koşucusu gibi 
hareket ettik, ancak önümüzde uzun bir 
maraton olduğunun bilincindeyiz ve bu 
maratonu tamamlamak için gerekli hazır-
lıklarımızı yaptığımızın herkes tarafından 
iyice bilinmesini isteriz. Türkiye’nin ma-
raton koşabilecek bir siyasete ihtiyacı var, 
kamuoyu yoklamaları da şu anda bu mara-
tonu tamamlayacak kondisyona sahip baş-
ka bir siyasetin olmadığını ortaya koyuyor. 
Kim ne ekerse onu biçer! 

Biz bugüne kadar milletimize hizmetten 
başka bir amaç gütmedik; bu nedenle son 
zamanlarda yayınlanan sonuçları, milleti-
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mizin bize güveninin bir yansıması olarak 
görüyoruz. Bizim ne yaptığımız ortadadır. 
Milletimizden aldığımız güçle, Türkiye’yi 
kısa bir zamanda krizler ülkesi olmaktan 
çıkardık, fırsatlar ve imkanlar ülkesi hali-
ne getirdik. Bizden önceki yönetimler cefa-
yı, eziyeti, tasarrufu yalnızca halkın sırtına 
yüklüyorlardı. Bizden önceki yönetimler 
kendi kemerlerini gevşetirken, halkımıza 
sürekli “kemer sıkın” diyorlardı; biz halkı-
mıza kemerlerinizi sıkın demedik. Neden 
kemer sıkın diyorlardı, biliyor musunuz? 
Çünkü, kendi dönemlerinde Türkiye sü-
rekli irtifa kaybediyordu da ondan. Ama 
bizim yönetimimizle birlikte Türkiye irtifa 
kaybına son verdi; itibar kazandı, bütün 
ekonomik göstergeler, bütün ibreler ye-
niden yükselmeye başladı. Biz, tasarrufu 
milletimizin cebinden, boğazından kısarak 
sağlamadık; hesap ortada. 

Biz iktidara geldiğimizde asgari ücretli bir 
SSK’lı vatandaşım 340 kg ekmek alabili-
yordu, bugün 401 kg ekmek alabiliyor. 3 
yıl önce 39 kg dana eti alabiliyordu, bugün 
42 kg dana eti alabiliyor. 213 kg toz şeker 
alabiliyordu, bugün 231 kg toz şeker ala-
biliyor. İşte hesap budur; biz milletimizin 
boğazından tasarruf etmedik, milletimizi 
bir darboğazın içine sokmadık, milletimi-
zin boğazına yapışmadık. Peki ne yaptık? 
Tasarruf yapmaya devletin kendisinden 
başladık ve bir kalemde 13 bakanlığı tas-
fiye ederek, bir kalemde devletin araç ve 
gereç parklarını birleştirerek Türkiye’ye 
katrilyonlar kazandırdık. 

Eğitim, sağlık, su ve gıdada KDV’yi yüzde 
18’den yüzde 8’e indirdik. Hatta bazı mal-

larda yüzde 1’e indirdik. Ne yaptık? Bir 
kalemde kurumlar vergisini yüzde 33’ten 
yüzde 20’ye indirdik. Esnaf kredi faizlerini 
yüzde 59’dan yüzde 15’e düşürdük. Enflas-
yon yüzde 31’den yüzde 7.6’ya indi. Faizleri 
yüzde 65’ten yüzde 14’ün altına indirdik. 
Üç yıl içinde elektriğe 1 kuruş zam yap-
madık. Dikkat ettiniz mi, sadece indirim 
yaptığımız, seviyesini geriye çektiğimiz 
hizmetlerden söz ediyorum. Vergileri, fa-
izleri, enflasyonu aşağı çekmekle, elektriğe 
zam yapmamakla devlet ya da millet bir 
kayba mı uğradı? Hayır, aksine bundan 
bütün Türkiye’ye kazançlı çıktı! Böylece 
kalıcı bir istikrarın ve sürdürülebilir bir 
kalkınmanın temellerini atmış olduk. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim adımız ak, siyasetimiz aktır. Vereme-
yeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Siyasete gir-
diğimde mal edinmedim diyenler, siyaset 
yaptıkları dönem boyunca Türkiye’ye ne 
kazandırmışlar acaba? Ben, hem partimin, 
hem şahsımın mal varlığı hesabını veriyo-
rum, hem de Türkiye’nin mal varlığını na-
sıl arttırdığımızı açıkça ortaya koyuyorum. 
Türkiye’nin mal varlığını, milli servetini 
nereden nereye taşıdığımızı bir kere daha 
söyleyeyim de, ne demek istediğimizi daha 
iyi anlayın! Evvela milli gelirimizdeki 
artıştan bahsedeyim; iktidara geldiğimiz-
de milli gelir 181 milyar dolardı, biz 300 
milyar doların üzerine çıkardık. Bizim ik-
tidarımızdan önce kişi başına düşen milli 
gelir 2 bin 638 dolardı; 2005 yılı sonunda 
biz bunu 5 bin dolara yükselttik. İhraca-
tımız 36 milyar dolardı, biz iki katından 
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daha yüksek bir rakama, 73 milyar dolara 
çıkardık. 

Bakınız Türkiye’yi Ankara’dan masa başın-
da yönetmek yerine, yurtdışına çıkıp an-
latarak ülkemizi dünya ile bütünleştirdik. 
Böylece 18 milyar dolarlık özelleştirme 
gelirini ve 11 milyar dolarlık küresel ser-
mayeyi ülkemize getirdik. Yine aynı şekil-
de yurtdışı temsillerimizde Türkiye’nin 
güvenli, istikrarlı ve kültürel açıdan zengin 
bir ülke olduğunu anlattık. Böylece 21 
milyon turistin ülkemize gelmesini sağla-
yarak yeni bir rekorun daha altına imza 
attık. Turizm gelirlerimizi de özelleştirme 
gelirimizle aynı rakama, 18 milyar dolara 
çıkardık. 

Daha başka ne yaptık? Eğitim sistemimize 
üç yılda 70 bin derslik kazandırarak, bura-
da da bir rekorun altına imza attık. Bütün 
ilköğretim öğrencilerimizin ihtiyacını kar-
şılamak üzere bir kalemde 106 milyon ders 
kitabını ücretsiz olarak öğrencilerimize 
dağıttık. Bir kalemde 720 bin üniversite 
öğrencinin kredisini üçe katladık. 3 yılda 3 
milyon ton bedelsiz kömür yardımı yaptık. 
25 milyon liralık özürlü aylığını 193 mil-
yon liraya çıkardık. 2002 yılında 6 bin trak-
tör satışı gerçekleştirilirken, 2005 yılında 
32 bin traktör satışı sağladık. Vatandaşın 
hastanede rehin alındığı bir Türkiye’den, 
bütün hastanelerin vatandaşın olduğu bir 
Türkiye meydana getirdik. Sağlık sistemi-
mizi tek çatı altında topladık, aile hekimli-
ği uygulamasını başlattık. 20 yılda 43 bin 
konut yapılırken, 3 yılda 57 bin konutu 
teslim ettik. 

Değerli kardeşlerim…

Bizim hükümet olarak Türkiye’ye kazan-
dırdıklarımızın listesi daha uzar gider… 
Nicelik olarak kazandırdıklarımızı sırala-
sak bile, nitelik olarak kazandıklarımızı 
anlatarak bitiremeyiz. Bu mücadele bizim 
şahsi mücadelemiz değildir. Türkiye’nin 
küreselleşen dünyada hak ettiği yeri alma-
sı için verilen bir varoluş savaşıdır. Sizlerin 
yıllar önce olduğu gibi bu mücadelede de 
en ön saflarda yer alacağınıza inanıyorum. 
Kahramanmaraş’ın kurtuluş yıldönümü 
olan bugünün ülkemiz için bir kez daha 
hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, 
bugünün aynı zamanda Türkiye’nin yol-
suzluktan, yasaklardan ve yoksulluktan 
kurtuluş günü olmasını diliyorum.
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Değerli sanayiciler, saygıdeğer konuklar, 
aziz vatandaşlarım… Hepinizi en içten 
duygularımla selamlıyorum. 

Gün geçmiyor ki, vatandaşlarımıza sosyal 
ve ekonomik bakımdan rahatlık, esenlik, 
ferahlık sağlayacak bir hizmeti sunmaya-
lım. Hükümet olarak vatandaşlarımıza her 
gün yeni bir hizmet sunmanın gururunu, 
onurunu yaşıyoruz; bununla iftihar ediyo-

ruz. Bugün de burada, daha önce başlattı-
ğımız adımların devamı niteliğindeki bir 
uygulamayı faaliyete geçiriyoruz. 

İktidarı devraldığımızda, kucağımızda bir 
yığın kronikleşmiş, yerleşik sorun bulduk; 
ancak Türkiye’nin sorunlarını vaktiyle 
iyice etüt ettiğimiz için bugün bunları bir 
bir aşıyoruz, kalıcı çözümler üretiyoruz; 
kalıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedefi-

Ostim Hizmet Merkezi Açılış 
Töreni

Ankara | 16 Şubat 2006
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ne doğru hızla yol alıyoruz. Gerek dünya 
bazında, gerekse ülkemizde yaşanan dönü-
şüm, beraberinde birtakım sorunların da 
oluşmasına sebep olmaktadır. Bugün, tüm 
ülkelerde gelişmişlik düzeyleri ile doğru 
orantılı olarak ortaya çıkan bu sorunların 
en güncel ve hayati olanlarının başında ise 
işsizlik, çalışma hayatındaki aksaklıklar 
ve sosyal güvenlik açıkları gelmektedir. 
Bu sorunların çözümü için bir yandan 
kaynakların etkin kullanımı, diğer yandan 
çalışma ortamına etkin bir şekilde ulaşıp 
üretimin önünün açılması ve yeni kaynak 
oluşturulması gerekmektedir. 

Hepiniz çok iyi hatırlarsınız, geçmişte, 
Türkiye’nin en büyük şikayet konuların-
dan, en büyük sorunlardan birinin bürok-
rasinin hantallığı olduğuna işaret edili-
yordu. Gerek vatandaşlarımız, gerek basın 
mensuplarımız, bürokrasinin hantallığını 
eleştiriyor, devletin işleyiş biçimini “Bu-
gün git, yarın gel” diye özetliyordu. Bizim 
hükümet olarak en çok önem verdiğimiz 
konulardan birisi, devletin işleyişine hız 
kazandırmak, bürokrasinin hantallığını 
ortadan kaldırmak, “bugün git, yarın gel” 
anlayışını bütünüyle tarihe gömmektir, 
vatandaşlarımızın oyalanmasına son ver-
mektir. Biz istiyoruz ki, işçimiz de, işvere-
nimizin de, girişimcimizin de işi en kısa za-
manda çözülsün, devletimiz de milletimiz 
de hiç vakit kaybetmesin. 

Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel 
sektörümüzdeki hizmet sirkülasyonunu 
ne kadar hızlandırırsak, devletin kal-
kınma hızı da o kadar artacaktır. Bunun 
için; vatandaşlarımızın hizmet aldıkları 

kurumların yeniden yapılandırılması, bü-
rokratik işlemlerin kısaltılarak etkin, hızlı 
ve verimli hizmet anlayışına ulaşılması 
yönünde reform niteliğinde çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. Kamuoyunca da 
bilinen sosyal güvenlik reform çalışmaları 
bunun en somut örneğidir. Bugüne kadar 
e-Bildirge, Sağlık Provizyonu, Serbest Ec-
zane Uygulaması, SSK ve Bağ-Kur’luların 
tüm sağlık kuruluşlarından yararlandırıl-
ması, e-Borcu Yoktur gibi bir çok projenin 
hayata geçirilmiş olması da, yine bu çalış-
ma ve düşüncelerin sonucudur. 

Değerli arkadaşlarım…

Reform niteliğindeki bu uygulamalarımız-
daki temel amaç, vatandaşlarımızın layık 
oldukları hizmetleri en iyi şekilde alabil-
meleridir. Bu düşünceyle, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığımız; hizmet verdiği 
kesimlerden gelen yoğun talepleri dikkate 
alarak, üretimin ağırlıklı olarak toplandığı 
organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi 
siteleri, turizm ve ticaret merkezlerini kap-
sayan nitelikli bölgelerde “Hizmet Merkez-
leri” kurulmasına karar vermiştir. Sistemin 
daha hızlı, daha etkin, daha fonksiyonel 
işlemesini amaçlayan bu merkezler, işçi ve 
işverenlerimize büyük kolaylıklar sağlaya-
caktır. Bu bölgelerde kurduğumuz “Hizmet 
Merkezleri” anında ve yerinde hizmetin 
yanı sıra, yapılan işlemleri ve sonuçlarını 
takip etmeye, değerlendirmeye zemin ha-
zırlayan çağdaş bir örgütlenme yapısıdır. 
“Hizmet Merkezi” modelinin hedefi, nite-
likli bölgelerde, bölge idarelerinin ve böl-
gede bulunan çalışma hayatı unsurlarının 
istek ve ihtiyaçlarını ön plana çıkaran bir 
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hizmet sunum şeklinin ortaya konulması, 
çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili 
ihtiyaçlarının yerinde karşılanmasıdır. Bu 
model ile, tüm birimlerin “tek çatı altında” 
uygulama yapabileceği hizmet merkezleri-
ni kurup, kendi denetimini yapan, sorun-
ları yerinde çözebilen, hızlı, etkin ve esnek 
bir örgütlenme yapısının kurulmasında 
öncülük ediyoruz. Bu nedenle, modele 
“TEK ÇATI” modeli demekteyiz. 

Değerli arkadaşlar…

Ülkemizde, Küçük ve Orta Ölçekli Sa-
nayi statüsündeki işyerlerinin, ağırlıklı 
olarak Organize Sanayi Bölgeleri’nde 
yoğunlaştıkları bilinmektedir. 2005 yılı 
verileri esas alındığında, ülke nüfusumu-
zun yüzde 57’si (41.154.761) SSK, yüzde 
22’si (16.015.649) Bağ-Kur ve yüzde 12’si 
(9.057.811) Emekli Sandığı kapsamındadır. 
Halihazırda sosyal güvenlik kapsamındaki 
grupların yaklaşık yüzde 40’ı ise nitelikli 
bölgelerde bulunmaktadır. İşte bu nedenle, 
Hizmet Merkezlerinin nitelikli bölgelerde 
kurulması bilinçli bir tercih olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Bu büyük projenin ilk adımını, 5 milyon 
metrekare açık alanda; yaklaşık 5 bin işlet-
mesi, 40 bin çalışanı ve 100’e yakın farklı 
sektördeki endüstriyel imalatı ile ülkemi-
zin en önemli KOBİ merkezlerinden biri 
olan Ostim Organize Sanayi Bölgesinde 
atıyoruz. Bölgede Ostim’in yanı sıra, İvedik 
Organize Sanayi Bölgesi, GİMAT, Şaşmaz, 
Batıkent, Demetevler ve Yenimahalle ya-
kın işletmeleri ile birlikte yaklaşık 20 bin 
işletme, 100 bine yakın SSK’lı ve 15 bin 

Bağ-Kur’lu vatandaşımız bulunmaktadır. 
OSTİM Hizmet Merkezi ile, sosyal güven-
lik kapsamında bulunan 128 bin aktif 
sigortalıya SSK, BAĞ-KUR, İŞKUR ve ÇAS-
GEM tarafından tek çatı altında hizmet su-
nulmasını hedefliyoruz. Böylece Dışkapı, 
Kızılay gibi merkezlerden hizmet alan bir 
işveren veya çalışan; birimler arası git-gel, 
işlem hızı veya ulaşım gibi nedenlerle za-
man kaybetmeyecek, bu sayede bu vakti 
kazanca dönüştürme imkanını yakalamış 
olacak. Hem kuruluşu, hem giderlerinin 
karşılanması, hem de ileriye dönük plan-
lanmasında ilgili sektör temsilcileri ile sü-
rekli işbirliği içinde olunması, tek çatı pro-
jesinin en önemli özelliklerinden birisidir. 

Değerli arkadaşlar…

Ostim Hizmet Merkezinin; Avrupa Birliği 
ile müzakerelerin başlatıldığı bu dönemde, 
yapılan ve yapılacak olan yasal düzenle-
melerin nasıl algılandığının, nasıl uygu-
landığının yakından izlenmesine hizmet 
edecek büyük bir laboratuar olacağına 
inanıyoruz. Bu model sayesinde; sunulan 
hizmetlerin mahallinde görülmesi ile çalı-
şan, işveren ve bunların yakınları olan hak 
sahiplerinin beklentileri azami ölçüde kar-
şılanacak, kurumlar tarafından ortaklaşa 
verilecek eğitici, öğretici ve yönlendirici 
hizmet sayesinde doğru ve eş zamanlı bilgi 
akışı sağlanacak, sigortalı çalışma ve çalış-
tırılma teşvik edilerek, Kurumların prim 
gelirlerinde artış sağlanırken, kayıt dışı 
istihdamın önlenmesine de katkı sağlana-
cak, zamanında alınan tedbirler sayesinde 
iş kazaları ve meslek hastalıkları asgari 
seviyeye düşürülmeye çalışılacak, çalışma 
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ortamının kalitesi yükselecek, sosyal uzlaş-
ma ve çalışma barışına olumlu yansımaları 
olacak, işverenlerin ihtiyaçları doğrultu-
sunda işgücünün eğitim ve yönlendirilme-
si yapılacak, kurumlararası gidiş gelişler 
kalkacağından bürokrasi ve kırtasiyecilik 
azalacak, işgücü ve zaman kayıpları ön-
lenerek verimlilik yükselecek, kurumla-
rımızın diğer birimlerinin iş yoğunluğu 
azalacak, hızlı, etkin ve verimli hizmet 
alımı sonucunda vatandaşların devlete 
olan güveni artacak, işgücü piyasasında 
meydana gelen değişme ve gelişmelerin eş 
zamanlı olarak piyasa üzerindeki etkileri-
nin tespiti ve alınması gerekli önlemlerin 
belirlenmesi mümkün olacak, böylece ülke 
kaynakları daha etkin kullanılacak, zaman 
ve işgücünden sağlanan tasarruf ların 
üretim ve yatırıma dönüşmesi sonucunda 
istihdam ve GSMH artış gösterecek ve milli 
ekonomiye çok büyük katkı sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

Bugün burada başlattığımız uygulamada 
hedefimiz, işveren ve işçilerimizin ihtiyaç 
duydukları işlemlerin tümünü hızla ger-
çekleştirebilecekleri, gerekli bilgi ve bel-
gelere ulaşabilecekleri bu çağdaş projeyi, 
ülkemizde sayıları 104’ü bulan diğer nite-
likli bölgelere yaygınlaştırmaktır. Ostim’de 
sunacağımız hizmetlerin sonucunda yılda 
en az 6 milyon 600 bin YTL kaynak tasar-
rufunun sağlanacağı hesaplanmaktadır. 
Bu projenin Türkiye genelindeki nitelikli 
bölgelere yaygınlaştırıldığını düşünürsek, 
yıllık 686 milyon YTL kaynak tasarrufu 
gerçekleşecektir. Hizmet merkezlerinin 
yaygınlaştırılması sayesinde mevcut sosyal 

güvenlik kurumlarının tek çatı altında 
toplanmasını amaçlayan sosyal güvenlik 
reform tasarısının hayata geçirilmesinde 
de çok önemli ve somut bir adım atmış 
olacağız. Bu hizmetimizin ülkemize, mille-
timize hayırlı, bereketli olmasını temenni 
ediyorum.
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Değerli Bursalılar, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

Bursa için, Marmara ve Ege bölgelerimizin 
ulaşım arteri için ve ekonomimiz için son 
derece hayati bir projeyi hizmete açmanın 
heyecanını, mutluluğunu paylaşmak üzere 
bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizler de 
şahitsiniz, hükümet olarak Türkiye’yi en 
ileri ülkeler arasına sokmak, insanımızı 
çağdaş hayat standartlarına kavuşturmak 
için geceli gündüzlü çalışıyor, çabalıyoruz. 

Bizim önümüze koyduğumuz hedeflerin 
bu milletin beklentileriyle, hayalleriyle, 
hedefleriyle uyum içinde olduğunun da 
bilinci içerisindeyiz. 

Biz Türkiye’nin sadece bugünkü problem-
lerine çözüm getirmek için yola çıkmış 
değiliz, aynı zamanda milletimize adil ve 
kalkınmış yarınlar inşa etmek, bu ülkeyi 
baştan başa imar etmek için de görevdeyiz. 
Bu sorumluluğu, bu bilinci, bu azmi gönül-
lerimizde taşıyarak yola çıktık. Karayolu 

Çevre Yolu Açılış Töreni

Bursa | 19 Şubat 2006
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ulaşımı konusunda Türkiye’nin önemli ek-
siklikleri olduğunu daha göreve gelmeden 
önce tespit etmiş ve kendi hedeflerimizi 
açıkça ortaya koymuştuk. Bu hedef leri 
hükümet sorumluluğunu üstlendiğimiz 
zaman Acil Eylem Planımızda ilan ettik, 
kendimizi milletimize verdiğimiz bu sözle 
de bağlamış olduk. 

Acil Eylem Planımızda sizlere verdiğimiz 
söz 15 bin km bölünmüş yol inşa etmekti. 
2002 yılı sonundan itibaren bu sözümüzü 
tutmak, Türkiye’nin karayolları çilesini 
bitirmek için ne kadar büyük bir aşk ve 
gayretle çalıştığımızın sizler şahitlerisiniz. 
Türkiye’nin her köşesinde yaşayan insanla-
rımız da bu gayretimizin şahitleridir. Çün-
kü nerede bir ihtiyaç varsa, bugün orada 
ya bir bölünmüş yol yapılmış ve hizmete 
açılmış, ya şantiye kurulmuş işe başlanmış, 
ya da projeler hayata geçirilme aşamasına 
getirilmiştir. Türkiye’nin dört bir tarafını 
çağdaş, konforlu ve güvenli bölünmüş yol 
ağıyla örmek için yoğun çalışmalar yaptık, 
yapmaya da devam ediyoruz. Üstelik bu 
çalışmaları önemli ölçüde resmi kurum 
ve kuruluşlarımızın elindeki atıl personel 
ve teçhizattan yararlanmak suretiyle ger-
çekleştirerek ekonomimize ağır yükler de 
yüklemedik. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün memnuniyetle ifade ediyorum ki 
bu gayretlerimiz meyvelerini vermeye baş-
lamıştır. 3 Kasım 2002’de göreve geldiği-
mizde Türkiye’nin sadece 3.859 km bölün-
müş yolu vardı. Geçen üç yıl içinde biz bu 
miktarın tam iki katı kadar bölünmüş yol 

yaptık. Bakınız bu gerçeğin altını çiziyo-
rum; Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş 
bütün hükümetlerinin yaptığı bölünmüş 
yol miktarının iki katını biz AK Parti hükü-
meti olarak sadece üç yıla sığdırdık. Hükü-
metimizin üç yıl içinde yaptığı bölünmüş 
yol uzunluğu 6.722 kilometredir; bu yolla-
rın 5.200 kilometresi 2005 sonu itibariyle 
tamamlanarak hizmete açılmış bulunuyor. 
Bitti mi bitmedi, sizlere verdiğimiz 15 bin 
km bölünmüş yol hedefini tutturuncaya 
kadar bu seferberlik bitmeyecek, bu da bu 
kürsüden benim size sözümdür, taahhü-
dümdür. 

Hükümet olarak bu konuyu çok önemsi-
yor, bu konuda çok hassas davranıyoruz. 
Neden önemsiyoruz? Çünkü insanımızın 
can güvenliği söz konusu… Her yıl ihti-
yaca cevap verecek kapasite ve kaliteden 
uzak yollara yüzlerce, binlerce insanımızı 
kurban veriyoruz. Bu ülke bu yollarda 
verdiği can kayıplarını savaşlarda verme-
miştir. Bizim için her insanımızın canı çok 
değerli; kimsenin burnunun kanamasına, 
hiçbir evladımızın anasız, babasız, yuvasız 
kalmasına yüreğimiz dayanmaz. İşte bu 
yüzden ihtiyaca cevap verecek kapasiteye 
sahip, kaliteli ve güvenli yollarla ülkemizi 
bir uçtan bir uca donatmayı en önemli gö-
revlerimizden sayıyoruz. 

Allah’a şükürler olsun, yapılan bu çalışma-
ların ne kadar etkili olduğu da göstergelere 
yansımaya başlamıştır. Rakamlara dikka-
tinizi çekmek istiyorum; bugüne kadar 
bu çalışmaların yapıldığı yollarda trafik 
kazaları yüzde 65, bu kazalardaki ölüm 
oranları da yüzde 94 azalmış durumdadır. 
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Bunu rakamlar söylüyor. İşte bu yollar 
bunun için önemli… Peki bu ülke bu kadar 
insanını kötü, kapasitesi düşük yollara 
kurban verirken neden gelmiş geçmiş hü-
kümetler bu işe bir el atmadılar? Çünkü 
onların iştigal ettikleri başka ‘yolsuzluk’ 
meseleleri vardı, onu da sizler herkesten 
iyi biliyordunuz. 

Biz onlardan değiliz, onu da çok iyi biliyor-
sunuz. Söz verdiğimiz gibi gerekli her böl-
geye bölünmüş yollar inşa etmeye devam 
edeceğiz. Bu ülkenin her yanını şantiyeler 
saracak, Türkiye’nin her köşesinde nice 
medeniyet yollarıyla geleceğe hazırlana-
cağız. Her yıl yüzlerce insanımızın can 
verdiği, yaralandığı, maddi kayıplara uğra-
dığı kazaların önlenmesinde bundan sonra 
daha da güzel, daha da hayırlı neticeler 
alacağız. 

Değerli Bursalılar…

Biz istiyoruz ki insanımız en rahat, en gü-
venli, en çağdaş şartlarda yolculuk yapsın, 
en ekonomik ulaşım maliyetleriyle ticaret 
canlansın. Bugün bizi bir araya getiren bu 
tören, bu hedefimize ulaşmak noktasında 
sembolik değeri yüksek bir proje içindir. 
Hayırlısıyla Bursa Çevre Yolu’nu hizmete 
açıyoruz. İki kısım halinde yapılan kavşak 
ve bağlantılarıyla birlikte toplam 91.7 km 
uzunluğundadır. Bu yol sayesinde İstan-
bul-Bursa-Balıkesir-İzmir transit ulaşımını 
Bursa şehir trafiğinin tamamen dışına 
çıkararak önemli ölçüde rahatlatmış ola-
cağız. Aynı zamanda bu çevre yolunun hiz-
mete açılmasıyla Bursa şehir trafiği de ağır 
bir yükten kurtuluyor. İstanbul-Bursa-Balı-

kesir-İzmir transit hattı bu ülke sanayinin, 
ticaretinin, üretiminin, turizminin can 
damarı olan son derece önemli bir hattır. 
Sadece bu yoldaki trafik yoğunluğundan 
kaynaklanan kayıpları geri kazanmak bile 
ekonomimize hatırı sayılır katkılar sağla-
yacaktır. 

Güzel Bursa’mız da bu sayede modern 
bir şehrin ihtiyaç duyduğu çağdaş, rahat, 
dinamik trafik düzenini nihayet kurma, 
hayata geçirme imkanına kavuşacaktır. Bu 
dev projeye imza atan, fedakarca hizmet 
veren her kademedeki çalışanlarımıza te-
şekkür ediyorum. Bu güzel çevre yoluyla 
Türkiye’nin ulaşım haritasına büyük bir 
katkı, şehircilik tablosuna da önemli bir 
eser kazandırılıyor. Bursa Çevre Yolu’nun 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum.
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Değerli arkadaşlarım… Organize Sanayi 
Bölgemizin 2. Atıksu Arıtma Tesisi’nin ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odamıza ve emeği geçen herkese 
de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bursa bugün artık sadece bir tarih kenti, 
bir kültür kenti olmasıyla değil, aynı za-
manda bir sanayi kenti olmasıyla da öne 
çıkmaya başlamıştır. Burada, yüzyıllar bo-
yunca doğal, tarihi, kültürel zenginlikler 
bir arada, birbiriyle uyum içinde yaşamış-
tır. Bugün sanayi ve ticaret de büyük ivme 
kazanmış, Bursa Türkiye’nin parlayan 
yıldızı haline gelmiştir. Sanayicilerimiz, 
fabrika bacalarını yükseltirken, Bursa’mı-
zın eşsiz tabiatının tahrip edilmemesine 
de azami hassasiyeti göstermektedir. Böy-
lece bir yandan üretim artıyor, istihdam 
artıyor, ihracat artıyor, bir yandan da tabii 
güzelliklere, tarihi eserlere zarar gelmemiş 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım…

Yer altı zenginliği olarak, yer üstü zen-
ginliği olarak, ulaşım imkanları olarak, iş 
gücü olarak çok şükür çok sayıda artımız 
var. Bütün bunlara bir de insanımızın gi-
rişimci ruhunu eklediğinizde, Türkiye’nin 
ekonomik sorunlara boğulmasını izah et-
mek gerçekten güçleşiyor. Biz bu anlayışla 
yola çıktık ve üç yılı aşkın bir süre içinde 
Türkiye’ye bugüne kadar hiç yaşamadığı 
sevinçleri yaşattık. 

Bakınız, 2005’in son çeyrek büyüme oran-
ları Mart ayı içinde açıklanacak. İnşallah 
orada da yüzde 5’in üzerinde bir oran bek-
liyoruz. Bugüne kadar Türkiye ekonomisi 
15 çeyrek üst üste büyüme görmemiştir. 
2005 yılının son çeyreği açıklandığında 
yine kendi rekorumuzu kıracağız ve 16 
çeyrek üst üste büyüme rekorunu elde et-
miş olacağız. Özel sektör odaklı, yatırıma, 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Organize Sanayi Bölgesi 2. 
Atıksu Arıtma Tesisi Açılış 

Töreni

Bursa | 19 Şubat 2006
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üretime dayalı bir büyüme grafiği çiziyo-
ruz ki, bu da büyümenin hormonlu bir 
büyüme olmadığını gösteriyor. 

Değerli arkadaşlar…

Biz istiyoruz ki, Türkiye bir yandan büyü-
sün, Gayri Safi Milli Hasılamız artsın, Kişi 
başına milli gelirimiz yükselsin, ama bir 
yandan da bu büyüme, yatırıma, üretime, 
ihracata, istihdama yansısın. Bu büyüme 
sosyal politikalara yansısın. Çok şükür bu 
da oluyor. Üretimde, yatırımda, ihracat-
ta çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Nüfus 
artışını hesaba kattığınızda İstihdamda 
da başarılı olduğumuz görülecektir. Evet, 
işsizlik oranı çok az düşüyor ama, her yıl iş-
gücüne katılan ortalama 500 bin kişiye de 
iş bulunuyor. Bu da azımsanacak bir başarı 
değildir. İnşallah daha da iyisini elde ede-
ceğiz. Yine sosyal politikalar konusunda da 
hükümetimiz 3 yılı aşkın bir süre içinde 
çok önemli adımlar attı. 

Değerli katılımcılar…

Bizim ekonomi anlayışımızda, her ne paha-
sına olursa olsun büyüme gibi bir anlayış 
asla yok. Biz, insanı merkez alan, insandan 
hareket eden bir büyüme, bir kalkınma 
hedefi çizdik kendimize. Bu zor bir hedef. 
Gözümüzü kapatıp, 10 yıl sonrasını, 20 yıl 
sonrasını hesap etmeden sadece üretime, 
sadece yatırıma kilitlenirsek, 20 yıl sonra 
yaşayacak kent bulmakta zorlanırız. Kir-
lenmiş akarsular, kirlenmiş deniz ve göller, 
yakılmış, yok edilmiş ormanlar kalır geriye 
ki, buna kalkınma, ilerleme değil, buna 
tahribat denir, çölleşme denir ve biz bunu 

asla kabul edemeyiz. Bizim fabrikalarımız, 
işte tıpkı burada, Bursa’da olduğu gibi, 
tabiatla barış içinde olacak. İnsanla uyum 
içinde olacak, aksi takdirde yarınlara bıra-
kacak bir ülkemiz de olmaz, sanayimiz de 
olmaz, yaşayacak bir çevremiz de olmaz. 

Bakınız, Avrupa Birliği süreci bu açıdan 
da yeni bir süreçtir. Biliyorsunuz 35 fasıl-
da müzakere çalışmalarını başlattık. Bu 
fasıllardan en önemlisi, ve en zorluların-
dan biri çevre konusu olacak. Çevrenin 
korunması konusunda Avrupa Birliği’nin 
müktesebatını Türkiye’ye uyarlayacağız. 
Bu hem pahalı, hem de süre isteyen bir iş. 
Ama bunu yapmak zorundayız. Şimdi siz 
burada 50 işçi çalıştırıyorsunuz. Güzel. 
50 kişiye, 50 aileye ekmek veriyorsunuz. 
Ama bu 50 işçi, buradaki şartlardan dolayı 
hasta oluyorsa, sağlığını yitiriyorsa, ortada 
bir kazanç değil, ciddi bir kayıp vardır. Ya 
da buradan akarsuya verdiğiniz atık, iler-
deki köylere, şehirlere zehir taşıyorsa, bu 
üretim değil, bu kalkınma değil, bu açık 
söylüyorum cinayettir. 

Çok şükür, özel sektörümüz bugün eskisin-
den çok daha duyarlı. Artık şirketlerimiz 
çok daha fazla sosyal sorumluluk taşıyor-
lar. Pahalı da olsa arıtma tesislerini, arıtma 
sistemlerini kuruyorlar ve tabiatla uyum 
içinde, barış içinde bir üretim zihniyetini 
bulundukları yerlere hakim kılıyorlar. 
Biz, bu durumun haksız rekabete yol aç-
maması için de önlemlerimizi alıyoruz. 
Yine Avrupa Birliği sürecinde bunları bir 
standarda bağlayacağız ve inşallah, kent-
lerimiz, özellikle sanayileşmiş kentlerimiz, 
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bugünkünden çok daha yaşanabilir kent-
ler haline dönüşecekler. 

Değerli arkadaşlarım… 

Bursa bunu büyük ölçüde başarmış gö-
rünüyor. Bursa, çevreye karşı bu duyar-
lılığıyla, Avrupa’ya dahi örnek olacak bir 
gelişmeyi göstermiş durumda. Bugün açı-
lışını yaptığımız bu atık su arıtma tesisi de 
bu anlayışı somut olarak ortaya koyuyor. 
Ben, bir kez daha, bu güzel çalışmaya emek 
veren herkese teşekkür etmek istiyorum. 
Tesisin Bursa’mıza, Bursa sanayisine hayır-
lı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle selamlı-
yorum. 
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Değerli Aydınlılar, sevgili vatandaşlarım… 
Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

Türkiye’nin aydınlık yarınlarına uzanan 
yollardan birini daha hizmete açmanın 
mutluluğunu paylaşıyoruz. Birer birer ha-
yata geçirdiğimiz bu medeniyet projeleri, 
ülkemizin çehresinin nasıl değiştiğinin; üç 
yıl önce içine sürüklendiği felaketlerin ne 
kadar geride kaldığının en somut örnekle-

ridir. Gün geçmiyor ki, vatandaşlarımıza 
yeni kolaylıklar sağlayacak bir hizmeti 
hayata geçirmiş olmayalım. Gün geçmi-
yor ki, büyük Türkiye idealini gerçeğe 
dönüştüren adımlardan birini daha atmış 
olmayalım. Türkiye bütün gücüyle, bütün 
enerjisiyle, milletimizin sarsılmaz irade-
siyle 2000’li yıllara damgasını vuracak 
bir büyük atılımı, adeta bir sessiz devrimi 
aşama aşama gerçekleştiriyor. Milletimiz 

Aydın-Muğla-Ortaca Bölünmüş 
Devlet Yolu Açılış Töreni

Muğla | 22 Şubat 2006
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nihayet geçmişin karanlıklarından kur-
tulup, aydınlık ufuklara doğru hızla yol 
alıyor. Büyük sıkıntılardan, zorlu darbo-
ğazlardan, ağır krizlerden çıkıp geldiğimiz 
bu nokta, çok daha güzel, çok daha mutlu, 
çok daha zengin bir geleceğin habercisi-
dir. Bu mutlu ve müreffeh geleceği ufukta 
görüyor, heyecanını kalbimizde hissediyo-
ruz. Sizlerin bu heyecanınız bilesiniz ki bu 
ülkenin bütün meydanlarında yankılan-
makta, bütün insanlarımızın gönüllerinde 
karşılık bulmaktadır. Türkiye’yi muasır 
medeniyet seviyesinin ötelerine taşıyacak 
güç işte budur. 

Değerli vatandaşlarım…

Geçen üç yılın hikayesi bu milletin neler 
başarabileceğini en güzel şekilde ortaya 
koymuştur. Yıllar yılı bu ülkenin sırtın-
daki en büyük kambur olan enf lasyon, 
bugün artık tek haneli rakamlara, makul 
seviyelere gerilemiştir. Sadece üç yıl için-
de bu millet bunu başarmıştır; üstelik bu 
başarıyı büyüme hedeflerinden asla taviz 
vermeden yapmıştır. Türkiye bugün dün-
yanın 17. büyük ekonomisi haline gelmiş-
tir, hedefimiz daha da iyisidir. Kişi başına 
milli gelirimiz 2500 dolardan 5000 dolara 
çıkmıştır. İkinci dönem hedefimiz inşallah 
10.000 dolar seviyeleridir. Bunlar kendi 
kendine olan şeyler değildir, hükümetimi-
zin kararlı ve dikkatli politikalarının, özel 
sektörümüzün fedakarca gayretlerinin 
ülkemize sağladığı kazanımlardır. 

Güveni, istikrarı, inancı, dayanışmayı 
kaybetmemek hepimizin ortak sorumlulu-
ğudur. Türkiye’yi geldiği bu noktadan geri 

döndürmeye, yeniden o karanlık dönemle-
re taşımaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 
Bu millet kayıp yıllarına yenilerini ekleme-
yecek, bir daha asla gelecek ideallerinden 
taviz vermeyecektir. Bunu bekleyenlerin, 
bunu umanların ellerine geçecek tek şey 
hayal kırıklığı olacaktır. 

Şükürler olsun ki, siyaset artık Türkiye’nin 
ihtiyacı olan çözümleri ve vizyonu üret-
mektedir. Türkiye istikrarsızlıkları, su-
istimalleri, kavgaları, hortumları geride 
bırakmış, o felaket sayfalarını 3 Kasım 
2002’de sandığa gömmüştür. Bugün Tür-
kiye gölgelerin konuştuğu değil, milletin 
sesinin en gür şekilde duyulduğu bir ül-
kedir. Biliyorum o eski günleri özleyenler 
var. Onları zaten sizler de çok iyi biliyor, 
çok iyi tanıyorsunuz. Şimdi hepsinin siyasi 
ve ekonomik, maddi ve manevi rantları 
kesilmiştir; onun için sızlanıyorlar, onun 
için bu milletin huzurunu bozmaya çalışı-
yorlar. Onlara izin verecek misiniz? Asla… 
Bu ülkenin onlara ayıracak ne vakti, ne 
enerjisi var. Biz azmettik, bu ülkeye kayıp 
yıllarını geri kazandıracağız, onun için bü-
tün enerjimizi, bütün vaktimizi bu ülkenin 
meselelerini çözmeye, bu milletin dertleri-
ne çare aramaya harcayacağız. 

Aziz vatandaşlarım…

Bu ülkenin yıllar yılı sadece zamanı ça-
lınmadı, aynı zamanda bu ülkenin milli 
serveti de yağmalandı, bu milletin alın 
teri de sömürüldü. Her zaman söylüyoruz 
bu ülkenin kaynakları bu milletin ihti-
yaçlarını karşılamaya fazlasıyla yetecek 
zenginliktedir. Haramzadeleri bu halkın 
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sofrasına ortak etmezsen, devlet kaynakla-
rını hırsıza arsıza peşkeş çekmezsen, ban-
kaları hortumlatmazsan bunlar olur. Ma-
alesef geçmiş yönetimler bu milleti ihmal 
etmekle kalmamış, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını korumayı da becerememişlerdir. 
Geçmiş dönemlerde 22 banka TMSF’ye 
devredildi; bunun ekonomimize getirdiği 
külfet ne kadardı biliyor musunuz? Tam 
50 milyar dolar! Bu paranın karşılığı ne-
reden çıkıyordu? Halkın kesesinden, sizin 
cebinizden çıkıyor, çocuklarınızın gelece-
ğinden çalınıyordu. 

Bakınız bizim iktidara geldiğimiz günden 
bu yana tek bir banka bile fona devredil-
memiş, o güne kadar zarar gösteren kamu 
bankaları bugün kâra geçmiştir. Ziraat 
Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası artık 
kâr ediyor. Neden o gün öyleydi de, bugün 
böyle? Siz neden olduğunu herkesten iyi 
biliyorsunuz… AK Parti farkı işte budur. 

Aziz vatandaşlarım. 

Türkiye bizden önce krizler ülkesiydi, şim-
di fırsatlar ülkesi oldu. 3 yıl önceki kaosun, 
güvensizliğin yerini bugün istikrar ve gü-
ven ortamı aldı. Hepiniz çok iyi hatırlarsı-
nız, büyük şehirlerimiz başta olmak üzere 
Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri 
kaçak yapılaşma ve gecekondu sorunuydu. 
Ama bugün, sağlanan istikrar ve güven 
ortamı sayesinde ülkenin her yerinde şan-
tiyeler yükseliyor. Gecekondu dönüşüm 
projeleri ile şehirlerimiz aydınlanıyor. 

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en 
büyük kentsel dönüşüm çalışmasını baş-

lattık; 70 belediye ile bu dönüşüm pro-
jelerinin protokollerini yaptık, ayrıca 36 
belediye ile 35.000 konutluk uygulamayı 
başlattık. Türkiye’de şu anda 161.600 
konutun inşaatı devam ediyor. 60.000 ko-
nutun yapımını tamamlamış durumdayız. 
78 ilimizde 173 ilçemizde 427 şantiye dur-
madan çalışıyor. 40.000 konutu da alt gelir 
grupları; hatta hiç geliri olmayan vatandaş-
larımız için üretiyoruz, en uygun şartlarda 
teslim edeceğiz. Daha önceki dönemlerde 
buralara aktarılacak kaynaklar hortumlar-
la başkalarının cebine gidiyordu. Ama biz, 
milletin cebinden hortumcunun cebine 
para akıtan bütün kanalları tıkadık, bul-
duğumuzu da tıkamaya devam ediyoruz. 
O kaynaklar bugün bu ülkenin yeniden 
imarında kullanılıyor. İşte fark bu. 

Bakınız bu vesileyle sizlerin aracılığınızla 
buradan vatandaşlarımıza iki de müjde 
vermek istiyorum: 2000 ve 2001 yılı kriz-
lerinin son yaralarını sarmak için SSK ve 
BAĞ-KUR borçlarını yeniden tanzim edi-
yoruz. İkinci bir husus, kredi kartlarıyla 
ilgili. 1992 yılından bu yana kredi kartları 
nedeniyle devam eden vatandaşlarımızın 
sıkıntılarını gidermek için yasal düzenle-
me yapıyoruz. İnşallah yaptığımız bu iki 
düzenleme ile, halkımızın çok geniş bir ke-
siminin sıkıntılarına büyük oranda çözüm 
getirmiş olacağız. 

Sevgili Aydınlılar…

Bugün hayırlısıyla Aydın-Muğla Bölünmüş 
Devlet yolunu hizmete açıyoruz. Özellikle 
turizm ve tarım sektörlerimiz için hayati 
öneme sahip bu yol, değişen ve kalkınan 
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Türkiye’nin göstergelerinden biri olacak, 
bölgeye çok önemli kazanımlar sağlayacak-
tır. Her gün ülkemizin bir başka yöresinde 
yeni açılışlar yapıyoruz. Milletimize ver-
diğimiz 15 bin km bölünmüş yol sözünü 
hiç unutmadık, Allah’ın izniyle bu yolları 
aşama aşama hayata geçiriyoruz. Üç se-
nede yaptığımız bölünmüş yol uzunluğu, 
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanın iki 
katıdır. Neden bu yolları yapmak konusun-
da bu kadar ısrarlı davranıyoruz? Çünkü, 
yol medeniyettir de, ondan. Çünkü bu 
yollar o bölgelerde faaliyet gösteren bütün 
sektörlere çok önemli avantajlar sağlıyor. 
Çünkü, ulaşım kolaylaşıyor, insanlarımız 
bir şehrimizden diğerine çağdaş imkan-
larla seyahat ediyor. En önemlisi de her yıl 
binlerce insanımızı kurban verdiğimiz tra-
fik kazalarını önemli oranlarda azaltıyor. 

Bu yolları yapmaya devam edeceğiz, de-
ğişen Türkiye’ye yakışan yollarla yurdu 
bir uçtan bir uca donatacağız. Çalışmala-
rını sürdürüyoruz, inşallah Hazine arazisi 
üzerinde bulunan duble yolları, 3 gidiş 3 
gelişe çevireceğiz. Seyahat kalitesini, yolcu 
güvenliğini daha da artıracağız. 

Sevgili vatandaşlarım…

Aydın Türkiye’nin ekonomik gelişiminde 
öncü şehirlerimizden biri… Bu bereketli 
toprakların hakkını vermek, Aydın’ı sadece 
Ege’nin değil, bütün Türkiye’nin gözbebeği 
haline getirmek bizim görevimiz… Aydın 
için, Ege için turizmin ne kadar önemli ol-
duğunun bilincindeyiz, bu konuda bütün 
turizm bölgelerimizde olduğu gibi önemli 
bir atılım içindeyiz. Sadece Kuşadası’na 

deniz yoluyla gelen turist sayısı 2003 yı-
lında 248.000 kişiyken, 2005 yılında bu 
sayı 304.000’e ulaşmıştır. Yüzde 23’lük bir 
artış var. Bu artış turizm bölgelerimizin 
tamamında aşağı yukarı aynı oranda ger-
çekleşmiştir. Turist sayısında ve turizm ge-
lirlerinde rekor üstüne rekor kırıyoruz. Biz 
dünyayı dolaşmasaydık, Türkiye bugünkü 
gibi cazibe merkezi haline gelir miydi? 
Şimdi yeni fikirler üreten, ürettiğini en iyi 
şekilde değerlendirme arayışı içinde olan 
bir ülke haline gelmiş durumdayız. 

Yeni Türkiye, proje, mal, hizmet, bilgi ve 
teknoloji üreten ve daima ileriye bakan 
umut dolu bir Türkiye’dir. Bu umuttan 
bütün insanlarımızın alacağı bir pay var. 
Hep birlikte çok daha ileri hedeflere yürü-
yecek, Türkiye’yi tarihine yakışır noktalara 
taşıyacağız. Bu duygularla sözlerime son 
veriyor, hepinize sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri sevgiyle selam-
lıyorum. 

Bir enerji politikası belirlemenin temel 
hedefi, ucuz ve kaliteli elektrik üretmek-
tir. Hükümet olarak, enerji politikamızın 
çerçevesini oluştururken yerli ve yenile-
nebilir kaynakların çoğaltılması doğrul-
tusunda yaklaşımlar geliştirdik. Yerli kay-
nakların aranması çalışmalarına derinlik 

ve yaygınlık kazandırdık. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarını değerlendirmeye yöne-
lik özel sektör girişimlerini özendirmeye, 
desteklemeye gayret ettik. 

Bu anlamda Türkiye’nin büyük hayalle-
rini gerçekleştirdik, daha büyük hedef-
lere doğru hızla ilerliyoruz. Özel sektörü 
hedeflerimize ortak ettik, özendirme ve 
desteklemeye yasal bir zemin kazandırdık. 

Akenerji Elektrik Üretim Tesisi 
Açılış Töreni

İzmir | 05 Mart 2006
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Yenilenebilir Enerji Kanununu çıkarttık. 
Jeotermal ile ilgili bir yasa hazırlığımız da 
son aşamasındadır. ‘Nükleer Programı’nın 
bir parçası olan Nükleer enerjinin gerek-
liliğini vurguladık. Nükleer teknolojileri 
enerjinin yanı sıra tarımdan sağlığa birçok 
alanda kullanmayı hedefliyoruz. 

Nükleer enerji gerekliliği hem kaynak 
çeşitliliği, hem de arz güvenliği açısından 
önemlidir. İlk aşamada, toplam yaklaşık 
4500 Megavat gücündeki 3 Nükleer enerji 
santraliyle hem kaynak çeşitliliği sağlama-
yı, hem de daha ucuz enerji elde etmeyi he-
defliyoruz. Türkiye’nin 2015’lerde 75.000 
Megavatlık bir kurulu güce sahip olacağını 
düşünürsek, bugün kurmayı planladığı-
mız nükleer santrallerin bunun %6’sını 
oluşturacağını söyleyebiliriz. 

Arz güvenliğinde sadece kaynak değil, ülke 
çeşitlendirmesini dikkate almamız gereki-
yor. 2005 yılında kullandığımız elektriğin 
% 43.75’ini doğalgazdan elde ettik. Yalnız-
ca bu veri ciddi bir kaynak çeşitlendirme 
meselesiyle karşı karşıya olduğumuzu 
göstermeye yeter. Doğal gazın da çok bü-
yük bölümünü Rusya’dan almaktayız. Yani 
bizden önce ülke çeşitlendirmesine de dik-
kat edilmemiş. Bu eksikleri gidermek için 
elimizden geleni yapıyoruz. 

Çeşitlendirme politikamız çerçevesinde 
Enerji Bakanlığımız farklı ülkelerle temas-
larını sürdürmektedir. Mısır’dan doğal gaz 
ithali projesi bu yaklaşımın bir parçasıdır. 
Kömür alanlarının ve bazı uygun jeo-ter-
mal kaynaklarının termik santral yapımı 
için özel sektöre açılması girişimlerimizle 

de kaynak çeşitlendirmesine katkıda bu-
lunmayı hedefliyoruz. Gelecek teknolojile-
rini de ihmal etmiyoruz. 

Değerli konuklar…

Bir Birleşmiş Milletler inisiyatifi olan, 
dünyanın ilk ve tek hidrojen enerjisi mer-
kezine imkanlarımızı açtık. Ayrıca, yerli 
kaynakların kullanımına ağırlık vermek 
temel önceliğimizdir. Mevcut kaynakların 
kullanımını arttırmanın yanı sıra, yeni 
kaynakların aranmasına da önem veriyo-
ruz. TPAO’nun petrol ve doğalgaz arama 
bütçesini önceki yıllara göre birkaç kat 
fazlalaştırdık. Bu aramalar sonucundadır 
ki bugün Karadeniz’de bir ‘umut’tan söz 
edilebilmektedir. MTA, TKİ ve TPAO ko-
ordinasyon halinde bir arama seferberliği 
içerisine girmiş durumdadır. 

Hem milli çıkarlarımızın korunması, hem 
de sürdürülebilir kalkınmanın gerçek-
leştirilmesi bakımından, enerjide yerli 
kaynaklara yönelerek dışa bağımlılığımızı 
azaltmak hayati öneme sahiptir. Hükümet 
olarak bir yandan kendi kaynaklarımızı 
devreye sokarak dışa bağımlılığı azaltma-
ya gayret ediyor, bir yandan da enerjinin 
etkin ve verimli kullanılması için gerekli 
tedbirleri alıyoruz. 

Şu anda, Enerji Verimliliği yasasıyla ilgili 
çalışmalarımız sürüyor. Çok büyük kısmı-
nı ithal ettiğimiz doğal gaza olan bağım-
lılığımızı azaltmak için de azami gayreti 
gösteriyoruz. Elektrik üretiminde de do-
ğalgazın payının bu kadar yüksek olması 
taraftarı değiliz. Tabi ki kurulu tesisleri-
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mizi de göz ardı edemeyiz. Belli bir denge 
içinde, imkanlarımızı en doğru şekilde kul-
lanmanın yolunu arayacağız. Bütün bunla-
rın rekabetçi bir serbest piyasa içersinde 
gerçekleştirilmesi de politikamızın önemli 
bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Bugün burada açılışını yaptığımız doğal 
gaz santrali için bir alım garantisi söz 
konusu değildir. Santrali kurup işletecek 
olanları sektör zaten yakından tanıyor. 
Serbestleşen piyasada kendi müşterilerini 
bulacaklar. Üretecekler, satacaklar. Hayırlı 
olsun. 
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Değerli katılımcılar, sevgili Bigalılar… Tari-
hi bir günün arifesinde Biga’da bulunmak-
tan büyük memnuniyet duyuyorum. Ay-
rıca bugün Biga’da açılışlarını yaptığımız, 
temelini attığımız tesislerin de ilçemize, 
halkımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Bundan 91 yıl önce Türk milleti burada, 
bu topraklarda, dillere destan bir yurt sa-
vunmasıyla tarihe adını yazdırdı. Buradan 

neşet eden o ruhla ülkemizi işgalden kur-
tardık, buradan, bu topraklardan doğan 
şuurla Cumhuriyetimizi kurduk. Cumhu-
riyetle birlikte önümüzde yeni, fakat en 
az Çanakkale savunması kadar, en az Kur-
tuluş Savaşımız kadar zorlu bir mücadele, 
kalkınma mücadelesi başlatılmış oldu. 

Bu mücadelenin bazı dönemlerde başarıy-
la yürütüldüğünü, ülkemizin her köşesi-
nin her alanda hızlı bir yeniden inşa süre-

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Çanakkale | 17 Mart 2006
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cine girildiğini biliyoruz. Bunu başaranları 
da her fırsatta takdirle, şükranla anıyoruz. 
Ancak kalkınma mücadelesinde zaman za-
man bayrağın yükseklerde taşınamadığına 
da şahit olduk. Ülkemizin şanlı tarihiyle, 
zaferleriyle, her şeyden öte potansiyeliyle, 
kaynaklarıyla, zenginlikleriyle örtüşen bir 
seviyeye ulaşamadığını hep birlikte yaşa-
dık, tecrübe ettik. 

Şunu çok açık söylemek istiyorum: Yedi dü-
vele karşı yürütülen İstiklal mücadelesin-
den gururla, onurla, zaferle çıkmış bir mil-
letin, kalkınma mücadelesinde gerilerde 
kalmasına hiç kimsenin gönlü razı olmaz. 
Bu millet, işgal altında yaşayamayacağını, 
istiklalini kaybettiğinde var olamayacağını 
bildiği için yek vücut halinde olağanüstü 
bir direniş göstermiştir. Unutmayalım ki, 
bu varoluş mücadelemiz devam etmekte-
dir. Zira bu millet, ekonomide, kalkınma 
ve gelişme yarışında da geride kalmayı asla 
kabullenemez, içine sindiremez. Geri kal-
mışlığı, yılgınlığı, yorgunluğu, ekonomik 
krizleri bu ülkenin kaderi olarak görenler 
yanıldıklarını, yanlış yaptıklarını anlamak 
zorundalar. Çok şükür bunu da artık yavaş 
da olsa anlamaya, kavramaya başladılar. 

Bu cennet vatanı hangi şartlarda vatan ha-
line getirdiğimizi aklımızdan çıkarmaya-
cağız, bu şuurun daima canlı tutulabilmesi 
için bu vatana, bu ülkeye layık hizmetlerin 
yapılması gerekiyor. Aksi takdirde vatan 
millet Sakarya nutuklarıyla, içi doldurul-
mamış hamasi sözlerle hiçbir yere gidi-
lemez. Türkiye’de bunlar ne yazık ki çok 
prim yaptı. Siyaseti hamasi nutuk atmak 
sananlar hiçbir değer üretmeden parlak 
sloganlarla işlerini yıllarca yürütmeye 

çalıştı. Gemi su alırken bile slogan atarak 
ülke meselelerini örtmeye çalıştılar. Biz, 
hamaset yerine iş yapmayı, hizmet üret-
meyi esas alıyoruz. Ve bugün bunun için 
buradayız. 

Değerli kardeşlerim…

Yaklaşık üç buçuk senedir, Türk milleti 
yeni bir tarih yazıyor. Bugün Türkiye’nin 
hangi köşesine, hangi iline, ilçesine, kö-
yüne gitseniz, ya yol inşaatı, ya köprü in-
şaatı, ya okul, ya hastane… Eksik kalmış, 
eksik bırakılmış ne varsa yapıldığını ya da 
yapımına başlandığını göreceksiniz. Çok 
şükür Türkiye, kalkınma mücadelesinden 
de zaferle çıkılabileceğine artık inanmış 
durumdadır. Kaos dönemi, kriz dönemi 
tarihe gömülmüştür. Çanakkale ruhu yeni-
den geri dönmüştür. Zira mukaddesatımız, 
onurumuz, emeğimiz, ekmeğimiz, aşımız 
olmadan biz de var olamayız. Bütün değer-
lerimize aşkla, heyecanla sahip çıkmalıyız. 
Bu inançla Türkiye yeniden ayağa kalkıyor. 
Hükümet olarak millete tam güvendiğimiz 
için rekor üzerine rekorlar kırılıyor. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız; enflasyon bu ülkede yıllar boyun-
ca bir kader gibi kabullenildi. Bugün yaşı 
40’ın altındaki hemen herkes enflasyonla 
doğdu, enflasyonla büyüdü. 100 liraya ek-
mek alıyorsunuz, bir bakıyorsunuz, bir ay 
sonra 110 lira olmuş, Bir yıl sonra 140 lira, 
150 lira olmuş. Diğer taraftan geliriniz hiç 
artmamış, ya da enflasyonun çok altında 
artmış. Yani aynı işi yapıyorsunuz, aynı 
emeği harcıyorsunuz, aynı maaşı alıyor-
sunuz, ama her gün fakirleşiyor, her gün 
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sofranızdaki ekmeğin bir parçasını kaybe-
diyorsunuz. 

Etiketlerin hızla değiştiği, 6 ayda bir sıfırı 
çoğalmış paraların basıldığı, dar gelirlinin, 
sabit gelirlinin iki yakasının bir türlü bir 
araya gelemediği günleri hatırlayın. Tabii 
ki bununla da kalmıyor; enflasyon yatırımı 
engelliyor, üretimi engelliyor, ihracatı en-
gelliyor. Her şeyden önce ülkedeki güveni, 
istikrarı engelliyor. Sonuçta yoksulluk 
artıyor, işsizlik artıyor, göç artıyor, tabii ki 
terör olayları artıyor. 

Bakınız, biz, her şeyden önce bu kısır 
döngüyü kırdık. Enf lasyonla mücadele 
bizim temel hedeflerimizden dedik. Bunu 
geçmişte söyleyenler çok oldu. İktidara ge-
lirken enflasyonu tarihe gömeceğiz diyen-
lerin hepsini enflasyon sandığa gömdü. Biz 
bu işe kararlılığımızı koyduk, cesaretimizi 
koyduk, samimiyetimizi koyduk. Her şey-
den önce, biz bu milletin desteğini, katkısı-
nı, hayır duasını arkamıza aldık. 

Bugün geldiğimiz noktada çok şükür hem 
içerde, hem dışarıda güçlü, güvenli, istik-
rarlı ve geleceğe artık çok daha umutla 
bakabilen bir Türkiye var. Faizlerde, milli 
gelirde, ihracatta, özelleştirme gelirlerin-
de, turizm gelirlerinde, borç gerçekleşme-
lerinde ve benzeri birçok göstergede tar-
tışmasız başarı elde etmiş bir Türkiye var. 
Bugün parasıyla gurur duyan, parasına 
itibarını iade etmiş bir Türkiye var. Bugün 
artık bu milletin bir tek kuruşu bile heba 
edilmiyor, bir tek kuruşu bile amacı dışın-
da kullanılmıyor. 

Türkiye’nin bütün kapalı yolları genişliyor, 
açılıyor. Türkiye’nin bütün köyleri suya 
ve yola kavuşuyor. Bugün artık milletin 
hazinesi, milletin emaneti büyük bir hassa-
siyetle korunuyor, gözetiliyor. İşte bunun 
için Türkiye şantiyeye dönüşmüş durum-
da. Kaynakları, zenginlikleri, emaneti 
dosdoğru yönlendirdiğiniz zaman Allah’ın 
izniyle yapamayacağımız hiçbir şey yok. 

Üç buçuk yıldır 5 bin kilometre yol yap-
tık, 60 bin tane konut teslim ettik. 5 yılda 
250 bin konut yapıyoruz. Kira öder gibi 
insanlar ev sahibi olabiliyor. Ülkemizin 
her köşesine okullar, derslikler, hastaneler 
açtık. Kimseyi aç-açıkta bırakmamak için 
doğrudan sosyal yardımlarımızla milletin 
imdadına yetiştik. Ama her zaman söy-
lüyorum, burada da bir kez daha tekrar 
edeceğim, bunları asla yeterli görmüyoruz. 
Bunların tamamı birer başlangıç. Daha gi-
deceğimiz uzun bir yol, zorlu bir süreç var. 
Ama Allah’ın izniyle bunu da başaracağız. 
Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorul-
madan temel atacağız, açılış yapacağız. 

Nereye hizmet gerekiyorsa, nerede neye ih-
tiyaç varsa hükümet olarak orada olmanın, 
milletimizin her türlü eksiğini, gediğini 
gidermenin gayreti içindeyiz. Bu anlayışla 
Türkiye’nin her köşesinde temeller atma-
ya, açılışlar yapmaya devam edeceğiz. Biga 
ilçemizde bugün açılışını yaptığımız ve te-
melini attığımız tesislerin de bir kez daha 
hayırlı olmasını diliyorum. Başta Sayın Va-
limiz, Belediye Başkanımız, Rektörümüz 
olmak üzere emeği geçen mühendisinden 
işçisine kadar herkese teşekkür ediyor, siz-
leri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bugün, iki müstesna projenin açılışlarını 
gerçekleştirmek üzere burada olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu iki 
önemli adım, Türkiye’nin çıktığı kalkınma 
yolculuğunun ne kadar önemli bir seviye-
ye ulaştığını açıkça ortaya koymaktadır. 
Allah’a şükürler olsun, sizlerin huzurunu-

za gelirken alnım açık, başım dik, vicda-
nım rahat geldim. 

Biliyorsunuz iktidara gelirken sizlere bir 
söz verdik. Bu ülkeyi bir baştan bir başa 
şantiyeye çevirmek, ülkemizin kaynakla-
rını milletimizin hizmetine sunmak için 
geceli gündüzlü çalışacağımızı taahhüt et-
tik. Bugün sizler de şahitsiniz bu taahhüt-
lerimizi gün be gün yerine getiriyor, adım 

Kepez Limanı Açılış ve TOKİ 
Konut Teslim Töreni

Çanakkale | 17 Mart 2006
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adım geleceğin Türkiye’sini imar ve inşa 
ediyoruz. Türkiye’nin yatırım bakiyesine 
hemen her gün yeni yollar, konutlar, okul-
lar, hastaneler, hizmet binaları, limanlar, 
hava alanları, alt yapı tesisleri ekleniyor. 

Unutmayın daha bundan üç yıl önce bu 
ülkeden feryatlar yükseliyordu. Dişliler 
duruyor, fabrikalar kapanıyor, kepenkler 
indiriliyor, gençlerimiz işsizliğin kucağına 
itiliyordu. Memur geçinemiyor, işçi çile 
çekiyor, çiftçi borcunu bile ödeyemiyor, 
esnaf kan ağlıyordu. Büyüme durmuş, üre-
tim düşmüş, enflasyon yüzde 130’lara fır-
lamıştı. Dönemin hükümeti memurunun 
maaşını ödemekte bile sıkıntı çekmektey-
di. Borç aramak için gittiği kapılardan da 
çevrilir olmuştu. Gecelik faizler, dile kolay, 
yüzde binleri aşmıştı. O günleri unuttuk 
mu? Unutmadık, unutmayacağız, unutma-
mamız da gerekiyor. Bugün elde ettiğimiz 
kazanımları, bugün yakaladığımız güven 
ve istikrar ortamını kaybetmemek için bu 
acı tecrübeyi daima hatırımızda tutacağız. 

Allah’a şükürler olsun, bugün artık Türki-
ye o felaketler ülkesi değildir. O bataklık-
tan, o girdaptan, o biçare vaziyetten çıktık, 
dünyanın ekonomik devi olmaya aday 
ülkeler arasında yerimizi aldık. Bu nasıl 
oldu? Bir millet topyekun uyandı, milli 
irade ortaya çıktı ve Türkiye değişim kararı 
aldı. Bu karar milletimizin kendi makus 
talihini değiştirme kararıdır. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin büyük fedakarlıklarla, büyük 
gayretlerle yakaladığı bu müspet tabloyu 

kaybetmemek için azami dikkat içerisin-
de hareket ediyoruz. Bu ülkenin aydınlık 
geleceğini tehlikeye atmamak için, milleti-
mizin beklentilerini boşa çıkarmamak için 
hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıyor, 
adımlarımızı büyük bir hassasiyetle atı-
yoruz. Enflasyonla mücadeleyi öğrendik, 
bununla birlikte büyüme hedeflerimizi de 
mali disiplin içinde tek tek yakalıyoruz. 

Kişi başına milli gelirde, faiz oranlarında, 
ihracat rakamlarında, turizm gelirlerinde 
son derece önemli iyileşmeler var. Yatırım-
lar, sermaye girişi, üretim artışı hususların-
da büyük bir dinamizm yakaladık. Bütün 
bunların gelip geçici başarılar olmaması 
için de politikalarımızı yapısal değişimler-
le destekledik. Devletin yükünü hafifleten, 
özel sektörün önündeki engelleri kaldıran, 
bürokrasiyi azaltan, temel hizmet alanla-
rında insan öncelikli uygulamaları hayata 
geçiren yepyeni bir yönetim anlayışı tesis 
ettik. Yaptığımız her işte, milletimizin bü-
yük desteğini yanımızda hissettik, o enerji-
yi, o sinerjiyi yakaladık. 

Değerli vatandaşlarım…

Gelinen nokta, sessiz bir devrimin somut 
göstergelerinin ortaya çıktığı bir noktadır. 
Ekonomik alanda Cumhuriyet tarihinin 
hemen hemen bütün rekorları kırılmıştır. 
Yatırımcımız, üreticimiz, ticaret erbabı-
mız, esnafımız, çiftçimiz sağlanan istik-
rarla önünü görebilir hale gelmiştir. En 
önemlisi bu ülkenin çocukları yarınları 
için yeniden ümit besler, hayal kurar hale 
gelmiştir. En büyük kazancımız budur, bu 
inançtır, bu güven duygusudur. 
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Millet ile devlet yakınlaşmasını tesis ettiği-
mizde önümüzde hiçbir engel kalmayacak-
tır. Bazıları aksini söylese de insanlarımız 
bu ülkenin zengin potansiyeline ve parlak 
geleceğine inanıyorlar. Biz bu inançla, bu 
milletin asırlara uzanan zengin medeniyet 
mirasının üzerinde mutlu ve müreffeh bir 
gelecek filizlendirmenin gayreti içerisin-
deyiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün biliyorsunuz hayırlı açılışlar yap-
mak üzere buradayız. Her karış toprağı 
şehit kanıyla sulanmış Çanakkale’de ol-
maktan ayrı bir heyecan, ayrı bir haz du-
yuyoruz. Bu tarihi atmosfer böyle hayırlı 
açılışlarla zenginleşince daha mutlu olu-
yor, daha çok duygulanıyoruz. İnanıyorum 
ki Kepez Limanı, Çanakkale ve çevresinin 
deniz ulaşımına çok önemli bir katkı sağ-
layacaktır. Biz de, destansı bir mücadeleyle 
bağımsızlığımızın temellerinin atıldığı bu 
kıyılara yeni hizmetler getirmenin heyeca-
nı içindeyiz. 

Sizlere müjdelemek isterim ki bu liman 
Çanakkale’nin dünyaya açılan kapısı ola-
caktır. Bu limanla birlikte inşallah sade-
ce Kepez’i değil Çanakkale’nin tümünü 
kalkındıracak, zenginleştirecek bir tesise 
kavuşuyorsunuz, kavuşuyoruz. Bu şehit 
toprakları nihayet hak ettiği berekete ka-
vuşuyor. Sadece Çanakkale değil, Türkiye 
günden güne değişiyor, dönüşüyor. 

Konut üretiminde de sessiz bir devrim ger-
çekleştiriyoruz. Türkiye’ye adeta yepyeni 
şehirler kazandırıyoruz. Kısa zamanda 

yurdu bir uçtan bir uca saracak, şehir-
lerimizin çehresini değiştirecek çağdaş 
projeler ürettik. Cumhuriyet tarihinin en 
kapsamlı Kentsel Dönüşüm Projesini şehir 
şehir, bölge bölge, adım adım uygulamaya 
koyuyoruz. Üç yılda konut üretiminde 
aldığımız mesafe gerçekten çok büyük. 
3 yıl içinde 20 yılda yapılanın 4 mislini 
gerçekleştirdik. Şu anda tam 78 ilde, 174 
ilçede 439 şantiye ile 162 bin 30 konut 
inşa ediliyor. Bu rakam ne demek biliyor 
musunuz? Bu rakam, 100 bin nüfusa sahip 
7 şehir anlamına geliyor. Hem de çevre dü-
zenlemeleriyle, okullarıyla, anaokullarıyla, 
hastane ve sağlık ocaklarıyla, camileri ve 
kütüphaneleriyle 7 mamur şehir. 

İşte bugün burada, bunun üzerine bir 
adım daha atıyoruz. Çanakkale Merkez Ke-
pez’deki 144 konutumuzun anahtarlarını 
vatandaşımıza teslim etmenin huzurunu, 
mutluluğunu yaşıyoruz. Biga ilçemizde bu 
yılın başında, sosyal alanlarıyla birlikte in-
şaatını başlattığımız 224 konutumuz daha 
var. Bunun yanı sıra yine Kepez’de proje ve 
ihale çalışmaları devam eden 300 konut-
luk bir projeksiyonumuz mevcut. Ayrıca, 
Çanakkale Merkez’de 51 bin m² alanda 
gecekondu dönüşüm projesi başlatmayı 
planlıyoruz. 

Yine Lapseki’de 10 bin m² alanda 160 
konutluk dönüşüm projesi için protokol 
çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bunları 
tamamladığımız gün, bunların teslimini 
de aynı heyecanla gerçekleştireceğiz. Şu 
anada kadar 60 bin konutu sosyal alanları 
ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bitme 
aşamasına getirdik. Önümüzdeki dönem 



Recep Tayyip ERDOĞAN

42

için 350 bin konutluk yeni bir projeksiyon 
yaptık. Neden biliyor musunuz? Sizler 
uzun ve çileli yıllardan sonra artık rahata 
erin, biraz gün yüzü görün diye…

Bu millet her şeyin en iyisine layık. İn-
şallah günden güne kalkınarak çok daha 
güzel yarınlara ulaşacağız. Ben bu geleceğe 
bütün kalbimle, bütün samimiyetimle ina-
nıyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Kepez 
Limanı’nın bölgeye, tapuları teslim edilen 
konutların da sahiplerine hayırlı olmasını 
temenni ediyorum. Bizlere bu aziz vatanı, 
bu büyük Cumhuriyeti, bu istiklal ruhunu 
emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere bütün kahramanla-
rımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. 
Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. 
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Aziz vatandaşlarım, sevgili Kilisliler… Siz-
leri sevgiyle selamlıyorum. 

İktidarı devraldığımız günden bu yana, 
hiç durmadan akan berrak bir su gibi, bir 
şehirden bir şehre gidiyoruz. Bu ülke için 
geceli gündüzlü çalışıyor, Sarıkamış’tan 
Uzunköprü’ye, Şemdinli’den Datça’ya 
varıncaya kadar bütün il ve ilçelerimizin 

daha bayındır hale gelmesi için projeler 
üretiyoruz. Ardından bu projeleri bir tak-
vime bağlıyoruz, ihale ediyoruz: Söz ver-
diğimiz tarihte gelip açılışını yapıyoruz. 
Bugün de burada ülkemizin en güzel di-
yarlarından Kilis’e yeni bir hizmet kazan-
dırmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Kilis 
PTT Başmüdürlüğü hizmet binamızın tüm 
Kilis halkı için hayırlı olmasını diliyorum. 

PTT Başmüdürlüğü Hizmet 
Binası Açılış Töreni

Kilis | 09 Nisan 2006
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Posta kuruluşları, bir ülkenin can damar-
larıdır. Haberleşme ağını kuramamış, 
birbiriyle iletişimini sağlayamayan bir 
topluluğun dünyanın önde gelen devletleri 
arasına girmesi imkansızdır. Çok şükür, 
Türkiye’nin böyle bir sıkıntısı yoktur. Posta 
kuruluşumuz her gün milyonlarca insanı-
mızın sevinçlerini, coşkularını, heyecan-
larını, umutlarını, özlemlerini ülkemizin 
dört bir yanına dağıtıyor. Sevginin, güve-
nin, heyecanın yayılmasına vesile oluyor. 
Vatandaşlarımızın arasındaki maddi ve 
manevi bağa güç katıyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Posta demek, haberleşme özgürlüğü, ileti-
şim özgürlüğü demektir. İstiklal Mücadele-
si verdiğimiz yıllarda, bütün posta teşkilat-
larımıza el konmuştu. Cumhuriyetimizin 
ilk postanesinin hangi şartlarda kuruldu-
ğunu biliyor musunuz? Cumhuriyetimizin 
ilk postanesi, Büyük Millet Meclisi bahçe-
sine kurulan bir çadır içinde açıldı. Ama 
bu millet, bin yıl evvel obalar üzerine kur-
duğu çadırlar içinden; dünyanın en büyük 
imparatorluğunu, en güzel medeniyetini 
nasıl ortaya çıkarmışsa, bu medeniyetin 
mensupları da, millet meclisindeki çadır-
dan çok modern bir posta teşkilatı ortaya 
çıkarmıştır. Biz de bugün taş üstüne taş 
koyarak, hizmet üstüne hizmet katarak, 
büyük milletimizin hak ettiği medeniyeti 
yeniden inşa etme gayreti içindeyiz. 

Posta teşkilatımız, haberleşme özgürlüğü-
müzün, iletişim özgürlüğümüzün temi-
natı haline gelmiştir. Posta hizmetlerimiz 
bugün dünyanın birçok ülkesindeki posta 

hizmetlerinden daha kaliteli bir hale gel-
miştir. Yalnızca postacılık hizmetleri değil, 
iletişim sektörünün her alanında Türkiye 
çok önemli mesafeler almıştır. Bakın bu-
gün Kilis ilimizde otomatik telefonu olma-
yan köyümüz, mahallemiz kalmamıştır. 

İktidarı devraldığımız günden bu yana, 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. aracılığıyla 
Kilis’te, 2003, 2004, 2005 yıllarında top-
lam 675.543 YTL’lik yatırım yaptık. Okul-
larımızın tümüne hızlı internet bağlantısı 
sağladık. Bugün, yalnızca Kilis’te değil, 
ülkemizin tamamında, her okulumuzun 
internet bağlantısı vardır. Bu başarı, gerek-
tiğinde en değerli emanetini bu kurumu-
muza teslim ederek ona büyük bir güven 
duyduğunu gösteren aziz milletimize 
aittir. Bu, milletin devletine olan güveni 
sayesinde olmuştur. AK Parti olarak bizim 
yapmaya çalıştığımız da millet ile devlet 
arasındaki güveni dünkünden çok daha 
ileri bir seviyeye taşımaktır. 

Büyük bir gururla ifade ediyorum, bu he-
defimizde de çok önemli mesafe aldık. Mil-
letimiz artık devletine güveniyor, hüküme-
tine güveniyor, kurum ve kuruluşlarına 
güveniyor. Krizleri ve kargaşaları geride 
bırakan Türkiye, yürürlüğe koyduğumuz 
akılcı politikalar sayesinde bir güven ve 
istikrar ülkesi haline gelmiştir. Türkiye AK 
Parti iktidarına güvenini eksik etmeyen 
aziz milletimiz sayesinde, dünyanın en 
önemli yatırım merkezi olmuştur, dünya-
nın en önemli turizm merkezi olmuştur, 
cazibe merkezi olmuştur. Türkiye krizler 
ülkesi olmaktan çıkmış, imkanlar ve fır-
satlar ülkesi haline gelmiştir. Ülkemiz bü-
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yüdükçe, ülkemiz kalkındıkça, herkes bu 
imkanlardan, bu fırsatlardan eşit oranda 
faydalanacaktır. 

Bizim için Samsun’la Antalya arasında, Art-
vin ile Edirne arasında, Ardahan ile Şırnak 
arasında, Dicle ile Bornova arasında, Eruh 
ile Alanya arasında hiçbir fark yoktur. Bu 
ülkeye emek sarf eden, bu ülke için toprağı 
işleyen, bu ülke için vergi ödeyen, bu ülke 
için çivi çakan insanlarımızın, vatandaşla-
rımızın yaşadığı her karış toprağa hizmet 
götürmek boynumuzun borcudur. Takdir 
edersiniz ki, biz de ülkemizin en ücra kö-
şelerine kadar hizmet götürerek, bu ülkeye 
borcumuzu ödüyoruz. Biz, Türkiye’yi hiç-
bir şehir ayırt etmeksizin kalkındırıyoruz, 
ayağa kaldırıyoruz, daha bayındır hale ge-
tiriyoruz, hedefimiz, amacımız budur. 

Posta teşkilatlarımızın bugün hangi nokta-
ya geldiğini, en iyi bilen, bu hizmetlerden 
birebir faydalanan sizlersiniz. Bugün PTT 
şubelerimiz sadece mektup ve telgraf hiz-
meti vermekle kalmıyor; orada her türlü 
modern iletişim hizmetinden faydalanabi-
liyorsunuz, hatta bankacılık hizmetlerin-
den faydalanıyorsunuz. Bu gelişme sizin 
için, bizim için, tüm Türkiye için gurur 
duyulacak bir gelişmedir. Türkiye’nin önü 
aydınlıktır. Türkiye’nin önü açıktır. Bugün 
dünden daha iyidir, yarın bugünden çok 
daha iyi olacaktır. Bu duyguyla bugün 
hizmete açtığımız tesisin tüm Kilis halkı-
na hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir kere 
daha sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli Gaziantepliler, aziz vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün Gaziantep’e önemli bir tesis ka-
zandırmak, Havaalanı Terminal binasını 
hizmet açmak için bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Böylece şehirlerimizi yeni baştan 
imar ve inşa hareketimizin önemli bir hal-
kasını daha kalkınma zincirimize eklemiş 
oluyoruz. 

Gaziantep ülkemizin büyüyen, gelişen ve 
geleceğe dönük önemli potansiyele sahip 
olan şehirlerinden biri… Ülke ekonomisi-
ne önemli katkılar sağlayan şehirlerimiz-
den biri… Bu sebeple Gaziantep Havaalanı 
Terminal binasının geleceğe yapılan bir 
yatırım olacağına inanıyoruz. Çünkü bu-
gün gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ül-
keler, bütün şehirler için hava ulaşımı ar-
tık vazgeçilmez bir ihtiyaç halini almıştır. 

Havaalanı Yeni Terminal Binası 
Açılış Töreni

Gaziantep | 09 Nisan 2006
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Bu gerçekten hareketle göreve geldiğimiz 
günden beri, bir yandan yeni hava alanları 
inşa etmek, mevcut havaalanlarının termi-
nal donanımları da dahil olmak üzere ge-
liştirilmesini sağlamak, âtıl havaalanlarını 
da canlandırmak için gayret gösteriyoruz. 

Hükümet olarak hedefimizi başta belir-
ledik; her vatandaşımız hayatında en az 
bir defa uçağa binecek… Bunun için ne 
gerekiyor? Havayolu taşımacılığı sektörü-
nü günün şartlarına uygun hale getirmek, 
rekabete açmak, bu sayede fiyatları makul 
seviyelere çekmek gerekiyor. Bu strateji 
doğrultusunda harekete geçtik: Adım adım 
ilerledik ve bugün sizler de gazetelerden 
okuyorsunuz, vatandaşlarımız uçakla 
seyahat etmek için adeta birbiriyle yarış-
maktadır. 

Değerli Gaziantepliler…

Geçen üç yıl içinde bu sektörle ilgili olarak 
çok önemli düzenlemeler yaptık. Bu kap-
samda, tarifeli iç hat yolcu taşımacılığı ve 
bölgesel havayolu taşımacılığının önünde-
ki yasal engelleri tamamen kaldırdık. 2003 
yılı Ekim ayının sonunda Bölgesel Hava 
Yolu Taşımacılığı Projesi’ni uygulamaya 
koyduk. Hava yolu taşımacılığında uygula-
nan Eğitime Katkı Payı ile Özel İşlem Ver-
gisi uygulamalarına son verdik. Havaalanı 
servis ücretlerinde de yüzde 50 oranında 
indirim yaptık. Tabii burada sağladığımız 
en büyük gelişme sektöre rekabeti getir-
mek olmuştur. Bu rekabet, hükümetimizin 
yaptığı diğer düzenlemelerle birlikte hava 
yolu seyahatini her insanımız için ulaşıla-
bilir bir hizmet haline getirmiştir. 

Bugün her vatandaşımız dilerse bir uçak 
bileti alarak istediği yere hava yoluyla 
gidebilir. Zaten ortaya çıkan rakamlar 
da havayolunun daha önceki dönemler-
le kıyaslandığında çok daha fazla tercih 
edilir hale geldiğini gösteriyor. Bakınız 
iki yıl içinde 10 milyon yolcu artık hava 
taşımacılığını tercih etmeye başlarken, 3. 
5 milyon vatandaşımız da ilk defa uçağa 
binmiş. Artan bu yolcu potansiyeline gerek 
THY, gerekse özel hava yolu şirketlerimiz 
filolarını, kapasitelerini genişleterek, yeni-
leyerek cevap veriyor. Havaalanlarımız da 
aynı şekilde bu gelişmeleri karşılayacak, 
çok yönlü ihtiyaçlara cevap verecek bir 
yapıya kavuşturuluyor. Yeni hava alanları, 
yeni terminallerle artan yolcu kapasitesini 
uzun vadeli olarak karşılayacak yatırımlar 
yapılıyor. 

Bugün açılışını yapmak için bir araya geldi-
ğimiz Gaziantep Havaalanı Yeni Terminal 
Binası da Gaziantep’in gelecek yıllardaki 
ihtiyaçları düşünülerek hayata geçirilmiş-
tir. Gaziantep Havaalanı’na 2005 yılında 
gelen yolcu sayısı 210.539 kişidir ve 2.213 
uçağa da hizmet verilmiştir. 2006 yılının 
ilk üç ayında gelen yolcu 77.179, gelen 
uçak sayısı da 780 olmuştur. Terminal bi-
nasının hizmete girmesiyle bu sayı daha da 
artacak, havaalanı hizmetlerinde de önem-
li bir rahatlama yaşanacaktır. Gaziantep’e 
yakışan bu güzel tesisin hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Sevgili Erzincanlılar, değerli vatandaş-
larım… Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
Bugün burada, çocuklarımızı geleceğe ha-
zırlayacak bir eğitim kurumunu daha hiz-
mete açmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Hükümet olarak milletimizin sorunlarını 
iyi biliyor, gece gündüz demeden çareler 
üretmek için çalışıyoruz. Eğitim bu ülke-
nin en öncelikli meselelerinden biridir. 
Eğitimde günümüzün ihtiyaçlarına tam 

anlamıyla cevap veren bir seviyeyi ya-
kalayıncaya kadar değişim atılımımızı 
tamamlamış olmayacağız. Gençlerimizi 
bugünün gereklerine uygun bir donanım-
la yetiştirmek zorundayız. Sadece bazı 
şehirlerimizde değil, Türkiye’nin dört bir 
köşesinde aynı seviyeyi yakalamak, aynı 
kaliteli eğitimi çocuklarımıza sunmak 
zorundayız. Bunun için de bir yandan 
müfredatı geliştirerek, okullarımızı bilgi 

İMKB İlköğretim Okulu Açılış 
Töreni

Erzincan | 14 Nisan 2006
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teknolojisinin imkanlarıyla donatarak 
eğitimimizin kalitesini yükseltmemiz, bir 
yandan da yeni okullar inşa etmemiz şart…

Özellikle okullarımızın fiziki yapılarının 
iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan bölgelere 
yeni okulların ve ilave dersliklerin yapıl-
ması noktasında sadece devlet imkanları 
yeterli gelmiyor. Özel sektörümüzün ve 
hayırsever insanlarımızın da bu eğitim 
seferberliğine imkanları ölçüsünde az ya 
da çok katkıda bulunmalarını bekliyoruz. 

Biliyorsunuz göreve geldiğimizde, buna 
öncülük etmek üzere Eğitime Yüzde 100 
Destek Kampanyası’nı başlattık. Ne mutlu 
bize ki, kampanyaya hayırseverlerimiz 
büyük ilgi gösterdi. Bu büyük katılımla 
2003’te 15 bin 253, 2004’te 28 bin 78, 
2005’te 28 bin 698 olmak üzere toplam 72 
bin 29 yeni derslik yapılmıştır. Bu gün bu 
rakam 75.000’lere yükselmiş durumdadır. 
Okul ihtiyacı bulunan tek bir mahalle, tek 
bir semt, tek bir köy kalmayıncaya kadar 
bu çalışmalarımızı milletimizle birlikte 
sürdüreceğiz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Hükümet olarak geçen üç yıl içinde eğitim 
alanında çok önemli adımlar attık. Yıllar-
dır ihmal edilen, görmezden gelinen bu 
hayati alanda cesur ve kararlı uygulamalar 
başlattık. Eğitimin bu ülkenin geleceği 
olduğunu ısrarla söyledik, söylemekle kal-
madık bütçeden en büyük payı da eğitime 
ayırdık. Ekonomik sebeplerle çocuklarını 
okutmakta güçlük çeken, masrafları kar-
şılayamayan vatandaşlarımızın yardımına 

koştuk. Bütün çocuklarımızın ders kitapla-
rını ücretsiz verdik. Son üç eğitim-öğretim 
döneminde toplam 270 milyon 684 bin 
550 adet kitap öğrencilerimize ücretsiz 
olarak dağıtılmıştır. 

Yine, birçok farklı nedenle kapalı durumda 
olan tam 3 bin köy okulunu yeniden ülke-
ye kazandırdık. İhtiyaç bulunan bölgelere 
2005–2006 öğretim yılı başında tam 20 bin 
sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştir-
dik. Ortaöğretimde ihtiyaç sahibi 150 bin 
öğrencimize burs verdik. 2003 yılı başında 
öğrenci başına 13 milyon 700 bin TL olan 
burs miktarını, yüzde 300’lük bir artışla 
42 milyon TL’ye, yani 42 YTL’ye çıkardık. 
“Haydi Kızlar Okula Kampanyası”yla okula 
gitmeyen 175 bin kız çocuğumuzu okula 
kazandırdık. 

Yine, bilişim teknolojilerinin eğitime 
uygulanmasını sağlamak üzere 25 bin 
okula ADSL, yani hızlı internet bağlantısı 
yapılmıştır. Okullarımızda 2002 yılında 
toplam 9 bin 261 Bilişim Teknolojisi Sınıfı 
varken son üç yılda bu sayı yüzde 148’lik 
bir artışla 23 bine yükseltilmiştir. 2005 yı-
lında okullarımıza 300 bin yeni bilgisayar 
gönderilmiştir. Okul öncesi eğitimde 2003 
yılında yüzde 11 olan okullaşma oranı 
yüzde 20’ye yükseltilmiştir. Böylece okul 
öncesi eğitime alınan öğrenci sayısında 
yüzde 82’lik artış sağlanmıştır. Bütün bu 
adımlar Türkiye’nin geleceğine yapılmış 
yatırımlardır. İnşallah aydınlık Türkiye, 
kalitesi yükselmiş bu yeni eğitim anlayışı-
nın meyvesi olacaktır. 
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Değerli vatandaşlarım…

Bugün açılışını yaptığımız İMKB Müşir 
Zeki Paşa İlköğretim Okulu, İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası çatısı altında 
bulunan hayırseverlerimizin Erzincan’a 
ve Türkiye’ye çok değerli bir hediyesidir. 
Türkiye’ye, mutlu ve müreffeh geleceğinin 
inşa edileceği yeni bir eğitim ocağı daha 
kazandırılmıştır. Erzincan’ın 720 pırlanta 
gibi çocuğu her yıl bu okulun çatısı altında 
öğrenim görecek; düşünmeye, üretmeye 
başlayacaktır. Emeği geçen, katkısı bulu-
nan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu 
güzel eğitim tesisin hayırlı olmasını te-
menni ediyor, sizleri bir kere daha sevgiyle 
selamlıyorum. 
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Sevgili vatandaşlarım, değerli Kocaeli-
liler… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. 

Hükümet olarak ilk günden beri bir husu-
su ısrarla ifade ediyoruz. Bizim için insan 
hayatı her şeyden önce gelir. Türkiye’yi 
kalkındırmak istiyorsak önce şehirlerimi-
zi kalkındıracağız, imar edeceğiz; insan-
larımızın hayat kalitesini yükselteceğiz. 
Bunlar olmadan gerçek anlamda bir kal-
kınmadan söz edemeyiz. Ekonomik gös-

tergelerdeki ilerlemeleri mali disiplinden 
taviz vermeden tabana yaymak; insanları-
mızın hayatına yansıtmak için bütün dik-
katimizle, bütün enerjimizle çalışıyoruz. 

Hamdolsun bugün kendi ayakları üstün-
de durabilen, gücünü yeniden toplamış, 
enerjisini tekrar kazanmış dinamik bir 
ekonomik yapıya sahibiz. İstikrarımızı 
koruyarak bu kazanımları kalıcı hale getir-
mek için disiplinli bir şekilde ilerliyoruz. 
Ekonominin gereklerini insanımızın ihti-

Yol ve Kavşak Açılış Törenleri

Kocaeli | 15 Nisan 2006
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yaç ve sıkıntılarından ayrı düşünmek gibi 
bir lüksümüz yoktur. Bizim yegane amacı-
mız milletimizin yüzünü güldürmek ve bu 
ülkeyi hak ettiği geleceğe kavuşturmaktır. 
Bu çerçevede bugün kalkınmış ülkelerin 
hayat standartları neyse, biz de vatandaşla-
rımıza aynısını sunmanın arayışı içindeyiz. 

Bugün bizi buluşturan bu hayırlı törenle 
inşallah Kocaeli’nin standartlarının yük-
selmesine katkı sağlayacak iki önemli 
projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bun-
lardan ilki Kocaeli’nin önemli bir Kentsel 
Dönüşüm Projesidir. Bu proje kapsamın-
daki arter ve bağlantı yolları, üniversite 
kampüsüne ulaşımı şehir trafiğinin yo-
ğunluğundan kurtaracaktır. İkinci açılışı-
mız da yine Kocaeli’nin çağdaş şehircilik 
vizyonunun çok güzel bir örneği olan Şehit 
Rafet Karaca Bulvarı ve yürüyüş yoludur. 
Bu güzel projeler, Kocaeli’nin geleceği için 
örnek projelerdir. Bunlar vatandaşlarımı-
zın hayat kalitelerinin yükselmesine de 
katkı sağlayacaktır. 

Değerli Kocaelililer…

Bugün şehirlerimizin çehresini bir bir 
değiştiren bu hizmetlerle Türkiye’nin de 
çehresi değişmeye, yüzü gülmeye baş-
lamıştır. İnşallah Türkiye’nin uf ku her 
geçen gün daha da aydınlanacaktır. Bizler 
Türkiye’nin üç yıl gibi kısa bir zamanda 
gösterdiği bu büyük değişimin kazanım-
larını bir daha kaybetmek istemiyoruz. 
Bütün mesaimizi Türkiye’ye, Türkiye’nin 
geleceğine harcıyoruz. 

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, 
hükümet olarak Türkiye’nin menfaatine 
olmayan hiçbir girişime geçit vermeyiz. 
Türkiye’nin önünde uzun ince bir yol var. 
Zorlukları, sıkıntıları, krizleri önemli öl-
çüde geride bırakmış olsak da, daha yapı-
lacak çok iş var. Aynı enerjiyle, aynı birlik 
beraberlikle ruhuyla geleceğimize sımsıkı 
sarılmalı, fikir üretmeli, proje üretmeli, 
hizmet üretmeliyiz. Zaman zaman sıkıntı-
lara beraberce göğüs germeyi de bilmeliyiz 
ki sonunda muradımıza erebilelim. 

İşimizin kolay olduğunu söylemiyorum. 
Bazıları çıkıp dikkatimizi dağıtmak, he-
vesimizi kırmak isteyecek. Karanlıktan, 
vehimden, çatışmadan beslenen odaklar 
halkımızın değişim arzusuna sekte vurma-
ya çalışacak. Çamur atanlar, iftira atanlar 
çıkacak. Ancak biliyorum ki bizim mille-
timizle muhabbetimize gölge düşürmeye, 
gelecek inancımızı kırmaya, Türkiye’yi 
yolundan döndürmeye asla güçleri yetme-
yecek. 

Kocaeli çok iyi biliyor, üstünden çok za-
man geçmedi, SEKA’nın özelleştirilmesini 
bu şehrin üstüne çöken bir felakete dö-
nüştürmek istediler. İnsanlarımızın işsiz 
kalacağını, haksızlığa uğrayacağını, sokağa 
atılacağını söyleyip bu şehirde bir yan-
gın tutuşturmak istediler. Peki ne oldu? 
Türkiye’nin en sorunsuz özelleştirmesi 
bu şehirde yaşandı, SEKA’da yaşandı. İş-
çilerimizi belediyemizin bünyesine aldık, 
bugün herkes halinden memnun. 

Bizim yolumuzu kesmek, Türkiye’nin deği-
şim iradesini sekteye uğratmak için hemen 
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her gün önümüze böyle nice zorluklar, 
engeller çıkarılıyor. Demokrasiyi, millet 
iradesini, bu toprakların her bir zerresine 
işlemiş medeniyet değerlerini içine sindi-
remeyenler kendilerini bu milletin üstün-
de görerek konuşuyorlar. Ama bilsinler ki 
bizi çıktığımız yoldan döndüremeyecekler, 
Türkiye’nin hızını kesemeyecekler. Türki-
ye adaletle kalkınmaya, demokrasiyle zen-
ginleşmeye, özgürlükleri, yaygınlaştırma-
ya devam edecektir. İnsanımızın gerisinde 
kalanlar, gelişme hızına yetişemeyenler 
hakkında en doğru kararı yine millet vere-
cektir. 

Biz bu çağa yakışmayan, demokrasiyi içine 
sindiremeyen, sırça köşklerinden dışarı 
çıkmayan, milletin sesine kulak vermeyen 
bu anlayışlara takılmadan hedeflerimize 
yürümeye devam edeceğiz. Her gün yeni 
bir fikir üreterek, yeni bir proje üreterek 
yarınlarımızı kazanacağız. İl il, ilçe ilçe, 
köy köy büyüyeceğiz, zenginleşeceğiz. Her 
açılışta bilelim ki Türkiye hedeflerine bir 
adım daha yaklaşmaktadır. Bugün hiz-
mete açtığımız bu medeniyet yollarının 
Kocaeli’ye hayırlı olmasını temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sağlık camiamızın 
seçkin temsilcileri… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyor. Her defasında oldu-
ğu gibi bu yeni sağlık tesisinin açılışında 
da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade 
ederek sözlerime başlıyorum. 

Mutluluk duyuyorum çünkü bizim amacı-
mız insan hayatını korumak, insanın mut-
luluğunu tesis etmektir. Bu anlamda sağlık 
hizmetlerinin kalitesi ve yaygınlığı çok 
büyük önem taşıyor. İnsanımızı çağdaş 
standartlarda sağlık hizmetlerine adım 

Kızılay Bakırköy Ali Rıza Mete-
Niyazi Mete Tıp Merkezi Açılış 

Töreni

İstanbul | 28 Nisan 2006
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adım ulaştırabilirsek, bu ülkenin yönetici-
leri, siyasetçileri olarak bahtiyar olacağız. 

Günümüz toplumlarında en kritik prob-
lem devletin hiçbir vatandaşını dışarıda 
bırakmayacak şekilde sosyal güvenlik şem-
siyesi altına almasıdır. Biz bunu başarmak 
yolunda çok önemli adımlar attık. Sosyal 
Güvenlik alanında yaptığımız düzenleme-
lerle, bu ülkede yaşayan her bireyin, bir 
tek kişi bile dışarıda kalmamak şartıyla 
sağlık hizmetlerinden yararlanmasını gü-
venceye bağladık. Sosyal güvencesi olan 
vatandaşlarımız zaten bugün tercih zen-
ginliği içerisinde tedavilerini oluyorlar. 
Sosyal güvencesi olmayanların güvencesi 
de bundan böyle devlet olacaktır. Artık tek 
bir insanımız bile hastane kapılarından 
geri çevrilmeyecek, hastanelerde rehin kal-
mayacaktır. Küçük aksamalar dışında bu 
konuda çok iyi mesafeler aldık, zamanlar 
daha ideal bir noktaya da geleceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Maalesef ülkemizde sağlık hizmetleri yıl-
lar boyunca ağır ihmale uğramış, en temel 
insan haklarından biri olan sağlık hizmet-
lerinden yararlanamayan insanlarımızın 
çilesi, çaresizliği vicdanlarımızı kanatmış-
tır. Öte taraftan zor şartlar altında hizmet 
vermeye gayret eden sağlık personelimiz 
de bu gayretlerinin karşılığını layıkıyla 
alamamıştır. Hükümet olarak göreve 
geldiğimizde sağlık alanında yaşanan bu 
büyük kargaşaya son vermek, sıkıntıları gi-
dermek, hizmetleri insan onuruna yakışır 
çağdaş bir seviyeye taşımak için Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’nı devreye soktuk. 

Bugün bu alanda önemli ilerlemeler sağ-
lanmış, gerçek anlamda bir dönüşüm baş-
latılmıştır. 

Bildiğiniz üzere kapsamlı bir çalışma yü-
rüterek kamu sağlık hizmetlerini Sağlık 
Bakanlığımızın çatısı altında topladık. 
Bütün vatandaşlarımızın kamuya ait sağ-
lık kuruluşlarından eşit ve kaliteli sağlık 
hizmeti alabilmelerinin, ilaçlarını istedik-
leri eczanelerden temin edebilmelerinin 
önünü açtık. Aile Hekimliği uygulamasını 
fiilen başlattık. Sağlık hizmetlerinde özel 
sektörden de yoğun şekilde faydalanıl-
masını sağladık. Doktorlarımıza ve diğer 
sağlık personelimize hakkaniyet ölçüleri 
içerisinde ücret ödenebilmesine imkan ve-
ren Performansa Dayalı Katkı Payı Ödeme 
Sistemi’ni devreye soktuk. Bu sayede has-
tanelerimizde hem verimlilik arttı, hem 
de çalışma saatleri gönüllü olarak uzamış 
oldu. Ameliyathaneler daha uzun süre fay-
dalanma imkanı bulduk. 

Çok önemli bir başka şey oldu; sağlık kuru-
luşlarımızda kayıt dışı işlemler, malzeme 
kullanımındaki israf ve dikkatsizlik azaldı, 
alımlarda ise verimlilik ön plana çıktı. Bi-
zim bu yeni anlayışımıza hekimlerimiz de 
muayenehanelerini gönüllü olarak kapat-
mak suretiyle önemli ölçüde destek oldu. 
Sonuç olarak bugün sağlık alanında yaşa-
nan problemlerin tamamı ortadan kalkmış 
olmamakla birlikte, önemli iyileşmeler 
kaydedildi ve çözüm yolunda önemli 
merhaleler kat edildi. Burada önemli olan 
anlayışın değişmesi, insana hizmetin temel 
öncelik olarak kabul edilmesidir. 
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Değerli vatandaşlarım…

Türkiye’nin her yeni hastaneye, her yeni 
sağlık tesisine, her yeni doktora büyük ihti-
yacı vardır. Bu amaçla başta da ifade ettim, 
hastane açılışları benim için gerçekten çok 
büyük değer ifade ediyor. Bu alanda hiz-
met zincirine bir halka daha eklenmesi, bir 
hastanenin daha şifa arayan vatandaşları-
mıza kapılarını açması hepimizi çok sevin-
diriyor. Zaman zaman devlet imkanları ih-
tiyaçları karşılamaya, eksikleri kapatmaya 
yetmeyebiliyor. İşte o zaman da hayırsever 
insanlarımız ortaya çıkıp yardımımıza ko-
şuyorlar. 

Hastane yaptırmak, hasta insanların şifa 
aradığı sağlık tesisleri inşa ettirmek en 
büyük hayırlardan biri olsa gerektir. Sayın 
Ali Rıza Mete ve Niyazi Mete’nin hiçbir 
karşılık beklemeden ve hiçbir maddi feda-
karlıktan kaçınmadan yaptırarak Kızılay’a 
bağışladıkları bu hastane için kendilerine 
şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten zen-
gin ve donanımlı bir hastane ortaya çık-
mış. Bu hastaneden Kızılay’ın toplumsal 
misyonuna uygun olarak ekonomik duru-
mu yeterli olmayan insanlarımıza ücretsiz 
sağlık hizmeti verilecek olması da bizi 
ayrıca sevindiriyor. Emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi sunuyor, hastanemizin 
hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize 
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Türkiye’nin refah ve kalkınması için bü-
yük bir seferberlik yürütüyoruz. Makro 
ekonomik göstergelerdeki son derece 
olumlu gelişmelerle temel sorunları hal 
yoluna koyduk. Şimdi süratle ekonominin 
dinamiği olan sektörlere eğiliyoruz. Bura-
da da büyük gelişmeler yaşıyoruz. 

İktidarı devraldığımız günlerde durma 
noktasına gelen Türkiye artık, kalkınma 
rotasında hızla ilerliyor. Türkiye’nin geldi-
ği noktayı görmek isteyenler lütfen ulaşım 
sektöründeki gelişmelere dikkatle baksın-
lar. Geçen yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı 
21 milyonu aşmıştır. Bugün turizm’den 
elde ettiğimiz gelir 18 milyar dolardır. Bu 
gelişmeye sadece rakamlarla, ekonomik 
kazanım boyutuyla değil, Türkiye’nin dün-

Yat Limanı Açılış Töreni

Tekirdağ | 29 Nisan 2006
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ya ile buluşması, küreselleşmesi açısından 
da bakmak zorundayız. 

Türkiye’nin hızını görmek isteyenler hava 
ulaşımında, deniz ulaşımında, kara ula-
şımında aldığımız mesafeye baksınlar. 
Ülkenin bütün meselelerini birbirini ta-
mamlayacak şekilde ele alıyor, hiçbir alanı, 
hiçbir sektörü ihmal etmeden Türkiye’nin 
kalkınmasına öncülük ediyoruz. Bütün 
kaynakları, bütün imkanları ülkemize ka-
zandırmaya çalışıyoruz. 

Türkiye zengin kaynaklarını, geniş imkan-
larını yakın zamanlara kadar kullanama-
mış bir ülkedir. En önemli zenginlikleri-
mizden biri de üç tarafımızın denizlerle 
çevrili olmasıdır. Dünyanın en güzel kıyı-
larına, sahillerine sahibiz. Bu büyük imka-
nın yıllarca ihmal edilmiş olması, ekono-
miye, ticarete tahvil edilememiş olması 
büyük kayıptır. Bakınız kara sınırlarımızın 
uzunluğu 2 bin 700 kilometre, deniz kıyı-
larımızın uzunluğu 8 bin 400 kilometredir. 
Dünya üzerinde çok az ülke bu zenginliğe, 
bu kadar güzel bir tabiata sahiptir. Şimdi 
sahillerimiz sadece turizm açısından de-
ğil, ticaret açısından da büyük ekonomik 
değerler üretmek üzere bir hareketliliğe 
sahne oluyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümet olarak Türkiye’nin yollarını 
açıyoruz. Kara yollarımızın yanında hava 
yollarımızda, deniz yollarımızda da bir 
hareketlilik yaşanıyor. Açılan her yol 
Türkiye’de şehirleri birbirine bağlıyor. 

Hava ve deniz ulaşımında atılan her adım, 
Türkiye’yi dünyaya bağlıyor. Kalkınma mo-
delimizin en önemli özelliği bir tek alana 
odaklanmaması, ülkenin bütün imkan ve 
kaynaklarını aynı anda harekete geçirme-
sidir. 

Bakınız yıllardır kaderine terk edilen de-
miryollarımız bizim dönemimizde yeni-
den ele alınmış, geliştirilmeye başlanmış-
tır. Hızlı tren işletmeciliğine ilişkin yeni 
projeler başlattık. Demiryollarını yapısal 
bir değişime tabi tuttuk. Bu kadar zengin 
imkanlara sahip olan, ekonomik potan-
siyeli bu kadar büyük olan bir ülkenin 
sadece kara ulaşımına mahkûm edilmesi 
kabul edilebilir bir şey değildir. Karayolu 
taşımacılığının da kaderine terk edilmesi, 
doğru dürüst bir düzenlemenin olmaması 
anlaşılmaz bir çelişkiydi. Biz, Karayolu Ta-
şıma Kanunu’nu çıkardık. 

5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde taşı-
macılıkta faaliyet gösteren 30 yaş ve üzeri 
araçları belirli bir teşvik modeline göre 
sistemden çekiyoruz. Böylece filolar yeni-
lenecek, gereksiz enerji kayıpları ve çevre 
kirliliğinin önüne geçilecek. Sahil şeridi 
Türkiye’de muazzam bir ekonomik ve ti-
cari potansiyeldir. Bizim sahil şeridimiz, 
adeta hazır otoyol gibidir. Ancak, bu tabii 
otoyollara maalesef yıllarca sırt çevrildi. 
İşte bu gidişatı da hükümetimiz yeni politi-
kalar üreterek durdurmuştur. İstiyoruz ki 
8 bin 400 kilometrelik sahil şeridimiz bizi 
dünyaya bağlayan limanlarla dolsun. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Tekirdağlı-
lar…

Biliyorsunuz bütünlüklü bir siyaset izli-
yoruz. Hiçbir meseleyi ihmal etmiyoruz. 
Sadece limanlara, sadece havaalanlarına 
bakmıyoruz. Buralarda çok büyük bir ha-
reketlilik yaşandığını görüyorsunuz. Aynı 
hareketliliğin her alanda ve Türkiye’nin 
her yerinde yaşanması için gayret gösteri-
yoruz. Bu amaçla kalkınma stratejimizi en 
ücra köylere kadar götürüyoruz. 

Bakınız bir KÖYDES Projesi hayata geçir-
dik. İki üç yıl sonra bu projeyle Türkiye’nin 
bütün köyleri modern köyler haline gele-
cek. 2006–2007 programında köy yolları 
için rekor bir bütçe ayırdık. Köy yolları için 
sağladığımız 2 milyar YTL’lik bütçe önü-
müzdeki yıl da olacak. Hedefimiz 36 bin 
köyün tamamına ulaşmak, ulaşılanların 
da standartlarını artırmaktır. Her vatanda-
şımızın uçağa binebileceği bir Türkiye öz-
lemi içindeydik. Adım adım bu hedefimize 
yaklaşıyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya, 
İstanbul’a gelen vatandaşımız hiç olmazsa 
mecburi hallerde uçakla gelebilsin istiyo-
ruz. Bu amaçla Hava taşımacılığında bü-
yük rekorlar kırdık. 

Türkiye dünya devletleri arasında en hızlı 
gelişmeyi bu alanda kaydediyor. Bakınız 
iktidara geldiğimizden bugüne ne değişti? 
Ne mutlu bize ki, AB’nin yayınladığı kara 
listelerde hiçbir Türk sivil havacılık şirke-
tinin ismi yer almıyor. 3 yıl önce bölgesel 
sivil havacılık projesini hayata geçirdi-
ğimizde, bu ülkede uçakla seyahat eden 
insan sayısı 31 milyondu, 2005’in sonunda 

bu sayı 55 milyona yükseldi. Bu, bütün 
dünyanın istatistiklerini altüst edecek bir 
gelişmedir. 

Dünyada yakıt fiyatları armaya devam 
ederken Türkiye’de rekabetin de getirdiği 
olumlu atmosferle, uçak bileti fiyatlarında 
hızlı bir düşüş yaşanıyor. Yolcu sayısının 
düşeceği beklenen Türk Hava Yollarımız, 
bu rekabetten olumlu sonuçlar elde etti. 
Yolcu taşımacılığında yüzde 85’lik bir artış 
sağladık. Görüldüğü gibi seçenekleri artır-
dığımız zaman hem kalite artıyor hem de 
vatandaşımız hizmetten daha geniş anlam-
da ve daha uygun şartlarda yararlanma im-
kanı buluyor. Türkiye’nin her tarafında ya-
rım bırakılan, atıl bırakılan 70’in üzerinde 
havaalanının hepsini harekete geçirinceye 
kadar bu proje devam edecek. 

Değerli arkadaşlar…

Türkiye’nin zengin imkanları ve kaynakla-
rı var ama kullanılmıyor demiştik. Bakınız 
çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. 
Bugün Akdeniz’de bulunan toplam yat 
sayısı yaklaşık 1 milyona ulaşmıştır. 1 
milyon yat’ın ekonomik değeri paha biçil-
mezdir. Ne yazık ki, bu büyük ekonomik 
kaynağın sadece, ama sadece yüzde 1’ini 
kullanabiliyoruz. Bu oranı rahatlıkla yüz-
de 5’e, yüzde 10’a çıkarabiliriz. Bizden 
önceki hükümetler bu konuda doğru dü-
rüst bir çalışma yapmamış, bu nedenle de 
Türkiye’de yat turizminin gelişmesi belli 
bir planlama olmadan gerçekleşmiştir. 

Sahip olduğumuz turizm potansiyeli dü-
şünüldüğünde, yat turizmimizin yeterince 
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gelişmediğini görüyoruz. Akdeniz çana-
ğında seyreden 1 milyon yattan aldığımız 
payı artırabilmek için yat turizmi potansi-
yelinizi iyi değerlendirmek zorundayız. Şu 
anda Kamu ve özel sektör tarafından halen 
işletilmekte olan 26 adet yat limanında 
sadece 10 bin yat bağlama kapasitesi mev-
cut. Yat Turizm Master Planı çerçevesinde 
planlanan yat limanlarını hayata geçirerek 
bu rakamı, 5 yıl içerisinde iki buçuk katına 
çıkarmayı hedef liyoruz. Böylece 25 bin 
yatlık bir yanaşma kapasitesine ulaşmış 
olacağız. Halen inşaat aşamasında olan yat 
limanlarımız var. Yapılması planlanan te-
sislerin hızla hayata geçirilmesi için, ilgili 
kuruluşlarımıza her türlü desteği sağlıyo-
ruz. 

Yat turizmi açısından en önemli bölgele-
rimiz şu anda Ege ve Akdeniz’dir. Ancak 
Marmara Bölgesi de dikkate değer bir po-
tansiyele sahiptir. Marmara’nın gelecekte 
özellikle Karadeniz’de seyreden ve Tuna 
yolu ile kıyılarımıza ulaşan yatlar için ca-
zibe merkezi olmasını hedefliyoruz. 240 
yat kapasiteli Yalova Yat limanı ve bugün 
burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 200 
yat kapasiteli Tekirdağ Yat Limanı proje-
leri, yöresel turizme çok büyük katkılar 
sağlayacaktır. Tekirdağ Yat Limanı’nın ha-
yırlı olmasını diliyor, sizleri bir kere daha 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli davetliler, sevgili vatandaşlarım… 
Toksöz Holding’in ilaç sanayimiz açı-
sından son derece değerli bir yatırımın 
açılışında bulunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. 

Bildiğiniz gibi ilaç sanayi bugün dünyanın 
en stratejik üretim sektörlerinden biridir. 
Türkiye bu alanda yatırımlarını geliştir-

meli, önemli bir ihracatçı ülke haline gel-
melidir. Bu alanda bir dünya markası olma 
yolunda ilerleyen Sanovel, bugün hizmete 
açtığımız fabrikayla ilaç endüstrimiz adı-
na da dev bir adım atmış oluyor. İlaç üreti-
minde 23 yıllık tecrübesiyle hedef çıtasını 
yükselterek diğer firmalarımıza da öncü-
lük ediyor. Beklentimiz, bu alanda faaliyet 
gösteren tüm firmalarımızın kaliteli ve ve-

Sanovel İlaç Fabrikası Açılış 
Töreni

Silivri, İstanbul | 29 Nisan 2006
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rimli üretimleriyle hem yurt içinde hem de 
uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek 
güce ulaşmalarıdır. 

Değerli misafirler…

Hükümet olarak sağlık sektörünün insa-
nımız için ne kadar hayati olduğunu bili-
yor, ilk günden beri bu doğrultuda yoğun 
gayret gösteriyoruz. Türkiye’nin öncelikli 
hizmet alanlarının adalet, emniyet, eğitim 
ve sağlık olduğunu her vesileyle dile getiri-
yoruz. Özellikle sağlık uzun yıllar boyunca 
ihmal edilmiş, insanlarımız maalesef ye-
terli sağlık hizmeti alamamaktan mustarip 
olmuştur. 

Hükümet olarak insanlarımızın bu ıstıra-
bına son vermeyi, hastane ve ilaç kuyruk-
larında ömür tüketen vatandaşlarımızın 
durumlarına çare bulmayı öncelikli gö-
revimiz bildik. Halkımıza hak ettiği adil, 
yaygın ve kaliteli sağlık hizmetini en etkin 
şekilde ulaştırabilmek için önemli adımlar 
attık. Bir yandan sağlık tesislerimizin fizik-
sel kalitesini ve kapasitesini arttırmanın, 
bir yandan da sağlık personelimize daha 
iyi çalışma şartları hazırlamanın gayreti 
içinde olduk. Aynı zamanda özel sektörü-
müzü de sağlık yatırımları yapmaya azami 
seviyede teşvik ettik. 

Değerli vatandaşlarım…

Bu alanda yaşanan sıkıntıları henüz tü-
müyle giderebilmiş değiliz, ama çözüm 
yolunda kayda değer bir mesafe aldığımız 
da aşikardır. Yılların ihmaliyle sıkıntılar 
dağ gibi birikmiş, adeta bir problem yuma-

ğına dönüşmüştür. İşte biz bu meselelerin 
üstüne cesaret ve kararlılıkla gidiyoruz, 
gitmeye de devam edeceğiz. Her şeyin dört 
dörtlük hale gelmesi için tabii ki biraz 
daha zamana ihtiyacımız var. Ancak bu-
gün, dünden çok daha iyi bir noktadayız, 
bunu da herkesin teslim etmesi gerekir. 

Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle sağlık hiz-
metlerinde çok önemli iyileşmeler sağlan-
dığı açıkça ortadadır. Her şeyden önce, 
geçen üç buçuk yıllık dönemde attığımız 
adımların çok iyi bir başlangıç olduğunu 
kabul etmemiz gerekiyor. Ben diğer pek 
çok alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerin-
de de bugün elde ettiğimiz kazanımların 
artarak devam edeceğine inanıyorum. Tür-
kiye güler yüzlü insanların aydınlık ülkesi 
olma hedefini mutlaka yakalayacaktır. Bu 
duygularla sözlerime son veriyor, ilaç sek-
törümüze önemli katkılar sağlayacağına 
inandığım bu fabrikanın hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.



63

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-2

Değerli Şanlıurfalılar… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye’yi her alanda çağın en ileri nok-
talarına taşıyacak değişimi her alanda 
yaşıyoruz. Milletimizle el ele vererek bu 
ülkenin çözülmez denen sorunlarını teker 
teker hale yola koyduk, koyuyoruz. Türki-
ye bundan sadece birkaç yıl önce yaşadığı 
ağır kriz şartlarından çıkmış, geleceğe 
umutla bakan bir ülke haline gelmiştir. Ye-

diden yetmişe her vatandaşımızın gönlün-
de adil ve kalkınmış bir Türkiye umudu 
yeşermiştir. 

Bu heyecanı hiç kaybetmeden elde ettiği-
miz kazanımların üstüne çok daha büyük 
kazanımlar eklemek gerektiğini iyi bili-
yoruz. Bu kazanımların en başta geleni 
Türkiye’de hayat standartlarını en üst se-
viyeye taşımak olmalıdır. İnsan onuruna 
yakışan yaşama standartlarımızı bu ülke-

Adliye Sarayı Açılış Töreni

Şanlıurfa | 03 Mayıs 2006
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nin doğusuna da batısına da, kuzeyine de 
güneyine de hakim kılmak durumundayız. 

Devlet millete hizmet için vardır, bir kere 
bu gerçeği herkes içine sindirecek. Bu 
ülkenin tek seçeneğinin sonuna kadar de-
mokrasi, temel vazgeçilmezinin insan hak 
ve hürriyetleri olduğunu herkes bilecek, 
bu değişime destek verecek. Bütün ku-
rumlarımız, devletin bütün imkanları bu 
milletin hizmetinde olacak, bu ülkenin ih-
tiyaçlarını gidermek için kullanılacak. Hiç 
kimse devletle vatandaşlar arasına duvar 
örmeyecek. Hiç kimse kendini bu milletin 
tek bir ferdinden bile yukarıda görmeye-
cek, insanımıza tepeden bakmayacak. Hiç 
kimse asırların bilgeliğini taşıyan bu gönül 
zengini millete ne yapması gerektiğini 
söylemeyecek. Ancak milletin sesine kulak 
verecek, milletin beklentilerini bilecek, o 
beklentileri karşılamak üzere çalışıp çaba-
layacak. Bu ülkenin sahibi sadece milleti-
mizdir, kimse kendinde böyle bir güç veh-
metmesin. Herkes bu ülkenin insanlarına, 
bu milletin iradesine saygı göstersin. 

Değerli Şanlıurfalılar… 

Bugün Şanlıurfa’nın yeni adliye sarayını 
hizmete açıyoruz. Her adalet sarayı şehir-
lerimiz için adaletin sembolüdür. İnşallah 
Şanlıurfa’ya yakışan bu yapı, adaletin en 
tartışılmaz biçimde tecelli ettiği adres ola-
cak, gönül kırıklıklarını tamir edecektir. 
Hukukun üstünlüğü ilkesini bir bayrak 
olarak daima taşıyacağız. Hukukun pole-
miklerden, tartışmalardan, spekülasyon-
lardan mutlaka ve mutlaka uzak tutulması 
lazım… Herkes bu sorumluluk içinde 

hareket etmeli; çünkü adalete hepimizin 
ihtiyacı var. 

Bir ülkede adalete gölge düşüyorsa, adalet 
tartışılan bir konu haline geliyorsa bilin ki 
toplumsal hayatın zemini de çatırdıyordur. 
Biz buna imkan vermeyeceğiz, bu ülkenin 
iç huzurunu dinamitlemek isteyenlerle 
olduğu gibi adalete gölge düşürmek iste-
yenlerle de mücadele edeceğiz. Hukuku 
tartışılmaz hale getirmenin yolu adaleti 
yaygınlaştırmaktır. 

İnşallah yapıları yenilediğimiz gibi hukuka 
bağlılık anlayışımızı da, hakkaniyet duygu-
muzu da yenilecek, toplumsal barışı koru-
yacağız. Türkiye aydınlık geleceğine mut-
laka kavuşacak, vicdanlarda soru işaretleri 
kalmayacak, hukuka en önce hukukçular 
sahip çıkacak. Bu hissiyatla sözlerime son 
veriyor, Adalet Sarayı’nın Şanlıurfa’ya ha-
yırlı olmasını diliyor, sevgilerimi, saygıları-
mı sunuyorum. 
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Aziz vatandaşlarım, Peygamberler şehri 
Şanlıurfa’nın aziz evlatları… Sizleri en kal-
bi duygularımla selamlıyorum. 

Şanlıurfa’ya gelmekten her zaman büyük 
huzur, büyük mutluluk duyuyoruz. Zira 
burası Türkiye’nin manevi çatısı gibidir. 
Burada çok ulvi bir amaç için burada bulu-
nuyoruz. Bugün geleceğimizi inşa edecek 
nesillerin yetişeceği okulların açılışlarını 

yapıyoruz. Geleceğin aydınlık Türkiye’sini, 
aydınlık Şanlıurfa’sını bu okullarda oku-
yacak olan, buralarda aydınlanacak olan 
çocuklarımız kuracak. 

Allah’a şükürler olsun ki, her gün yeni 
müjdelerle, yeni açılışlarla Türkiye’yi ka-
rış karış dolaşıyoruz. Bakınız Türkiye’nin 
en büyük ihtiyacı olan eğitim alanında 
neler yaptık biz? Bütün çocuklarımızın 

Okul Açılış ve Temel Atma 
Ortak Töreni

Şanlıurfa | 03 Mayıs 2006
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ders kitaplarını ücretsiz verdik. Terör be-
lası başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 
kapanan tam 3 bin Köy okulunu eğitim 
ve öğretime açtık. Ortaöğretimde ihtiyaç 
sahibi 150 bin öğrenciye burs verdik. 2003 
yılı başında öğrenci başına 13 milyon 700 
bin TL olan burs miktarında yüzde 300’lük 
bir artış sağlanarak 42 YTL’ye çıkardık. 
“Haydi Kızlar Okula Kampanyası”yla okula 
gitmeyen 175 bin kız çocuğumuzu okulla 
kazandırdık. “Eğitime Yüzde 100 Destek 
Kampanyası”yla 14 bin 371 derslik eğitim 
ve öğretim hizmetlerine kazandırılmıştır. 

Yine aynı kampanya kapsamında; 169 
derslik dışı ek bina ve 654.684 m2 arsa 
bağışı yapılmıştır. Bilişim teknolojilerinin 
eğitime uygulanmasını ve eğitimde kulla-
nılmasını sağlamak amacıyla 25 bin okula 
ADSL bağlantısı yapılmıştır. 2005 yılında 
300 bin yeni bilgisayar okullarımıza gön-
derilmiştir. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye bugün, üç yıl eskisine oranla çok 
büyük bir mesafe kat etmiştir, başarı kay-
detmiştir. Eskiden Türkiye’nin alt yapı ek-
sikleri yol, su ve elektrik idi. Allah’a şükür, 
bugün yolu olmayan, suyu olmayan, elekt-
riği olmayan köylerimizin, hanelerimizin 
sayısı yok denecek azalıyor. 2007 yılının 
Türkiye’sinde artık suyu olmayan, yolu 
olmayan bir tek köyümüz kalmayacak. 
Bunun için bütün imkanlarımızı zorlaya-
rak KÖYDES projesi kapsamında 2 milyar 
dolar ayırdık. 

Artık Türkiye’nin eski sorunlarını tarihe 
gömmek istiyoruz. Artık Şanlıurfa’nın 
sesinin Ankara’ya ulaşmadığı bir Türkiye 
değil, Ankara’nın her kalp atışınızı duydu-
ğu bir Türkiye var. Yeni Türkiye dünya ile 
bütünleşiyor. Yeni Türkiye büyüyor, kalkı-
nıyor, zenginleşiyor. Bugünkü Türkiye’nin 
talepleri eski Türkiye’nin talepleri değildir. 
Artık geleceğin Türkiye’sini oluşturmak 
için, elektrik, yol ve su sağlamak yetmiyor. 
Artık şehirlerimizi yeni baştan inşa etmek 
gerekiyor. Artık okulsuz çocuk, okulsuz 
köy, okulsuz mahalle haberleri duymak, 
görmek istemiyoruz. 

Bunun için özel sektörün imkanlarıyla 
devletin imkanlarını birleştiriyoruz. Bakı-
nız bugün Şanlıurfa’da 4716 evladımızın 
okuyacağı 4 okul açıyoruz. En az 1.500 
evladımızın okuyacağı, aydınlanacağı 
Emin Çavuş lisesinin temelini atıyoruz. 
Türkiye’nin ufku aydınlandığı içindir ki; 
İMKB Şanlıurfa’da 1008 öğrenci için okul 
açıyor. Hüsnü Özyeğin Vakfı Şanlıurfa’yı 
okul açarak bu şehrimizi aydınlatıyor. Bu 
okulun şimdiden 1450 öğrencisi var. Kadir 
Has Vakfı Şanlıurfa’ya da şefkat elini uzatı-
yor. 408 öğrencisi var. Bunun için Diyanet 
İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki 
İlköğretim Okulu’nu yaptırıyor. Ve bu oku-
lun 1950 öğrencisi var. İşte hizmet budur. 
Ebedi hayır işlemek budur. Huzurlarınızda 
bu hayır sahiplerine teşekkür ediyorum, 
kendilerinden Allah razı olsun diyorum. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye’nin ertelenmiş sorunların bir bir 
çözüyoruz. Sorunları el birliğiyle beraber 
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çözüyoruz. Toplumun desteği olmadan 
hiçbir sorun çözülemez. Sadece “Haydi 
Kızlar Okula” kampanyasıyla 175 bin kız 
çocuğumuzu okula kazandırdık. 175 bin 
kız çocuğu Şanlıurfa’nın nüfusunun yarısı 
kadardır. Bölgesel adaletsizliğe son ver-
mek için bütün şehirlerimizin yollarını 
açıyoruz. Bütün şehirlerimizde sanayinin 
gelişmesi için, istihdam kapılarının açıl-
ması için doğalgaz şebekeleri kuruyoruz. 
Bilgisayar ağlarıyla, internet kanalıyla 
okullarımızı dünyanın bilgi kaynaklarına 
bağlıyoruz. 

İktidara gelmeden önce, hükümet olarak 
yapacağımız icraatları dört temel esas üze-
rine inşa edeceğimizi söylemiştik. Neydi 
bunlar? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet… 
Bu çizgide yürüyoruz. Bunlar Türkiye için 
çok önemli. Bunlar milletimizin en temel 
ihtiyaçlarıdır. Yüksek medeniyete erişmek 
için eğitim, sıhhatli bir toplum için sağlık, 
güvenli bir Türkiye için emniyet, bütün 
imkânlardan, fırsatlardan eşit olarak fay-
dalanabilmek için adalet şart. 

Bu dört temel alandaki hizmetlerden kim 
yararlanacak? 73 milyon vatandaşım ya-
rarlanacak Çiftçim, köylüm, memurum, 
esnafım, emeklim, sanayicim yararla-
nacak. Toplumun bütün kesimleri bu 
imkânlardan ve fırsatlardan eşit ve adil 
olarak yararlanacak. Vatandaşlık budur. 
Sağlıktan kim yararlanacak? Yine toplu-
mun bütün kesimleri yararlanacak. Aynı 
şekilde adaletten ve emniyetten de zen-
giniyle, yoksuluyla toplumun her kesimi 
faydalanacak. 

İşte biz, bu AK Parti iktidarı, geçmiş hükü-
metlerin uygulamaya korktuğu, hayal bile 
edemediği işleri üç yıl, üç buçuk yıl içinde 
gerçekleştirdik. Bizden önce hortumcular 
vardı. Halkın elinde, tarlasında, bankasın-
da ne varsa alıp götürüyorlardı. Bizden 
önceki son beş yılın büyüme ortalaması 
nedir biliyor musunuz? Yüzde sıfır. Bazı 
yıllar Türkiye yüzde 9 küçülmüştür. Yani 
Türkiye durma noktasına gelmişti. Dünya 
devletleri hızla mesafe alırken Türkiye’nin 
5 yıl yerinde sayması ne demektir? Şimdi 
üç buçuk yılda milli gelirimiz yüzde yüz 
artmış. 

Ekonomimiz her gün büyüyor. Türkiye’nin 
geçmişini çalanlar geleceğini çalamaya-
caklardır. İşte halkımız o günlerin aktörle-
rini bertaraf etti. Şimdi biz, AK Parti ikti-
darı olarak milletimizin kaybolan yıllarını, 
kaybolan emeklerini telafi etmek için gece 
gündüz demeden çaba harcıyoruz. Şehirle-
rimiz, köylerimiz daha bayındır olsun diye, 
daha mamur olsun diye canla başla çalı-
şıyoruz. Milletimizle omuz omuza verip, 
Türkiye’yi içine düşüp saplandığı bataklık-
tan, girdaptan çıkarıyoruz. 

Allah’a çok şükür, bunda çok başarılı ol-
duk, çok mesafe kat ettik. Türkiye, milletin 
azim ve kararlılığı sayesinde ülkemiz içi-
ne düştüğü girdaptan çıkmıştır. Yalnızca 
girdaptan çıkmakla kalmamış, AK Parti 
hükümetiyle birlikte cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını kırmıştır. Cumhuriyet tarihinin 
en büyük konut seferberliği, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük kültür ve eğitim ham-
lesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık 
yatırımları ve politikaları, Cumhuriyet 
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tarihinin en geniş özgürlük ve güvenlik 
uygulamaları, Cumhuriyet tarihinin en 
büyük adalet hamlesi AK Parti hükümeti 
döneminde uygulamaya konulmuştur. 
Cumhuriyet tarihinin en iyi ekonomik 
büyümeleri AK Parti iktidarında gerçekleş-
tirilmiştir. 

Türkiye, bizimle birlikte 16 çeyrek üst üste 
büyüme rekoru kırdı. Son 4 yılda Türkiye 
ekonomisi yüzde 32 oranında büyüdü. 4 
sene önce 2002’de milli gelir 180 milyar 
dolardı. Şimdi 360 milyar dolar oldu. AK 
Parti iktidarıyla birlikte milli gelir ikiye 
katlandı. Türkiye, 2002’den 2005 sonuna 
kadar AK Parti döneminde yıllık yüzde 7.6 
oranında büyümüştür. Önümüzdeki 10 
yıllık, 20 yıllık dönemde de bir yılda ortala-
ma yüzde 6.5 büyüme gerçekleşirse, 2015 
ve 2020 arasında milli gelirimiz trilyon 
dolar olarak ifade edilecektir. İşte o zaman 
Türkiye, dünyanın en büyük, en itibarlı, en 
saygın, en dikkate değer, en belirleyici eko-
nomileri ve ülkeleri arasında yer alacaktır. 

Bizim hükümetimiz rekorlar hükümetidir. 
Bizimle birlikte siyasetin, ekonominin 
çıtası yükselmiştir. Siyaset, AK Parti’yle 
birlikte Ankara’nın soğuk, gri odalarında 
yürütülen bir iş olmaktan çıkmıştır. Biz 
Ankara’ya mahkum bir hükümet değiliz. 
Halkımız bizim yüzümü yalnızca televiz-
yonlardan görmüyor. Biz, her gün her yer-
de halkımızla yüz yüze geliyoruz. Her gün 
bir şehrimizdeyiz. 

Geçmiş hükümetler memleketin çivisini 
çıkarırken, biz, AK parti olarak, nereye 
nasıl bir çivi çakar da, şehirlerimizi daha 

da kalkındırırız, dünyanın güçlü Türki-
ye’sini bir an evvel nasıl inşa ederiz diye 
araştırıyoruz. AK Parti iktidarıyla birlikte 
memleketin her köşesine umut taşınmış-
tır, heyecan taşınmıştır, coşku taşınmıştır, 
güven taşınmıştır, hizmet taşınmıştır. Bu 
hissiyatla hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 
Bu okulları yapan hayır sahibi vatandaşla-
rımı şükranla anıyorum.
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Sevgili Adıyamanlılar, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Adıyaman Organize Sanayi Böl-
gesi bünyesinde faaliyet gösteren fabrika 
ve iş yerlerinin açılışını gerçekleştirmek 
üzere burada sizlerle birlikte olmaktan bü-
yük mutluluk duyuyorum. 

İnanıyorum ki bugün hizmete açtığımız 
bu fabrikalar Adıyaman ekonomisine çok 
önemli, çok büyük katkılar sağlayacak, 
Adıyaman insanının ekmek kapısı ola-
caktır. Bugün Türkiye’nin her köşesinde 

benzer açılışlarla, benzer yatırımlarla top-
yekun kalkınma yolunda önemli adımlar 
atıyoruz. Ekonomimiz 16 çeyrektir üst 
üste büyüyerek tarihi bir performans orta-
ya koymuştur. 

Bir ülke geleceğine inanıyorsa, insanlar 
önlerini görebiliyorsa, o takdirde önce 
yatırımcılar yatırım yapmaya, fabrikalar, 
işyerleri açılmaya, hedefler büyütülmeye 
başlıyor. Türkiye’ye 16 çeyrek boyunca 
büyüme istikrarına kavuşturan temel di-
namik, milletimizin Türkiye’nin geleceği-

OSB Fabrikaları Açılış Töreni

Adıyaman | 03 Mayıs 2006
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ne yeniden inanmaya başlaması, ülkesine 
umut tazelemesidir. Çünkü milletimiz 
Türkiye’yi yöneten hükümetin kendi bek-
lentilerine cevap veren, Türkiye’nin gele-
cek hedeflerini sadakatle kovalayan bir 
hükümet olduğunun farkındadır. 

Kaybedecek tek bir dakikamızın olmadığı-
nı, bu ülkenin vaktini en iyi şekilde değer-
lendirerek hem insanımızın ihtiyaçlarını 
karşılamak, hem de geleceğin hedeflerine 
yönelmek durumundayız. Bundan sonra-
ki dönemde de büyüme hedeflerimizden 
asla taviz vermeden dönemsel kazanımları 
kalıcı başarılara çevirmek yolunda ilerle-
yeceğiz. Bu güzel, bu hayırlı, bu bereketli 
değişim dönemini sizler de bizimle birlikte 
yaşıyorsunuz. Tıpkı külfeti, zorluğu, sıkın-
tıyı beraberce omuzladığımız gibi, bugün 
de Türkiye’nin gittikçe aydınlanan gelecek 
ufkunu, güzel umutları paylaşıyoruz. 

Geride bıraktığımız dönemin göstergeleri 
Türkiye’nin çok uzun yıllardır ekonomide 
kronik hale gelmiş bazı sorunlarını çöz-
düğünü, bazı hastalıklarını iyileştirdiğini 
ortaya koyuyor. Önemli olan bu süreci ba-
şarıyla, istikrarla sürdürmek, Türkiye’nin 
bugün geldiği noktayı en iyi şekilde değer-
lendirerek geleceği inşa etmektir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Gelişme vizyonumuz içinde sanayi üre-
timinin, dolayısıyla da organize sanayi 
bölgelerinin büyük bir önemi, ağırlığı var. 
Organize sanayi bölgeleri, bölgesel ekono-
mik gelişme ve istihdam oluşturma açısın-
dan ülkemize büyük katkılar sağlayan çok 

önemli oluşumlardır. Kalkınma programı-
na uygun olarak bölgesel ihtiyaçların kar-
şılanmasında, işsizlik, çarpık kentleşme ve 
çevre sorunlarına çözüm bulunmasında 
büyük rol oynayan organize sanayi bölgele-
rinin yapımına ve desteklenmesine büyük 
önem veriyoruz. 

Türkiye’nin bütün şehirlerinde bugün bu-
rada yaşadığımız bu kalkınma heyecanı 
yaşanıyor. Allah’ın izniyle insanımız kendi 
geleceğine sahip çıkarak ürettikçe, böyle 
güzel açılışlarla yeni fabrikalar, yeni işlet-
meler, yeni iş yerleri açıldıkça Türkiye’nin 
yüzü daha fazla gülecektir. Türkiye’nin son 
dönemde yakaladığı değişim ruhuyla önü 
açılmıştır. Kendi kuruntularıyla yaşamayı 
alışkanlık haline getiren zihinlerin anlaya-
madığını özel sektörümüz, girişimcimiz, 
yatırımcımız gayet iyi anlıyor. 

Sadece yerli sermayedarımız değil, yaban-
cı sermaye sahipleri, dünyanın ekonomi 
devleri de Türkiye’nin ekonomik bakım-
dan önümüzdeki dönemin en çarpıcı, en 
cazip, en heyecan verici ülkesi olmaya aday 
olduğunun farkındadırlar. Türkiye’nin 
özel sektör dinamizmi olmadan hali hazır-
daki problemlerini çözmesi, gelecek hedef-
lerine yönelmesi mümkün değildir. Bizim 
sermayedarımızdan, sanayicimizden, ya-
tırımcımızdan beklentimiz bizim Türkiye 
için koyduğumuz hedef lerin de ötesine 
geçmeleri, büyük düşünmeleri, kendileri-
ni geliştirmeleri, dünyayla rekabete açık 
olmalarıdır. 

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyetlerini sürdürecek olan bütün firma-
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larımızın, Türkiye’nin ve bölgenin kalkın-
masına dinamik katkılar sağlayacağına yü-
rekten inanıyorum. Hep beraber çalışarak, 
hep beraber üreterek hedeflerimize ulaşa-
cağız. Bugün açılışını yapmış olduğumuz 
fabrikaların, iş yerlerinin Adıyaman’a ve 
ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, 
bereketli kazançlar diliyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Adanalılar, 
Seyhanlılar… Sizleri en kalbi muhabbetle-
rimle selamlıyorum. 

Bugün tarihimiz adına, kültürel değer-
lerimizin yaşatılması adına çok önemli, 
çok hayırlı bir tören gerçekleştiriyoruz. 
Vakıf lar Genel Müdürlüğümüz tarafın-
dan onarım ve restorasyon çalışmaları 

tamamlanan 1111 vakıf eserimizi hizmete 
açıyoruz. 

Biliyorsunuz, ait olduğumuz medeniyet 
bir “Vakıf Medeniyeti”dir. Çok geniş bir 
anlama sahip olan “vakıf ” kavramını, baş-
ta insan olmak üzere dünya üzerindeki 
bütün canlılara hizmet etmek, dayanış-
ma içinde hayır işlemek, ihtiyacı olanın 
yardımına koşmak şeklinde tarif etmek 

1111 Vakıf Eserinin Toplu Açılış 
Töreni

Adana | 06 Mayıs 2006
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mümkündür. İslam toplumlarında asırlar 
boyunca toplumsal yaraların sarılmasında, 
insani ihtiyaçların karşılanmasında, ilim 
ve tahsil çalışmalarının desteklenmesinde 
vakıf geleneği son derece önemli roller 
oynamıştır. Emeviler devrinde kurumsal-
laşmaya başlayan, Abbasiler döneminde 
büyük bir gelişme gösteren vakıflar, altın 
çağlarına yine bu topraklarda, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinde ulaştılar. Gururla 
ifade edelim ki, ecdadımız sadece imaret 
kültürünü zirvelere taşımadı, aynı za-
manda bugün yalnızlığa mahkum edilmiş 
insanının acılarına çare olacak dersler de 
bıraktı. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu miras, hiç şüpheniz olmasın ki ikibinli 
yılların, neredeyse çaresiz kaldığımız sos-
yal yaralarını iyileştirecek zenginliğe sahip 
bir mirastır. Vakıf medeniyetinin altın ça-
ğında ne muhtaçlar kaderine, ne çocuklar 
karanlık caddelere, ne gönüller kedere terk 
edilirdi. Bugün dünyanın bütün ülkelerin-
de bu sevgi kültürünün, bu şefkat medeni-
yetinin eksikliği hissedilmektedir. 

Ne mutlu bize ki, vakıf eserleri ve faali-
yetleriyle medeniyet içinde medeniyetler 
kuran bir ecdadın torunlarıyız. Komşusu 
açken tok olmayı, yanındaki üşürken ısın-
mayı, karşısındaki kederliyken sevinmeyi 
asla içine sindiremeyenlerin inşa ettiği bir 
medeniyetin mirasçılarıyız. Bugün bizlere 
düşen bu hayırlı mirası yeniden anlayıp, 
sosyal hayatımızın bütün gediklerini tıka-
yacak, bütün söküklerini dikecek, bütün 
yaralarını iyileştirecek çareleri yeniden 

üretmektir. Bu, hepimizin ortak sorumlu-
luğudur. 

Bu sevgi kültürünü, bu şefkat ahlakını bu 
topraklarda yeniden yeşertmek, gelecek 
nesillere de aynı mirası aktarmak bizim 
boynumuzun borcudur. Bu görevimizi 
hakkıyla yerine getirmek için öncelikle 
kökü asırlar öncesine uzanan vakıf mede-
niyetinin bugüne kalan eserlerine sahip 
çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu eserler hem 
insanlığın ortak değerleridir, hem de İslam 
medeniyetinin insani ve sosyal derinliği-
ni ortaya koyan abidelerdir. Bunlar aynı 
zamanda tarihte sivil toplumun, sosyal 
hayata sahip çıkmakta gösterdiği büyük 
başarının canlı örnekleridir. 

Bu eserler, toplumu birbirine bağlayan yar-
dımlaşma, paylaşma, merhamet ve sevgi 
kültürünün asırlar boyunca hayatı aydın-
latan meşaleleridir. Bugün acı ve çatışma-
larla örselenen bütün bir insanlığın da bu 
meşalelerin aydınlığına en az bizim kadar 
ihtiyacı vardır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hükümet olarak, Türkiye’nin birikmiş 
sosyal meselelerinin boyutlarını da dikka-
te alarak vakıf medeniyetimizin yeniden 
bir kültürel gündem maddesi olması için 
önemli gayretler gösterdik. İstedik ki bu 
toplum, sosyal hayatın arızalarını gelenek-
sel kültür zenginliklerimizden çıkardığı 
derslerle tamir edebilsin. İstedik ki vicdan-
ları yaralayan acılar sevgiyle, merhametle 
tedavi edilsin. İstedik ki engin vakıf kültü-
rümüz, Türkiye’nin geleceğini de şefkatle 
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aydınlatsın. Peki ne yaptık? Bakınız 1998 
– 2002 yılları arasındaki 4 yıllık dönemde, 
vakıflar bünyesinde onarım ve restoras-
yonu yapılan eski eser sayısı kaç biliyor 
musunuz? Sadece 46… Biz ne yapmışız? 
Göreve gelir gelmez kolları sıvamış ve 
2003 yılında bu rakamı tam 5 kat artırarak 
194’e çıkarmışız. Hemen ardından 2004 yı-
lında aynı rakamı yaklaşık 10 kat artırarak 
400’e, 2005 yılında ise 519’a çıkarmışız. 

Yani bugün bu sembolik törenle hizmete 
açtığımız bin 111 rakamına ulaşmışız, hat-
ta biraz da geçmişiz. 2006 yılı hedefimiz 
bunlara 750 vakıf eseri daha eklemektir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün sadece 
üç yıl gibi bir zaman içinde ortaya koydu-
ğu bu performanstan hem mutluluk, hem 
de gurur duyuyorum. Bu eserler tarihin 
ihtişamının yeniden canlanışı, medeniyet 
varlıklarımızın şehirlerimizde tek tek yeni-
den yükselişi demektir. 

Tarihi zenginliğimizi bugünlere taşıyan 
camiiler, külliyeler, hanlar, kervansaraylar, 
hamamlar, kütüphaneler şehirlerimizin 
kültürel hayatına ışıyan birer kandil ola-
rak geri dönüyorlar, dönecekler. Sadece 
Adana’da onarımı ve restorasyonu yapılan 
eser sayısı 16’yı bulmuştur. Bu töreni de o 
eserlerden birinde, Yağ Camii’nin manevi 
havasını teneffüs ederek gerçekleştiriyo-
ruz. İnşallah daha nice eserleri harap ol-
maktan, yıkılmaktan, kaybolup gitmekten 
kurtaracağız, bugüne ve geleceğe kazandı-
racağız. Bu bizim tarihimize karşı en önce-
likli borcumuzdur. 

Değerli vatandaşlarım… 

Vakıf kültürümüz elbette sadece bu tari-
hi eserlerden ibaret değil… Adına Vakıf 
Medeniyeti diyoruz, çünkü bu kültürün 
zengin insani boyutları var. İnsana hizmet, 
canlı varlıklara hizmet, dostluğa ve kardeş-
liğe hizmet, tarihe hizmet, ilme hizmet… 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en 
güzel örnekleri, en güzel imaret çalışma-
ları vakıflar çatısı altında, devletin tek bir 
kuruşu beklenmeksizin gerçekleştiriliyor. 
Bizim dönemimizde bu konuda da önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Vakıflar Genel 
Müdürlüğümüz tarafından verilen imaret 
hizmetinden yararlanan kişi sayısı 2002’de 
8 bin iken, 2005’te bu rakam 51 bin 700’e, 
2006’da ise 82 bine çıkarılmıştır. Yani on 
kattan daha fazla bir artış söz konusudur. 
Yine muhtaç maaşı alan vatandaşlarımızın 
sayısı, 2003’te bin 200 iken, 2006’da 5 bin 
kişiye çıkartılmıştır. Yani üç yılda dört kat-
tan fazla bir artış yaşanmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün göreve 
geldiğimizde 41 milyon YTL olan bütçesi, 
bugün yaklaşık 10 kat arttırılarak 400 mil-
yon YTL’ye yükseltilmiştir. Bu sayede çok 
daha iyi hizmetler ortaya konabilmiştir. 
Çok önemli bir gerçeği yeniden vurgula-
mak istiyorum; Vakıflar Genel Müdürlü-
ğümüz personel giderleri de dahil olmak 
üzere bütün giderlerini kendi bütçesinden 
karşılayan ve devletten hiç bir mali katkı 
almayan bir kuruluşumuzdur. Yani yapılan 
bütün bu işlerin devlete tek kuruş külfeti 
de olmamış, bu kuruluşumuz kendi yağıy-
la kavrularak bu noktalara gelmiştir. 
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İnşallah bu alanda daha yapacağımız çok iş 
var. En öncelikli hedefimiz vakıf medeniye-
tinin kültürel zenginliğini yeniden hayatın 
içine taşımaktır. Biliyorsunuz 2006 yılını, 
vakıf kültürünü yeniden hayatımızın oda-
ğına geri döndürmek üzere Vakıf Mede-
niyeti Yılı olarak ilan ettik. Pek çok etkin-
likle, pek çok projeyle bu yılı milletimizle 
birlikte dolu dolu geçirmek için çalışmalar 
yürütüyoruz. Bu güzel eserlerin birer hayır 
kandili olarak yeniden ortaya çıkmasına 
emeği geçen bütün arkadaşlarımı can-ı gö-
nülden kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Böylesine 
hayırlı bir törende bir araya gelmekten bü-
yük mutluluk duyuyorum. 

Milletimizin dertlerine derman olacak, 
insanımızın hayat standardını yükseltecek 
bu tip hayırlı projeler beni fazlasıyla heye-
canlandırıyor. Çünkü burada sadece vatan-
daşlarımızın daha iyi, daha rahat yaşama-

sına imkan sağlayacak konutları, okulları 
açmıyoruz, aynı zamanda şehirlerimizin 
ufkunu da açıyoruz. Sadece çağdaş konut-
ların temelini atmıyoruz, aynı zamanda 
mutlu ve müreffeh Türkiye’nin temellerini 
de atıyoruz. 

Biz bir büyük imar seferberliğine harç 
taşımakta olduğumuzun bilinci içerisin-
deyiz. Gittiğimiz her yere bu hissiyatla, 

TOKİ Anahtar Teslim ve Temel 
Atma Ortak Törenleri

Adana | 06 Mayıs 2006
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bu aşkla, bu heyecanla gidiyoruz. Buraya 
Türkiye’nin yarınlarının, tıpkı insanımı-
zın gönlü gibi aydınlık olacağı müjdesiyle 
geldim. Sizler zaten o ufukları müşahede 
ediyorsunuz. 

Attığımız her temelle, yaptığımız her tö-
renle, başlattığımız her yeni projeyle ül-
kemizin geleceği yavaş yavaş şekilleniyor. 
O Türkiye herkesin mutlu olduğu, zengin-
liklerin adaletle paylaşıldığı, hedeflerini 
sürekli yükselten, daima geleceğe bakan 
bir Türkiye’dir. Eğer bu umut ve heyecanı 
sizler de benim gibi içinizde hissediyorsa-
nız, o zaman hiç korkmayın, Türkiye’nin 
hızına hiç kimse yetişemez. Bize inanma-
ya ve güvenmeye devam edin. Sizlerin 
yüzlerinizi güldürecek hizmetleri vermek 
için geceli gündüzlü çalıştığımızdan emin 
olun. Allah’ın yardımı ve sizden aldığımız 
bu büyük güçle, Türkiye’nin önünü tıka-
yan diğer engelleri de aynı şekilde bir bir 
aşacağımızdan şüpheniz olmasın. 

Milletimizin yaşadığı sıkıntının farkında-
yız… O sıkıntılı yüzleri güldürmek, o dara-
lan göğüsleri genişletmek, o kara bulutları 
dağıtmak için gece gündüz çalıştığımızı 
sizler biliyorsunuz. Aramızdaki bu gönül 
bağının ve Türkiye için taşıdığımız temiz 
niyetlerin bereketini yakında hep birlikte 
göreceğiz. Bugünden çocuklarınıza müj-
deyi verin: Onlara çok daha adil, çok daha 
kalkınmış, çok daha mutlu bir ülke hediye 
edeceğiz. Eminim ki sizlerin de inancınız 
benim Türkiye’nin yarınlarına olan inan-
cımdan asla daha az değildir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hükümet olarak konut üretimi ve planlı 
kentleşme konusunu önemsiyor, bu alanda 
ihtiyacı karşılamak üzere pek çok çalışma 
gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar göreve 
geldiğimiz günden buyana TOKİ öncülü-
ğünde başarılı bir şekilde yürütülüyor. Şu 
ana kadar 100 bini aşkın nüfuslu, çağdaş 
normlarda, insani normlarda 7 adet şehir 
inşa ettik. 2003 yılından bugüne 79 il ve 
182 ilçede, toplam 460 şantiyede, 172 bin 
475 konut inşaatını gerçekleştirdik. Yine 
alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik 
40 bin konut ürettik. 66 Belediye ile gece-
kondu dönüşüm protokolleri imzalanmış, 
36 belediye ile 35 bin konutluk uygulama 
başlatılmıştır. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar 
kapsamlı bir dönüşüm projesi hayata geçi-
rilmektedir. Yine bu dönemde 163 lise ve 
ilköğretim okulu ile 17 anaokulu, 24 spor 
salonu, 7 kütüphane, 110 ticaret merkezi, 
7 hastane, 29 sağlık ocağı ve 97 caminin 
ihaleleri gerçekleştirilmiş, büyük kısmı 
başlatılmıştır. Tarımköy kapsamında 6 bin 
500 konut projelendirilmiş, 11 köyde bin 
677 konutun inşası başlatılmıştır. Bütün 
bu uygulamalarla 600 bin kişilik istihdam 
sağlanmıştır. 60 bin konutu, sosyal dona-
tıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte 
bitirme aşamasına getirdik. Önümüzdeki 
dönem için de 350 bin konutluk projeksi-
yon yapılmıştır. 2007 sonuna kadar 250 
bin konuta başlamayı ve bunların büyük 
kısmının tamamlamayı hedefliyoruz. 
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Amacımız Türkiye’nin bir uçtan bir uca 
çehresini değiştirmektir. Bugün bir yan-
dan açılışını yaptığımız, bir yandan temeli-
ni attığımız bu projeler nasıl bir seferberlik 
ruhuyla çalıştığımızın bir göstergesidir. İn-
şallah çok daha fazlasını önümüzdeki dö-
nem içinde gerçekleştireceğiz. Türkiye’de 
bu alanda şimdiye kadar yapılmamış olanı 
yapıyoruz. 

Bugüne kadar vatandaşlarımızın ev ihti-
yacıyla hangi hükümet ilgilendi? Biz kira 
öder gibi, hatta bunun da altında rakamlar-
la sadece zengin ve orta gelirli vatandaşla-
rımızı değil, dar gelirli insanlarımızı da bir 
yuva sahibi yapmaya gayret ediyoruz. Bu-
nun somut örnekleri Türkiye’nin hemen 
her köşesinde yükseliyor. Ne söz verdiysek 
bir bir yerine geliyor. Teslim ettiğimiz bu 
konutların da sahiplerine hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Diyarbakır-
lılar… Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. Türkiye’nin geleceğini kazanma yo-
lunda tarihi bir kavşağı dönmekte olduğu 
böyle bir zamanda aranızda bulunmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum. 

İnanıyorum ki burada bulunan her vatan-
daşım, çok sıkıntılı dönemlerden geçerek 
geldiğimiz bu eşiğin fazlasıyla farkındadır. 
Bu ülkenin yıllar yılı yaşadığı sıkıntılar-
dan her zaman en büyük payı sizler aldı-
nız. Türkiye’nin kalkınma hedeflerini ya-
kalaması bakımından büyük önem taşıyan 

bu yeni fırsatın değerini de en iyi sizler 
biliyorsunuz. 

Son üç buçuk yıl içinde hükümet olarak, 
Türkiye’nin çözülemez denen ne kadar 
problemi varsa hepsinin üstüne cesaret-
le, kararlılıkla gittik. Bugünün geleceğe 
umutla bakabilen Türkiye’siyle, devral-
dığımız tablo arasında akla kara kadar 
büyük farklar vardır. Bunu da rakamlar 
bütün açıklığıyla gösteriyor. Dibe vurmuş 
bir ekonomi ayağa kaldırılmış, milletimize 
hayatı zehir eden enflasyon tek hanelere 
geriletilmiş, buna karşılık rekor seviye-

21 Fabrika Toplu Açılış Töreni

Diyarbakır | 07 Mayıs 2006
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de de bir büyüme hızı yakalanmıştır. Bu 
kadar kısa bir zamanda ülkemizin her 
köşesini yeni bir üretim heyecanı sarmış, 
vatandaşlarımızın umutları yeniden can-
lanmıştır. Bütün bu gelişme milletimizin 
büyük varoluş iradesinin, tükenmez sabrı-
nın, dirayetinin, gayretinin ürünüdür. 

Değerli vatandaşlarım… 

Elbette sıkıntılarımız tümüyle ortadan 
kalkmış, insanımız tam olarak rahatlamış 
değildir. Önümüzde çözmemiz gereken 
çok önemli meseleler var. Ülkenin başka 
bölgelerinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 
önemli sayıda gencimiz iş bekliyor. Böl-
geler arası adaletsizlikleri, gelirler arası 
uçurumları ortadan kaldıracak çareler 
üretmemiz gerekiyor. Hedefimiz sadece 
bazı şehirleri değil, bütün şehirleri mutlu, 
bütün şehirleri müreffeh, bütün şehirleri 
aydınlık bir Türkiye’dir. Hiçbir insanımı-
zın mahzun olmasına bizim yüreğimiz 
dayanmaz. Hep birlikte çalışıp çabalaya-
cak, birbirimize inanacak, güvenecek, hep 
birlikte kalkınacağız. 

Biliyorsunuz, yeni yatırımlar yapılsın, yeni 
işyerleri, fabrikalar açılsın, yeni iş imkan-
ları oluşsun diye, milli gelirden daha az 
pay alan şehirlerimize yatırımı teşvik eden 
bir düzenleme yaptık. Bu teşvik uygula-
malarıyla bazı şehirlerimizde yatırımlarda 
önemli oranlarda canlanmalar olmuştur, 
olmaya da devam ediyor. Çarşamba günü 
Adıyaman’da 33 fabrika ve iş yerinin açılı-
şını gerçekleştirdik. 

Bugün Diyarbakır’da çeşitli alanlarda üre-
tim yapacak ve 700 insanımıza iş imkanı 
sağlayacak 21 yeni fabrikanın açılışı için 

bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yine bugün 
Siirt’te de bir fabrika açılışı gerçekleştire-
ceğiz. Elbette özellikle bu bölgede yılların 
ihmallerinden kaynaklanan önemli sıkın-
tılar yaşanıyor. O sıkıntılar işte böyle açılış-
larla adım adım aşılacaktır. 

Türkiye büyüyor. 16 çeyrek üst üste büyü-
yerek bugün dünyanın en büyük 17. eko-
nomisi olmayı başarmış bulunuyoruz. Dile 
kolay, ekonomimiz son üç yılda ortalama 
yüzde 8 büyüme istikrarı göstermiştir. Bu 
dünya ekonomi literatürüne girecek bir 
başarıdır. Hedefimiz 2012 yılından sonra 
ilk ona girmek ve kişi başına milli gelirimi-
zi de insanımıza rahat nefes aldıracak bir 
seviyeye getirmektir. 

Göreve geldiğimizde kişi başına düşen 
milli gelir 2500 dolar civarındaydı, bugün 
bu rakam iki katına çıkmış 5000 dolar ba-
rajını aşmıştır. Yine göreve geldiğimizde 
yüzde 69 olan faiz oranları, bugün yüzde 
13.5 seviyesine gerilemiştir. Enflasyon yüz-
de 30’lardan, yüzde 7.7’ye düşmüştür. 

Milletimize ne söz verdiysek tek tek yerine 
getiriyoruz. Bugün de sizlere demokrasi di-
yoruz, özgürlük diyoruz, işsize iş diyoruz, 
adaletli bir gelir diyoruz. Bu hedefleri ya-
kaladığımızı da kısa zamanda hep birlikte 
göreceğimizden şüpheniz olmasın. Bakın 
fabrikalar açılıyor, duble yollar yapılıyor, 
konutlar birer birer yükseliyor. İnşallah 
Diyarbakır’ın yarınları bugünlerinden çok 
daha aydınlık olacak. Bu umutla sözlerime 
son veriyor, açılışını yaptığımız tesislerin 
sahiplerine, çalışanlarına ve Diyarbakır’a 
hayırlı olmasını, bereketler getirmesini 
temenni ediyorum. 
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Değerli Siirtliler, sevgili hemşehrilerim… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bir güzel açılışla, bir güzel başlan-
gıçla sizlerin aranızda olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. 

Adım adım ilerlemeye, yeni fabrikalarla, 
yeni iş yerleriyle, yeni okullarla, hastane-
lerle, konutlarla, yollarla geleceğin Türki-
ye’sini inşa etmeye devam ediyoruz. Bun-
lar büyüyen ve güçlenen bir Türkiye’nin, 
mutlu ve müreffeh bir geleceğin haberci-

sidir. Türkiye son üç yılda ortalama yüzde 
8 büyümüş, 16 çeyrek üst üste büyüyerek 
dünyanın 17. büyük ekonomisi haline gel-
miştir. Kişi başına milli gelir, üç yıl içinde 2 
bin 500 dolardan iki katlık bir artışla 5 bin 
doların üzerine çıkmıştır. 

Daha birkaç yıl önce ekonomisi dibe vur-
muş, dengeleri alt üst olmuş, uluslararası 
itibarı sıfıra inmiş bir ülkeydik. Milletimi-
zin verdiği değişim kararıyla geleceğimize 
sahip çıktık, yılmayacağımızı, yıkılmaya-

Sancak-Arat Tekstil Fabrikası 
Açılış Töreni

Siirt | 07 Mayıs 2006
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cağımızı dosta düşmana gösterdik. Bugün 
hayatın her alanında bahar tazeliği yaşıyo-
ruz. Milletimiz artık enflasyon kamburunu 
üzerinden atmış, ardı arkası kesilmeyen 
zam kabuslarından kurtulmuştur. 

Bu başarıyı el ele vererek, yediden yetmişe 
mücadele ederek toplum olarak, millet 
olarak yakaladık. Artık hepimiz çok daha 
büyük, çok daha ileri hedeflere gözümüzü 
dikmiş durumdayız. Demokrasinin, hak-
lar ve özgürlüklerin en üst standartlarını 
benimsedik, bunu toplum hayatımızın 
olmazsa olmazı sayıyoruz. Ekonomik is-
tikrarımızı, toplumsal huzurumuzu boz-
durmamaya yeminliyiz. Türkiye’yi boş tar-
tışmalara, çatışma siyasetlerine, bunalım 
tüccarlarına asla teslim etmeyeceğiz. 

Biz diyoruz ki devlet, milletinin hizme-
tinde olacak. Gelir adaleti ve fırsat eşitliği 
mutlaka sağlanacak, bölgesel dengeler 
kurulacak. Üretenimiz ürettiğinin karşılı-
ğını alacak, yatırımcımız dünyayla rekabet 
edebilecek. Türkiye kalkınma kararlılığın-
dan, değişim iradesinden taviz vermeden 
yoluna devam edecek. 

Değerli vatandaşlarım… 

Tekstil, kalkınmamızda anahtar rol oyna-
yan sektörlerimizden biri… En öncelikli 
ihracat kalemlerimizin de başında geliyor. 
Sektörde bazı sıkıntılar yaşandığı doğ-
rudur. Sektör temsilcileriyle yaptığımız 
görüşmelerde sorunları karşılıklı olarak 
değerlendirdik. 

Elbette hükümet olarak bizim görevimiz 
özel sektörümüzün, üretimcimizin önün-

deki engelleri kaldırmak, önce onlara 
kazandırmak, sonra Türkiye’ye kazandır-
maktır. Nitekim bu görüşmelerin ardından 
bakan arkadaşlarımla da konuyu değerlen-
direrek tekstil, hazır giyim ve deri sektör-
lerinde uygulanan KDV’yi yüzde 18’den 
yüzde 8’e düşürmeyi uygun bulduk. Bu-
nunla hem sektörü rahatlatmayı, hem de 
kayıt dışı üretimi kayda almayı amaçladık. 
Bu indirimin sektör için ne kadar önemli 
olduğunu tekstilcilerimiz de ifade ettiler. 

Mümkün olan bütün iyileştirmeleri yapa-
rak, sıkıntıları çözme iradesi göstererek 
bütün sektörlerimizi rahatlatmayı görev 
biliyoruz. Yeter ki insanımız üretsin, üretti-
ğini içeride dışarıda kazanca çevirsin, Tür-
kiye zenginleşsin, istihdam artsın. Bizim 
bu ülkeyi kalkındırmak, refah seviyesini 
arttırmak ve vatandaşlarımızın yüzlerini 
güldürmekten başka bir arzumuz yok. Eli-
mizden gelen kolaylığı göstermeyi bundan 
sonra da sürdüreceğiz. Bütün sektörleri-
mizden temsilcilerle ülke ülke dolaşmayı, 
yeni bağlantılar kurmayı, yeni pazarlar 
aramayı da devam ettireceğiz. 

Bu ülkede özel sektör kalkınmadan, yeni 
yatırımlar yapılmadan gerçek bir ilerle-
meden, topyekun bir kalkınmadan söz 
edemeyiz. Özel sektörümüzü kalkınma-
nın merkezi olarak görüyoruz. Bugün de 
Siirt’in kalkınmasına önemli katkılarda 
bulunacak Sancak Arat Tekstil Fabrikası’nı 
hizmete açıyoruz. Fabrikanın hayırlı olma-
sını, Siirt’e bereketler getirmesini temenni 
ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum. 
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Değerli Ankaralılar, Sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Türkiye’nin gelişme vizyo-
nuna ve başkentine yakışan bir dev alışve-
riş merkezini hizmete açmak için bir araya 
gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Millet olarak yaşadığımız ağır krizlerin 
yükünü hep birlikte, fedakarca taşıyarak 
pek çok zorluğu aştık. Bugün her alanda 
geleceğe ümitle ve güvenle bakabilecek 

bir noktaya geldik. Artık Türkiye hem 
ekonomik olarak, hem de düşünce olarak 
büyüyor. Düne kadar ekonomimizin kaldı-
ramayacağı büyük yatırımlar, belirsizliğin 
ortadan kalktığı, istikrar ve güvenin ya-
kalandığı bir ortamda gerçekleştirilebilir 
hale gelmiştir. Zaman zaman dönemsel 
dalgalanmalar yaşanabilir. Ancak kabul et-
meliyiz ki, Türkiye ekonomisi artık bu tür 
dalgalanmaları atlatabilecek dayanıklılığı, 
özgüveni kazanmıştır. 

Ankamall Açılış Töreni

Ankara | 16 Mayıs 2006
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Bütün ülkeleri etkileyen küresel faktörler 
bizi de elbette etkiliyor. Geçen üç buçuk 
yıllık dönem boyunca bunları yaşadık. 
Bu tip konjonktürel sıkıntılarla baş ede-
bildiğimizi de gördük. Münferit kimi 
hadiselerle ekonomik dengelerin alt üst 
olduğu dönemler fazla uzağımızda değil. 
Ama aradan geçen kısa denebilecek zaman 
içinde Türkiye ekonomik ve idari arızala-
rını gidermiş, sağlığını yeniden kazanmış, 
zeminini kuvvetlendirmiştir. Bu istikrarın, 
bu sağlam zeminin kıymetini bilmek duru-
mundayız. 

Bu ülke güvenden, istikrardan, huzur-
dan rahatsız olanları da gördü. Maalesef 
bugün de böyle tavırlara şahit oluyoruz. 
Suni bunalımlarla, mesnetsiz ithamlarla, 
lüzumsuz tartışmalarla bu ülkede gerilim 
oluşturmak isteyenler çıkabiliyor. Buna 
karşı millet olarak, bu ülkeyi seven, bu 
ülkenin geleceği hakkında hayaller kuran 
insanlar olarak uyanık ve hassas olmamız 
gerekiyor. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bizim bu ülke için, bu millet için, gelece-
ğimiz için yapmamız gereken çok iş, buna 
karşılık çok az zamanımız var. Bu saatten 
sonra Türkiye’nin heba edeceği her bir 
dakikanın faturası çok daha ağır olacaktır. 
Çünkü dünya sürekli değişiyor, güçlü ol-
mamız, dinamik olmamız, kararlı olmamız 
şart… Geleceğe bakmamız, yarınlara hazır-
lanmamız şart… 

Türkiye elli yıldır takıldığı engellere bir 
daha takılırsa, elli yıldır düştüğü girdap-

lara yeniden çekilirse, sadece biz değil, ge-
lecek nesillerimiz de bu düğümü çözemez. 
16 çeyrektir büyüyen, kişi başına milli 
gelirini üç yılda iki katına çıkaran, enflas-
yonunu dizginleyen, üretimini ve ihraca-
tını arttıran, her geçen gün sermaye girişi 
artan bir ülkede her gün felaket tellallığına 
soyunanlara iyi bakmak gerekir. Bu ül-
kenin ayağa kalkmasından, ileriye doğru 
hamleler yapmasından, büyümesinden, 
milli gelirini arttırmasından kim, neden 
rahatsız oluyor? 

Türkiye’yi il il, ilçe ilçe, köy köy dolaşıyo-
ruz. Bu ülkenin her köşesinde ardı ardına 
fabrikalar açılıyor, alışveriş merkezleri açı-
lıyor, üretim tesisleri, okullar, hastaneler, 
yollar, konut projeleri hayata geçiriliyor. 
Her geçen gün büyüme heyecanı, üretim 
aşkı, ilerleme azmi bu ülkeyi bir uçtan bir 
uca sarıyor. Sırça köşklerde yaşamaya alış-
kın olanlar biraz bu ülkede dolaşabilseler, 
biraz insanlarımızın sözlerine, düşünce-
lerine kulak verebilseler, vehimlerle yaşa-
yarak neler kaybettiklerini görebilecekler. 
Bu ülke geleceğini kazanmak konusunda 
tarihe iz bırakacak bir kararlılık ruhu, bir 
değişim iradesi yakalamıştır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bugün açılışını yaptığımız ve Türkiye’nin 
en büyük alışveriş merkezi unvanını taşı-
yan bu tesisler, yatırımcımızın ufkunun 
nerelere ulaştığının bir örneğidir. 6 bin 
insanımızı istihdam edecek olan bu ticaret 
merkezi, Türkiye’nin yaşadığı büyük de-
ğişimin sembollerinden de biri olacaktır. 
İnanıyorum ki, bu modern alışveriş mer-
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kezi başkentin ticaret gündemine de ağırlı-
ğını kısa zamanda koyacaktır. Türkiye’nin 
geleceğine katkı sağlayan her yatırım 
sahibine olduğu gibi bu dev alışveriş mer-
kezine emeği geçen herkese de teşekkür 
ediyorum. Burada faaliyet gösterecek bü-
tün firmalara bereketli, bol kazançlı günler 
diliyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli Antalyalılar… Sizleri sevgiyle se-
lamlıyorum. 

Antalya’nın yeniden imarı ve kalkınması 
adına son iki yılda atılan adımlara bir 
yenisini eklemek üzere bir araya gelmiş 
bulunuyoruz. Değişen, gelişen ve geleceği-
ni inşa etme yolunda kararlılıkla ilerleyen 
bir ülke olarak şehirlerimizin çehresini 
değiştirmemiz de şarttır. Hayat kalitesini 
yükseltmek, ulaşım ve altyapı sorunlarını 
çözmek ve insanımızın günlük yaşantısın-
da karşılaştığı sıkıntıları en aza indirmek 

amacıyla son dönemde önemli adımlar 
attık. 

Nüfusu giderek artan bir ülke olarak özel-
likle büyük şehirlerimizin ulaşım alanında 
önemli problemler yaşadığı bir gerçektir. 
Türkiye’nin dışa açılan penceresi olan 
Antalya, bilhassa turizm sezonu boyunca 
önemli sayıda misafir ağırlamakta, büyük 
bir yoğunluk yaşamaktadır. Turizm alanın-
da yapılan projeksiyonlar, yakın gelecekte 
bu yoğunluğun daha da artacağını gözler 
önüne seriyor. Bu bakımdan Antalya’nın 

Falez Kavşağı Açılış Töreni

Antalya | 18 Mayıs 2006
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şehirleşme alanındaki ihtiyaçları bizim 
için özel bir önem taşımaktadır. 

Son yapılan yerel seçimlerde Antalya hal-
kı büyük bir teveccüh göstererek şehrin 
yönetimini AK Parti’ye vermiştir. Bu, An-
talyalıların artık bu şehirde bir şeylerin de-
ğişmesi gerektiğine karar verdiği anlamına 
geliyordu. Çünkü AK Parti demek, değişim 
demektir. O günden bu yana, başta beledi-
ye başkanımız olmak üzere Antalya’nın ge-
leceğini inşa misyonunu üstlenmiş bütün 
arkadaşlarımız durmaksızın, dinlenmeksi-
zin çalışıyorlar. 

Aradan sadece iki yıl geçmiş olmasına 
rağmen bugün Antalya’nın çehresinin 
değişmeye başladığını rahatlıkla söyleye-
biliyoruz. Kısa aralıklarla buraya gelerek 
açılışlar yapıyor, hizmetlere yeni hiz-
metler ekliyoruz. Bu heyecan, bu atılım, 
Türkiye’ye örnek bir dinamizmin ifadesi-
dir. Antalya geleceği yakalıyor, yarınlara 
hazırlanıyor. 

Değerli vatandaşlarım… 

Göreve geldiğimiz günden itibaren bu 
gerçek ışığında Türkiye’nin şehir içi ve şe-
hirlerarası ulaşım altyapısını iyileştirmek, 
ulaşım seçeneklerini çeşitlendirmek ve 
yeni bir seyahat kültürü geliştirmek için 
çaba gösteriyoruz. Bu konuda kara, demir, 
hava ve deniz yolu ulaşımımızı geliştirmek 
için çok önemli proje ve çalışmalar başlat-
tık. Acil Eylem Planı kapsamında ülkemi-
zin ihtiyaç duyduğu güvenli, ekonomik ve 
rahat bir karayolu ulaşımını tesis etmek 

üzere 2002 yılı sonu itibariyle bir bölün-
müş yol projesi başlattık. 

Milletimize tam 15 bin kilometre duble 
yol yapma sözü verdik, bu sözü yerine 
getirmek için de, hepiniz şahitsiniz, gece 
gündüz demeden çalışıyoruz. Şu ana kadar 
7 bin kilometreye yakın bir kısmı, yani he-
defimizin aşağı yukarı yarısı kadar duble 
yolu tamamlamış durumdayız. 2005 yılı 
sonuna kadar bitirdiğimiz duble yol uzun-
luğuyla Cumhuriyet tarihi boyunca yapıl-
mış bölünmüş yolların iki katını inşa etmiş 
olduk. Bunu neden bu kadar önemsedik? 
İnsanımıza daha rahat yolculuk etme 
imkanını hazırlamak, artan trafik yoğun-
luğunun gerektirdiği altyapıyı adım adım 
oluşturmak, en önemlisi de insanımızın 
ulaşım güvenliğini arttırmak için… 

Bakınız bu çalışmalar sonucunda duble 
yol yapılan bölgelerde trafik kazalarında 
yüzde 65, ölüm oranlarında ise yüzde 94 
azalma kaydetmiş durumdayız. İnşallah 
Hazine arazisi üzerinde bulunan duble yol-
ları, 3 gidiş 3 geliş olarak yapmak için de 
çalışıyoruz. Bunu başardığımızda ulaşım 
güvenliğinde ve kalitesinde çok daha iyi 
tablolar ortaya çıkacaktır. Karayollarımızı 
her geçen gün daha ileri bir seviyeye geti-
rerek şehirlerimizi birbirine ve dünyaya 
bağlayacağız. Ayrıca görüyorsunuz şehirle-
rimizin iç ulaşım problemlerine de çözüm-
ler üretiyoruz. Bugün hizmete açtığımız 
Falez Kavşağı, turizmimizin başkentine 
önemli rahatlıklar getirecek bir yatırımdır. 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Antalya 
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi, vit-
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rinidir. Bizim amacımız Türkiye’yi dünya-
ya bağlayacak yolları açmaktır. Türkiye’nin 
şehirlerini, ilçelerini, köylerini en ileri ni-
telikte yollarla birbirine bağlayamıyorsak, 
bu ülkeyi de geliştiremeyiz. İnşallah bizi 
geleceğin dünyasına taşıyacak bu yollar, 
bu kavşaklar, bu havaalanları, bu limanlar, 
bu demiryolları tamamlandıkça, özlediği-
miz Türkiye’nin ufukta yavaş yavaş yüksel-
meye başladığını da müşahede edeceğiz. 
Ben o geleceğin ufukta belirdiğini görüyor 
ve heyecanlanıyorum. Eminim sizler de 
aynı heyecanla dolusunuz. 

Türkiye önüne çıkan ve çıkarılan bütün 
engelleri sarsılmaz değişim iradesiyle aşa-
rak hedeflerine, ideallerine, hayallerine tek 
tek ulaşacaktır. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın. Güler yüzlü, aydınlık ve mutlu 
bir Türkiye için geri sayım başlamıştır. 
İnşallah çok daha güzel günleri hep birlik-
te yaşayacağız. Açılışını yaptığımız Falez 
Kavşağı’nın Antalya’ya hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri bir kere daha sevgiyle selam-
lıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Kırşehirli-
ler… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum. Tarih ve medeniyet rüzgarları 
estirecek bu müstesna parkın açılışında 
sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ya-
şıyorum. 

Şunu hepimiz iyi biliyoruz ki milletleri 
güçlü kılan tarihleridir. Tarihlerinden 
gerekli dersi alamayan, geçmişlerindeki 

zenginliklerden yararlanamayan toplum-
lar, geleceklerini de hiçbir zaman sağlam 
bir zemin üzerinde inşa edemezler. Bizler 
büyük medeniyetler kurmuş bir milletin 
mirasçılarıyız. Geçmişimizle sadece gurur 
duymuyoruz, aynı zamanda geleceğimizi 
tesis ederken de, bu birikimi en değerli 
hazinemiz olarak görüyoruz. Muhteşem 
bir mirasa sahibiz. Ecdadımız bizlere yolu-
muzu aydınlatan çok önemli ibret dersleri 

Türk Büyükleri Parkı Açılış 
Töreni

Kırşehir | 27 Mayıs 2006
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miras bıraktılar. Onlardan aldığımız güçle, 
bugün millet olarak önümüze çıkan engel-
lerle başa çıkmanın, çöktüğümüz yerden 
yeniden doğrulmanın, inancımızı asla 
yitirmemenin mücadelesini verebiliyoruz. 
Bu paha biçilmez mirasa daha nice asır 
boyunca sahip çıkacağız. 

Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bundan 
sonra da cesur, kararlı ve vakur insanların 
ülkesi olmaya devam edecektir. Bu ülke 
için karanlıkların her zaman geçici oldu-
ğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. 
Şartların en kötü olduğu zamanlarda bile 
milletimizin necip karakterinin her türlü 
zorluğun üstesinden gelmeye yeteceğini 
bileceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bugün burada güzel bir kültür ve medeni-
yet eserinin, bir tarih abidesinin açılışını 
yapıyoruz. Tarihimizin en önemli şahsi-
yetlerinin, bu topraklara ruhunu veren 
kahramanlarımızın hatırası bu güzel eser-
de yaşayacaktır. Yine bu eser bize, gücünü 
geçmişten alan sağlam bir milli bütünlüğe 
sahip olduğumuzu da hatırlatacaktır. Böy-
le eserler, milletimizin medeniyetler inşa 
eden büyük tarihini nesilden nesile aktara-
bilmemizin en güzel araçlarıdır. 

Bu eser, sadece kurduğumuz büyük mede-
niyetlerin değil, o medeniyetleri inşa eden 
ruhun da nişanesi olacaktır. Biliyoruz ki, 
mimariden musikiye, vakıf lardan esnaf 
birliklerine, saraylardan külliyelere, mes-
citlerden kalelere uzanan bütün tarih de-
ğerlerimizi canımız gibi korumak hepimi-

zin ortak sorumluluğudur. Bu güzel parkın 
Kırşehir’e hayırlı olmasını, çocuklarımıza, 
gençlerimize feyiz vermesini temenni edi-
yorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli İzmirliler, aziz vatandaşlarım… 
Sizleri sevgiyle selamlıyorum. 

Hükümet olarak göreve geldiğimiz günden 
beri toplumumuzun bütün kesimleriyle, 
çalışma hayatımızın bütün taraflarıyla ya-
kın ilişki içindeyiz. Türkiye’nin geleceğini 
kazanma mücadelesinin unsuru olan her 

kesimi dinlemeye ve onların sorunlarına 
çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Çün-
kü bir ülkeyi kalkındıracak sinerjinin, 
ancak toplumla birlikte düşünen, birlikte 
üreten, birlikte hareket eden bir yönetim 
anlayışıyla ortaya çıkabileceğine inanıyo-
ruz. 

Çamdibi Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Hizmet Binası Açılış 

Töreni

İzmir | 28 Mayıs 2006
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Hükümet olarak, son üç buçuk yıl için-
de Türkiye’yi karanlıklardan aydınlığa 
çıkarırken gücümüzü milletimizden 
aldık. Toplumumuzun bütün kesimleri, 
Türkiye’nin geleceğine damgasını vuracak 
değişimin dinamikleri olarak kalkınma 
mücadelemizdeki yerlerini aldı. Bu ülke 
için fikir üretenin, iş üretenin, hizmet üre-
tenin, proje üretenin, vizyon üretenin dai-
ma destekçisi olduk, yoldaşı olduk, olmaya 
da devam edeceğiz. Türkiye’nin mutlu ve 
müreffeh yarınlarını hep birlikte, el ele, 
gönül gönüle inşa edeceğiz. 

Geçen üç buçuk yıllık süre Türkiye’nin bir-
lik ve beraberlik içinde gayret göstererek 
nerelerden, nerelere gelebileceğinin çarpı-
cı örnekleriyle doludur. Üç buçuk yıl önce 
krizlerle, bunalımlarla sarsılan Türkiye 
bugün her alanda gözle görülür bir mesafe 
kat etmiştir. Ekonomik göstergelerin çok 
büyük bir kısmında Cumhuriyet tarihinin 
en iyi seviyelerini yakalamış durumdayız. 
Milletimiz üç hanelere kadar çıkan enflas-
yon kamburundan kurtarılmıştır. 

Bir zamanların korkulu rüyası olan enflas-
yon bugün yüzde 8’lerin altında seyrediyor. 
Bu milletin bir başka ağır yükü olan faizler 
yüzde 60’lardan, yüzde 13’lere inmiştir. 
İhracatımız 3 yılda 2 kattan fazla artmış, 
70 milyar dolar barajı aşılmıştır. Kamu 
net borç stokunda ilk defa 2005 yılında 
nominal bazda, bir önceki yıla göre gerile-
me kaydedilmiştir. Yarım asır süresince 1 
milyar dolar seviyelerinde seyretmiş olan 
doğrudan uluslararası yatırım miktarı, bu-
gün 10 milyar doları zorlar hale gelmiştir. 
Turizm gelirlerinde, sanayi üretiminde, 

özelleştirmede son derece önemli başarı-
lar elde edilmiştir. Bu başarıların altında 
hükümetimizin milletimizle yakaladığı 
güç ve duygu birliğinin büyük payı vardır. 
İstikrara bu şekilde kavuşulmuştur. Şimdi 
bu istikrar ortamını koruyarak çok daha 
büyük hedeflere, yine toplumumuzun bü-
tün kesimlerinin katılımıyla yürüyeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Çeşitli vesilelerle söylüyorum: Esnaf ve sa-
natkarlarımız ekonomimizin omurgasıdır, 
can damarıdır. Bu nedenle hükümet olarak 
esnaf ve sanatkarlarımıza büyük önem ve-
riyoruz. Bildiğiniz gibi, esnaf ve sanatkar-
larla ilgili 507 Sayılı Yasa’yı değiştirerek, 
AB standartlarına uygun çağdaş bir yapı 
oluşturduk. 

Üç buçuk yıl öncesinin kriz şartlarından 
fazlasıyla etkilenen esnaf ve sanatkarı-
mızı kredi imkanlarıyla desteklemek için 
şartlarımızı zorladık. 2002 yılında esnaf 
ve sanatkarlarımızın kullandığı kredi 
miktarı sadece 153 trilyon liraydı. Bizim 
dönemimizde bu rakam 3.5 katrilyon lira-
nın üzerine çıktı. Faizleri de yüzde 13’lere 
kadar indirdik. İnşallah faizleri tek haneli 
rakamlara da çekeceğiz. Esnaf ve sanatka-
rımızı korumayı amaçlayan Büyük Mağa-
zalar Kanunu da şu anda Başbakanlık’ta, 
son düzenlemeler yapılıyor. Önümüzdeki 
günlerde Meclis’e göndereceğiz. 

Bizim amacımız toplumumuzun bütün ke-
simlerini korumak, insanımızın standart-
larını yükseltmek, Türkiye’yi topyekun 
kalkındırmaktır. Şunu herkes bilmelidir 
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ki, biz insana odaklanmayan bir büyüme 
anlayışını asla kabul etmiyoruz. Sıkıntıları 
aşmanın, engelleri ortadan kaldırmanın, 
her alanda güçlü olmanın çarelerini mutla-
ka bulacağız. Ben bunu hep birlikte başara-
cağımıza, Türkiye’yi her alanda kalkınmış 
müreffeh bir ülke haline getireceğimize 
gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşün-
celerle sözlerime son verirken, Çamdibi 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yeni hizmet 
binasının hayırlı olmasını temenni ediyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Manisalılar, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi muhabbetlerimle se-
lamlıyorum. Bu hayırlı törende sizlerle bir 
araya gelmekten büyük bir memnuniyet 
duyuyorum. 

Hükümet olarak sizlere verdiğimiz sözleri 
tutmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. 

Bugün sahiplerine teslim edeceğimiz ko-
nutlar bu gayretimizin bir göstergesidir. 
İnşallah temelini attığımız yeni konutlarla 
da Manisa’mızın çehresi biraz daha değişe-
cek, biraz daha güzelleşecek. Biliyorsunuz, 
şehirlerimizin insanca yaşanabilecek, sos-
yal donatılara sahip sağlıklı, çağdaş konut-
larla süslenmesine büyük önem veriyoruz. 

TOKİ Anahtar Teslimi, Temel 
Atma ve Kura Çekilişi Ortak 

Töreni

Manisa | 28 Mayıs 2006
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Göreve geldiğimiz günden bu yana 
Türkiye’nin her köşesinde çok sayıda 
konut projesi hayata geçirilmiş, pek çok 
vatandaşımız ev sahibi olmuştur. Hem ar-
tan nüfusun konut ihtiyacını karşılamak, 
hem şehirlerimizi sağlıklı bir yapılaşmaya 
kavuşturmak, hem de gecekondulaşma ile 
mücadele edebilmek için TOKİ var gücüy-
le çalışıyor. Bu çalışmaların sonucunda 
son üç yılda, 80 il ve 189 ilçede, 474 şan-
tiyede, 179 bin 256 konut inşa edilmiştir. 
Bu rakam 100 bini aşkın nüfuslu 8 adet 
şehir kurduğumuz anlamına geliyor. TOKİ 
tarafından ayrıca, alt gelir grubuna yönelik 
52 bin sosyal konut üretilmiştir. Yine, 81 
Belediye ile gecekondu dönüşüm proto-
kolleri imzalanmış, 39 Belediye ile 40 bin 
konutluk uygulama başlatılmıştır. 

Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinde eşi ol-
mayan, rekor seviyede rakamlardır. Yine 
bu dönemde 185 lise ve ilköğretim okulu 
ile 21 anaokulu, 31 spor salonu, 30 kütüp-
hane, 145 ticaret merkezi, 7 hastane, 35 
sağlık ocağı ve 123 ibadethanenin ihaleleri 
gerçekleştirilmiş, bunların büyük bir kıs-
mı da başlatılmıştır. Bütün bu uygulama-
larla doğrudan ve dolaylı 700 bin kişilik is-
tihdam sağlanmıştır. Önümüzdeki dönem 
için 400 bin konutluk projeksiyon yapıl-
mıştır. 2007 sonuna kadar 250 bin konuta 
başlanmasını ve bunların büyük kısmının 
da tamamlanmasını hedefliyoruz. 

Şunu büyük bir mutlulukla ifade ediyo-
rum ki; art arda hayata geçirdiğimiz bütün 
bu projeler Türkiye tarihinde benzeri ol-
mayan bir imar atılımının halkalarıdır. Bu 
projelerle şehirlerimizi yeniden inşa edi-

yoruz. Okullarıyla, hastaneleriyle, bütün 
sosyal donatı alanlarıyla farklı bir şehirci-
lik anlayışını ülkemizin dört bir köşesine 
yaymaya başlıyoruz. 

Bir yandan konut ihtiyacını karşılama ko-
nusunda dev adımlar atıyor, bir yandan ge-
cekondulaşma sorununa çözüm getiriyor, 
bir yandan da inşaat sektörünü canlandı-
rarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunu-
yoruz. Bu yeni iş demektir, yeni aş demek-
tir. İnşaat sektöründe ve buna bağlı birçok 
yan sektörde ekonomik hareketliliğin his-
sedilmesi, yaşanması demektir. İnşaat sek-
törümüzün yaşadığı bu canlanma inşallah 
bütün sektörlerimize yayılacak, Türkiye 
adım adım her alanda kalkınacaktır. Bu 
inançla sözlerime son verirken, temelini 
attığımız ve anahtarlarını teslim ettiğimiz 
konutların sahiplerine hayırlı olmasını di-
liyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Sivaslılar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Sivas’ta bugün hayırlı açılışlar 
yapmak, temeller atmak üzere bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

İstiklâl mücadelemizde milli iradenin 
tecelli ettiği en önemli şehirlerimizden 
biri olan Sivas’a, her seferinde bir önceki 

gelişimizden daha ileride, daha kalkınmış 
bir Türkiye’nin haberleriyle geliyoruz. Si-
vas da bizi aynı mutluluk tablosuyla, aynı 
aydınlık çehreyle karşılıyor. Bugün ülke-
mizin her köşesi, tıpkı Sivas gibi, gelişme 
yolunda, kalkınma yolunda, ilerleme yo-
lunda önemli mesafeler kat ediyor. Nerede 
yaşarsa yaşasın her insanımız artık gözü-
nü geleceğe dikmiş, daha mutlu, daha mü-

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Sivas | 31 Mayıs 2006
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reffeh yarınlara doğru attığımız adımların 
umudunu, heyecanını içinde hissediyor. 

Bugün ekonomik alanda artık yakın geç-
mişin o sıkıntılı günleriyle, o darboğazla-
rıyla kıyas kabul etmeyecek bir başarıyı 
yakalamış bulunuyoruz. Üç buçuk yıl gibi 
kısa bir süre içinde, Türkiye belini büken 
bütün ağırlıklardan kurtulmuş, geleceğini 
kazanma istikametinde çok önemli kav-
şakları dönmüştür. Bu başarının sahibi 
milletimizdir: Milletimizin ortaya koy-
duğu değişim iradesiyle çözülmez denen 
problemler çözülmüş, düzelmez denen arı-
zalar düzelmiş, kurulmaz denen dengeler 
kurulmuştur. 

Bugün pek çok alanda sadece son yılların 
değil, Cumhuriyet tarihinin en iyi sevi-
yelerini yakalamış durumdayız. Bakınız 
bu kadar kısa bir zaman içinde nereden 
nereye geldik? Yüzde 120’lere varan enflas-
yon rakamları bugün yüzde 8’lerin altına 
çekilmiş, bu milletin sırtındaki enflasyon 
kamburu ortadan kaldırılmıştır. Faizler 
yüzde 60’lar seviyesinden yüzde 13’lere 
kadar gerilemiştir. Üretimcimizin, yatırım-
cımızın büyük gayretleriyle ihracatta da 
çok önemli mesafeler aldık. 

Üç yılda iki kattan fazla artışla 73 milyar 
doları aşan ihracat seviyelerini yakaladık. 
50 küsur yıl boyunca 1 milyar dolar sevi-
yesini geçemeyen doğrudan uluslararası 
yatırım miktarı, 2005 sonu itibariyle 9.7 
milyar dolara yükseldi, bu rakam gide-
rek de artıyor. Türkiye her gün ilerliyor, 
gelişiyor, yarınların ihtiyaçlarına uygun 
olarak büyük bir değişim geçiriyor. Türki-

ye, demokratikleşme ve insan hakları ala-
nındaki, Avrupa Birliği üyeliği yolundaki 
adımlarıyla da insanımızın gurur duyacağı 
bir seviyeyi yakalamıştır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bu noktadan sonra yapmamız gereken, 
güven ve istikrarımızı koruyarak son üç 
buçuk yılın bu çok hayati kazanımlarını 
korumaktır. Bunun için de gözümüzü gele-
cek hedeflerimizden çevirmemeli, yararsız 
tartışmalarla, sen-ben kavgalarıyla, ucuz 
polemiklerle asla vakit kaybetmemeliyiz. 
Bu konuda toplum olarak çok dikkatli ha-
reket etmeli, bu ülkenin huzurunu kaçır-
maya, hızını kesmeye, gündemini yeniden 
geçmişin beyhude çatışmalarıyla meşgul 
etmeye çalışanlara fırsat vermemeliyiz. 
Milletçe, yeni ufukları yakalama azim ve 
heyecanımızı hiç kaybetmeden, Türkiye 
için üreterek, Türkiye için düşünerek, Tür-
kiye için kazanarak, her geçen gün adımla-
rımızı daha ileriye atmalıyız. Bu şuuru asla 
kaybetmemeliyiz. 

Dünya güçlü olmayanın ayakta kalmasının 
çok zor olacağı bir döneme doğru gidiyor. 
O gelecekte güçlü olabilmek için bugün 
çok dikkatli davranmamız gerekiyor. 
Çocuklarımızı o geleceğin ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir birikimle yetiştirmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun için de eğitim 
sistemimizin tıkanma noktalarını soğuk-
kanlılıkla ama kararlılıkla açmak, sıkıntı-
ları gidermek durumundayız. Okullarımız 
çağın bilgisini genç dimağlara aktarabi-
lecek kapasite, donanım ve imkana sahip 
olmalıdır. 
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İşte bugün Sivas’ta, bu perspektife tama-
men uyan çok önemli açılışlar yapmak, 
temeller atmak üzere bir araya geldik. 
Bugün burada kent ormanı ve Sivas Ana-
dolu Lisesi’ni hizmete açıyor, yine başka 
okulların, spor komplekslerinin, fuar ve 
kongre merkezlerinin temellerini atıyoruz. 
Bu eğitim kurumlarından, bu medeniyet 
atılımlarından yarınların mutlu ve müref-
feh Türkiye’si yükselecektir, bundan hiç 
şüpheniz olmasın. 

Türkiye’nin dört bir köşesinde her gün 
buna benzer açılışlar yapılıyor, temeller 
atılıyor. Türkiye adım adım, şehir şehir bü-
yüyor, kalkınıyor, gelişiyor. Ben geleceğin 
aydınlık Türkiye’sinin yaklaşmakta oldu-
ğunu görüyor, bunun heyecanını kalbimde 
hissediyorum. Sizlerin de aynı heyecanı 
duyduğunuzu biliyorum. Bu ülkeye inan-
maya, bu ülke için üretmeye devam ediniz. 
Türkiye’yi bu aydınlık yoldan çevirmeye 
kalkışanlara da asla prim vermeyiniz. 

Herkes şunu iyi bilsin ki, bu ülkenin iler-
lemesinden, güven ve istikrarı yakalama-
sından rahatsızlık duyanları sadece hayal 
kırıklığı bekliyor. Türkiye önünde açılan 
yeni ufuklara doğru kararlılıkla ilerleyecek 
ve yakın bir gelecekte çağdaş medeniyet 
seviyesinin ötelerine mutlaka ulaşacaktır. 
Bu inançla sözlerime son verirken, açılı-
şını yaptığımız, temelini attığımız bütün 
bu yatırımların Sivas’a, Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım… Sevgili Zongul-
daklılar… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Aranızda bulunmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade ederek söz-
lerime başlamak istiyorum.

Çok daha aydınlık, çok daha mutlu, çok 
daha ileri bir Türkiye’nin heyecanı inanı-
yorum ki sizlerin de gönüllerinizi sarmış-
tır. Bugün Türkiye’de, hemen her alanda 

büyük bir değişim yaşanıyor. Siyasetiyle, 
demokrasisiyle, adaletiyle milletimize ya-
kışır bir ülke olma yolunda hızla ilerliyo-
ruz. Bu heyecanı, bu azmi, Türkiye’nin her 
köşesinde, insanımızın gözlerinde görüyo-
rum. Bu ülkeye inanmayanlar, bu ülkenin 
kalkınma heyecanına katılamayanlar ne 
söylerse söylesin, Türkiye istikrarlı bir şe-
kilde ilerliyor, kalkınıyor, güçleniyor.

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Zonguldak | 02 Haziran 2006
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İyi yönetilirse, kaynakları istismar edil-
mezse, bu ülke sahip olduğu büyük potan-
siyeli mutlaka harekete geçirecektir. Buna 
samimiyetle inanıyorum. Bakınız, son üç 
buçuk yıllık süreçte büyüme konusunda 
çok önemli bir istikrar çizgisi yakala-
dık. Peki, yıllardır istikrar özlemi çeken 
Türkiye’nin bu başarısının sırrı nedir? Bu 
başarının altındaki sır, milletimizin gelece-
ğini kazanmak yolundaki azim ve kararlı-
lığıdır; ülke sevgisiyle, birlik ve beraberlik 
içinde çalışıp çabalamasıdır.

Türkiye kalkınma kararını milletimizin 
bütün fertlerinin ortak iradesiyle vermiş-
tir, bu karardan dönüş de yoktur. Türkiye, 
sadece içeride yakaladığımız sinerjiyle 
değil, dünyaya açılma yolunda aldığımız 
dev mesafelerle de önemli kazanımlar elde 
etmiştir. Bugün şunu rahatlıkla söyleye-
biliriz; ekonomik olarak artık sağlam bir 
zemin oluşturulmuştur. İnşallah bu sağ-
lam zemin üzerine çok güzel, çok bereketli 
binalar inşa edeceğiz. İnanıyorum ki, Tür-
kiye hedeflerini mutlaka gerçekleştirecek, 
bir dünya devi olma yolunda adımlarını 
her geçen gün biraz daha hızlandıracaktır.

Değerli Zonguldaklılar…

Bu ülkenin sıkıntılarından kurtulup bü-
yümeye, kalkınmaya, ilerlemeye başladığı 
her dönemde olduğu gibi, maalesef bu-
gün de, art niyetli birtakım girişimlerin 
ortaya çıktığını görüyoruz. Ne yazık ki, 
Türkiye’nin harekete geçmesinden, ayağa 
kalkmasından, huzura kavuşmasından ra-
hatsız olanlar var. Millet olarak aldığımız 
değişim kararını tereddütlerle bulandır-

mak, kafaları karıştırmak, kirli oyunlar 
tezgahlamak isteyenler var. Maalesef bu 
ihanet çetelerine aymazlıklarıyla ya da diz-
ginlenemez ihtiraslarıyla zemin hazırlayan 
gafiller de var.

Şunu bilsinler ki, muratlarına eremeyecek, 
bu milleti mutlu, aydınlık, müreffeh bir 
Türkiye hedefine ilerlemekten asla alıko-
yamayacaklar. Milletimizin değişim irade-
si, tesadüfen yada birtakım lokal hadisele-
rin sonucu olarak ortaya çıkmış değildir. 
Milletimiz umursamaz yönetimler elinde 
yıllardır gösterdiği sabrın ve fedakarlığın 
karşılığını alamamış, büyük hayal kırıklık-
ları yaşamış, Türkiye’nin geleceği tehlikeye 
düşünce de son sözünü en gür şekilde söy-
lemiştir. O karar değişim kararıdır, o deği-
şim kararı bugün Türkiye’nin olmazlarını 
olura çevirmeye yetmiştir. 

Bu milleti yolundan çevirmeye çalışanlar 
bilsinler ki, onları yine hüsran bekliyor. 
Bugün Türkiye’nin birlik ve beraberliği-
ne, milletimizin bütünlüğüne, çok uzun 
zamandır bozulmamış olan toplumsal 
ahengine karşı kötü niyetler besleyen-
ler, bu milletin vicdanında ebedi olarak 
mahkum olacaklardır. Bu millet büyük 
tarihi tecrübelere sahip bir millet olarak 
geleceğinin üç beş çapulcu, üç beş ihanet 
çetesi tarafından karartılmasına elbet izin 
vermeyecektir. 

Değerli vatandaşlarım…

Milletimizi dara düşürmek, Türkiye’yi 
adalet, demokrasi ve kalkınma yolundaki 
hedeflerinden döndürmek amacında olan-
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lara karşı hepimiz bir bütün olarak uyanık 
ve dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 
Millet olarak tansiyonumuzu yükseltmek, 
bizi sağlıklı düşünmekten uzaklaştırmak 
istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye yine patinaj 
yapsın, istikrarsızlık illeti bu ülkenin yaka-
sından hiç düşmesin, felaket tüccarlarının 
rantı hiç kesilmesin. Ama yağma yok, o 
devir geçti. Bu ihanet tezgahlarına asla gel-
meyeceğiz, sağduyulu düşünmekten asla 
vazgeçmeyeceğiz, bu ülkenin kötülüğünü 
isteyenlere meydanı hiçbir zaman bırak-
mayacağız. 

Türkiye’nin gelecekle ilgili hedeflerini ko-
valamak dışında bir seçeneği yoktur. Bu 
millet bıçak kemiğe dayandığı zaman ortak 
aklı devreye sokacak dirayete her zaman 
sahip olmuştur, bugün de sahiptir. Türkiye 
artık krizleri, felaketleri, olumsuzlukları 
konuşmak istemiyor, Türkiye bütün fert-
leriyle geleceğe bakmak, ileriye gitmek 
istiyor. Bu ülkenin her bir köşesi adaletle, 
özgürlükle, demokrasiyle ve refahla zen-
ginleşecek, güzelleşecektir. Bakınız bugün 
Zonguldak’ta Türkiye’nin her köşesinde 
yaşanan canlanmanın, tazelenmenin bir 
örneğini yaşamak için toplandık.

Bir yandan okullar, sağlık tesisleri, yollar, 
köprüler, enerji yatırımları ve hizmet bina-
ları açıyor, bir yandan da yeni yatırımların 
temellerini atıyoruz. Türk madenciliğinin 
başkenti olan Zonguldak’ta bu sektörü 
yakından ilgilendiren tesisler de bugün 
hizmete açılıyor. Hizmete açtığımız tesis-
lerin 7 tanesi özel sektörümüz tarafından, 
39 tanesi de devlet imkanlarıyla yapılan 
yatırımlardır. Yine çok önemli 15 projenin 

de temelini atıyoruz, inşallah onlar da en 
kısa zamanda hizmete girecek.

Bu ülkede çok şey değişiyor, bu ülkenin 
her köşesi adım adım kalkınıyor. Hükümet 
olarak sizlerin ihtiyaçlarınızı karşılama-
yı en öncelikli görevimiz sayıyoruz. Bize 
inanın, bize güvenin, Türkiye’nin geleceği 
için umudunuzu, heyecanınızı asla kaybet-
meyin. 

İnancınızı, heyecanınızı kaybetmediğiniz 
sürece, çok daha güzel günler göreceğiz, 
çok daha aydınlık ufuklara yürüyeceğiz.

Açılışını yaptığımız, temelini attığımız 
bütün bu tesislerin Zonguldak’a, ülkemize 
hayırlı olmasını, bereketler getirmesini 
temenni ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sevgili Zongul-
daklılar… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bugün sadece Zonguldak için 
değil, bütün Batı Karadeniz için, hatta bü-
tün Türkiye için çok hayırlı, çok heyecan 
verici bir vesile ile burada, bir aradayız. 

Batı Karadeniz Bölgesi bir enerji üssü ha-
line geliyor. Büyük bir üretim ve büyük 
bir istihdam kapısı açılıyor. Hükümetimiz 

kurulduğu zaman “kaynağınız nedir” di-
yenlere cevabımız. “Kaynak Türkiye’dir” 
demiştik. O gün dedik ki: “Türkiye’nin 
imkanlarını, Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandıracağız”. Hükümeti 
kurduğumuz günlerde en büyük vaadimiz 
bu oldu.

İşte, Türkiye’nin özlemleri gerçek olu-
yor. Türkiye zaten var olan kaynaklarını, 

Batı Karadeniz Enerji Üssü 1. 
Etap Açılış Töreni

Zonguldak | 02 Haziran 2006
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imkanlarını harekete geçiriyor. Çünkü 
izlediğimiz yönetim politikası bir güven 
ve istikrar zemini oluşturdu. Bu güven ve 
istikrarın semeresi yatırımdır, üretimdir, 
istihdam kapılarının açılmasıdır. Güven ve 
istikrarın kıymetini hiçbir risk almayan, 
hiçbir emek ve değer üretmeyenler değil, 
yatırım yapmak, üretim yapmak, istihdam 
kapısı açmak isteyen özel sektör iyi bilir.

Güven ve istikrarın ülke için ne anlama 
geldiğini paradan para kazananlar tabii ki 
bilmez, bilmek istemez. Güven ve istikra-
rın hava kadar, su kadar, ekmek ve aş kadar 
değerli olduğunu düne kadar Ankara’nın 
gölgesinde iş yapanlar da bilmez. Bakınız 
bugün, ekonomimiz demokratik zemin 
üzerinde, güven ve istikrar ortamında 
hızla büyüyor. Biliyoruz ki, Türkiye’nin en 
büyük imkanı, en büyük kaynağı özel sek-
törümüzdür. 

Ekonomideki devletçi politikalar, Cum-
huriyetimizin ilk yıllarında elbette büyük 
işler görmüştür. Ama unutmamalıyız ki, 
Türkiye’nin dünyaya açıldığı, dünya ile 
rekabet ettiği, büyüdüğü ve serbest piyasa 
kurallarının işlediği günümüzde ekonomi-
yi devletçi, merkeziyetçi politikalarla yürü-
temeyiz. Bu yüzden özel sektörle beraber 
kalkınmak, özel sektörün öncülüğünde bü-
yümek zorundayız. Rekabetin, kalitenin, 
kaynakları verimli kullanmanın, teknik iş-
gücünü harekete geçirmenin bugün başka 
bir yolu yoktur.

Türkiye eğer o ağır ekonomik kriz şartla-
rından bugüne geldiyse bunda özel sektö-
rün üretim heyecanının katkısı, rekabet 

gücünün etkisi son derece büyüktür. Özel 
sektörün hükümetlerden istediği şey, sa-
dece üretimin önünün açılması olmuştur. 
Yıllarca “bürokrasi gölge etmesin başka bir 
şey istemiyoruz” demiştir Türk işadamı. 
Ama maalesef yıllarca, para ile para kazan-
manın önünü açan enflasyonist politikalar 
izlenmiştir. Dünyanın dört bir yanında 
yüzümüzü ağartan işler başaran özel sek-
törümüz, ülkemizde yeterince cesaretlen-
dirilmemiştir.

Çok şükür o günler geçmişte bıraktık. 
Bakınız artık 40 yıllık enflasyon canavarı 
dizginlenmiştir. Düşmez denilen faizler 
düşmüştür. Türkiye ekonomisi, üç buçuk 
yıl boyunca sürekli büyümüştür. Bunlar 
sahip olduğumuz güven ve istikrar ortamı-
nın semereleridir. Fakat ne yazık ki, birileri 
bu ülkenin istikrarından rahatsız oluyor. 
Ancak bilmelidirler ki, istikrarı, huzuru, 
barışı, demokrasiyi kolayca sabote edebil-
dikleri zamanlar artık geride kalmıştır.

Hükümet olarak, millet olarak buna asla 
izin vermeyeceğiz. Onlar istemeseler de 
Türkiye hedef lerine doğru yürümekten 
vazgeçmeyecek, kazanımlarını boş tar-
tışmalara heba etmeyecektir. Bugün özel 
sektörümüz artık sadece kendi önünü 
görmüyor, ülkenin aydınlık geleceğini gö-
rüyor, buna yatırım yapıyor. Bir kere daha 
tekrarlıyorum. “Türkiye’nin kaynaklarını 
Türkiye’ye kazandıracağız” dediğimizde 
ülkemizin bugünlere geleceğini kast ettik. 

Zira Türkiye eşsiz yer altı zenginliklerine 
sahip bir ülkedir. Uluslararası standartlar-
da, 1.5 milyar ton taşkömürü rezervimiz 
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var. Hattat Holding’in Zonguldak başta 
olmak üzere Batı Karadeniz bölgemize 2 
milyar dolarlık enerji yatırımı yapması, o 
ağır kriz günlerinde hayal bile edilemezdi. 
Enerji sektörü için, yatırımların kolaylaş-
tırılması için gerçekleştirdiğimiz hukuki 
düzenlemeler olmasaydı, bugün 11 bin in-
sanımıza iş imkanı sağlayacak bu projenin 
açılışını yapamazdık.

Üç buçuk yıldır ülkemi şehir şehir, ilçe ilçe 
dolaşıyorum. Gittiğim her yerde fabrika-
lar, barajlar, santraller, okullar, hastaneler 
açıyoruz. Yatırımcımızın, üreticilerimizin, 
müteşebbislerimizin heyecanını paylaşı-
yoruz. Bugün de burada Batı Karadeniz 
Bölgesi’ni bir enerji üssü haline getirecek 
bu önemli projenin 1. etabının açılışını ya-
pıyoruz. Zonguldak’a, bölgeye ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sevgili Ereğlili-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bu güzel tesisin açılışında ara-
nızda bulunmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Türkiye olarak, çağdaş dünyada yerimizi 
alma, güçlü ve müreffeh bir ülke haline 
gelme yolunda son üç buçuk yıl içinde 
önemli mesafeler kat ettik. Her alanda, 
bütün sektörlerde son dönemde yürütülen 
hummalı gayretlerin meyvelerini de hayır-

lısıyla almaya başladık. Bu alanlardan biri 
de bildiğiniz gibi denizcilik sektörüdür.

Hükümet sorumluluğunu yüklendiğimiz 
günlerde yaptığımız incelemelerde, de-
nizcilik sektörümüzde bir an önce bazı 
adımların atılması gerektiğini gördük ve 
harekete geçtik. Üç tarafı denizlerle çevrili, 
tarihinde çok önemli denizciler yetiştirmiş 
bir ülkenin bu önemli sektördeki payının 
bu olmaması gerekiyordu. 

Tersane Açılışı

Kdz. Ereğli | 02 Haziran 2006
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Önce denizciliğimizin gelişmesinin önün-
de ciddi bir engel olarak duran yakıt ma-
liyetlerini düşürmek için harekete geçtik. 
Yakıt üzerindeki ağır vergi yükünü kaldı-
rarak maliyetleri makul seviyeye taşıdık. 
Bu düzenlemeyle denizlerde kullanılan 
yakıt maliyeti yüzde 65 oranında ucuzla-
mış oldu. Daha önce litresi 2 YTL’ye alınan 
yakıt, getirdiğimiz ÖTV muafiyetiyle 70-80 
YKr civarına kadar geriledi. Bu sektörden 
ekmek yiyen her insanımız bu düzenleme-
nin denizciliğimizin ayağa kalkması için 
ne anlama geldiğini gayet iyi bilir.

Bu alanda yine sektörün belini büken bir 
başka adım daha attık. Liman ücretlerini 
düşürdük, limanlarımızın yetersizliğine 
çözüm bulmak için de kolları sıvadık. 
Sağlanan indirim yüzde 75 civarındadır. 
Bu düzenlemeler sayesinde son iki yıl 
içinde deniz taşımacılığında yüzde 50 artış 
sağladık. Bakınız bu adımlar denizcilik 
sektörümüzün, Cumhuriyet tarihimizde 
kaydedilen en büyük mesafeyi almasını 
sağlamıştır. Son dönemde birçok tersane 
ve liman açılışına katılma fırsatı bulduk. 
Sektörün yaşadığı heyecanı yakından gör-
dük. Türkiye bu alanda, coğrafi ve tarihi 
misyonuna yakışan bir atılım içindedir. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün açılışını yaptığımız Karadeniz Ereğ-
li Tersanesi, bu atılımın parlak bir örneği-
dir. Dünyada gemi inşa sanayine talep her 
geçen gün artıyor. Bu talebi karşılayacak 
mevcut tesislerin kalite olarak da, sayı 
olarak da giderek yetersiz hale geldiğini 
biliyoruz. Bu tablo, Türkiye’nin önündeki 

fırsatın büyüklüğünü gösteren bir tab-
lodur. Doğru adımları attığımız, gelişim 
perspektifimizi koruduğumuz takdirde 
dünyanın bu alandaki dev ülkeleri arasına 
girme şansına sahibiz.

Hükümet olarak bu hedefi yakalamakta 
kararlıyız. Bu yolda bütün desteğimizle 
sektörün yanında yer alacağımızdan kim-
senin şüphesi olmasın. Denizciliğimizin 
kalkınmasının, Türkiye’nin kalkınmasını 
doğrudan etkileyeceğini hepimiz biliyo-
ruz. Yılda 25 bin ton çelik işleme kapasite-
sine sahip olan bu tersane hem üretimiyle, 
hem vizyonuyla, hem de bölge insanına 
sağlayacağı istihdam imkanlarıyla Türkiye 
için çok hayırlı sonuçlar getirecektir.

Atılan her adımla, yapılan her tesisle 
sektörlerimizin kazanımları artıyor, 
Türkiye’nin kalkınması hız kazanıyor. 
Şehirlerimizi geliştirmek, gelirlerimizi 
arttırmak, sıkıntılarımızı sona erdirmek 
yolunda azimle, heyecanla ilerliyoruz. 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına, milletimizin 
beklentilerine uygun bir güzergahta 
aydınlık bir geleceğe doğru koşuyoruz. 
Gelecek Türkiye’nindir, bundan kimse-
nin şüphesi olmasın. Bu güzel tersanenin 
denizcilik sektörümüze, Ereğli’ye, bölgeye 
ve Türkiye’ye hayırlı olmasını, bereketler 
getirmesini temenni ediyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sevgili Ispartalı-
lar… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bu hayırlı açılışlar vesilesiyle ara-
nızda bulunmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Isparta’nın her açıdan çehresini değiştiren 
çok sayıda hizmeti bugün Ispartalılarla 
buluşturuyoruz. Sosyal alanda, konut ala-
nında, çevre düzenlemesi, ulaşım, eğitim 
ve kültür alanlarında çok değerli tesisler 
bugün Ispartalıların hizmetine açılıyor. 

Çok şükür, Türkiye’mizin her ilinde, her il-
çesinde gördüğümüz hareketlilik, bereket 
ve imar seferberliğinden Isparta ilimiz de 
nasibini alıyor.

Yerel yönetimlerimiz, canla başla çalışa-
rak, gecelerini gündüzlerine katarak, farklı 
bir hizmet anlayışıyla, farklı bir yerel yöne-
ticilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet 
götürmenin gayreti içindeler. Türkiye’nin 
geneline hakim olan bu rüzgar, en kü-
çük birimlerimize kadar, beldelerimize, 

Toplu Açılış Töreni

Isparta | 03 Haziran 2006
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köylerimize kadar sirayet ediyor. Türkiye 
ekonomisi bugün tarihinde daha önce hiç 
görülmemiş bir atılım sürecinden geçiyor.

Bakınız, bugün Türkiye, dünyanın en 
büyük ekonomileri arasında yerini almış 
durumda. Hem ekonomimiz, hem de ül-
kemiz küresel anlamda artık itibar gören 
bir konuma yükselmiş durumda. Nereye 
gitsek, hangi ülkeye adım atsak, o ülkedeki 
işadamlarının, yatırımcıların, gazeteci-
lerin, akademisyenlerin, girişimcilerin 
Türkiye’ye olan yoğun ilgisiyle karşılaşıyo-
ruz. Daha üç yıl öncesine kadar, Türkiye’ye 
yatırım yapmayı aklına getirmeyen birçok 
işadamının, bugün yatırım imkanlarını 
araştırdığını görüyoruz.

Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. 
1950’li yıllardan beri Türkiye’ye giren 
uluslararası yatırım sermayesi 1 milyar do-
ları hiç aşmamış. 2003 yılında biz bir yasa 
çıkardık. Yatırım ortamını iyileştirmek 
için yoğun çaba sarf ettik. Çok kısa süre 
içinde de sonuçlarını aldık. 2005 yılı sonu 
itibariyle Türkiye’ye giren uluslararası ya-
tırım miktarı 10 milyar dolara yaklaşmış 
durumda. Bu yıl bunun çok daha ötesine 
geçeceğiz. 

Peki, bu yatırımlar ne anlama geliyor? Bu 
yatırımlar fabrika anlamına geliyor, üre-
tim, istihdam, ihracat anlamına geliyor. 
Bunlar öyle kuru kuruya yatırımlar değil. 
İşadamı bakıyor, Türkiye’de istikrar var, 
güven var, yatırım yapmak kolay, kaliteli 
işgücü var… Ürettiğini satmak da kolay. Pa-
zara yakın, hammaddeye yakın. Bu ülkede 
gelecek de görüyor. Geçmişte yaşanan acı 

tecrübelerin artık yaşanmasının mümkün 
olmayacağını görüyor. İstikrarın, güven 
ortamının, ekonomik büyüme trendinin 
kalıcı olduğuna ikna oluyor; ondan sonra 
da gelip buraya yatırım yapıyor.

Bakınız, bunlar birbirinden ayrı şeyler 
değil. Eğer siyasi istikrar yoksa, eğer huzur 
ve güven ortamı yoksa, eğer demokrasi ve 
insan hakları yoksa, o zaman hiç kimse 
gelip de parasını o ülkeye yatırmak iste-
mez, o riske girmek istemez. Türkiye’ye 
akın ediyorlar, çünkü bunları görüyorlar. 
Türkiye’nin umut vadettiğini görüyorlar. 
Türkiye’nin gelecek için önemli fırsatlar 
sunduğunu görüyorlar.

Şimdi bunu kıskananlar var. İçerde de 
var, dışarıda da var. Sadece doğrudan ya-
tırımlar konusunda değil, Türkiye’nin her 
alanda kaydettiği başarılardan maalesef 
rahatsız olanlar var. Bunlar da işte bu hu-
zur ortamını, bu istikrar ortamını bozarak, 
bu sağlanan güzel gelişmeleri gölgelemeye 
uğraşıyorlar. Biz buna izin vermeyiz. Bu 
ülkenin huzuruna, barış ve güven ortamı-
na kastedenlere, bu ülkenin kalkınma mü-
cadelesine çelme takmak isteyenlere asla 
müsaade etmeyiz.

Bakın, bugün Isparta’yı çok değerli tesis-
lerle buluşturuyoruz. Oysa bunları Isparta 
çok daha önceden hak etmişti. Ama ülke 
genelindeki belirsiz ortam, Isparta’ya da 
hizmetin gelmesini önlemiş. Enflasyonun 
yüzde 100’leri aştığı bir ortam… Borç yü-
künün her geçen gün ağırlaştığı, faizlerin 
astronomik seviyelerde dolaştığı bir or-
tam… Tabii ki Isparta da bundan nasibini 
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alıyor. Ama manzara tersine dönünce, 
enflasyonda, büyümede, faizlerde, ihracat-
ta, turizmde tarihi başarılar elde edilince, 
bunun bereketi ülkenin dört bir tarafına 
yayılıyor.

Bakınız, bugün de sorunlarımız var. Biz, 
bütün sorunları çözdük iddiasında değiliz. 
Türkiye’nin sorunları öyle üç günlük, beş 
günlük sorunlar değil. On yıllar boyunca 
üst üste birikmiş, adeta katmerlenmiş 
sorunlar. Üç buçuk yılda çok şükür bu 
sorunların önemli bir bölümünü çözüme 
kavuşturduk. İlk günkü heyecanla da yo-
lumuza devam ediyoruz. Mevcut sorunları 
da inşallah en kısa zamanda çözüm yoluna 
koyacağız.

Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Tür-
kiye, artık zincirlerinden kurtulmuştur. 
Ekonomimiz, artık belirsizliklerden, kriz 
ortamlarından kurtulmuştur. Türkiye ar-
tık atılıma geçmiştir. Türkiye, on yıllar bo-
yunca hak edip de bir türlü kavuşamadığı 
hayallerine, özlemlerine, arzularına tek tek 
kavuşmaya başlamıştır. Biz, bu anlayışla, 
bu yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz. 
Gerek hükümetimiz, gerekse yerel yöne-
timlerimiz bu hizmet aşkıyla, heyecanla, 
dinamizmle yoluna devam ediyor.

Şimdi Isparta belediyemiz önüne hedefler 
koymuş. 2004-2009 yılları arasında 32 dev 
projeyi gerçekleştirmeyi hedeflemiş. Bun-
ların bir kısmını da tamamlamış, hizmete 
açmış. İnşallah diğer projelerin de kısa 
sürede gerçekleştiğini görecek, yine hep 
birlikte açılışlarını yapacağız. Tesislerin 
yapımında emeği geçen herkese, değerli 

valimize, belediye başkanımıza teşekkür 
ediyorum. Bu tesislerin, bu hizmetlerin 
Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Türkiye’nin 
bahtının ağardığı şu güneşli ve aydınlık 
günlerde aranızda olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. 

Bugün, hastalara şifa dağıtacak bir hasta-
nemizin açılış töreninde sizlerle birlikte-
yiz. Yurdun her köşesini saran kalkınma 
heyecanının bir benzerini burada hep 
birlikte yaşıyoruz. Türkiye emin adımlar-
la mutlu ve müreffeh bir geleceğe doğru 

değişerek, yenilenerek, tazelenerek adım 
adım ilerliyor. 

Ekonomimiz Cumhuriyet tarihinin belki 
de en parlak dönemini yaşıyor. İstikrarlı 
bir büyüme çizgisi yakalamış durumdayız. 
Ezeli derdimiz enflasyonu kontrol altına 
aldık. Sanayi üretiminde, ihracatta, turizm 
gelirlerinde önemli rakamları yakaladık. 
Türkiye’nin kırk yıllık hedefi olan Avrupa 
Birliği üyeliği yolunda çok önemli bir kav-
şağı döndük. Türkiye için Avrupa Birliği 

Devlet Hastanesi Açılış Töreni

Kepez, Antalya | 03 Haziran 2006
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üyeliği bugün bir hayal olmaktan çıkmış, 
gerçekçi bir hedef haline gelmiştir.

Peki, bütün bu başarıları nasıl elde ettik? 
Milletimizin 3 Kasım 2002’de, seçim san-
dığında verdiği tarihi “değişim” kararıyla... 
Hükümet olarak, milletimizin bu kararını 
hayatın her alanına aksettirmek için o gün-
den beri büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu 
yolda en büyük destekçimiz de yine yüce 
milletimizdir. Nihayet yıllar sonra devletle 
millet arasındaki duvarlar yıkılmış, mille-
tin beklentilerine uygun, sesine kulak ve-
ren, hissiyatına sadakatle bağlı bir yönetim 
iş başına gelmiştir.

Bugün artık Türkiye, bu ortak heyecanın 
oluşturduğu sinerjiyle, muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine geçme yolunda koşar 
adım ilerlemektedir. Milletimizin gelecek 
umutlarını gerçeğe dönüştürmeye hiç bu 
kadar yaklaşmamıştık. Biz Türkiye’nin 
mutlu ve müreffeh yarınlarına bütün 
samimiyetimizle inanıyoruz. İnanmayan-
ları da, milletin umutlarını karartmaya, 
Türkiye’nin hızını kesmeye çalışmaktan 
bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. 
Böyle yapmaya devam ederlerse, millet ka-
rarıyla tedavülden kaldırılmaları yakındır.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin gözünü geleceğe çevirdiği, kal-
kınma istikrarını kazandığı her dönemde, 
bu enerjiyi zayi etmeye, bu heyecanı kır-
maya yönelik sesler de yükselmeye başlar. 
Üzülerek ifade edeyim ki, bugün de birileri 
Türkiye’yi yeniden eski günlerine döndür-

meye yönelik girişimlerde bulunuyorlar. 
Bu milletin ayağa kalkmasından, gelecek 
umutlarını tazelemesinden, Türkiye’nin 
büyümesinden rahatsız oluyorlar.

Neden biliyor musunuz? Çünkü birileri, 
bu ülkenin üstüne çöreklenen felaketleri, 
krizleri bir kazanç kapısı haline getirmiş-
ler. Türkiye düze çıkarsa, bu ülkenin insan-
larının gönlünde umut yeniden yeşerirse, 
onlara bir rol kalmayacağını düşünerek 
paniğe kapılıyorlar. Öyle ya, hayatları bo-
yunca mutlu bir Türkiye için, aydınlık bir 
Türkiye için, demokratik, adil bir Türkiye 
için tek bir fikir geliştirmemiş, tek bir 
hayal kurmamışlar. Bu yüzden bugün ne 
yapacaklarını, ne söyleyeceklerini, ne yöne 
gideceklerini kestiremiyor, bildikleri istik-
rarsız Türkiye manzarasına geri dönmek 
istiyorlar. 

Bu anlayışı iyi tanıyın, Türkiye’nin bü-
yümesinden, istikrarından, huzurundan 
huzursuz olanları iyi belleyin. Türkiye’nin 
geleceğinde bu siyasi anlayışlara yer olma-
dığını sizler iyi biliyorsunuz. Zamanı gelin-
ce lisan-ı münasiple bu gerçeği kendilerine 
en iyi yine sizler anlatırsınız. Geçmişte hü-
kümlerini verdiniz, yine verirsiniz. Hizmet 
etmek için geceli gündüzlü çalışıp iş üre-
tenlerle, vizyon üretenlerle, boş laf üreten-
leri, hiçbir iş yapmadan durmadan şikayet 
edenleri, sorun çıkaranları siz çok iyi ayırt 
edersiniz. Günü gelince onlara kırk yıl 
boyunca bu ülkeye ne kazandırdıklarını, o 
kürsü senin bu kürsü benim dolaşmaktan, 
durmadan laf üretmekten başka ne yaptık-
larını da sorarsınız.
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Bu millete verecek cevapları var mı, olacak 
mı, bunu da hep beraber yine göreceğiz. 
Hak yerini bulur, bugün hizmet edenlere 
saldıranlar, iftira atanlar, çamur atanlar, 
yarın millet vicdanındaki yerlerini görün-
ce yine pişman olurlar. Bunu Türkiye’de 
çok yaşadık, çok gördük.

Değerli vatandaşlarım...

Biz bütün bu kara çalma girişimlerine 
kulaklarımızı tıkayarak, bu millete bor-
cumuzu ödemek için gayret göstermeye 
devam ediyoruz. Zira bizim bu millete hiz-
met borcumuz var, başka da kimseye diyet 
borcumuz yok. Türkiye’nin geleceğini inşa 
etmek için gece gündüz demeden çalışıyo-
ruz. Bu ülkenin her köşesinde hemen her 
gün, bugün burada olduğu gibi hastaneler, 
okullar, hizmet binaları, yollar, köprüler, 
konutlar, sanayi bölgeleri ve alt yapı ya-
tırımlarının açılışları yapılıyor, temelleri 
atılıyor.

Bakınız yurdun farklı köşelerinde 2003’te 
19, 2004’te 15, 2005’te ise 25 yeni hasta-
neyi hizmete açtık. Bu üç yıl içinde 59 yeni 
hastane, 59 yeni şifa kapısı demektir. Yani 
sağlık sektörümüze 6 bin 375 ilave yatak 
kazandırmışız. Bu rakamlar 2005 sonu iti-
bariyledir; gördüğünüz gibi her geçen gün 
daha da artıyor. Çünkü bizim önceliğimiz 
insandır. İnsanımızın sağlığıdır, eğitimidir, 
güvenliğidir, hak ve hukukudur, yaşam 
standartlarının, gelirinin, imkanlarının 
yükselmesidir. Bütün çabamız bunun için-
dir.

Türkiye, insanımızın hak ettiği seviyeleri 
mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır. Bu 

inançla sözlerime son verirken, açılışını 
yaptığımız hastanenin hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Mardinli-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

Türkiye’yi şehir şehir dolaşıyoruz. Bütün 
şehirlerimizin mamur hale gelmesi, hiz-
metlerin aksamadan yerinde görülebilme-
si için büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye’yi 
büyük bir girdaptan çıkardık ve bugünlere 
getirdik. İnşallah çok daha parlak yarınla-
ra da taşıyacağız. 

Göreve geldiğimiz zaman demiştik ki: 
“Türkiye’nin imkanlarını, Türkiye’nin 
kaynaklarını Türkiye’ye kazandıracağız”. 
Hükümetimizin en büyük vaadi bu oldu. 
En büyük arzumuz, halkımız ile devleti-
miz arasındaki mesafenin kapanmasıydı. 
Bunun için üç tane temel mücadele alanı 
seçtik: Yolsuzlukla mücadele, Yoksullukla 
mücadele, Yasaklarla mücadele. 

Bu yolda izlediğimiz yönetim politikası 
bir güven ve istikrar zemini oluşturdu. 

Devlet Hastanesi Açılış Töreni

Mardin | 04 Haziran 2006
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Demokrasimizin temelleri güçlendi. Dev-
let kapısına gelene “yasak kardeşim” diyen 
yada “bugün git yarın gel” diye insanımızı 
geri gönderen yönetim anlayışı ortadan 
kaldırıldı. Artık vatandaşımız haklarını 
rahatlıkla kullanabiliyor. Hortumlar kesil-
di. Yoksulluğun beli kırıldı. Üretim arttı, 
yatırım arttı. 

Bugün vatandaşımızın memnuniyeti te-
sadüfi değildir. İnsanımız artık Ankara’da 
derdine kulak veren bir hükümet olduğu-
nu biliyor. 40 yıllık enflasyonu nasıl diz-
ginlediğimizi görüyor. Düşmez denilen fa-
izlerin düştüğünü, Türkiye ekonomisinin 
üç buçuk yılda nasıl iki misli büyüdüğünü 
görüyor. İşte Türkiye’ye kazandırdığımız 
kaynaklarla bütün bunları gerçekleştirebi-
liyoruz. Bu hizmetleri vatandaşımıza götü-
rebiliyor, bu hastaneleri inşa edebiliyoruz. 
İşte ülkemize kazandırdığımız imkanlar 
sayesinde gönül huzuruyla, alnımız açık, 
yüzümüz ak olarak halkımızın karşısına 
çıkıyoruz. Milletimizle aramızdaki gönül 
bağı her geçen gün sağlamlaşıyor.

Değerli Mardinliler…

Bugün burada, insanımıza çağdaş sağlık 
hizmeti verecek modern sağlık tesislerini 
ülkemize kazandırmanın mutluluğunu 
hep birlikte yaşıyoruz. Müreffeh bir Tür-
kiye hedefine ulaşma yolunda ilerlerken, 
sağlık hizmetlerini çağdaş bir yapıya 
kavuşturmanın en önemli sorumlulukla-
rımızdan biri olduğunun bilinci içerisin-
deyiz. 

Bu sebeple, göreve geldiğimiz ilk günden 
beri sağlık sistemimizi bugünün ihtiyaç-
larına cevap verecek bir seviyeye taşımayı 
temel önceliklerimiz arasına aldık. Yıllar 
boyunca el atılmamış problemleri çözmek, 
halkımıza layık olduğu sağlık hizmetlerini 
sunabilmek için Sağlık Bakanlığımız çok 
önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bizim 
bu konudaki temel prensibimiz, her bir 
vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden eşit 
şekilde yararlanabilmesini sağlamaktır. 
Geçen üç buçuk yıl boyunca, bu amacımıza 
uygun olarak sağlıkla ilgili problemlerin 
üstüne kararlılıkla, cesaretle gittik. Bu süre 
içinde, sağlık hizmetlerinde çok önemli 
adımlar atılmış, kaliteli ve yaygın bir sağlık 
sistemine ulaşma yolunda büyük mesafe-
ler alınmıştır.

Değerli vatandaşlarım...

Hükümet olarak, bütün icraatlarımızın 
merkezine insanı koymaya büyük hassa-
siyet gösteriyoruz. Bakınız aldığımız ted-
birlerle, vatandaşlarımızın hastanelerde 
rehin alındığı dönemler geride kalmış, vic-
dan yaralayıcı durumlar ortadan kalkmış-
tır. Ambulans hizmetlerinden artık hiçbir 
ücret alınmıyor. Acil servislere başvuran 
hastalarımızın sosyal güvencesi olup olma-
dığına bakılmaksızın muayene ve tedavile-
ri yapılıyor. 

Memurlarımızın, Emekli Sandığı’na bağlı 
vatandaşlarımızın, özel sağlık kuruluşla-
rından hizmet almasının önü açılmıştır. 
Farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı 
vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığı ve SSK 
hastanelerinden dilediği gibi yararlanması 
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sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bü-
rokrasi de en aza indirilmiştir. Amacımız 
insanımıza çağdaş, adil, güvenli ve hızlı 
sağlık hizmeti sunabilmektir.

Unutmamalıyız ki, vatandaşına eşit, kali-
teli, yaygın sağlık hizmeti götüremeyen bir 
devlet, asla sosyal devlet olamaz. Şimdi bir 
yandan Sağlık Bakanlığımız, bir yandan 
hayırsever vatandaşlarımız, işadamları-
mız, sivil toplum örgütlerimiz sağlık tesis-
leri açmak, sağlık sistemimizde kaliteyi, 
yaygınlığı artırmak için mücadele veriyor. 
Bir yandan da tüm vatandaşlarımızı, ya-
şına, işine, gelirine bakmaksızın sosyal 
güvenlik şemsiyesi altına almanın çabası 
içindeyiz.

Biliyorsunuz, devrim niteliğinde bir re-
formu gerçekleştirdik ve sosyal Güvenlik 
Yasası’nı TBMM’den geçirdik. Bir kere yeni 
dönemde, tüm çalışanlarımız sosyal sigor-
ta hakkına mutlaka sahip olacak. Yine, 
Genel Sağlık Sigortası ile daha doğmamış 
bebek bile artık sağlık hizmetlerinden 
yararlanabilecek. Devletin bu sorumlulu-
ğunu yerine getirebilmesi için de sosyal 
güvenlik sistemimiz çok daha gerçekçi bir 
şekilde yönetilecek, özellikle gelir gider 
dengesi kurulacak; böylece sistemin büt-
çemize yük olmasının da önüne geçilecek.

Bakınız, bugüne kadar bu reformu gerçek-
leştirmek isteyen çok hükümet geldi geçti. 
Sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok 
ülkesinde sosyal güvenlik sistemleri artık 
en önemli sorunlar arasında yer alıyor. 
Ama biz kararlılıkla, cesaretle konunun 
üzerine gittik. Gelecek nesilleri yakından 

ilgilendiren düzenlemeleri gerçekleştirdik. 
Şimdi bundan 30 yıl, 40 yıl önce bu ülke-
de sağlık sistemi, sosyal güvenlik sistemi 
neyse, bundan 30-40 yıl sonra da aynısı 
olamaz.

Bunu akıl kabul etmez, bunu izan kabul 
etmez, en önemlisi de bunu vicdan kabul 
etmez. Dünya değişiyor, ilerliyor, nüfus 
artıyor, tıpta bilimsel gelişmeler oluyor. 
Ama bakıyorsunuz, sağlık sistemi yerinde 
sayıyor. Bunun böyle gitmesine bizim gön-
lümüz razı olamazdı. Biz istedik ki, gelecek 
nesiller bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşa-
masın. Biz istedik ki, dünün problemleri 
yarına taşınmasın. Biz istedik ki, Türkiye 
değişsin, kalkınsın, her alanda çağın hep 
önünde olsun. İşte bu nedenle hem sağlık-
ta bir dönüşüm projesini hayata geçirdik, 
hem de sosyal güvenlik sisteminde köklü 
reformları gerçekleştirdik.

Özel sektörümüzde bu alanda önemli 
hizmetleri halkımıza götürmüş, bu hayır-
lı girişimlerde adeta yarışmıştır. Sadece 
birkaç yıl içinde, Türkiye’de önemli sayı-
da, uluslararası standartlarda hastane ve 
sağlık kuruluşu açılmıştır. Bugün açılışını 
yaptığımız devlet hastanemiz ile Lütfiye-
Ahmet Çağlar Sağlık Ocağı da bu anlamda 
önemli katkılar sağlayacaktır. Emeği ge-
çenleri kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Hayırlı olsun.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Denizli’ye bugün hayırlı bir vesileyle, 
sizlerin ihtiyaçlarınıza cevap verecek, 
Denizli’ye hizmet verecek, rahatlık kata-
cak, güzellik katacak yatırımların açılış-
larını yapmak, temellerini atmak üzere 
geldik. Denizli’nin hayat standartlarını ge-
liştirmek, sizlerin yüzlerinizi güldürmek 

için buradayız. Sizlerle birlikte olmanın, 
sizlerle muhabbet tazelemenin heyecanı-
nı, mutluluğunu yaşıyoruz.

Diğer bütün illerimizle birlikte Denizli de, 
yarınlara çok daha güçlü şekilde girmenin, 
çok daha müreffeh bir geleceğe doğru iler-
lemenin hazırlığı içindedir. Bugün burada 
yaptığımız gibi, Türkiye’nin her köşesinde 
hemen her gün okullar, hastaneler, hizmet 

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Denizli | 10 Haziran 2006
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binaları, altyapı tesisleri, yollar, kavşaklar, 
konutlar, pazar yerleri, parklar açılıyor. 
Bütün şehirlerimiz Türkiye’yi bir uçtan bir 
uca saran değişim rüzgarının tatlı esinti-
siyle ferahlıyor.

Yıllardır yapılamayanlar yapılır hale geli-
yor, milletimizin yıllardır kulak verilme-
yen dertlerine derman bulunuyor. Türkiye 
ayağa kalkıyor, geleceğini kazanmak için, 
hedeflerini gerçekleştirmek için çalışıyor, 
çabalıyor. Bu değişim, milletimizin ge-
leceğin dünyasına çok daha aydınlık bir 
tabloyla girme iradesinin bir sonucudur. 
Hükümet olarak milletimizin bu iradesi 
doğrultusunda, insanımızın beklentileri, 
ülkemizin hedefleri doğrultusunda kararlı 
politikalarla, donanımlı kadrolarla büyük 
gayret gösteriyoruz. Bu sinerjiden bütün 
dünyayı şaşırtan bir atılım çıkmıştır.

Türkiye son 16 çeyrektir büyüyerek dünya-
nın ekonomi devleri arasına adını yazdıran 
bir ülke haline gelmiştir. Bu hayırlı tablo-
nun ortaya çıkmasında bu ülkede yaşayan, 
bu ülkeyi seven, bu ülke için iş üreten, fikir 
üreten, proje üreten, hizmet üreten herke-
sin payı vardır. Alınan her başarılı netice, 
milletimizin değişim iradesinin kazandığı 
bir zaferdir.

Değerli vatandaşlarım…

Bugün geldiğimiz nokta, çok daha büyük 
hedeflere sıçrayabilmemiz için son derece 
elverişli bir zemindir. Şimdi bize düşen, 
bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmek, 
heba edilmesine fırsat vermemektir. Du-
rursak düşeriz, gevşersek kaybederiz, he-

deflerimizi unutursak yolumuzu şaşırırız. 
Bunun için en önemli görevimiz, bu ülke-
de yaşayan herkesin görevi, son üç buçuk 
yıllık sürede yakalanan güven ve istikrar 
ortamını korumaktır.

Kendimizi lüzumsuz tartışmalardan, 
doğrudan Türkiye’nin son dönemdeki ka-
zanımlarını tehdit eden iç çekişmelerden 
uzak tutmak durumundayız. Daima ileriye 
bakmak, önümüze koyduğumuz hedeflere 
odaklanmak mecburiyetindeyiz. Türkiye 
kalkınma yolunda geçmişte çok zaman 
kaybetmiş, maalesef çok değerli yıllarını 
heba etmiş bir ülke…

Ülke olarak, ortak bir iradeyle ortaya koy-
duğumuz değişim dinamizmini, bundan 
on yıl, yirmi yıl önce başlatmış olsaydık, 
Türkiye bugün çok daha farklı yerlere 
gelebilirdi. Ancak asla ümitsizliğe kapıl-
mıyoruz, o hedefleri, o seviyeleri mutlaka 
yakalayacağız. Bunun için de az zamanda 
çok iş üretip, çok yol almamız gerekiyor. 
Hepimiz yaptığımız işi en üst seviyede yap-
mak, kendimizi sürekli geliştirmek, sürekli 
hedeflerimizi yenilemek zorundayız.

Şunu çok iyi bilelim ki dara düşmüş bir 
Türkiye, kendi içine kapalı bir Türkiye, 
bölgemiz için de, dünya için de yeri dol-
durulamaz büyüklükte bir kayıp olur. 
Demokrasiyle, adaletle, huzur ve güven 
içerisinde kalkınarak bu sorumlulukları-
mıza sahip çıkmak, bölge barışına, dünya 
barışına, dünya kardeşliğine hizmet etmek 
ülke olarak bizim görevimiz… İnanıyorum 
ki, bunların altından kalkacak güce ve 
enerjiye fazlasıyla sahibiz. Kendimize gü-
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venelim, Türkiye’nin potansiyelini en iyi 
şekilde değerlendirelim, bu bize yetecektir.

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye üç buçuk yıldır çok önemli, çok 
büyük bir değişime imza atmıştır. Bu deği-
şim, çağın ihtiyaçlarına derman olacak de-
ğişimdir. Bu değişim, milletimizin yüzünü 
güldürecek olan değişimdir. Bu değişim, 
Türkiye’ye mutlu ve müreffeh geleceğini 
kazandıracak olan değişimdir. Türkiye’nin 
şehirlerindeki canlanmayı izleyenler bu 
değişimin gücünü rahatlıkla fark edebilir-
ler.

Bakınız bugün, Denizli’nin çehresini de-
ğiştirecek açılışları topluca gerçekleştiri-
yoruz. Neden? Çünkü artık tek tek açmaya 
yetişemiyoruz, Türkiye’nin her köşesinde 
bu açılışlar yapılıyor, bu temeller atılıyor. 
Bunlar Türkiye’nin parlak geleceğinin 
müjdecisidir. Bu ümitle, bu heyecanla söz-
lerime son veriyor, açılışını yaptığımız ve 
temelini attığımız bu tesislerin Denizli’ye 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Orsan Tekstil’in değerli yöneticileri, değer-
li davetliler, sevgili vatandaşlarım… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Türkiye, yatırım ve üretim alanında büyük 
bir seferberlik başlatmış bulunuyor. Tür-
kiye kalkınma yolunda adımlarını hızlan-
dırarak yürüyor. Bugün burada, açılışını 
gerçekleştirdiğimiz tesisle bu yolda bir 
adım daha atmış oluyoruz. Kısa bir süre 
önce aktif üretime ve ihracata başlayan 
tesiste, 340 kişi istihdam ediliyor. 340 ai-

lenin huzuru, mutluluğu, refahı burada or-
taya konan emekle, burada üretilen katma 
değerle sağlanıyor.

Hepinizin bildiği gibi Giresun, teşvik yasa-
sı kapsamındaki illerimizden biri. Eğitimli 
ve genç bir nüfusu var ancak büyük çoğun-
luğu sadece mevsimlik fındık tarımında 
çalışan gizli işsizlerden oluşuyor. Yılın bir-
iki ayı çalışıyor, 10–11 ayı atıl kalıyorlar. 
Bu durum hem Giresun için, hem ülkemiz 
için büyük kayıp demek. 

Orsan Tekstil Açılış Töreni

Giresun | 18 Haziran 2006
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Biz, insanımızın enerjisinin, milyonlarca 
gencimizin potansiyelinin bu şekilde atıl 
kalmasına razı olamayız, olmayacağız da. 
İnanıyorum ki, Orsan Tekstil’in Giresun’a 
kazandırdığı bu tesis, emek yoğun sektör 
olan hazır giyim sanayiinin burada yerleş-
mesine vesile olacaktır. Tesiste aynı zaman-
da, Giresun’a gelecek yatırımcılarımız için 
nitelikli meslek elemanı da yetişecektir. 

Türkiye’nin en büyük potansiyele sahip 
illerinden Giresun’umuz da böylece, tekstil 
imalatı ve ihracatı yapan şehirlerimiz ara-
sına girecektir. Tesis, kuruluş aşamasında 
bile tamamı yerli emek ve hammaddeden 
oluşan 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleş-
tirmiştir. Bu başarı milletimizin başarısı-
dır; Giresun’un, Giresunlu vatandaşlarımı-
zın başarısıdır.

Değerli hemşehrilerim…

Türkiye’nin her köşesinde, her şehrinde 
teşebbüs gücünün harekete geçmesini, 
yeni üretim ve istihdam kapılarının açıl-
masını heyecanla, mutlulukla karşılıyo-
ruz. İlçelerimizde, şehir merkezlerimizde, 
bölgelerimizde açılan irili ufaklı tesislerin 
sağladığı üretim ve istihdam, nihayetinde 
ülke ekonomisine, başlattığımız medeniyet 
yürüyüşüne katma değer sağlayacak. Üç 
buçuk yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en 
büyük 17’nci ekonomisi olmayı başaran 
Türkiye’nin daha üst sıralara yerleşmesini 
sağlayacak. 

Attığımız küçük adımlar, bizi büyük he-
deflere ulaştıracak. 73 milyon insanımızın 
arzuladığı hedefleri, bir kişinin, iki kişinin 

çabalarıyla değil, yine 73 milyonun gay-
retiyle, 73 milyon insanımızın alın teriyle 
elde edeceğiz. Türkiye’yi dünyanın en 
gelişmiş 10 ülkesinden, 7 ülkesinden biri 
haline getirmek istiyorsak, bıkmadan, yıl-
madan bu adımları atacağız.

İşte biz, hükümet olarak, bunun içindir ki, 
iktidara geldiğimiz günden bu yana mem-
leketin her köşesindeki açılışlara koşarak 
gidiyoruz. Kim üretime, istihdama, ülke-
mizin refahına katkıda bulunuyorsa onun 
yanında oluyoruz, ona destek veriyoruz. 
Müteşebbisimizin, yatırımcımızın, üreti-
cimizin, buralarda istihdam edilen işçile-
rimizin ve ailelerinin sevincini yürekten 
paylaşıyoruz. 

Bizim iktidarımız Türkiye’ye fildişi kule-
lerden bakan, halkın heyecanını, sevincini 
paylaşmayan bir iktidar olmadı, olmaya-
cak. Bir tek insanımıza istihdam kapısı, iş 
kapısı açmanın ne kadar önemli olduğunu 
en iyi biz biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım…

Bize göre, kalkınmanın temel dinamiği 
özel sektörümüzün rekabet gücünü artır-
maktır. Hükümeti kurduğumuzda bu tes-
pitle yola çıktık. Geçen zaman, tespitimizin 
ne kadar isabetli olduğunu gösterdi. Yakın 
zamana kadar risk almayan, üretime, ya-
tırıma odaklanmayan bir anlayış vardı. 
Fakat bugün Türkiye’de, özel sektöre engel 
olan değil, girişimin önünü açan bir yöne-
tim var. Yatırımcımıza, üreticimize destek 
olan bir hükümet var. Artık farklı talepleri, 
farklı projeleri olan bir Türkiye var.
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Türkiye yüksek faizden, yüksek enflasyon-
dan faydalananların, para ile para kazanan-
ların ülkesi olmaktan çıktı, çıkmaya devam 
ediyor. Artık tekellerin kırıldığı, rekabetin 
hakim olduğu bir piyasa var. Türkiye’de 
herkes, her kesim önünü görmeye başladı. 
Makro ekonomik sorunlar büyük ölçüde 
çözüldü...

Peki, bütün bunları nasıl başardık? Başta 
milletimize güvenerek yola çıktık, şimdi 
de milletle birlikte yolumuza devam edi-
yoruz. “Bu ülke için bir tek çivi çakan her-
kesin başımızın üzerinde yeri var” dedik. 
Bunu samimiyetle söyledik. Sözümüzün 
arkasında da durduk. 

Hükümet olarak, önce istikrar ve güven 
sağladık. İlk günlerden itibaren krizin açtı-
ğı yaraları sardık. Girişimcimizin, yatırım-
cımızın önündeki engelleri büyük ölçüde 
kaldırdık. Yatırım ortamını, yatırımcıları-
mızın talepleri doğrultusunda iyileştirdik. 
Bürokrasiyi mümkün olan en az seviyeye 
indirdik. Tekstil dahil bütün temel sektör-
lerde katma değer vergisini yüzde 18’ler-
den yüzde 8’e çektik. Kurumlar vergisinde 
devrim niteliğinde indirimler yaptık. Vergi 
barışını sağladık. İhracattan konut üreti-
mine kadar pek çok alanda Cumhuriyet 
tarihinin rekorlarını kırdık. Sosyal barışın 
tesisi için gereken adımları attık, atmaya 
devam ediyoruz. Devletin bütçesine, mali 
disipline sahip çıktık. Cumhuriyet tarihin-
de ilk defa bütçeyi üç yıllığına yaptık. 

Biz, her zaman milletimize güvendik, “İn-
sanı yücelt ki devlet yücelsin” düsturunu 
benimsedik. Biz millete güvendiğimiz 

için milletimiz de bize güvenir, dedik. Çok 
şükür güvenimiz boşa çıkmadı. Bu inanç-
la, bu heyecanla, milletimizin desteğini 
arkamızda hissederek dünyanın dört bir 
yanına açıldık. Gittiğimiz her ülkeye özel 
sektörümüzün öncü kuvvetlerini de götür-
dük. Genç girişimcilerimizin, yeni yatırım-
cılarımızın önünü açtık, açmaya devam 
ediyoruz. Üretim için, yatırım için, istih-
dam için gerekli bütün adımları atmaya, 
bütün kolaylıkları sağlamaya gayret ettik. 

Şimdi bunların sonuçlarını da görmeye 
başlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında, 
her gün yeni yatırımların, fabrikaların, 
sanayi bölgelerinin, ticaret merkezlerinin 
temelleri atılıyor, açılışları yapılıyor. Atılan 
her temelle, yapılan her açılışla, geleceğin 
müreffeh Türkiye’sine biraz daha yakla-
şıyoruz. Türkiye’nin aydınlık yarınlarına 
doğru yaptığımız bu yürüyüşte yanımızda 
yer alan, başlattığımız kalkınma hamlesine 
katkıda bulunan herkese teşekkür ediyo-
rum. Açılışını yaptığımız tesisin Giresun’a, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Trabzonlular… Sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Türkiye’nin güzelliklere yolculuğu devam 
ediyor. Ekonomide, yönetimde, eğitimde, 
sağlıkta, hayatın her alanında çağın ge-
rektirdiği değişimi gerçekleştirmek üzere 
büyük bir gayret içindeyiz. Geleceğimizi 
kazanmak için milletimizle el ele, gönül 

gönüle çalışıyoruz. Bu gayretler netice-
sinde, son üç buçuk yıl içinde Türkiye’nin 
çehresi değişmiş, bahtı ağarmıştır. Ağır 
kriz şartları ortadan kaldırılmış, güven ve 
istikrar sağlanmış, geleceğin Türkiye’sini 
inşa etme yolunda çok önemli adımlar 
atılmıştır.

Şükürler olsun her geçen gün büyüyen, 
kronik problemlerinden hızla uzaklaşan, 

Sporcu Kamp Eğitim Merkezi 
Açılışı

Trabzon | 18 Haziran 2006
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huzurlu ve güvenli bir ülke haline geldik. 
Bundan sonra bu sağlam zemin üstünde 
daha da yükselecek, yine milletimizle bir-
likte çok daha ileri hedefleri kovalayacağız. 
Türkiye adaletle, demokrasiyle kalkınma-
ya devam edecektir. Çocuklarımıza nihayet 
inanacakları, gurur duyacakları bir ülke 
bırakabileceğiz.

Bizim için en değerli kazanç bu ülkede 
yaşayan çocukların gözlerinde umut ışıl-
tısının yeniden görünür hale gelmesidir. 
O umut, aynı zamanda daha mutlu, daha 
müreffeh bir Türkiye’nin de habercisidir. O 
Türkiye’nin ayak sesleri bugünden duyul-
maya başlanmıştır.

Değerli Trabzonlular…

Hükümet olarak, insanı odağına alan bir 
gelişme ve kalkınma perspektifine sahi-
biz. Bizim için esas olan insanlarımızın 
mutluluğu, rahatlığı, refahıdır. Gençleri-
mizin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanarak 
yetişmelerine büyük önem veriyoruz. 
Bilgi çağının gereklerine uyum sağlayan, 
düşünen, üreten, yeni fikirlere açık genç-
ler Türkiye’nin geleceğinin de teminatı 
olacaktır.

Onları yanlış yollardan, kötü alışkanlık-
lardan, suça yönelten ortamlardan koru-
makla mükellefiz. Maalesef günümüzde 
gençlerimizi yanlış yönlendiren pek çok 
etken var. Bir yandan bu etkenlerle müca-
dele ederken, diğer yandan gençlerimizi 
olumlu hedeflere yöneltecek ortamlar da 
hazırlamak durumundayız. Sadece eğitim 
imkanlarını iyileştirmekle yetinemeyiz. 

Onları eğlendirecek, dinlendirecek, ken-
dilerini geliştirmelerini, vakitlerini doğru 
harcamalarını sağlayacak sosyal projeler 
de üretmeliyiz.

Spor, bu anlamda bize çok zengin imkanlar 
sağlayan bir uğraştır. Gençlerimize spor 
yapabilecekleri, eğlenebilecekleri, dinlene-
bilecekleri, beraber vakit geçirebilecekleri, 
doğayla iç içe olabilecekleri tesisler kazan-
dırmalıyız. Bugün burada hizmete açtığı-
mız Kamp Eğitim Merkezi, bu anlamda 
bize yeni ilhamlar da veren çok güzel bir 
örnek… İnşallah burada, bu tesisin hakkını 
veren pek çok güzel etkinlik düzenlenecek-
tir. Buradaki imkanlarla pek çok sporcu 
yetişecek, kendi alanlarında Türkiye’ye 
önemli başarılar getireceklerdir.

Bu merkezlerin sayısını sürekli arttırmak, 
Türkiye’nin her köşesinde benzer spor ve 
kamp tesisleri yapmak niyetindeyiz, gayre-
tindeyiz. Sağlıklı bir toplum, böyle insani 
projelerin yaygınlaştırılmasıyla kurula-
bilecektir. Emeği geçen herkesi can-ı gö-
nülden kutluyorum. Tesisin gençlerimize, 
Trabzon’a ve Türkiye’ye hayırlı olmasını 
temenni ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili İstanbullular, değerli hemşehrile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

İstanbul’un geçmişine, güzelliğine, ihti-
şamına yakışan imar hareketine yeni bir 
halka eklemek için bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Şehir trafiğini rahatlatmak için 

Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdi-
ği projeler ardı ardına hayata geçiriliyor. 
Kısa bir zaman önce bir başka törende 
yine birlikteydik, yapımı tamamlanan 
kavşakları açmış, yenilerinin de temelini 
atmıştık. Bugün İstanbul’a 21 yeni kavşak 
daha kazandırıyor, 21 yeni kavşağın da 
temelini atıyoruz. Bir kısmının yapımına 

Büyükşehir Belediyesi 21 
Kavşak Açılışı, 21 Temel Atma 

Töreni

İstanbul | 21 Haziran 2006
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başladığımız, bir kısmını hizmete açtığı-
mız bu kavşaklarla İstanbul’un geleceğinin 
de temellerini atıyoruz.

İstanbul’u sadece tarihi ve doğal zenginlik-
leriyle değil, ulaşımıyla, altyapısıyla, yer-
leşim düzeniyle, çevre düzenlemeleriyle, 
modern şehirciliğiyle de bir dünya şehri 
yapma azmindeyiz. Bu sadece Büyükşehir 
Belediyemizin yada ilçe belediyelerimizin 
değil, hükümetimizin, devletimizin, tüm 
Türkiye’nin kararlılığıdır. Zaten o kararlı-
lıktan İstanbul’u 2010 yılı Avrupa Kültür 
Başkenti yapan sinerji doğmuştur.

İstanbul Türkiye’nin kalbidir, buna he-
pimiz gönülden inanıyoruz. O halde 
İstanbul’u kalkındırmadan Türkiye’yi 
kalkındıramayız. İstanbul’un sorunlarını 
çözmeden Türkiye’nin sıkıntılarını sona 
erdiremeyiz. İstanbul’un Türkiye’nin kal-
kınmasının lokomotifi olması gerekiyor. 
Gelişme performansıyla diğer bütün şehir-
lerimize ilham vermesi gerekiyor. Çünkü 
İstanbul Türkiye’nin görünen yüzüdür, 
dünyaya açılan penceresidir.

Değerli hemşehrilerim…

Sizler de şahit oluyorsunuz, İstanbul’da 
birçok şey günden güne değişiyor. Belki 
bugün bazı sıkıntılar çekiyor, bazı zorluk-
larla karşılaşıyorsunuz… Ama bilin ki bü-
tün bu sıkıntılar geçicidir; çağdaş bir şeh-
rin doğum sancılarıdır. İstanbul’un parlak 
yarınlarına adım adım ilerliyoruz. Bunu da 
bu aziz şehre hizmet etmenin onurunu ve 
mutluluğunu daima kalbinde taşıyan bir 

insan olarak en samimi duygularımla ifade 
ediyorum.

İstanbul’un geleceği beni heyecanlandırı-
yor, o geleceğe ulaşmak adına atılan her 
adım beni mutlu ediyor. İnşallah, bir çok 
medeniyete, üç kadim dine ev sahipliği 
yapan, farklı kültürlerin barış içinde bir 
arada yaşadığı bu güzel şehir, dünyanın 
mücevheri olarak yarınlarda da pırıl pırıl 
parlayacaktır. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın.

Artık İstanbul’un trafik problemleriyle, ge-
cekondu bölgeleriyle, çarpık kentleşmeyle, 
sağlıksız çevreyle anılmasını istemiyoruz. 
Bütün bu yargıları da kökünden değiştire-
ceğiz. İstanbul değişecek, gelişecek, çağdaş 
yollarla, kavşaklarla, tünellerle, köprülerle, 
dönüşüm projeleriyle, altyapı yatırımlarıy-
la, bahçeleriyle, saraylarıyla, çiçekleriyle 
anılan modern zamanların rüya şehri hali-
ne gelecektir.

Bu yolda çok mesafe kat ettik. Sizlerin 
teveccühünüzle bu seferi tamamlamakta 
kararlıyız. Önümüze çıkan engelleri yılma-
dan, yorulmadan azimle çalışarak aşaca-
ğız. Bir aziz emanet olarak kabul ettiğimiz 
bu şehri, hakkettiği noktalara mutlaka taşı-
yacağız. İnşallah sizin sıkıntılarınız da as-
gariye inecek, bu şehirde yaşamaktan, asır-
lar boyunca burada yaşayanların hissettiği 
gibi gurur ve mutluluk duyacaksınız. 

Bugün yaptığımız çalışmaları lütfen bu 
gözle değerlendirin. Gerektiğinde eleştirin, 
daha iyiye ulaşmak için fikrinizi, önerile-
rinizi, uyarılarınızı bizlere mutlaka iletin. 
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Ama İstanbul’un hayrına olan işlerde de 
en az benim kadar, en az belediye başkan-
larımız kadar ısrarlı, azimli bir İstanbul-
sever olun. Hep birlikte sadece bu şehrin 
değil, Türkiye’nin aydınlık geleceğini inşa 
edecek bu medeniyet atılımını tamama 
erdirelim. Bu düşüncelerle, bugün burada 
açılışını yaptığımız, temelini attığımız yeni 
kavşakların hayırlı olmasını temenni edi-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım... sevgili Antalyalı-
lar... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

Bugün tarihimiz adına, kültürel değerle-
rimizin yaşatılması adına hayırlı bir tören 
gerçekleştiriyoruz. Bu şehir, Türkiye tu-
rizminin yüz akıdır. Hem ülkemizin, hem 
de Doğu Akdeniz’in en gözde, en cazip 
turistik merkezlerinden biridir. Bu güzel 

şehir, bir turizm merkezi olduğu kadar, 
Anadolu’da kurulan pek çok medeniyete 
de ev sahipliği yapmıştır. Tarihî mirası, 
kültürel zenginlikleriyle köklü bir geçmişe 
sahiptir. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, bu serveti, 
bu paha biçilmez turizm potansiyelini 
hakkıyla değerlendiremiyoruz. Biz hep 
söylüyoruz; Türkiye’nin zengin imkanları, 

Haşim İşçan Kültür Merkezi 
Açılışı

Antalya | 24 Haziran 2006
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zengin kaynakları var ama kullanamıyo-
ruz. İnşallah bundan sonra bu değişecektir. 
Bakınız; bugün itibariyle Akdeniz çana-
ğında bulunan toplam yat sayısı 1 milyo-
na ulaşmıştır. Ancak ne yazık ki, turizm 
açısından bu büyük ekonomik kaynağın 
sadece, ama sadece yüzde 1’ini kullanabili-
yoruz. Bu oranı rahatlıkla yüzde 5’e, yüzde 
10’a çıkarabiliriz. 

Türkiye’de yat turizminin gelişmesi, 
bizden önceki hükümetlerin bu konuda 
doğru dürüst bir çalışma yapmaması nede-
niyle günümüze kadar belli bir planlama 
olmadan gerçekleşmiştir. Biz, kıyı şeritleri-
mizdeki turizmcimizle, işletmecilerimizle, 
yatırımcılarımızla el ele vererek, Akdeniz 
çanağında seyreden 1 milyon yattan aldığı-
mız payı artırmakta kararlıyız. Türkiye’nin 
şu anda Kamu ve özel sektör tarafından 
halen işletilmekte olan 26 adet yat lima-
nında, sadece 10 bin yat bağlama kapasite-
si mevcut. 

Biz, Yat Turizmi Master Planı çerçevesinde 
planlanan yat limanlarını 5 yıl içerisinde 
gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Böylece, bu 
rakamı iki buçuk katına çıkararak, 25 bin 
yatlık bir yanaşma kapasitesine ulaşmayı 
hedef liyoruz. Halen inşaat aşamasında 
olan yat limanlarımız var. Planlanan te-
sislerin hızla hayata geçirilmesi için, ilgili 
kuruluşlarımıza her türlü desteği sağlıyo-
ruz. Akdeniz çanağındaki 1 milyon yatlık 
turizm potansiyelinden öncelikle Ege ve 
Akdeniz’in aldığı payı artırmayı hedefliyo-
ruz. Bir yandan da bu dolaşımı Marmara 
ve Karadeniz’e aktarmayı planlıyoruz. 
Özellikle Karadeniz’de seyreden, Tuna 

yolu ile kıyılarımıza ulaşan yatlar için 
cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz. Kıyı-
larımıza kadar ulaşan bu zenginliğin en 
verimli biçimde kullanılmasını sağlamak 
bizim asli görevimizdir.

Değerli Antalyalılar… aziz vatandaşlarım…

Bugün, Antalya dediğimizde bir çırpıda 
sayabileceğimiz onlarca zenginlik, güzel-
lik var. Bu zenginlikler şehrin gerek yerli, 
gerekse yabancı turistlere tanıtılması bakı-
mından son derece önemlidir. Türkiye’nin, 
büyük bir potansiyeli var, biz bunu hep 
söylüyoruz. Eşsiz yeraltı ve yer üstü zen-
ginliklerine sahibiz. Ülkemiz, çeşitli uygar-
lıkların, çok farklı kültürlerin birikimleri-
ni bir arada barındırıyor. 

Bunun Türkiye’ye sağladığı büyük avan-
tajlar var. Bu birikim ve modern üretim 
teknolojileri sayesinde Türkiye, mücevher 
ihracatçısı ülkeler arasında dünya ikin-
ciliğini elinde bulunduruyor. Turistlere 
yapılan takı satışlarında ise dünyanın bir 
numaralı ülkesiyiz. Söz konusu satışların 
büyük çoğunluğunu ise Antalyalı peraken-
decilerimiz yapıyor. Bu açıdan Antalyalı 
altın üreticilerimizle, ihracatçılarımızla 
gurur duyduğumu bir kere daha ifade et-
mek istiyorum. 

Hükümet olarak uyguladığımız politikalar 
sayesinde, turizm sektörümüzde kayda 
değer bir gelişme yaşandı. Turizm gelirleri-
mizde önemli bir artış gerçekleşti. Turizm-
den elde ettiğimiz gelirler 18 milyar doları 
aştı. Pek çok konuda olduğu gibi, ülkemize 
gelen turist sayısında da bir rekorun altına 
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imza attık. Sadece geçen yıl ülkemizi zi-
yaret eden turist sayısı 21 milyona ulaştı. 
Bu rakamlar, geçmiş yıllara kıyasla ciddi 
bir canlanmanın olduğunu, önemli bir 
başarının yakalandığını açıkça ortaya koy-
maktadır. 

Sevgili Antalyalılar…

Büyük bir turizm potansiyeline, köklü bir 
tarihe sahip bir büyük şehrimiz bugüne 
kadar maalesef tek bir kültür merkeziyle 
yetinmek zorundaydı. Bu da, Antalya gibi 
önemli bir kültür şehri için tabi ki yetersiz 
kalıyordu. Her yıl çok önemli uluslararası 
kültürel organizasyonlara ev sahipliği ya-
pan Antalya’mızın bu eksiğini bugün orta-
dan kaldırıyoruz. Büyükşehir Belediyemi-
zin, Antalya’yı bir kültür ve sanat merkezi 
haline getirme hedefi doğrultusunda inşa 
ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi’ni halkı-
mızın hizmetine açıyoruz. 

Eski Hal bölgesini canlandırarak çehresini 
değiştiren bu tesis, ümit ediyorum ki, An-
talya’mızın ihtiyaç duyduğu salon ve sergi 
alanı açığını büyük ölçüde kapatacaktır. 
Yeni kültür merkezinin Antalya’ya hayırlı 
olmasını, insanımıza yeni ufuklar açması-
nı temenni ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Kastamonulular… değerli vatan-
daşlarım… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Böyle hayırlı bir vesileyle aranızda olmak-
tan büyük bir heyecan duyuyorum. Çok 
daha aydınlık, çok daha mutlu, çok daha 
ileri bir Türkiye’nin heyecanı, inanıyo-
rum ki sizlerin de gönüllerinizi sarmıştır. 
Hemen her alanda yaşadığımız büyük 

değişimle, siyasetiyle, demokrasisiyle, ada-
letiyle milletimize yakışır bir ülke olma 
yolunda hızla ilerliyoruz.

Bu coşkuyu, bu azmi, Türkiye’nin her 
köşesinde, insanımızın gözlerinde gö-
rüyorum. Türkiye istikrarlı bir şekilde 
ilerliyor, kalkınıyor, güçleniyor. Bakınız 
bugün Kastamonu’da, yurdumuzun her 
köşesinde yaşadığımız canlanmanın, ta-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Kastamonu | 01 Temmuz 2006
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zelenmenin bir örneğine şahit oluyoruz. 
Kastamonu, bizim iktidarımızdan önce na-
sıl bir şehirdi şimdi nasıl bir şehir? Bunun 
muhasebesini sizler yapacaksınız!

Ama bizim bugün gördüğümüz Kastam-
onu’nun daha önceki Kastamonu’dan çok 
daha gelişmiş, çok daha ileride olduğudur. 
Kastamonu’da muazzam bir potansiyel 
var. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönem 
için Kastamonu’ya aktardığımız ödenek-
ler yatırımlara dönüştüğünde, üretime, 
istihdama dönüştüğünde, Kastamonu çok 
daha iyi bir noktaya gelecektir. KÖYDES 
Projeleri kapsamında, Türkiye’nin her 
yanında olduğu gibi, Kastamonu’da da 
önümüzdeki sene sonunda, inşallah, yolu 
ve suyu bulunmayan köy kalmayacaktır. 
Yapılan duble yol projelerinin Kastamonu 
için hayati önem taşıdığının farkındayım. 

Kaynaklarımız, imk anlarımız elverdiği 
ölçüde bu güzel şehrimizin kalkınması, 
Kastamonulu kardeşlerimize yeni istih-
dam alanları açılması için elimizden ne 
geliyorsa yapmaya hazırız. Zaten, görülen 
o ki, Kastamonu Türkiye’nin büyüme hı-
zına yakın bir irade ile büyüyor, gelişiyor. 
Kastamonu bu büyüme hızını sürdürürse, 
yakın bir zamanda bölgesinin cazibe mer-
kezi haline gelecektir. 

Sevgili Kastamonulular…

Bizim üzerimize düşen, duraksamadan 
hizmet üreterek ülkemizi kalkındırmak, 
milletimizin refah seviyesini yükseltmek-
tir. Tek tek bütün şehirlerimizi kalkındıra-
rak Türkiye’yi muasır medeniyetler sevi-

yesinin ötesine taşımaktır. İyi yönetildiği, 
kaynakları istismar edilmediği takdirde, 
bu ülkenin büyük potansiyeli mutlaka 
ortaya çıkacak, çok büyük işler başarıla-
caktır. Son üç buçuk yıllık süreçte büyüme 
konusunda çok önemli bir istikrar çizgisi 
yakaladık.

İşte, Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ilk 
çeyreğine ait büyüme oranlarını açıkladı. 
Sonuç ortada. Türkiye bu yılın ilk üç ayın-
da, piyasa beklentilerinin de üzerinde bir 
büyüme seviyesine ulaştı. Görevi devraldı-
ğımız günden bu yana olduğu gibi, bu yılın 
ilk üç ayında da önemli oranda bir büyü-
me elde ettik. İşte, rakamlar her şeyi ayan 
beyan ortaya koyuyor. Yılın ilk çeyreğinde 
Gayri Safi Milli Hasıla’da artış oranı yüzde 
6.3, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da ise yüzde 
6.4. Yani, bu yılın sadece birinci çeyreğin-
de Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası, 
cari fiyatlarla 80 milyar 309 milyon dolar, 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası da 80 milyar 416 
milyon dolar oldu. Yani, Türkiye ara ver-
meden büyümeye, kalkınmaya, istihdam 
üretmeye devam ediyor, devam edecek. 

Peki, Türkiye’nin bu başarısının sırrı ne-
dir? Bu başarının altındaki sır, milletimi-
zin geleceğini kazanma yolundaki azim ve 
kararlılığıdır. Birlik ve beraberlik içinde, 
ülke sevgisiyle çalışıp çabalamasıdır. Tür-
kiye kalkınma kararını milletimizin bütün 
fertlerinin ortak iradesiyle vermiştir, bu 
karardan dönüş de yoktur. Ülke olarak sa-
dece içeride yakaladığımız sinerjiyle değil, 
dünya ekonomisiyle bütünleşme konusun-
da aldığımız dev mesafelerle de önemli 
kazanımlar elde ettik.
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Türkiye hedeflerini mutlaka gerçekleştire-
cek, bir dünya devi olma yolunda adımla-
rını hızlandıracaktır. Yalnızca tek boyutlu 
kalkınan değil, her alanda, her sektörde 
kalkınan bir ülke olmayı başaracaktır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Açıklanan büyüme rakamlarını sektörel 
bazda değerlendirdiğimizde, sanayinin 
yüzde 4.5, ticaretin yüzde 7.4, ulaştırma ve 
haberleşmenin ise yüzde 4 oranında büyü-
düğünü görüyoruz. Türkiye istikrara ka-
vuştuktan sonra yatırımcımız, üreticimiz 
kendine, ülkesine, milletine güvenmeye 
başladı. Devlet milletine, millet de devleti-
ne güveniyor. Karşılıklı güven ortamının 
tesis edilmesi sayesinde bütün sektörleri-
mizde canlanma, hareketlenme, kalkınma 
gerçekleşiyor. 

Sektörlerimiz içindeki en yüksek büyüme 
ise, sabit fiyatlarla yüzde 25,9 olarak inşaat 
sektörümüzde yaşandı. Bunun yansımala-
rını da görüyoruz. Bu sayede milletimizin 
konut sahibi olma oranında yüzde 2’lik 
bir artış gerçekleşti. Ortaya koyduğumuz 
akılcı konut politikalarıyla, kentsel dönü-
şüm projeleriyle vatandaşımız ev sahibi 
oluyor. Hükümetimizin “planlı kentleşme 
ve konut üretimi” programı kapsamında 
başlatılan konut seferberliği ile 2003–2006 
arasında; 81 il ve 193 ilçede, toplam 501 
şantiyede, 194 bin 100 konut uygulaması 
başlattık. Bu, nüfusu 100 binin üzerinde 8 
tane şehir demektir. 

Bu konutların projelerini yaparken toplu-
mun hiçbir sosyal kesimini ihmal etmiyo-

ruz. Bir yandan engelli vatandaşlarımız 
için konutlar üretirken, bir yandan da alt 
gelir grubuna ve yoksullara yönelik 61 bin 
konut üretiyoruz. Alt gelir grubuna 65-75 
m² büyüklüğünde, 2 bin YTL peşin, 200 
YTL taksitlerle 15 yıl vadeli; yoksullara 
55-65 m² büyüklüğünde, peşinatsız 100 
YTL’den başlayan taksitlerle 20 yıl vadeli 
konut edinme imk anı sağlıyoruz. 88 Bele-
diye ile gecekondu dönüşüm protokolleri 
imzaladık, 45 Belediye ile 47 bin konutluk 
uygulama başlattık. 

Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar 
kapsamlı bir konut seferberliği başlatılmış-
tır. Sadece konut üretmekle de kalmıyo-
ruz; konut ürettiğimiz her bölgeye, sosyal 
donatılar da inşa ediyoruz. Bu kapsamda, 
3 bin 922 derslikli 191 lise ve ilköğretim 
okulu ile 22 anaokulu, 31 spor salonu, 30 
kütüphane, 145 ticaret merkezi, 7 hastane, 
35 sağlık ocağı ve 123 ibadethanenin iha-
leleri gerçekleştirilmiş, büyük bir kısmı da 
başlatılmıştır. Bu uygulamalarla doğrudan 
ve dolaylı 700 bin kişilik istihdam sağlan-
mıştır. 

İşte budur Türkiye’ye hizmet. İşte budur 
taş üstüne taş koymak. İşte budur Cumhu-
riyete, millete sahip çıkmak. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün burada, bölünmüş devlet yolundan, 
lise ve ilköğretim okuluna, adalet sarayın-
dan, organize sanayi bölgesine varıncaya 
kadar birçok tesisimizin açılışını yapıyor, 
Toplu Konut İdaremizin yaptığı konut-
ların da anahtar teslim törenini gerçek-
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leştiriyoruz. Bu ülkede çok şey değişiyor, 
Türkiye’nin her köşesi adım adım kalkını-
yor. Türkiye’nin gelecekle ilgili hedeflerini 
kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. 
Türkiye artık krizleri, felaketleri, olum-
suzlukları konuşmak istemiyor… Bütün 
fertleriyle geleceğe yönelmek, ileri gitmek 
istiyor.

İşte biz de bunun için var gücümüzle çalı-
şıyoruz. İnşallah bu ülkenin her bir köşesi 
adaletle, özgürlükle, demokrasiyle ve re-
fahla şenlenecek, güzelleşecek. Hükümet 
olarak ihtiyaçlarınızı karşılamayı en önce-
likli görevimiz sayıyoruz. Bize inanın, bize 
güvenin, Türkiye’nin geleceği için umudu-
nuzu, heyecanınızı asla kaybetmeyin. Çok 
güzel günler göreceğiz, çok aydınlık ufuk-
lara yürüyeceğiz. Burada sözlerime son 
verirken, hizmete sunulan bu tesislerin 
Kastamonululara ve Tüm Türkiye’ye hayır-
lı olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Erzurumlular… aziz vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün burada, aranızda olmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum. 

Doğu Anadolu Bölgemizin kalbi olan Er-
zurum, Cumhuriyet tarihimiz için de son 
derece önemli bir merkezdir. “Milli sınırlar 
içinde vatan bölünmez bir bütündür; par-
çalanamaz” kararı ilk defa burada alındı. 
Topraklarımız işgal altındayken, ilk defa 

burada, Erzurum’da, “Her türlü yabancı iş-
gal ve müdahalesine karşı millet topyekûn 
kendisini savunacak ve direnecektir” den-
di. Manda ve himayenin kabul edilemeye-
ceği ilk defa burada, bu şehirde söylendi. 
Biz, bütün bunları unutmadık.

İstiklal Mücadelemizi her zaman hatır-
lıyoruz ki, istikbal mücadelemizde de 
aynı azim ve kararlılığa sahip olabile-
lim. Bu nedenle biliyorsunuz, tarihte ilk 

Ortak Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Erzurum | 02 Temmuz 2006
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defa, Bakanlar Kurulu’nu, 23 Temmuz 
2004’te, Erzurum Kongresi’nin 84. yıldö-
nümünde Erzurum’da topladık. O toplan-
tıda, Türkiye’nin medeniyet yürüyüşünün 
önemli adımlarından biri olan 7. uyum pa-
ketini imzaladık ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sevk ettik. 

Bugün de, bağımsız Türkiye’nin temel-
lerinin atıldığı Erzurum’a, eğitimimize 
çok değerli katkılar sağlayacak okulların 
temellerini atmak, yapımı tamamlanan 
okulları, tesisleri, binaları, hastane, yol ve 
kavşakları hizmete açmak, konut seferber-
liğimizin semerelerinin sevincini paylaş-
mak üzere geldik. 

Sevgili vatandaşlarım…

Bizim en büyük önceliğimiz halkımızla 
birlikte büyümektir. Bunun için, yola 
çıkarken halkımızın temel sorunlarını 
Türkiye’nin öncelikli meseleleri olarak 
belirledik. Bu konuda önemli mesafeler 
aldık. Çok şükür bugün, Türkiye’mizin 
her ilinde, her ilçesinde gördüğümüz can-
lılıktan, bereketten Erzurum da nasibini 
alıyor. Sosyal alanda, eğitim, konut, çevre 
düzenlemesi, ulaşım ve kültür alanlarında 
çok değerli tesisler bugün Erzurumlu kar-
deşlerimin hizmetine sunuluyor.

Hükümetimiz, Parlamentomuz, yerel yö-
netimlerimiz, canla başla çalışarak vatan-
daşlarımıza hizmet götürmenin gayreti 
içindeler. Türkiye’nin geneline h akim olan 
hizmet rüzgarı, en küçük birimlerimize; 
ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize 
kadar ulaşıyor. Bölgelerimiz arasındaki, 

şehirlerimiz arasındaki ekonomik farkları 
kapatıyoruz, sosyal adaletsizlikleri gideri-
yoruz. 

Milli gelirinden daha az pay alan bölgele-
rimizi, şehirlerimizi yatırımcılarımız için 
cazip hale getirmek amacıyla teşvik kapsa-
mına aldık. Herkesin, her şehrin, her böl-
genin Türkiye’nin imk an ve kaynakların-
dan eşit ve adil yararlanmasını istiyoruz. 
Ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, 
insanımızın yaşam kalitesinin yükseltil-
mesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, sosyal 
ve kültürel gelişmenin sürdürülebilmesi 
için gerekli bütün tedbirleri alıyoruz.

Değerli Erzurumlular… 

Vatandaşa yeterli ve kaliteli hizmet götü-
rülebilmesi için personel açığını kapatıyor, 
altyapı eksiklerini hızla gideriyoruz. 2003 
yılında Erzurum’da 135 uzman, 303 pratis-
yen hekim varken, bugün 216 uzman, 340 
pratisyen hekim var. Yine poliklinik sayıla-
rında çok ciddi bir artış söz konusu. Erzu-
rum’daki birinci ve ikinci basamak polikli-
nik sayısı 2003 yılında 126 iken, bugün bu 
sayı 229’a çıkmıştır. İlk üç yılımızda, çeşitli 
sağlık kuruluşlarının inşaatları için 58 mil-
yon 593 bin 869 YTL ödenek gönderdik. 
2003’ten buyana 2 tane devlet hastanesi 
inşaatını tamamlayarak, Erzurum’a kazan-
dırdık. Erzurum’un en ciddi sorunlarından 
biri olan sağlık alanında gerekli her türlü 
yatırımı gerçekleştiriyor, hiçbir fedak ar-
lıktan kaçınmıyoruz. Tabii, yaşanan sağlık 
sorunlarının tamamı sağlık alanındaki hiz-
metlerin eksikliğinden kaynaklanmıyor. 
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İçinde bulunduğumuz dönemde hala yolu 
ve suyu bulunmayan köyler mevcut. Özel-
likle doğu illerimizde, şu an güzel havalar 
var ama ağır geçen kış şartlarında birçok 
köyümüzün yolu kapanıyor. Bu köylerimi-
ze hizmet götürülemiyor. Biz, bu sorunu 
halletmek, köylerimizdeki hizmet kalitesi-
ni arttırmak ve devamlı hale getirmek için 
KÖYDES projelerini başlattık. İnşallah, 
2007 sonuna kadar Türkiye’de yolu ve 
suyu bulunmayan köy kalmayacak. Ağır 
kış şartlarında dahi hizmetlerin aksama-
ması, vatandaşımızın madur olmaması 
bizim için çok önemli. Bu husustaki mü-
cadelemize bütün kararlılığımızla devam 
edeceğiz.

Biz, geçmiş hükümetler gibi imtiyaz değil, 
adalet getiriyoruz. Vatandaşımıza istih-
dam oluşturuyoruz, iş üretiyoruz, hizmet 
üretiyoruz.

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, Türkiye ekonomisi tarihinde hiç 
görülmemiş bir atılım sürecinden geçiyor. 
Türkiye, heba edilen 10–15 yılın telafisiyle 
uğraşıyor. Bizden önceki beş yılda yüzde 
sıfırlık bir büyüme oranıyla tamamen 
yerinde sayan bir Türkiye vardı. 1992 ile 
2002 arasındaki büyüme oranı ise yüzde 
2’lerde geziniyordu. Halbuki son üç bu-
çuk yılda, yüzde 32 daha fazla milli gelir 
üreten bir Türkiye var. Son üç buçuk yılda 
yaşanan büyüme 1953’den bugüne kadar 
yaşanmadı. 

Türkiye’nin yarım asır boyunca kaydettiği, 
gerçekleştirdiği en önemli büyüme bizim 
dönemimizde yaşandı. 1950’li yıllardan 

beri Türkiye’ye giren uluslararası doğru-
dan yatırım 1 milyar doları hiç aşmamış-
ken, 2005’te bu miktar 10 milyar dolara 
yaklaştı. Kimse bunu görmezden gelemez, 
kimse bu başarıyı gölgeleyemez.

Değerli Erzurumlular… sevgili vatandaşla-
rım…

Türkiye bugün, dünyanın en büyük eko-
nomileri arasında yerini almıştır. Türkiye 
İstatistik Kurumu, hafta sonuna doğru bu 
yılın ilk çeyreğine ait büyüme oranlarını 
açıkladı. Sonuç ortada. Türkiye’yi bu yılın 
ilk üç ayında taşıdığımız nokta, beklentile-
rin bile üzerinde. Yılın ilk çeyreğinde Gayri 
Safi Milli Hasıla’da artış oranı yüzde 6.3, 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da ise yüzde 6.4. 

Türkiye, görevi devraldığımız günden bu 
yana durmadan üretiyor, sürekli büyüyor, 
kalkınıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yılın ilk 
üç ayında da önemli oranda bir büyüme 
elde ettik. Bugün, 17 çeyrek üst üste aralık-
sız büyüyen, durmadan kalkınan bir Türki-
ye var. Bu milletimizin başarısıdır, sizlerin 
başarısıdır.

Türkiye’yi daha büyük hedeflere yine hep 
birlikte taşıyacağız. Attığımız her temelle, 
yaptığımız her açılışla bu ülkenin mutlu 
ve müreffeh yarınlarına bir adım daha 
yaklaşıyoruz. Bugün burada temellerini 
attığımız, açılışlarını yaptığımız bu çok 
değerli tesislerin yapımında emeği geçen, 
ülke ekonomisine katkıda bulunan herke-
si can-ı gönülden kutluyorum. Tesislerin 
Erzurum’umuza, ilçelerine ve köylerine 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Ordulular… sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

Ordu için çok hayırlı açılışlar gerçekleş-
tirmek üzere aranızda olmaktan duydu-
ğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. Türkiye’nin yeniden 
imarı için başlattığımız büyük atılım bü-
tün hızıyla devam ediyor. Bugün Ordu’ya 
yeni okullar, spor ve sağlık tesisleri kazan-
dırıyoruz. Bu yatırımlar Ordu’nun sadece 
bugünlerine değil, asıl yarınlarına yapılan 

yatırımlardır. Şehirlerimizin ne eksiği 
varsa gidermek, insanımızın ne ihtiyacı 
varsa karşılamak bizim en öncelikli göre-
vimizdir. Bu bilinçle elimizdeki bütün imk 
anları seferber ediyoruz. Türkiye’nin her 
bölgesinde, her şehrinde hummalı çalış-
malar sürdürülüyor.

Gittiğimiz her yerde, bugün burada olduğu 
gibi açılışlar yapıyor, temeller atıyoruz. 
Türkiye’nin her köşesinde değişim rüz-
garları esiyor, esmeye de devam edecek. 
Türkiye şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy bu 

Toplu Açılış Töreni

Ordu | 09 Temmuz 2006
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değişim dinamizmiyle geleceğini inşa ede-
cek, kayıp yıllarını geri kazanacak. Ekono-
mik kazanımlar batıdan doğuya, güneyden 
kuzeye Türkiye’nin dört bir tarafına yatı-
rım olarak, tesis olarak, okul, hastane, yol, 
konut olarak mutlaka yansıyacak. Sabırla 
ama beraberce kalkınacağız.

Türkiye’nin ortak kazancından sadece bir 
bölge, sadece bazı toplum kesimleri ya-
rarlanmayacak. Bu ülkenin kazandığı her 
kuruşu adaletle paylaşarak büyüyeceğiz, 
zenginleşeceğiz. Her gün biraz daha fazla 
üreteceğiz, ürettiklerimizi her gün biraz 
daha fazla değere dönüştüreceğiz ve refa-
hı adım adım bütün topluma yayacağız. 
Bugün bu rahatlama yeterli seviyede his-
sedilmeyebilir; ama bilin ki Türkiye doğru 
yoldadır.

Değerli vatandaşlarım…

Nerelerden nereye geldiğimiz asla unut-
mamalıyız. Türkiye daha bundan birkaç 
yıl önce karanlık girdaplar içindeydi. İn-
sanımız geleceğinden umudunu kesmiş, 
uluslar arası itibarımız sıfıra inmişti. Bu 
ülkenin gençleri artık bu ülkede yaşamak 
istemez hale gelmişti, çünkü umutları yok-
tu, gelecek hayalleri ellerlinden alınmıştı. 
Suiistimaller almış başını gitmiş, istik-
rarsızlık siyasetin temeli olmuş, siyasetçi 
çözüm üretmek yerine sorun üretir hale 
gelmişti. Koalisyonlar elinde ülke krizden 
krize savruluyordu. Fabrikalar tek tek ka-
panıyor, kepenkler iniyor, her gün yüzlerce 
insanımız işinden oluyordu. Devlet, me-
murunun maaşını ödemekte zorlanıyordu. 

İşte bu karanlık tablo artık geçmişte kal-
mıştır. Bugün Türkiye, bütün bireyleriyle 
geleceğe umutla bakan, istikrarlı, aydınlık, 
bambaşka bir ülke haline gelmiştir. Dina-
mik bir şekilde büyüyen, üreten, ürettiğini 
değerlendiren, dünyayla entegre bir ülke 
haline gelmiştir. En önemlisi güven ve 
istikrar ortamı yakalanmış, yatırımcımız 
önünü görmeye, proje üretmeye, yatırım 
yapmaya başlamıştır. Öyle ki biz şehirleri-
mizdeki açılış törenlerine yetişemez hale 
geldik. Tek tek açılışların yerine toplu açı-
lışlar yapmak mecburiyetinde kalıyoruz.

Değerli Ordulular…

Her zaman ifade ediyoruz; bu ülkenin gele-
ceği için üzerinde büyük bir dikkat ve has-
sasiyetle durduğumuz ilk konu eğitimdir. 
Çocuklarımızı gençlerimizi dünya stan-
dartlarına sahip okullarda eğitmeyi başa-
ramazsak, yarın, bugün sağladığımız kaza-
nımları bile arar duruma geliriz. Geleceği 
ancak iyi bir eğitimle; bilgili, donanımlı, 
düşünen, yeniliklere açık, teknolojiden 
yararlanabilen nesillerle kazanabiliriz. Bu 
bakımdan bugün burada yaptığımız okul 
açılışları beni ziyadesiyle mutlu ediyor.

Yatırımların belki de en hayırlısı eğitime 
yaptığımız yatırımdır. İnanıyorum ki, açılı-
şını yaptığımız her bir okulla, Türkiye’nin 
aydınlık geleceği için bir ışık daha yakmış 
oluyoruz. Bugün hizmete açtığımız okulla-
rın, spor salonlarının, hastanenin ve kent 
ormanının Ordu’ya, Türkiye’ye hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum.
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Aziz vatandaşlarım… sevgili Malatyalılar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Sadece Malatya şehir merkezini değil, 
sizlerin şahsında Hekimhan’ı, Darende’yi, 
Akçadağ’ı, Arapgir’i, Arguvan’ı, Pötürge’yi, 
Yeşilyurt’u da muhabbetle selamlıyorum. 
Böyle anlamlı, böyle hayırlı açılışlar ger-
çekleştirmek üzere Battal Gazi’lerin, Emir 
Ömer’lerin diyarı Malatya’da, sizlerin 

aranızda olmaktan büyük bir mutluluk, 
büyük bir heyecan duyuyorum.

Türkiye’nin yeniden imarı, yeniden inşası 
için başlattığımız büyük atılım bütün hı-
zıyla devam ediyor. Türkiye’yi bir baştan 
bir başa dolaşıyor, her gittiğimiz yerde hal-
kımıza müjdeler veriyoruz. Her gittiğimiz 
şehirde artık tek tek değil toplu açılışlar 
yapıyoruz. Bir yandan kamunun imkan ve 

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Malatya | 12 Temmuz 2006
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kaynaklarını, bir yandan da özel sektörü-
müzün yatırımlarını halkımıza ulaştırıyo-
ruz. 

Bakınız, sadece bugün açılışını yaptığımız, 
Malatya’ya, Türkiye’ye kazandırdığımız 
tesislerin sayısı 17. Evet, iktidara gelirken 
Türkiye bizimle özlemlerine kavuşacak 
demiştik. Gördüğünüz gibi sözümüzü 
tutuyoruz: Malatya doğalgaza kavuşuyor. 
Şehrin merkezindeki önemli bir sıkıntıyı 
ortadan kaldırıyoruz; Taştepe ve Kiltepe’de 
oturan vatandaşlarımız tapularına kavuşu-
yor. Daha önce temellerini attığımız Toplu 
Konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. 
852 ailemiz TOKİ öncülüğünde inşa edi-
len, yeni modern evlerine kavuşuyor. Yine 
480 ailemiz Belediyemizin yaptığı konutla-
ra yerleşiyor. Eski Malatya yani Battal Gazi 
Duble Yolu açılıyor. Havaalanımız yenile-
niyor, genişliyor, uluslararası standartlara 
kavuşuyor. 

Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nin kapa-
sitesi iş için, üretim için, istihdam için artı-
yor. Doğu Anadolu Bölgesinin en modern 
parkı Sümer Park’ın temelini atıyoruz. 
Yıllardır konuşulan, Malatyalıların uzun 
zamandır talep ettiği Beylerbeyi Viyadüğü 
inşaatı başlıyor. Malatyalı iş adamlarımı-
zın kimsesiz çocuklarımıza uzattığı şefkat 
eli sayesinde Sevgi Evleri açıyoruz. Bele-
diyemizin şehrimize kazandırdığı tesisleri 
açıyoruz. Sadece bu kadar değil, özel sek-
törümüzün hastanelerini, tıp merkezlerini 
açıyoruz. Malatya Elazığ yolu bitti. Gürün 
-Malatya arasındaki yolu tamamlıyoruz. 

Bunlar, Malatya’nın yarınlarına yapılan ya-
tırımlardır. Şehirlerimizin ne eksiği varsa 
gidermek, insanımızın ne ihtiyacı varsa 
karşılamak bizim en öncelikli görevimiz-
dir. Bu anlayışla elimizdeki bütün imk an-
ları bu ülke için, insanlarımız için seferber 
ediyoruz. Türkiye’nin her bölgesinde, her 
şehrinde buradaki gibi hummalı çalışma-
lar yürütülüyor. Türkiye şehir şehir, ilçe 
ilçe, köy köy geleceğini inşa ediyor, kayıp 
yıllarını geri kazanıyor. 

Değerli Malatyalılar…

Malatya, zengin beşeri kaynaklarıyla, eko-
nomik imkanlarıyla Cumhuriyet tarihinin, 
en dinamik, gelişme potansiyeli en yüksek 
şehirlerinden biri olmuştur. Türkiye’nin 
düşünce hayatına, siyaset hayatına, sanat 
hayatına sayısız değer kazandıran Malatya, 
toplumsal barışın ve huzurun da örnek 
şehirlerinden biridir. Malatya, hür teşeb-
büsün, özel sektör eliyle kalkınmanın, 
ticaretin, yatırımın, üretimin önemini en 
erken kavrayan şehirlerimizden olmuştur. 

Bu nedenledir ki, Türk Sanayicileri içinde 
en alt basamaklardan yukarıya tırmanarak 
yükselmiş olan çok sayıda iş adamınız, 
marka sahibi firmalarınız var. Kendi eko-
nomik kaynaklarıyla, kendi dinamikleriyle 
gelişen Malatya’da özel sektörümüzün 
ticaret ve yatırım potansiyeli son derece 
yüksektir. Keza Malatyalı iş adamlarının 
en çok takdir ettiğim özelliklerinden biri 
de Malatya’ya gösterdikleri vefa duygula-
rıdır. Bu şehrin suyunu içip, bu şehrin ek-
meğini yiyip buradan Ankara’ya, Adana’ya, 
İstanbul’a, yurt dışına açılan iş adamları-
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mız doğup büyüdükleri Malatya’ya sırtla-
rını çevirmiyorlar. Burada yatırım yapı-
yorlar, burada üretim yapıyorlar, burada 
istihdam oluşturuyorlar. İşte Türkiye’nin 
çıkış yolu da bu noktadadır. 

Sevgili vatandaşlarım…

Biz, Türkiye’yi günü birlik bir mantıkla 
yönetmiyoruz. Türkiye fotoğrafının bü-
tününe bakıyor, bütünlük içinde çözüm 
üretiyoruz. Tıkanan bütün yolları, bütün 
kanalları açıyoruz. Bir yandan Türkiye’yi 
dünyaya, bir yandan da şehirlerimizi bir-
birine bağlıyoruz. KÖYDES projesiyle köy-
lerimizi ihya ediyoruz. İstiyoruz ki, yolu ve 
suyu olmayan bir tek köyümüz kalmasın. 
İstiyoruz ki, toplumsal barış ve huzur ülke-
mizin her köşesinde hissedilsin. Vatandaş 
ile devlet arasındaki sorun alanlarının hep-
sine tek tek neşter vuruyoruz. 

Sevgili Malatyalılar…

Nerelerden nereye geldiğimiz asla unut-
mamalıyız. Türkiye daha bundan birkaç yıl 
önce büyük sıkıntılar içindeydi. İnsanımız 
gelecekten umudunu kesmiş, uluslarara-
sı itibarımız zayıf lamıştı. Suiistimaller, 
irtikaplar, yolsuzluklar, hortumlar almış 
başını gidiyordu. Siyasetçiler çözüm üret-
mek yerine sorun üretir hale gelmişti. 
Koalisyonlar elinde ülke krizden krize sav-
ruluyordu. Fabrikalar tek tek kapanıyor, 
kepenkler iniyor, her gün yüzlerce insanı-
mız işinden oluyordu.

İşte bizden önceki tablo buydu. Dün iki 
yakası bir araya gelmeyen Türkiye’nin 

bugün bütçesi fazla veriyor. Dün küçülen 
Türkiye bugün büyüyor. Dün enflasyonun 
kavurduğu Türkiye bugün enflasyon ca-
navarını dizginledi. Bugün küresel bir güç 
olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen 
Türkiye’nin uluslararası itibarı, tarihinin 
en yüksek seviyelerindedir. Artık, büyü-
yen, üreten, ürettiğini dünya pazarlarına 
satabilen, bir yandan yurt dışında önemli 
yatırımlar yapan, bir yandan da uluslarara-
sı yatırımcıları ülkesine çeken bir Türkiye 
var.

Üç yılı aşkın iktidarımız döneminde tek 
derdimiz ülkemiz oldu, milletimizin ihti-
yaçlarını karşılamak oldu. Türkiye Ak Par-
ti siyaseti ile yenilendi. Milletin gücünden 
eksilterek kendi güçlerini artıranlar bun-
dan böyle siyaset yapamayacak. O devirler 
kapandı. Artık Türkiye’nin önünde yeni bir 
dönem açıldı. Bugün çok daha iyi durum-
dayız. Aynı azimle, aynı kararlılıkla, aynı 
heyecanla yolumuza hep birlikte devam 
edeceğiz.

Bugün burada gerek temelini attığımız, 
gerekse toplu halde açtığımız toplu ko-
nutların, duble yolun, alt geçitlerin, sağlık 
merkezlerinin, doğalgaz şebekesinin ve 
diğer tüm tesislerin Malatya’mıza hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle selamlıyo-
rum. 
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Sayın Cumhurbaşkanları, Sayın Başbakan-
lar, dünya enerji camiasının saygıdeğer 
temsilcileri, hanımefendiler, beyefendi-
ler… Sizleri saygıyla selamlıyorum.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının 
resmi açılış töreni vesilesiyle siz değerli 
misafirlerimizle bir araya gelmekten bü-
yük mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı 
günü bizimle paylaşan herkese teşekkür 
ediyorum. Bugün dünyanın en büyük 

enerji projelerinden biri olan Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın gerçeğe 
dönüştüğüne şahit oluyoruz. Bakü-Tiflis-
Ceyhan bir mühendislik harikası olması-
nın yanı sıra, çevresel hassasiyeti ile de bir 
başarı öyküsüdür. 

Bakü-Tiflis-Ceyhan, bölgenin çehresini de-
ğiştirecek stratejik bir projedir. 21. yüzyı-
lın İpek Yolu olarak adlandırılan Doğu-Ba-
tı Enerji Koridorunun en önemli bileşenini 

BTC Petrol Boru Hattı Açılış 
Töreni

Ceyhan, Adana | 13 Temmuz 2006
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oluşturmaktadır. Bölgemizin hem istikrarı, 
hem de ekonomik ve sosyal kalkınması 
bakımından son derece hayati bir projedir. 

Değerli misafirler… 

Günümüzde, enerji arz güvenliği sağlan-
madan refahın, istikrarın, ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın gerçekleştirilemeyece-
ği ortaya çıkmıştır. Bakınız, dünya enerji 
talebinin 2030 yılına kadar % 60 oranın-
da artması bekleniyor. Bunu göz önünde 
bulundurduğumuzda, Hazar petrollerini 
uluslararası pazarlara kesintisiz ve güvenli 
biçimde taşıyacak olan Bakü-Tif lis-Cey-
han projesinin bölgesel ve küresel değeri 
daha iyi anlaşılacaktır. Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Petrol Boru Hattı, Batılı ülkelerin Hazar 
Havzası petrollerine doğrudan erişebilme-
si bakımından da stratejik öneme sahiptir. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan, günlük 1 milyon varil, 
yıllık 50 milyon ton kapasiteyle dünya 
enerji arz güvenliğinin geliştirilmesine 
ciddi katkılarda bulunacaktır. Proje ayrıca, 
Türk Boğazlarındaki seyrüsefer güvenliği-
nin sağlanması bakımından da önemlidir. 
Çevre açısından büyük tehlike arz eden 
petrol tankerlerinin Boğazlardan geçişini 
hafifletecektir. 

Türkiye olarak, bir yandan enerji kaynak-
larını çeşitlendirme yolunda çalışmaları-
mızı sürdürürken, bir yandan da coğrafi 
konumumuzdan yararlanarak, üretici 
ülkelerle tüketici ülkeler arasında güve-
nilir enerji koridorları oluşturmayı amaç-
lıyoruz. Ceyhan Terminali’ni bir enerji 
merkezine dönüştürmeyi hedef liyoruz. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan, bizi bu hedefe ulaştıra-

cak en önemli projedir. 4 Haziran günü ilk 
petrolünü tankere yüklediğimiz boru hat-
tına, Kazakistan ayağının da eklenmesiyle 
proje daha verimli hale gelmiştir. Aktau-
Bakü-Tiflis-Ceyhan hattıyla, Kazak petro-
lünün doğrudan Akdeniz’e ulaştırılması, 
inanıyorum ki, kardeş ülke Kazakistan’la 
bağlarımızı daha da güçlendirecektir.

Değerli konuklar…

2030 yılında AB doğal gaz tüketiminin 
yüzde 70-80 oranında artması bekleniyor. 
Bu ihtiyacın bir kısmının Azeri Şahdeniz 
doğal gazı ile bölgedeki diğer kaynaklar-
dan sağlanması öngörülüyor. Ayrıca son 
gelişmeler karşısında AB’nin kaynak çe-
şitlendirmesi çalışmalarına hız vermesi, 
Türkiye’yi bu kapsamda önemli bir konu-
ma getirmiştir. Türkiye, doğal gaz tedari-
kinde Rusya, Norveç ve Cezayir’den sonra 
AB için dördüncü arter olarak tanımlan-
mıştır. Bu nedenle dost ve komşu ülkelerle 
geliştirdiğimiz Doğu-Batı Enerji Koridoru 
sadece bölge ülkeleri için değil, AB, ABD ve 
diğer tüketici ülkeler için de büyük önem 
arz etmektedir. 

Koridorun ikinci ayağını oluşturan Bakü-
Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı proje-
sinin öngörüldüğü şekilde 2006 sonunda 
hayata geçirilmesi, böylece Şahdeniz doğal 
gazının Türkiye’ye ulaştırılması önemli bir 
başarı olacaktır. Nitekim, son gelişmeler 
Kazakistan ve Türkmenistan’ın zengin do-
ğal gaz rezervlerinin bir kısmını Avrupa’ya 
ulaştıracak olan Hazar Geçişli Doğal Gaz 
Projesini ön plana çıkarmıştır. Kazak ve 
Türkmen doğal gazını Batı pazarlarına 
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ulaştıracak olan proje, bu iki ülkenin küre-
sel enerji arz güvenliğinin geliştirilmesin-
de oynadığı rolü de pekiştirecektir.

Çok boyutlu enerji stratejimiz Irak’ın 
zengin doğal gaz rezervlerinin değerlendi-
rilmesini de kapsamaktadır. Irak doğal ga-
zının önümüzdeki yıllarda Kerkük-Yumur-
talık petrol boru hattına paralel döşenecek 
bir boru hattıyla Ceyhan’a ulaştırılmasını 
öngörüyoruz. Ayrıca Ceyhan’da kurulacak 
bir LNG terminaliyle, bölge doğal gazını 
Avrupa’nın da ötesine, ABD’nin doğu yaka-
sına kadar ulaştırmayı hedefliyoruz.

Hazar ve Orta Doğu kaynaklı doğal gazı 
Türkiye üzerinden AB pazarlarına ulaştı-
racak Türkiye-Yunanistan-İtalya doğal gaz 
boru hattı ile Nabucco doğal gaz boru hattı-
nın inşası için çalışmalar sürüyor. Türkiye-
Yunanistan enterkonnektörünün inşaatı 
hızla devam ediyor. Hattın 2006 sonlarına 
doğru tamamlanmasını öngörüyoruz. 

Bu noktada, şunu da ifade etmek istiyo-
rum: Hem ülkelerimiz, hem de Avrupa ile 
Asya arasındaki ulaşımın geliştirilmesine 
de büyük önem veriyoruz. Mal ve hizmet-
lerin daha hızlı ve daha ucuz taşınması 
önceliklerimiz arasındadır. Bu çerçevede, 
Doğu ile Batı arasındaki ulaşım ağını ke-
sintisiz hale getirecek Kars-Tiflis-Bakü de-
miryolunu bir an önce hayata geçirmekte 
kararlıyız. Doğu-Batı koridorunun ulaşım 
ayağını oluşturan bu proje gerçekleştiril-
diğinde Türkiye, Güney Kafkasya ile Orta 
Asya’yı birbirine bağlayacaktır. Proje aynı 
zamanda, Kafkasya’da geniş ve kapsamlı 

bir işbirliği ağının oluşturulabilmesine de 
imk an sağlayacaktır.

Değerli misafirler… 

Burada birkez daha vurgulamak isterim ki, 
söz konusu olan yalnızca halklarımızın ha-
yat kalitesini yükseltecek bir enerji korido-
runun inşaatı değildir. Sadece şehirlerimi-
zi ve insanlarımızı aydınlatacak ısıtacak, 
geliştirecek bir projeden söz etmiyoruz. 
İnşa ettiğimiz boru hatlarının enerji kay-
naklarının yanında taşıdığı çok önemli bir 
mesaj daha var. O da, bu projeleri hayata 
geçirmek için yaptığımız çok taraflı ve çok 
boyutlu işbirliğinin karekterinde gizlidir. 
Bana göre, bu mesaj deşifre edilmeye gerek 
duymayacak kadar açıktır. Bu enerji kori-
doru halklarımız ve devletlerimiz arasında 
güçlü bir barış ve dostluk koridorunun 
açılması anlamına da gelmektedir.

Ben işbirliğimizin ortaya çıkardığı bu 
enerji koridorunun küresel ölçekte her-
geçen gün dah fazla ihtiyaç duyduğumuz, 
doğalgaz kadar, akaryakıt kadar, elektrik 
kadar hayati önem taşıyan bir istikrar ve 
refah koridoru olarak görüyorum. Türkiye 
olarak, Doğu-Batı Enerji Koridorunun yanı 
sıra, Kuzey-Güney ekseni çerçevesinde-
ki işbirliğine de büyük önem veriyoruz. 
2010’lu yıllarda Karadeniz’e ulaşacak 
büyük hacimlerdeki Rus ve Kazak petrolü-
nün, Akdeniz üzerinden tüketici pazarları-
na taşınmasını sağlayacak Samsun-Ceyhan 
by-pass petrol boru hattı da en kısa zaman-
da inşa edilecektir. 

Proje için ilk aşamada bir Türk şirketi ile 
İtalya’nın önde gelen enerji şirketlerinden 
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birinin ortak lisans başvurusu kabul edil-
miştir. Kuzey Hazar bölgesi ve Rusya’da 
faaliyet gösteren diğer petrol şirketlerinin 
de projede yer almaları bizi memnun 
edecektir. Samsun-Ceyhan by-pass petrol 
boru hattı, Karadeniz’e ulaşacak petrolü 
en ekonomik ve çevre açısından en sürdü-
rülebilir biçimde Akdeniz’e aktaracaktır. 
Aynı zamanda Boğazlarımızı ve İstanbul’u 
tehdit eden tanker trafiğinin de kısmen 
hafifletilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, 
projenin hayata geçirilmesi için Hükümet 
olarak üzerimize düşen ne varsa yerine 
getirmeye hazırız.

Ayrıca, Rus doğal gazını Karadeniz’in altın-
dan Türkiye’ye ulaştıran Mavi Akım doğal 
gaz boru hattının Ankara’dan Ceyhan’a 
uzatılmasıyla, Kuzey-Güney ekseninde 
önemli bir enerji koridoru oluşturaca-
ğız. Rus doğal gazının Ceyhan üzerinden 
İsrail’e nakledilmesi de, yine üzerinde ça-
lıştığımız projeler arasındadır. Netice itiba-
rıyla, Ceyhan Terminalini her anlamda bir 
enerji ticaret merkezine dönüştürmeyi ön-
görüyoruz. Buraya bir petrol rafinerisi, bir 
LNG terminali kurmayı ve Ceyhan’ı petro-
kimya tesisleriyle donatmayı planlıyoruz. 

2010’lu yıllarda Irak, Azeri, Rus ve Kazak 
petrollerinin ulaşacağı Ceyhan terminali, 
yılın her günü, her ebatta tankere, farklı 
özelliklerdeki petrolü yükleyebilecek ka-
pasitede olacaktır. Bu herkes için büyük 
bir avantajdır. Güvenli bir bölgede bulu-
nan Terminalin bir enerji süpermarketine 
dönüştürülmesi, Avrupa’nın enerji arz 
güvenliği bakımından da son derece önem-
lidir.

Değerli konuklar…

Enerji stratejimizin bir diğer önemli unsu-
ru da, enerji kaynaklarımızı çeşitlendire-
rek hızla büyüyen ve sanayileşen ülkemi-
zin artan enerji ihtiyacını güvence altına 
almaktır. Bu amaçla hidro-enerji ile güneş, 
rüzgar gibi diğer yenilenebilir enerji kay-
naklarımızın yanı sıra yeni teknolojileri de 
kullanarak geniş kömür rezervlerimizden 
en etkin biçimde yararlanmayı düşünüyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl yüzde 9,5’luk rekor bir 
büyüme gerçekleştirdik. 

Bu büyüme doğal olarak enerji talebimizi 
de tetiklemiştir. Enerji tüketimimizin 20 
yıl içinde yüksek senaryoda toplam yüzde 
60 oranında artması bekleniyor. Bu ihti-
yacın karşılanabilmesi için büyük ölçekte 
yatırım gerekiyor. Bu nedenle, gerek yerli, 
gerekse uluslararası yatırıcımlar için uy-
gun piyasa koşullarını oluşturma yolunda 
önemli adımlar attık. Girişimcilere en ca-
zip yatırım fırsatlarını sunmanın gayreti 
içindeyiz. Yine, önümüzdeki dönemde 
ortaya çıkacak enerji talebini karşılayabil-
mek için nükleer enerjinin de gündemi-
mizde olduğunu vurgulamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Türkiye, petrol veya doğal-
gaz zengini bir ülke değildir. Bu nedenle, 
nükleer enerjiden mümkün olan en kısa 
zamanda yararlanarak enerji karmamızı 
daha sağlıklı hale getirmek istiyoruz. 2020 
yılına kadar üç nükleer enerji santrali 
kurarak, yaklaşık 5 bin Megavatlık bir ka-
pasite oluşturmayı planlıyoruz. Bu şekilde, 
enerji karmamız içinde bugün sıfır olan 
nükleer enerjinin payını % 6’ya çıkarmayı 
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hedefliyoruz. Bir yandan sözünü ettiğim 
çalışmaları yürütürken, bir yandan da 
enerji piyasasının serbestleştirilmesi ve bu 
alanda çağdaş bir mevzuat oluşturulması-
nın gayreti içindeyiz. 

Bu çalışmalar AB’ye katılım sürecimize 
de önemli katkılar sağlayacaktır. Enerji 
piyasasını serbestleştirerek daha şeffaf 
hale getirmemiz küresel yatırımcılar için 
de özendirici olacaktır. Enerji tüketimimiz 
yılda yüzde 6-7 oranında artış gösteriyor. 
2020 yılına kadar toplam ihtiyacımızı kar-
şılayabilmek için 100 milyar doların üze-
rinde bir yatırım gerekiyor. Bu yatırımları 
çeşitli finans modellerinden yararlanarak 
sizlerle birlikte gerçekleştirebiliriz. Ulusla-
rarası yatırımcılar için cazip bir pazar ha-
line gelen enerji piyasamıza gerekli ilgiyi 
göstereceğinize inanıyorum.

Değerli misafirler… 

Sonuç itibariyle, küresel enerji arz güven-
liği açısından üstlendiğimiz hayati rolün 
bilincindeyiz. Bu konuda üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine getirmekte karar-
lıyız. Enerji kaynaklarını birer işbirliği 
unsuru olarak görüyor, bu alanda uluslara-
rası diyalog ve işbirliğine önem veriyoruz. 
Gerek bölgemizde, gerekse dünyada barış, 
istikrar ve refaha katkıda bulunacak Bakü-
Tif lis-Ceyhan’ın benzer projelere örmek 
olacağına inanıyor, projenin gerçekleşti-
rilmesinde emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.

Az öncede söylediğim gibi bu koridordan 
taşınacak enerjinin şehirlerimiz kadar 
halklarımızın birbirlerine bakışlarını da 

aydınlatacağına, kalplerimizi ısıtacağına, 
dostluk bağlarımızın daha da derinleşti-
receğine inanıyorum. Bakü-Tiflis-Ceyhan 
boru hattının Türkiye, Azerbaycan, Gür-
cistan ve katılım anlaşmasını imzalayan 
Kazakistan için hayırlı olmasını, halkla-
rımızın güvenlik ve refahına katkıda bu-
lunmasını temenni ediyor, sizleri bir defa 
daha saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Ardahanlı-
lar... Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Böyle hayırlı bir tören vesilesiyle 
aranızda olmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum.

Bugün, Türkiye’nin her köşesinde olduğu 
gibi burada da, hizmet kalitesini artıracak, 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaya-

cak, hayat standartlarını yükseltecek çok 
önemli açılışlar gerçekleştiriyor, temel-
ler atıyoruz. Ardahan’a çağdaş konutlar, 
hastane, kütüphane, fabrika ve hizmet 
binaları kazandırmak üzere bir araya 
geldik. Burada yaşadığımız bu mutlu tab-
lo, Türkiye’nin bir ucundan öbür ucuna 
bütün şehirlerimizi saran büyük değişim 
rüzgarının en güzel örneklerinden biridir.

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Ardahan | 14 Temmuz 2006
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Üç buçuk yıl gibi kısa bir zaman önce 
umutlarını, hayallerini, geleceğini kaybet-
me tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye, 
bugün yaz güneşi gibi pırıl pırıl parlayan 
bir ülke haline gelmiştir. Bu aydınlıkla, bu 
heyecanla, bu değişim ruhuyla inşallah 
kısa zamanda, ülke olarak dünyanın da en 
parlak yıldızlarından biri haline geleceğiz. 
Bunu el ele, omuz omuza, birlikte düşüne-
rek, birlikte üreterek, adaletle paylaşarak, 
birbirimize muhabbetimizi, bağlılığımızı 
artırarak başaracağız. Günümüzün şartla-
rı, geleceğin dünyası neyi gerektiriyorsa, o 
ihtiyaçları karşılayarak, tek tek o hedefleri 
yakalayarak büyüyeceğiz.

Sevgili Ardahanlılar...

Geleceğimizi sadece yatırımla, sadece üre-
timle, sadece kalkınmayla değil, demok-
rasiyle, insan haklarıyla, adaletle ve barış 
kültürüyle inşa edeceğiz. İnsanı her şeyin 
temeli sayacağız: Bu ülkeyi insan onuru-
nu, demokratik katılımı, millet iradesini, 
özgürlükleri hiçe sayan gölge siyasetlerine 
asla teslim etmeyeceğiz. Türkiye’nin men-
faatlerinin, vatandaşlarımızın menfaatle-
rinden ayrı bir yerde, farklı bir istikamette 
olamayacağını aklımızdan çıkarmayaca-
ğız. Bunu anlamayanlara da sabırla anla-
tacağız.

Türkiye’nin son üç-üç buçuk yıl içinde 
ekonomide, siyasette, yönetim anlayışında 
ve daha pek çok alanda elde ettiği kazanım-
ları asla tehlikeye düşürmeyecek, aksine 
her gün biraz daha geliştirmenin arayışı 
içinde olacağız. Sınırlarımız dışında ne 
olup bittiğiyle de yakından ilgileneceğiz. 

Türkiye’nin dünyaya sağırlaşmasına, sa-
ğırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. 
Gençlerimizin önüne imkan koyacağız, 
umut koyacağız, hedef koyacağız. Bu ül-
kenin vaktinin, insanlarımızın enerjisinin 
miadını doldurmuş köhne tartışmalarla 
zayi edilmesine izin vermeyeceğiz. Millet 
olarak, mutlu ve müreffeh bir Türkiye için 
yönelmemiz gereken hedefleri konuşacak, 
bu hedefleri yakalamak için hep birlikte 
çaba sarf edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım...

Bu ülkenin insanlarından bugüne kadar 
pek çok şey esirgendi. İmkan olmadığı için 
değil, o imkanlar, o kaynaklar başkalarına 
peşkeş çekildiği için, başkaları tarafından 
sömürüldüğü, hortumlandığı için... Bu ül-
kenin okullarına yıllar önce bilgisayarlar 
gitmeliydi. Bu ülkenin hastaneleri yıllar 
önce bütün vatandaşlarımıza açılmalıydı. 
Şehirlerimizin yolları, alt yapıları, çağdaş 
konutları yıllar önce yapılmalıydı. Ama 
yapılmadı. Neden yapılmadı? Çünkü mil-
let iradesi siyasetin temel rotası olmadı, 
olamadı. Milletimizin değişim ihtiyacı, 
değişim arzusu, kendini değiştirecek zihin-
sel enerjiden yoksun anlayışların elinde 
akamete uğratıldı.

Ama milletimiz üç buçuk yıl önce değişim 
iradesini ortaya koymuş, Türkiye bu an-
layışlardan kurtularak yeni bir dönemin 
kapılarını aralamıştır. Türkiye artık bam-
başka bir ülkedir. Türkiye bugün, yeniden 
ayağa kalkmış, geçmişin ağırlıklarını üze-
rinden silkelemiş, tarihi adımlar atmış, yü-
zünü geleceğe çevirmiş dinamik, umutlu 
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bir ülkedir. Bugün bütün okullarımızda 
bilgisayar var, internet var, çocuklarımızın 
dünyaya açılan pencereleri var. Hiçbir in-
sanımız hastane kapılarından geri çevril-
miyor, sosyal güvencesi olmayanı da devlet 
sahipsiz bırakmıyor. Şehirlerimiz, hizmet-
teki eksiklikleri giderecek, vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerle, 
yatırımlarla adeta yeniden inşa ediliyor. 
Üretim artıyor, istikrar korunuyor, Türki-
ye önünü görebiliyor. Bunlar, Türkiye’nin 
yakaladığı büyük değişim dinamizminin 
semereleri. Bunlar, millet olarak el ele 
verdiğimizde neleri başarabildiğimizin en 
somut göstergeleri..

Değerli vatandaşlarım…

Elbette daha alınacak çok mesafe, yapıla-
cak çok iş var. İnşallah bütün insanlarımız 
Türkiye’yi saran bu değişim rüzgarının se-
rinliğini çok daha fazla hissetmeye başlaya-
cak. Aynı şevkle, aynı heyecanla Türkiye’yi 
muasır medeniyet seviyesinin ötelerine, 
yine hep birlikte taşıyacağız. İstikrarımızı, 
ekonomik ve sosyal kazanımlarımızı, gü-
ven ortamımızı, birbirimize bağlılığımızı 
koruyacak, gözümüzü hedef lerimizden 
ayırmadan ilerleyecek, bu hedefleri mutla-
ka yakalayacağız. Türkiye’nin hiçbir şehri, 
hiçbir insanı mahzun olmayacak.

Bakınız buradan Göle’ye geçeceğiz. Orada 
da bir lisemizin açılışını yapacak, yine Top-
lu Konut İdaremizin inşa ettiği konutların 
anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ede-
ceğiz. İşte bu güzel törenlerle; yaptığımız 
açılışlar, attığımız temellerle hedeflerimize 
biraz daha yaklaşıyor, geleceğin mutlu ve 

müreffeh Türkiye’sine doğru adım adım 
ilerliyoruz. Bugün burada açılışını yaptı-
ğımız hastanemizin, kütüphanemizin, İş-
kur hizmet binasının, anahtarlarını teslim 
ettiğimiz TOKİ konutlarının ve temelini 
attığımız tekstil fabrikasının Ardahan’a, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım, sevgili Göleliler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Böyle anlamlı, böyle hayırlı bir tören 
vesilesiyle aranızda olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum.

Bugün, Göle Eyüp Sabri Çarmıklı Lisesi’nin 
açılışını yapmak, Toplu Konut İdaremizin 

inşa ettiği konutların anahtarlarını teslim 
etmek üzere buradayız. Biz yola çıktığı-
mızda ‘Uzun ince bir yoldayız’ demiştik. 
Türkiye’nin her yerini, her karış toprağını 
kalkındırmadan, en ücra köyüne, en ücra 
mahallesine kadar hizmet götürmeden 
bu yol asla bitmeyecek. Bu nedenle, gerek 
ben, gerekse bakan arkadaşlarım, millet-

Eyüp Sabri Çarmıklı Lisesi 
Açılışı ve TOKİ Anahtar Teslim 

Töreni

Göle, Ardahan | 14 Temmuz 2006
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vekili arkadaşlarım imar seferberliğimizin 
semereleri olan bu törenlere koşarak geli-
yor, sizlerin sevincini paylaşmaktan büyük 
bir heyecan duyuyoruz.

Halkımızın dertlerini dinlemek, sıkıntıla-
rını gidermek, mutluluklarına ortak olmak 
üzere ülkemizin dört bir köşesini dolaşıyo-
ruz. Çünkü biz, Ankara’ya saplanıp kalmış 
bir iktidar değiliz. Çünkü biz bir bölgeyi, 
bir kesimi ihya edip, diğer bölgeleri, diğer 
kesimleri ihmal eden bir anlayışa sahip 
değiliz. Biz adalet değil, imtiyaz isteyenlere 
itibar etmiyoruz.

Biz diyoruz ki, birlikte çalışalım, birlikte 
üretelim, kaynaklarımızı en verimli şekil-
de kullanarak birlikte kalkınalım ve adalet-
le paylaşalım. Bu ülkenin imk anlarından 
fırsatlarından, her vatandaşımız eşit ve 
adil olarak yararlansın. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye her geçen gün biraz daha büyüyor. 
Yıllarca borç batağından kurtulamayan 
Türkiye’nin bütçesi artık fazla vermeye 
başladı. Üstelik bunu yatırım yaparak, 
hizmet üreterek, istihdam oluşturarak 
başardık. IMF ile bizden önce onlarca 
stand-by anlaşması yapılmıştı. İktidara 
geldiğimizde Türkiye’nin IMF’ye 24 milyar 
dolar borcu vardı. Biz bugün, yarısından 
fazlasını ödeyerek bu borcu 11 milyar do-
lara kadar indirdik. Göreve geldiğimizde 
Merkez Bankası’nın kasasında 26 milyar 
dolar vardı. Bugün, 56 milyar dolarlık bir 
rezerve sahibiz. Aradaki fark, iki kattan 
fazladır. Aradaki fark 30 milyar dolardır. 

Eğer, ‘böyle gelmiş böyle gider’ diyen, dev-
letin kaynaklarını imtiyazlı kimselere peş-
keş çeken bir iktidar olsaydık bu borçlar 
nasıl ödenirdi, nasıl azalırdı? Türkiye nasıl 
adalet üretir, nasıl kalkınırdı? 

Sevgili Göleliler…

Bakınız hükümet olarak, milletin yıllarını 
heba eden ekonomik ve siyasi krizlerin 
yaralarını sardık. Küçülen Türkiye’yi bü-
yüttük. Kimsenin zapt edemediği 40 yıllık 
enflasyon canavarının belini kırdık. Yük-
sek faiz kısır döngüsüne son verdik. Yatı-
rımcımızın, girişimcimizin önünü açtık, 
özel sektör eliyle ekonomimizi büyüttük. 
Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için, 
başta sağlık olmak üzere çeşitli alanlarda 
devrim niteliğinde reformlar gerçekleş-
tirdik. İstiyoruz ki, kimse aç ve açıkta 
kalmasın. İstiyoruz ki, çocuklarımız en 
iyi eğitimi alsın, her vatandaşımız sağlık 
hizmetine kolayca ulaşabilsin. İstiyoruz 
ki, yolu, suyu olamayan bir tek köyümüz 
kalmasın. Bunun için KÖYDES projesini 
hayata geçirdik. 

Milletimize daha fazla demokrasi, daha 
fazla hukuk, daha fazla imk an, daha çok 
hizmet sağlamak için çalışmaya devam 
ediyoruz, devam edeceğiz. Biliyoruz ki, 
milletin bizden talebi de budur. 

Değerli vatandaşlarım…

Her gittiğimiz yerde, milletimize yakışır 
konutların temellerini atıyor, anahtarları-
nı teslim ediyor, geleceğimizi inşa edecek 
tesisleri, fabrikaları, hizmet binalarını 
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şehirlerimize, Türkiye’ye kazandırıyoruz. 
İşte görüyorsunuz; daha birkaç saat önce 
Ardahan’da bir toplu açılış, temel atma ve 
anahtar teslim törenine katıldık. Şimdi 
Göle’de bir okulun açılışı ile Toplu Konut 
İdaremizin inşa ettiği 92 konutun anahtar 
teslim törenini gerçekleştiriyoruz. 

“Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi” 
programı kapsamında başlattığımız konut 
seferberliğimizin meyvelerini bir bir alı-
yoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
kent planlamalarını bütün şehirlerimizde 
gerçekleştiriyoruz. Bakınız, Ardahan’da 
bugüne kadar toplam yatırım maliyeti 10 
milyon YTL olan 288 konutun inşasını 
tamamladık. 2003–2006 arasında Türkiye 
genelinde, 81 il ve 199 ilçemizde toplam 
511 şantiyede, 195 bin 405 konuta ulaşıl-
mıştır. Bu, nüfusu 100 binin üzerinde tam 
8 tane şehir kurmak demektir. 

Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar bü-
yük, bu kadar kapsamlı bir konut sefer-
berliği başlatılmadı. Üstelik sadece konut 
yapmakla da kalmıyoruz. Sosyal donatılar 
kapsamında; toplam 5 bin 196 derslikli 
185 lise, ilköğretim ve anaokulu, 33 spor 
salonu, 33 kütüphane, 145 ticaret merkezi, 
7 hastane, 35 sağlık ocağı ve 123 ibadetha-
nenin ihalesini gerçekleştirdik. Bunların 
büyük kısmının yapımına da başlandı.

TARIMKÖY kapsamında 6 bin 500 konutu 
projelendirdik, 12 köyde bin 755 konutun 
inşaatını başlattık. Satışa sunduğumuz 
141 bin 746 konuttan, 121 bin 735’inde 
şu anda vatandaşlarımız huzur içinde otu-
ruyorlar. Bu uygulamalarla aynı zamanda, 

doğrudan ve dolaylı 700 bin insanımıza da 
istihdam sağlamış olduk.

Sevgili Göleliler…

Hükümet olarak, bizim görevimiz devletin 
sosyal sorumluluklarını eksiksiz yerine 
getirmektir. Vatandaşlarımızın hayat stan-
dartlarını, gençlerimizin, çocuklarımızın 
eğitim kalitesini yükseltmektir. Bu yüce 
sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek 
için gece gündüz demeden canla, başla ça-
lışıyoruz. Onun için alnımız ak, vicdanımız 
rahat olarak karşınıza çıkıyoruz. 

İtibarı zedelenmiş bir Türkiye devralmış-
tık; bugün uluslararası itibarı üst seviyele-
re çıkmış, dünyanın cazibe merkezi haline 
gelmiş saygın bir Türkiye var. Artık, günde-
mi belirlenen değil, gündemi belirleyen bir 
Türkiye var. Köyleriyle, beldeleriyle, ilçele-
riyle, şehirleriyle her geçen gün biraz daha 
kalkınan, büyüyen, gelişen bir Türkiye var. 
Özgürlük alanları genişleyen, rekabet şan-
sı artan bir Türkiye var.

Bu Türkiye milletin eseridir; sizin eseriniz-
dir. Bugün dünden daha iyi, yarın bugün-
den çok daha iyi olacak. Yarının Türkiye’si-
ni de yine sizlerle el ele, omuz omuza inşa 
edeceğiz. Attığımız her temelle, yaptığımız 
her törenle, başlattığımız her yeni projeyle 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine bir adım 
daha yaklaşıyoruz. Bugün burada açılışını 
yaptığımız Göle Eyüp Sabri Çarmıklı Lisesi 
ile anahtarlarını teslim ettiğimiz konut-
ların Göle’ye ve vatandaşlarımıza hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle selamlıyo-
rum. 
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Değerli vatandaşlarım… sevgili Artvinli-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bu hayırlı açılışları gerçekleş-
tirmek üzere aranızda olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

Sağlığın, eğitimin ve güvenliğin temel ön-
celiklerimiz arasında olduğunu her fırsat-
ta söylüyoruz. İşte bugün burada, Artvin’e 
sağlık ve eğitim alanında yeni hizmet bina-
ları kazandırıyor, şehrin nefes alabileceği 
kent ormanının açılışını yapıyoruz. Bunun 

gibi dün Ardahan’da, Göle’de açılışlar yap-
tık, temeller attık, yarın Iğdır’da, Ağrı’da 
yine açılışlar yapacak, temeller atacağız.

Türkiye’nin adım adım hedef lerine yü-
rüdüğü, güven ve istikrarın sağlandığı, 
umutların canlandığı bir dönemden 
geçiyoruz. Yakın geçmişte yaşadığımız 
sıkıntılardan, krizlerden üç buçuk yıl gibi 
kısa bir zamanda kurtulduk. Bu sıkıntı-
lardan kurtulmakla, krizlerin yaralarını 
sarmakla da kalmadık, şehir şehir, köy köy, 

Ortak Açılış Töreni

Artvin | 15 Temmuz 2006
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Türkiye’yi bir uçtan öbür uca saran bir kal-
kınma hamlesini, bir imar seferberliğini 
başlattık.

Bugün geldiğimiz nokta, gelecek hedefle-
rimize ulaşmamızın da en temel güven-
cesidir. Milletimiz nasıl bu kadar kısa bir 
zamanda umutsuzluklardan, çaresizlikler-
den, istikrarsızlıklardan silkinerek bugün-
lere geldiyse, inşallah çok daha güzel gün-
lere de aynı heyecanla, aynı kararlılıkla, 
aynı inançla ulaşacaktır. Güçlü ve müref-
feh bir Türkiye’nin sadece milletimiz için 
değil, bölgemiz ve dünya için de çok büyük 
kazançları olacaktır.

Dünya barışı ve insanlığın esenliği için mil-
letimizin tarihte olduğu gibi barış, hoşgörü 
ve dostluk sancağını yeniden kuvvetle 
dalgalandırması lazımdır. Bakınız bugün 
dünyanın birçok yerinde ülkeler ülkelerle, 
toplumlar toplumlarla, kültürler kültür-
lerle, inançlar inançlarla çatışma halinde-
dir. Halbuki bizim medeniyetimiz asırlar 
boyunca sayısız topluluğu, farklı kültür 
ve inançları bir arada dostça yaşatmayı 
başarmıştır.

Bugün savaşlarla kirlenen dünya, bu 
büyük medeniyet birikimine her zaman 
olduğundan çok daha fazla ihtiyaç duy-
maktadır. Yanı başımızda çatışmalar yaşa-
nıyor, bombalar patlıyor, masum insanlar 
öldürülüyor, sivillere kontrolsüzce, insaf-
sızca güç kullanılıyor. Bu acı tabloların ya-
şanmasının sebebi, bugün gücü ellerinde 
bulunduranların, bizim medeniyetimizin 
tarih boyunca ortaya koyduğu barış ve vic-
dan perspektifinden uzak olmalarıdır.

Hiçbir sebep, masum siviller üzerine bom-
balar yağdırmayı, insaf sınırlarını aşarak 
şehirleri tarumar etmeyi, haklı göstere-
mez. Bunu yapanlar ne dünya barışına, ne 
insanlığın esenliğine, ne de kendi güven-
liklerine hizmet ediyorlar. Aksine geleceği 
de karartacak düşmanlık tohumları eki-
yorlar.

Maalesef böyle durumlarda dünyada ba-
rıştan yana olanların sesi yeterince güçlü 
çıkmıyor. İşte bunun için de Türkiye’nin 
güçlü olması gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin 
gücü, barışın gücüdür, hoşgörünün gücü-
dür. Zira, barış ve hoşgörü bizim medeni-
yetimizin en temel, en köklü unsurudur.

Değerli vatandaşlarım…

Güçlü olmaktan ne anlıyoruz? Hükümet 
olarak son üç buçuk yılda ekonomik 
göstergelerden yansıyan güzel haberleri 
elbette çok önemsiyoruz. Bu göstergeler 
Türkiye’nin varlık zeminini güçlendiren 
göstergelerdir. Ama bizim daha çok önem-
sediğimiz bir şey var; o da bu ülkenin 
insanlarının gözlerindeki ışıltının, kalple-
rindeki umudun yeniden canlanmasıdır.

Her zaman ifade ediyorum; bizim siyaset 
sahnesinde bulunuşumuzun tek sebebi bu 
fedakar milletin, bu cefakar insanların yü-
zünün gülmesi, bahtının açılmasıdır. Bunu 
yapabildiğimiz oranda kendimizi mutlu 
hissediyoruz, içimiz serinliyor. Türkiye’nin 
bugün bulunduğu noktadan çok daha ileri 
seviyelerde olması gerektiği bir gerçektir. 
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Maalesef yıllar boyunca bu ülkeyi yöne-
tenlerin millete sağır, insanımızın dertle-
rine, sorunlarına ilgisiz, ciddiyetten uzak 
tavırları Türkiye’ye çok değerli yıllarını 
kaybettirmiştir. Şimdi bu manzara değişi-
yor. Çünkü milletin içinden gelen bir siyasi 
kadro yönetimdedir. Milletin sesi, demok-
ratik iradesi iş başındadır. Bu sinerjinin üç 
buçuk yıl gibi kısa bir zamanda karanlıkla-
rı nasıl aydınlıklara çevirdiğini, olmazları 
nasıl olur hale getirdiğini, düğümlerin na-
sıl kolaylıkla çözülmeye başlandığını hep 
birlikte görüyoruz, yaşıyoruz.

Sadece suiistimallerin, istismarların, hor-
tumların önünün alınması bile bu ülkeyi 
ayağa kaldıracak kaynakları harekete ge-
çirmek için yeterlidir. Doğru hedeflere, 
doğru bir yönetim anlayışıyla, milletimizle 
birlikte ilerledik, ilerliyoruz. Bu uzun yol-
da sizlerle birlikte azimle, inançla, heye-
canla yürüyoruz. Bakınız, devasa projeler 
tek tek hayata geçiyor. Adeta bir dev on 
yıllar süren uykusundan uyanıyor.

Bildiğiniz gibi bu hafta içinde tarihi bir 
projenin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’nın resmi açılış törenini ilgili ülke 
devlet adamlarıyla birlikte gerçekleştirdik. 
Bakü-Tiflis-Ceyhan, günlük 1 milyon varil, 
yıllık 50 milyon ton kapasiteyle dünya 
enerji arz güvenliğinin geliştirilmesine 
hayati bir rol oynayacak. Bunun devamı da 
var, devamı da ardından gelecek… Hayata 
geçirilecek yeni projelerle Türkiye, önü-
müzdeki dönemde dünyanın en önemli 
enerji koridorlarından biri olacak.

Dün bunlar sadece birer hayaldi, bugün 
tek tek gerçekleşiyor. Çünkü Türkiye büyü-
yor, güçleniyor, kalkınıyor. 

Sevgili Artvinliler…

Kalkınma heyecanı Türkiye’nin bütün 
şehirlerini sarmış, değişim rüzgarı artık 
her yerde esmeye başlamıştır. Açılışlara, 
temel atma törenlerine yetişemez hale 
geldik. Büyük bir hareketlilik, büyük bir 
canlanma yaşanıyor. Türkiye’nin batısın-
dan doğusuna, kuzeyinden güneyine bu 
hummalı çalışmalar sürdürülüyor. Ne 
için? Türkiye’nin kaybettiği zamanı geri 
kazanması için, insanımızın ihtiyaçlarının 
karşılanması, hayat standartlarının yüksel-
mesi için, şehirlerimizin geleceğe hazırlan-
ması için…

Bu ülke yeniden imar edilinceye kadar bu 
çalışmalar bütün hızıyla devam edecek, 
bu sessiz devrim mutlaka ama mutlaka 
tamamlanacak. Dün hırsıza, arsıza, hor-
tumcuya akan kaynaklar bu ülkenin insan-
larına, bu ülkenin şehirlerine, bu ülkenin 
geleceğine harcanacak. Bu gemi yelken-
lerini istikrarın, üretimin, kalkınmanın 
rüzgarlarıyla şişirerek yoluna devam ede-
cek, bu yatırımlar bizi geleceğin mutlu ve 
müreffeh sahiline taşıyacak.

Bu umutla sözlerime son veriyor, açılışını 
yaptığımız merkez devlet hastanesi ek bi-
nasının, Ardanuç devlet hastanesinin, kent 
ormanının, öğretmenevinin, lise, ilköğre-
tim okulu ve anaokullarımızın Artvin’e, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni edi-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… sevgili Ağrılılar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Ağrı şehrimizi yenileyecek, gelişti-
recek bir çok tesisin temellerini attığımız, 
açılışlarını yaptığımız bu güzel günde, 
böyle hayırlı bir tören vesilesiyle aranızda 
olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

İktidara gelirken, “Türkiye’nin kaynakla-
rını, Türkiye’ye kazandıracağız” demiştik. 
Bu sözümüzü yerine getirmek için dur-

madan dinlenmeden çalıştık. Çok şükür 
bugün emeklerimizin, gayretlerimizin kar-
şılığını da almaya başladık. Her gün farklı 
bir şehrimizde açılışlar yapıyor, temeller 
atıyor, pek çok hizmet binasını, yolu, oku-
lu, konutu, fabrikayı Türkiye’ye, insanımı-
za kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Bakınız, bugün 150 yataklı Ağrı Devlet 
Hastanesinin, Özel Ortadoğu Hastane-
sinin, Hükümet Konağının ve Belediye 

Toplu Açılış, Temel Atma ve 
TOKİ Anahtar Teslim Töreni

Ağrı | 16 Temmuz 2006
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Hizmet binasının açılışını yapıyoruz. Poli-
sevini yeniliyoruz. Toplu Konut İdaremi-
zin öncülüğünde inşa edilen 234 konutun 
anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. 
Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe ha-
zırlayacak çok değerli okulları hizmete açı-
yor, bir kısmının da temellerini atıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün, birkaç saat önce, Iğdırlılara verdi-
ğim bir büyük müjdeyi, önemli bir projeyi 
burada sizlere de açıklamak istiyorum. Ta-
rım Et Sözleşmeli Besicilik Projesi. Projeyle 
tarım ve hayvancılık yeniden ayağa kalkı-
yor. Bu alanda büyük bir dönüşüme öncü-
lük ediyoruz. 28 vilayetimizde Hayvancı-
lığa büyük bir destek veriyoruz. Hükümet 
olarak, önce Tarım Kanununu çıkardık. 
Buna göre yeni havzalar belirledik. 

Bu havzalardan biri de Doğu ve Güney-
doğu havzası. Biliyorsunuz, Et ve Balık 
Kurumu’nu Özelleştirme kapsamından 
çıkarmıştık. Şimdi Tarım Et Sözleşmeli 
Besicilik projesiyle Et ve balık Kurumunu 
yeniden, bölgenin can damarı haline ge-
tiriyoruz. Projeyle, bundan sonra Et-Balık 
Kurumu, Ziraat Bankası ve Tarım-Kredi 
Kooperatif leri yanınızda olacak. Üretici, 
Tarım-Kredi Kooperatifine üye olarak 
büyük baş hayvan kredisi alabilecek. 6 ay 
beslediği hayvanı Et ve Balık Kurumuna 
satacak.

Değerli vatandaşlarım…

Tarım Et Sözleşmeli Besicilik projesiyle 
Ağrılı kardeşim kendi işinin sahibi olacak. 

Bakınız, sanayide bir kişiyi istihdam etmek 
için 60 bin YTL’lik, yani 60 milyar liralık 
yatırım yapmamız gerekiyor. Ama bu pro-
jeyle sadece 3 bin YTL, yani 3 milyar lira ile 
bir kişiye iş sağlayabiliyoruz. Böylece Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yıllık 
ortalama 6 bin besiciye iş imkanı doğacak.

Projeyle hem hayvanı temin ediyoruz, hem 
de alım garantisi veriyoruz. Çalışmak iste-
yene, üretmek isteyene her türlü desteği 
sağlamış oluyoruz. Binlerce ailenin ekono-
mik sorununu çözme yolunda önemli bir 
adım atıyoruz. AB standartlarında üretim 
yapmamızı sağlayacak olan proje, bölgesel 
gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılma-
sında da önemli bir rol oynayacak.

Sevgili Ağrılılar…

İnsanlarımızın bir kesimini, ülkemizin 
bazı bölgelerini ihya edip, diğer bölgeleri, 
diğer kesimleri ihmal eden anlayışların 
geçmişte nelere mal olduğunu, Türkiye’yi 
nerelere sürüklediğini çok iyi biliyoruz. 
Bu nedenle, bir yandan bölgeler ve in-
sanlar arasındaki eşitsizlikleri ortadan 
kaldırmak, temel altyapı hizmetlerini 
Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar ulaş-
tırmak için çalışıyor, bir yandan da dünya 
çapındaki önemli projelere imza atıyoruz.

Bildiğiniz gibi bu hafta içinde tarihi bir 
gün yaşadık; Bakü-Tif lis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı’nın açılışını yaptık. Günlük 1 
milyon varil, yıllık 50 milyon ton kapa-
sitesiyle dünya enerji arz güvenliği bakı-
mından son derece önemli olan bir projeyi 
hayata geçirdik. Böylece yirmi yıllık bir 
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hayal gerçeğe dönüşmüş oldu. Yine geçen 
yıl 17 Kasım’da da Mavi Akım Projesi’ni 
gerçekleştirmenin sevincini, heyecanını 
yaşamıştık. İnşallah devamı da gelecek…

Türkiye’yi dünyanın en önemli enerji ko-
ridorlarından biri haline getireceğiz. Tıpkı 
40 yıllık Avrupa Birliği sürecimizde tam 
üyelik için müzakere tarihi aldığımız gibi. 
Tıpkı 40 yıllık enflasyon kabusuna son ver-
diğimiz gibi. Bakınız, Türkiye’nin yıllardır 
açık veren bütçesi artık fazla vermeye baş-
ladı. Ekonomimiz son üç buçuk yıldır dur-
madan büyüyor. Uluslararası itibarımız 
tarihimizin en üst seviyelerinde. Üretiyor, 
ürettiğimizi dünyaya pazarlıyor, küresel 
bir aktör olma yolunda kararlı adımlarla 
ilerliyoruz. Türkiye’nin zengin imkan ve 
kaynaklarını harekete geçiriyor, yeniden 
ülkemize, insanımıza kazandırıyoruz.

Bugün artık dünden çok daha iyi bir nok-
tadayız. Artık Türkiye’nin yıldızı parlı-
yor… Koşumuz devam ediyor. Yollardayız. 
Aşkla, coşkuyla, nefes nefese… Vatanın 
her karış toprağına… Laf etmeye değil, ter 
dökmeye, iş yapmaya… İşte Samsun’un yıl-
dızı parlıyor, Adana’nın yıldızı parlıyor… 
Ardahan’ın, Artvin’in, Iğdır’ın yıldızı par-
lıyor… 

Alnı ak, yüreği aydınlık kardeşlerim, işte 
Ağrı’nın yıldızı parlıyor… Gerçekleştirdiği-
miz projelerle, attığımız temeller, yaptığı-
mız açılışlarla hedeflerimizi bir bir yakalı-
yor, sizlerle birlikte yeni ufuklara, çok daha 
ileri hedeflere, aynı umutla, aynı azimle, 
aynı heyecanla koşmaya devam ediyoruz. 
Yine böyle güzel bir günde, yeni açılışlar 

için Ağrı’da buluşmak üzere sizlere veda 
ederken, açılışlarını yaptığımız okulların, 
hastanelerin, hizmet binalarının, duble yo-
lun; anahtarlarını teslim ettiğimiz konutla-
rın; temellerini attığımız okulların Ağrı’ya, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… sevgili Iğdırlılar… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Bugün, serhat şehrimiz Iğdır’ın ge-
leceğine yön verecek tesislerin açılışlarını 
yapmak, toplu konutların temellerini at-
mak için buradayız. Bu vesileyle aranızda 
olmaktan, bu sevinci sizlerle paylaşmak-
tan son derece büyük bir heyecan duyuyo-
rum. 

Türkiye’nin geleceğini inşa etmek için, 
sizlerle birlikte başlattığımız büyük sefer-
berliğin sonuçlarını, bugün burada olduğu 
gibi Türkiye’nin her yerinde bir bir alıyo-
ruz. Önceki gün Ardahan’da, Göle’de, dün 
Artvin’de açılışlar yaptık, temeller attık. 
Buradan Ağrı’ya geçeceğiz. Orada da yine 
açılışlar yapacak, temeller atacağız. Ülke-
mizin dört bir yanında, her gün okullar, 

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Iğdır | 16 Temmuz 2006
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hastaneler, hizmet binaları, yollar açılıyor, 
Türkiye bir baştan bir başa yeniden imar 
ediliyor.

Sevgili Iğdırlılar…

Sürekli yeni işler yapmanın, yeni projeler 
geliştirmenin, bütün sorunları hızla çöz-
menin gayreti içindeyiz. Çünkü biz milleti-
mize, sizlere hizmet için yola çıktık. Hatır-
layın… Enflasyonun, faizlerin zirve yaptığı, 
ekonomik kalkınmanın sıfırlandığı, hatta 
eksilere düştüğü, paramızın değerinin 
dibe vurduğu, vatandaşlarımızın hasta-
nelerde rehin kaldığı, yatırımcının önünü 
göremediği, iş yerlerinin bir bir kapandığı, 
gençlerimizin yarınlardan umudunu kesti-
ği dönemlerden geçtik.

Bakınız, ne o karanlık günler, ne de bugün 
yaşadığımız umutlu tablo, Türkiye için bir 
hayali, bir projesi olmayanlara, hiçbir şey 
ifade etmedi, etmiyor. Ancak yüce milleti-
miz Türkiye için ne hayali, ne de sevdası 
olan bu insanlara hep gereken cevabı verdi. 
Sizlerle el ele, gönül gönüle doğru bildiği-
miz yolda yürüdük, yürüyoruz, yürümeye 
devam edeceğiz.

Değerli vatandaşlarım…

Bu bölgenin, daha doğrusu Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgelerinin bizim için 
özel bir önemi olduğunu her vesileyle ifade 
ediyoruz. Ki bu yönde bölgenin geri kal-
mışlığını ortadan kaldıracak birçok projeyi 
hayata geçirdik. Bölge için büyük bir deği-
şim hamlesi başlattık. Özellikle tarım ve 
hayvancılıkta köklü reformlar gerçekleşti-

riyoruz. Uygulamaya koyacağımız Tarım 
Et Sözleşmeli Besicilik Projesi’yle bölgede 
tarım ve hayvancılık AB standartlarına uy-
gun bir biçimde geliştirilecek. Böylece böl-
ge ekonomisi canlanacak, işsizlik sorunu 
da büyük ölçüde çözülecek. En önemlisi de 
insanımız kendi işinin sahibi olacak.

Sevgili Iğdırlılar…

Altyapı yatırımlarına da hız kesmeden 
devam ediyoruz. İşte bugün burada, yeni 
yolların, okulların, İl Emniyet Müdürlüğü 
Hizmet binasının ve 150 yataklı devlet 
hastanemizin açılışını yapıyoruz. Toplam 
yatırım bedeli 16 milyon YTL’yi bulan; 288 
konut ile ilköğretim okulu, ticaret merkezi 
ve camiden oluşan toplu konut projesinin 
de temellerini atıyoruz. Ayrıca, 96 konut 
proje ve ihale aşamasındadır. Böylece, 
Toplu Konut İdaremiz tarafından Iğdır’da 
toplam 384 yeni konut ile 1 yeni okul daha 
yapılmış olacak. İnşallah, bu evler de en 
kısa zamanda tamamlanarak hak sahiple-
rine teslim edilecek.

Hep söylüyorum; biz temel atma törenle-
rinden çok açılışlara katılıyoruz. Zira Tür-
kiye artık, sadece temeli atılmış projeler 
ülkesi değildir. Türkiye artık, projelerin 
üretilip sonra da rafa kaldırıldığı projeler 
çöplüğü değildir. Bugün Türkiye’de, yap-
tığı işin arkasında duran, temelini attığı 
projeleri takip eden, bunların açılışlarını 
gerçekleştiren ehil bir yönetim, milletiyle 
bütünleşmiş bir iktidar var. Başlattığımız 
projeleri büyük bir süratle tamamlıyoruz. 
Türkiye artık, borçları giderek azalan, yatı-
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rımları hızla artan, geleceğe güvenle bakan 
bir ülkedir. 

Bildiğiniz gibi, birkaç gün önce Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın açılışını 
yaptık. Böylece tarihi bir proje hayata 
geçmiş, yirmi yıllık bir hayal gerçekleşmiş 
oldu. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı 
dünya enerji arz güvenliği bakımından son 
derece önemli bir proje. Günlük 1 milyon 
varil, yıllık 50 milyon ton kapasiteye sahip. 
Geçtiğimiz Kasım ayında da Mavi Akım 
Projesi’ni hayata geçirmiştik. İnşallah bu 
projelere yenileri de eklenecek, Türkiye 
dünyanın en önemli enerji koridorların-
dan biri haline gelecektir.

Sevgili Iğdırlılar…

Hükümet olarak, israfla, yolsuzlukla, suisti-
mallerle sonuna kadar savaşıyor, üretimin, 
yatırımın, istihdamın önünü açmak için 
de var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye’nin 
imk an ve kaynaklarını en verimli şekilde 
değerlendirerek milletimizin hizmetine 
sunmanın gayreti içindeyiz. Ülkemizin, 
insanımızın önceliklerini biliyoruz. Ekono-
mide, sağlıkta, hukukta, eğitimde önemli 
mesafeler aldık. Ancak, Türkiye’yi gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkarmadıkça, insanımı-
zı en ileri standartlara kavuşturmadıkça 
yaptıklarımızı asla yeterli görmeyeceğiz. 
Bunun için bütün gücümüzle, durmadan 
dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. 
Üreterek kalkınacak, adaletle paylaşacağız. 
Buna inanıyoruz, bunun için yeterli gücü-
müz var. Çünkü sizler varsınız. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün, Iğdır’a çok önemli tesisler kazan-
dırıyoruz. Bunun sevincini sizlerle pay-
laşmaktan son derece büyük bir heyecan 
duyduğumu bir kere daha gönülden ifade 
etmek istiyorum. Bu duygularla sözlerime 
son verirken, açılışını yaptığımız duble 
yolun, okulların, devlet hastanesinin, 
emniyet müdürlüğü hizmet binasının ve 
temelini attığımız toplu konutların Iğdır’a, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.
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Sayın Başbakan… değerli misafirler… 
Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. 
Bugün burada, Lefkoşe-Güzelyurt duble 
yolunun 1. etabının açılışını yapıyor, 2. 
etabının da temelini atıyoruz. Böyle hayırlı 
bir vesileyle aranızda olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyorum.

KKTC’nin siyasi, ekonomik ve sosyal ya-
pısını güçlendirmek için gerekli bütün 
destekleri sağlıyoruz, sağlamaya da devam 

edeceğiz. Kıbrıs’ta çözümün de, barışın da, 
istikrar ve huzurun da temelinde Kuzey 
Kıbrıs’ın kalkınması, Kıbrıs Türk’ünün re-
fah seviyesinin yükseltilmesi yatmaktadır. 
Onun için, altyapı çalışmalarına büyük 
önem veriyoruz. 

Bakınız, Lefkoşe-Güzelyurt duble yolu, 
Kuzey Kıbrıs’ta hayata geçirilen yol proje-
lerinin en büyüklerinden biridir. Hükümet 
olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

Lefkoşe-Güzelyurt Yolu Açılış 
ve Temel Atma Töreni

Kıbrıs | 21 Temmuz 2006
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ti’ndeki karayolu yatırımlarını iki koldan 
destekliyoruz. Bir yandan kapsamlı yol 
projelerini Karayolları Genel Müdürlüğü-
müz eliyle yapıyor, bir yandan da KKTC 
Karayolları Dairesince gerçekleştirilen 
çalışmalara finansman desteği veriyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 
hazırladığı Karayolu Master Planı kap-
samındaki yol yapım çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyoruz. 145 kilometre 
olarak planlanan duble yolların 88 kilo-
metresi; 365 kilometre olarak planlanan 
1. ve 2. sınıf yolların ise 287 kilometresi 
tamamlandı. Yatırım programlarımızı, 
KKTC Hükümetiyle işbirliği içerisinde, yü-
rütüyoruz. Yeni projelerle, yeni yatırımlar-
la kuzey Kıbrıs’ın kalkınma seferberliğini 
desteklemeye devam edeceğiz. 1. etabının 
açılışını, 2. etabının temelini attığımız 
Lefkoşe-Güzelyurt duble yolunun hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli kardeşlerim… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum.

Bugün, Türkiye’nin en büyük projelerin-
den birinin temelini atmanın haklı guru-
runu hep birlikte yaşıyoruz. Neredeyse 50 
yıldır üzerinde konuşulan, ama bir türlü 
proje safhasından eylem safhasına taşı-
namayan Ilısu Barajı’nı hayata geçirmek 
için, nihayet bugün önemli bir adım atıyo-
ruz. İnşallah Ilısu Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali, önümüzdeki 7 yıl içinde, tamam-
lanacak ve 2013 yılında hizmete girecek. 

Böylece Ilısu, Türkiye’nin ikinci büyük 
barajı olacak.

Dördüncü büyük elektrik üretme potan-
siyeline sahip olacak bu barajımız için, 1 
milyar 200 milyon euro dış kredi temin 
edilmiştir. İktidara gelirken Türkiye’yi 
bir enerji koridoru haline getireceğimizi 
söylemiştik. Ortaya koyduğumuz hedefleri 
bir bir gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. 
Elbette biz, enerji konusunda Türkiye’nin 
potansiyelinin bugün gelinen noktayla 
sınırlı olmadığını, çok daha büyük bir po-

Ilısu Barajı Temel Atma Töreni

Mardin | 05 Ağustos 2006
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tansiyele sahip olduğumuzu gayet iyi bili-
yoruz. Onun için gelecek projeksiyonumu-
zu, ülkemizin bütün imkan ve kaynaklarını 
harekete geçirmek üzerine kuruyoruz. 

Değerli katılımcılar…

Yüksek siyaset, büyük siyaset geleceği 
görmek ve ona göre planlamalar yapmak-
tır. Bakınız, bizim iktidarımız her alanda 
Türkiye’nin enerjisini, birikimini, gücünü 
ortaya çıkaran bir iktidar olmuştur. Bu 
ülkenin gücüne güç katmıştır. Günü birlik 
siyasetlerle, popülist politikalarla Türkiye 
çok zaman ve enerji kaybetti. Daha önce-
leri de temeller atıldı, görkemli törenler 
yapıldı ama, arkası gelmedi. Artık bu ülke, 
temelleri atıldıktan sonra yarım kalmış, 
hayata geçmemiş projeler çöplüğü değildir.

Artık Türkiye, bütün gücünü, bütün enerji-
sini bir daha asla dağıtmamak, heba etme-
mek üzere bir araya toplamıştır. Bu gücü 
toplayan, bu ülke için, bu millet için bu 
gücü harekete geçiren siyasi iradenin bi-
zim temsil ettiğimiz irade olduğunu bugün 
herkes görüyor, biliyor. Bu irade, bölgesel 
gelişmişlik farkları başta olmak üzere Tür-
kiye’deki bütün adaletsizlikleri ortadan 
kaldırma azmindedir. Yıllardır konuşulan 
ama, kağıt üzerinde kalan dev projeler bi-
zim dönemimizde hayata geçmiştir. 

İşte, Rusya ve İtalya Devlet Başkanlarıyla 
birlikte Samsun’da açılışını yaptığımız 
Mavi Akım Projesi. İşte, Gürcistan ve 
Azerbaycan başta olmak üzere pek çok 
dünya lideriyle, devlet adamıyla Ceyhan’da 
açılışını yaptığımız Bakü- Tif lis-Ceyhan 

Projesi. İşte hem kendi enerjisini ortaya 
çıkaran, hem de enerji koridoru haline ge-
len Türkiye. Şimdi hedefimizde Avrupa’yı 
Türkiye’ye bağlayacak Nabucco projesi var. 
2007 başlarında Türkiye-Yunanistan-İtal-
ya doğal gaz Boru Hattı Projesi ve 2011’de 
de Nabucco doğal gaz projesini tamamla-
mış olmayı ümit ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim… 

3.5 yıldır elektrik fiyatını artırmadığımız 
gibi belli oranda indirimler de yaptık. 
Geçen zaman içerisinde küçük de olsa 
gerçekleşen enflasyonu da elektrik fiya-
tına yansıtmadık. Hem halkımızın rahat 
kullanımı, hem de sanayicimizin rekabet 
gücünü kaybetmemesi için bu durumu 
muhafaza edeceğiz. Bakınız, bizden önce 
sadece 9 ilimizde doğal gaz kullanılıyordu. 
Hükümet olarak biz, üç buçuk yılda 31 ili-
mizi doğalgaza kavuşturduk. 2007 sonuna 
kadar 28 ilimiz daha doğal gaza ve temiz 
havaya kavuşacak. Yani bizden önce sadece 
9 ilimiz doğalgaza sahipken, AK Partinin 
beş yıllık iktidarı sonunda bu sayı 68’e 
çıkacak. 

Doğal gazın elektrik üretiminde değil 
ısınma ve sanayi amaçlı kullanımını 
özendirmeyi de temel bir politika olarak 
belirledik. Bugün Ilısu Barajı’nın temeli-
ni atıyor oluşumuz da bu politikamızın 
gereğidir. Zira biz, Türkiye’nin kaynak ve 
imkanlarının Türkiye’ye yeterli olduğunu 
her fırsatta söylüyoruz. Türkiye, kaynak 
ve imkanlarını harekete geçiren bu sağ-
lam siyasi iradeyle bugün her alanda hızla 
ilerliyor, kalkınıyor. Bu kalkınmayı, bu 
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ilerlemeyi durdurmak isteyenler asla, ama 
asla muvaffak olamayacaklardır. Türkiye, 
demokrasiyle büyüyüp güçlenecek, adalet-
le kalkınarak daha huzurlu, daha istikrarlı, 
daha müreffeh bir ülke haline gelecektir.

Bu yolda asla geri adım atmayacaktır. Ba-
kınız, yaklaşık 4 yılda, ekonomimiz çok 
önemli atılımlar gerçekleştirdi. 2003 yı-
lında Gayri Safi Milli Hasılamız yüzde 5.9 
oranında büyüdü. 2004 yılında yüzde 9.9 
oranında büyüdük. 2005 yılında yüzde 7.6. 
2006 yılında da ekonomimiz büyümeye, 
Türkiye kalkınmaya devam ediyor. İnşal-
lah yılsonu hedefimiz olan yüzde 5’i bu 
sene de yakalayacağız. Türkiye ekonomisi, 
dikkat ediniz, daha önce böyle bir büyüme 
sürecini hiç yaşamadı. Bugün Türkiye’de, 
tam 17 çeyrektir üst üste büyüyen bir eko-
nomi var. Geçmişin büyüme oranlarına 
bakın, bir yıl büyüyen ekonominin, ertesi 
yıl küçüldüğünü, tam bir istikrarsızlık ya-
şandığını göreceksiniz. Bugün ise ekonomi 
istikrara, güvene, en önemlisi de sürdü-
rülebilir bir büyüme ortamına kavuşmuş 
durumdadır.

Değerli arkadaşlarım…

Ekonominin bu oranlarda büyümesi, eko-
nomiyi besleyen damarların, ekonominin 
ana sektörlerinin dinamizmini bütün 
açıklığıyla ortaya koyuyor. Enf lasyonla 
yürüttüğümüz mücadeleye rağmen işsizlik 
oranları da artmıyor. Bugün Türkiye’de 
üretim artıyor, ihracat artıyor, kapasite 
kullanım oranları artıyor, verimlilik artı-
yor. Bu durumda, tabii ki Türkiye’nin ener-
ji ihtiyacı da artıyor. Eğer biz bu ihtiyacı 

karşılayamazsak, kalkınmayı, büyümeyi, 
gelecek nesiller için de sürdürülebilir hale 
getiremezsek tarihi bir hata yapmış oluruz.

İşte bunun için, ülkemizin geleceği demek 
olan enerji politikalarımıza özel bir önem 
veriyoruz. İşte bunun için, yeni enerji kay-
naklarına, ucuz enerjiye, yaygın enerjiye 
özel bir ihtimam gösteriyoruz. İşvereni-
miz, sanayicimiz atılım yapacak, daha faz-
la üretecek, daha fazla mal satacak, daha 
fazla ihracat yapacak… Bunu yaparken de 
daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacak. Eğer 
biz bunu sağlayamazsak, sanayicimizin 
enerji ihtiyacını karşılayamazsak, işte 
orada makineler durur, üretim durur, istih-
dam durur. İşte o zaman bu yakaladığımız 
büyüme ortamı da tersine döner, bütün 
kazanımlarımızı kaybetmeye başlarız. 

Bakınız biz, enerji üretimi konusunda sa-
hip olduğumuz potansiyelin sadece üçte 
birini kullanabiliyoruz. Türkiye bu konuda 
yeterince vakit kaybetmiştir. Açık söylüyo-
rum, bir gün bile gecikmeye artık taham-
mülümüz kalmamıştır. 2003-2005 yılları 
arasında, üç yılda, sadece enerji amaçlı 
8 tesisi hizmete açtık. Buralardan yıllık 
1 milyar 440 milyon kilovat saat elektrik 
elde ettik ve bunu kullanıma sunduk. 
Bunlar hiç de azımsanacak rakamlar değil-
dir. Bugün temelini attığımız Ilısu Barajı 
tamamlandığında, yıllık 3 milyar 833 mil-
yon kilovat saat enerjiyi de yine kullanıma 
sunmuş olacağız.

Bununla da kalmayacağız. Ucuz enerji 
üretimi, yaygın, verimli ve etkin enerji 
kullanımı için de çalışmalarımız yoğun şe-
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kilde devam edecek. Biliyorsunuz, birçok 
alanda olduğu gibi, enerji alanında da özel 
sektörü teşvik ettik. Bu amaçla mevzuatta 
düzenlemeler yaptık. Yine özelleştirme ça-
lışmalarımız da devam ediyor. Biraz önce 
söyledim bir kez daha altını çizmek istiyo-
rum: Bakınız, biz, üç buçuk yıldır elektriğe 
zam yapmadık. Buna rağmen herhangi bir 
görev zararı da meydana gelmedi. Kamu 
İktisadi Teşekküllerine bakın, yıllardır 
zarar eden enerji kuruluşları, üç buçuk yıl 
içinde kâra geçmiş durumda. Enerji sek-
töründeki KİT’leri 2.3 katrilyon TL borçla 
devralmışız. Üç buçuk yılda bunların 3.6 
katrilyon TL dış borcunu ödemişiz, 1.1 kat-
rilyon TL vergi ödemişiz.

Bununla kalmamış, bir de yeni yatırımlar 
yapmışız. Ve bunu, elektriğe zam yapma-
dan gerçekleştirmişiz. Demek ki dürüst 
davranınca, israftan, hırsızlıktan, yolsuz-
luktan uzak durunca, hortumları kesince 
oluyor.

Değerli arkadaşlarım…

Bakınız bugün burada, son derecede 
önemli bir yatırımın temellerini atıyoruz. 
Yine Türkiye için hayati derecede önemli 
olan bir başka konu da, buradaki tarihi ve 
kültürel mirasımızdır. Biz, kültürel mira-
sın parayla, pulla ölçülemeyeceğini en iyi 
bilenlerdeniz. Eğer kültürel mirasınıza, 
kimliğinize sahip çıkmıyorsanız, hiçbir 
değer üretemezsiniz. Burada ise farklı bir 
durum var. Bu durumu istismar etmek 
isteyenler, buradan kendilerine rol çıkar-
mak isteyenler var. Tarihi ve kültürel miras 
konusunda herkesin hassasiyet göstermesi 

bizi sadece memnun eder ama asıl mesele-
nin bu olmadığı gayet açıktır.

Bu konuya büyük bir hassasiyetle yaklaş-
tığımızı herkes bilmelidir. Biz, bin yılların 
birikimini günümüze taşıyan bu paha 
biçilmez eserleri asla heba edecek değiliz. 
Bakınız, bir tarafta artan bir enerji ihtiyacı, 
Türkiye’nin aydınlık geleceği var, diğer ta-
rafta tarih var, kültür var, insanlığın ortak 
mirası var. Bunu bir şekilde uzlaştırmak, 
barıştırmak, ortak bir çözüm bulmak zo-
rundayız. Hiçbirini diğeri için feda etmek 
söz konusu olamaz.

Bu nedenle, Proje için temin edilen dış kre-
dinin 25 milyon eurosunu, Hasankeyf ’in 
tarihi ve kültürel varlıklarının korunması 
ve kurtarılmasına kullanıyoruz. Yine yak-
laşık 53 milyon dolarlık bir bütçeyi de bu 
işe ayırıyoruz. Bu konuda da projelerimiz 
hazır. Tarihi eserlerin korunması, kurta-
rılması, aynı şekilde yakın bölgelere taşın-
ması da bu süreç içinde gerçekleştirilmiş 
olacak. Elbette baraj tamamlandığında, 
tabii güzelliğiyle, tarihi ve kültürel değerle-
riyle bu yöre çok değişmiş, tam anlamıyla 
bir turizm merkezi haline gelmiş olacaktır.

Bölgeye ve bölge halkına pek çok bakım-
dan önemli kazanımlar getirecek bu büyük 
projeye emeği geçen herkese, işçisinden 
mühendisine, bürokratından politikacısı-
na kadar her kademedeki arkadaşıma ül-
kem adına, milletim adına teşekkür edi-
yorum. Temelini attığımız Ilısu Barajı ve 
Hidroelektrik santralinin ülkemize, mille-
timize hayırlı olmasını diliyor, sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Balıkesirliler, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum.

Türkiye’yi, uzun yıllar boyunca yaşadığı 
darboğazdan, sıkıntılardan kurtarmak; 
müreffeh günlere hazırlamak için var gü-
cümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Mil-
letimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine 
getiriyoruz. Türkiye’yi yeniden ufku açık, 
önü açık dinamik bir ülke haline getiriyo-
ruz. Yapısal değişim için gereken adımları 
kararlılıkla atarak ekonominin temellerini 

güçlendiriyor, zeminini sağlamlaştırıyo-
ruz.

Bu sağlam zemin üzerinde geleceğin 
mutlu ve müreffeh Türkiye’si yükseliyor. 
Bundan birkaç sene önce hayal bile edi-
lemeyen devasa projeler hayata geçiyor, 
imkansız denen reformlar gerçekleşiyor. 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine adım 
adım yaklaşıyoruz. Çok şükür kriz günleri 
geride kaldı; kalıcı ve sürdürülebilir bir 
kalkınma dönemine girdik. Bütün bunları 

Toplu Açılış Töreni

Balıkesir | 04 Eylül 2006
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hep birlikte gerçekleştirdik ve bugün dün-
le kıyaslanamayacak bir noktaya geldik.

İnşallah yarın çok daha ileri hedefleri, yine 
el ele, omuz omuza yakalayacağız. Buna 
inanıyor, milletimizin, ülkemizin potansi-
yeline güveniyoruz. Geçen zaman içinde 
bu ülkenin ortak bir enerjiyle, güçlü bir si-
nerjiyle neleri başarabildiğine hep birlikte 
şahit olduk. Son dört yılda bütün zorluk-
ları aşarak istikrarlı bir büyüme sürecine 
girdik. Ekonomide Cumhuriyet tarihinin 
rekorlarını geride bırakan çok büyük iyi-
leşmeler sağladık. Büyüme oranlarında, 
enflasyonda, milli gelirde, ihracatta, tu-
rizmde ve daha birçok alanda dün hayal 
bile edilemeyen başarılar yakaladık. Baş-
lattığımız imar seferberliğiyle Türkiye’nin 
çehresini değiştirdik.

Değerli vatandaşlarım…

Köylerimizi, mahallelerimizi, ilçelerimi-
zi, şehirlerimizi, bir uçtan bir uca bütün 
Türkiye’yi yeniden imar ediyoruz. Kentsel 
dönüşüm projeleri ile şehirlerimiz yeniden 
yaşanabilir hale geliyor. Konut projeleri-
miz de aynı hızla devam ediyor. İnşallah bu 
yıl sonuna kadar toplam 100 bin konutun 
inşaatını bitirmiş, bu konutları hak sahip-
lerine teslim etmiş olacağız. 2003-2006 
yılları arasında, 81 vilayet, 201 ilçede, 
toplam 521 şantiyede, 197 bin 979 konut 
uygulaması başlattık. Bu, her biri 100 bin 
nüfusu aşan 10 tane şehir inşa etmek anla-
mına geliyor. 

TOKİ eliyle yaptığımız bu konutlar, hü-
kümet olarak, devletin sosyal yönünü 

vatandaşımıza en iyi şekilde yansıttığımız 
uygulamalardan yalnızca biridir. Yine bu 
anlayışla, alt gelir grubuna ve yoksullara 
yönelik 61 bin konut üretiyoruz. 97 bele-
diye ile gecekondu dönüşüm protokolleri 
imzalanmış, 52 belediye ile 65 bin konut-
luk uygulama başlatılmıştır. Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa bu kadar geniş kapsamlı 
bir gecekondu dönüşümü gerçekleşiyor. 

Tabi, yalnızca konut üretmiyoruz. Bunların 
sosyal donatılarını da gerçekleştiriyoruz. 
Sosyal donatılar kapsamında 5 bin 302 
derslik sayısına sahip 232 okul ile 33 spor 
salonu, 33 kütüphane, 145 ticaret merkezi, 
7 hastane, 35 sağlık ocağı ve 123 ibadetha-
nenin ihaleleri gerçekleştirildi. Bunların 
büyük kısmının yapımına başlandı. 

Bugüne kadar satışa sunulan 149 bin 
361 konuttan, 131 bin 9 adedi satıldı. En 
önemlisi de bu uygulamalarla doğrudan 
veya dolaylı, 800 bin insanımıza istihdam 
sağlandı. Bu rakamlar, aynı zamanda in-
şaat sektörümüzün ne kadar büyüdüğünü 
ve gelecek vizyonunun nasıl değiştiğini 
de gösteren rakamlardır. Bildiğiniz gibi, 
Türkiye son 4 yılda rekor büyümelere imza 
attı. Bu büyümedeki en büyük paylardan 
biri, inşaat sektörümüze aittir. İnşallah 
geleceğin Türkiye’sinde, TOKİ’nin öncülü-
ğündeki inşaat sektörümüzün parlak bir 
imzası olacaktır.

Sevgili Balıkesirliler…

Her alanda gerçekleşen büyük yatırımlar-
la, milletçe müreffeh bir Türkiye’ye her 
geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Artık 
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ülkemizin her köşesinde bu kalkınmanın, 
bu değişimin heyecanı yaşanıyor. Bütün 
gücümüzle bütün imkanlarımızla milleti-
mize hizmet için durmadan dinlenmeden 
çalışıyoruz. Bakınız, daha birkaç saat önce 
Bandırma’da, Türkiye’nin en büyük rüzgar 
enerji santralinin açılışını yaptık. 

İşte bugün de burada, TOKİ eliyle sosyal 
donatıları tamamlanmış bin 389 konutun 
anahtar teslim törenini gerçekleştiriyoruz. 
Ayrıca şehirlerarası otobüs terminalinin, 
atıksu arıtma tesisinin, şehir içi ulaşım 
merkezinin, belediye itfaiye hizmet binası-
nın, asfalt üretim tesislerinin, körfez çevre 
yolunun ve Susurluk Adalet Sarayı’nın açı-
lışını yapıyoruz. Spor tesisleri ve anfi tiyat-
rosuyla kapsamlı bir alışveriş merkezinin, 
Atatürk Parkı yenileme projesinin ve kent 
aktivite merkezinin de temellerini atıyo-
ruz. Bugün, aynı zamanda doğalgaz şehir 
içi dağıtım şebekesinden 50 bininci konuta 
gaz dağıtımını da gerçekleştiriyoruz. 

Yine buradan, Balıkesir ekonomisine 
önemli katkıları olacak tesislerin açılış-
larını yapmak, temellerini atmak üzere 
Organize Sanayi Bölgesine geçeceğiz. Ora-
da ayrıca, Batı Çevre Yolunun 1. Etabının 
açılışını gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz, 
artık şehirlerimizi duble yollarla birbirine 
bağlıyoruz. Hedefimiz 15 bin kilometrelik 
yol yapımı. Şu ana kadar 6 bin 800 kilomet-
re uzunluğundaki yol yapımını tamamla-
dık. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer 
yandan da mevcut yollarımızın kalitesini 
arttırıyoruz. 

Yapım çalışmaları devam eden yollarla 
birlikte bu yıl, KÖYDES projesini de hız-
landırdık. KÖYDES projesine tam 2 milyar 
YTL yani 2 katrilyon TL kaynak ayırdık. 
İnşallah böylece, 2007 yılının sonuna ka-
dar yolu olmayan, suyu olmayan hiçbir 
köyümüz kalmayacak. Ulaşımdan sağlı-
ğa, eğitimden enerjiye kadar her alanda 
gerçekleştirdiğimiz büyük atılımlar ve 
ekonomideki hızlı büyümeyle insanımıza 
yeniden rahat nefes aldırdık. Enflasyonun 
düştüğü, sofralarımızın bereketlendiği, pa-
ramızın değer kazandığı yeni bir dönemin 
kapılarını araladık.

İnşallah bu bereketi artıracak, istikrarı 
daha kalıcı hale getireceğiz. Beraber çık-
tığımız bu uzun yolda yine birlikte yürü-
yeceğiz. Bu ülkeye inanmaya, bu ülke için 
canla başla çalışmaya devam ediyoruz, 
devam edeceğiz. Artık Türkiye’nin yolu 
açık, geleceği aydınlıktır. Türkiye bu ay-
dınlık yoldan asla geri adım atmayacaktır. 
Bu inançla sözlerime son verirken, anahtar 
teslimini gerçekleştirdiğimiz konutların, 
açılışını yaptığımız, temelini attığımız bü-
tün bu yatırımların Balıkesir’e Türkiye’ye 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Bandırmalılar… değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün burada, hem Bandırma, hem de 
Türkiye için önemi büyük olan bir enerji 
üretim tesisinin açılışını yapıyoruz. Ban-
dırma Rüzgar Enerji Santrali, ülkemizin 
rüzgardan enerji üretiminde yeni bir aşa-
madır. Bu santral, Türkiye’nin en büyük 
rüzgar enerji santralidir. Şimdiye kadar 

bu alanda yapılmış en büyük yatırımdır. 
Türkiye’nin zengin doğalgaz yataklarının, 
zengin petrol yataklarının bulunmaması, 
enerji açısından yoksul bir ülke olduğu 
anlamına gelmiyor. 

Türkiye, alternatif enerji kaynakları açı-
sından son derece zengin. Bandırma ilçe-
mizde kurulan bu santral, enerji açısından 
ne kadar zengin bir potansiyele sahip 
olduğumuzun en önemli göstergelerinden 

Bandırma Rüzgar Enerji 
Santrali Açılış Töreni

Balıkesir | 04 Eylül 2006
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yalnızca biridir. Bu santralimiz, Türkiye’de 
toplam 20 megavat olan rüzgar enerjisi 
gücünü, yüzde 150 oranında artırarak 50 
megavat’a çıkaracak. 

Böyle tesisler, gerek çevre sağlığı, gerek 
Türkiye’nin enerji kaynaklarının çeşitlen-
dirilmesi açısından son derece önemlidir. 
İnşallah, bu santralimizde, bir yılda 120 
milyon kilovat enerji üretilecek. Bu ne de-
mektir, biliyor musunuz? 97 bin nüfuslu 
Bandırma’nın bütün konutlarındaki elekt-
rik ihtiyacının bu santralden elde edilen 
enerjiyle karşılanması demektir.

Değerli vatandaşlarım…

Açılışlar için, temel atma törenleri için git-
tiğimiz her yerde gördüğümüz bir gerçek 
var: Milletimizin bilgisi, birikimi, dinamiz-
mi, Türkiye’nin kalkınması, dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinden biri haline gelmesi 
için yeterlidir. Türkiye’de üç yıl içinde, 15 
milyar kilovat enerji üretebilecek rüzgar 
enerjisi santrali kurmak mümkün. Uzun 
vadede ise bunun üç katı, dört katı kadar 
elektrik yalnızca rüzgardan sağlanabilir. 
Yeter ki kalkınma arzusunu, gelişme irade-
sini, büyüme isteğini, 7’den 70’e milletçe 
paylaşmaya devam edelim.

Her zaman söylüyorum: Bu ülkenin kalkın-
ması, yükselmesi, gelişmesi için bir tek çivi 
bile çakan herkes bizim için çok önemli, 
çok değerlidir. Ekonomik sorunların çözül-
mesine, toplumsal yaraların sarılmasına 
katkısı olan her vatandaşımıza, biz de her 
türlü desteği vereceğiz, her türlü kolaylığı 
sağlayacağız. 

Sevgili Bandırmalılar…

İktidara gelirken Türkiye’yi bir enerji ko-
ridoru haline getireceğimizi söylemiştik. 
Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. 
Türkiye, petrol üreten ülkeler ile petrolü 
en çok tüketen ülkelerin tam ortasında yer 
alıyor. Ülkemizin bu avantajını en iyi şe-
kilde değerlendirmek için ne gerekiyorsa 
yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Bakınız, Mavi Akım projesini Samsun’da 
hayata geçirdik. Yine, Kahramanmaraş’ta 
bu yılın ilk aylarında Elbistan B Termik 
Santrali’ni hayata geçirdik. Elbistan’da 
açılışını yaptığımız tesisle ülkemizin top-
lam elektrik üretimini yüzde 6.5 oranında 
artırdık. Bu santralle 3 milyar 400 milyon 
ton düşük kalorili linyit kömürünü elekt-
rik üretiminde değerlendirmeye başladık. 
Yalnızca Elbistan B Termik Santrali ile 
ülke ekonomisine yılda 2.5 milyar dolarlık 
bir kazanç sağladık. Kısa bir süre önce de 
Ceyhan’da; Bakü- Tiflis-Ceyhan projesinin 
açılışını gerçekleştirdik. 

Aziz vatandaşlarım…

Bu projeler sayesinde dünyanın gözü 
Türkiye’ye çevrildi. Türkiye son dönemde 
yapılan yatırımlarla her alanda cazibe 
merkezi haline geldi. Bunlar, hayata geçir-
diğimiz projelerden yalnızca birkaçı. Daha, 
temelini attığımız, yapım çalışmalarını 
sürdürdüğümüz dev projeler var. Geçti-
ğimiz Haziran ayında, Türkiye üzerinden 
AB ülkelerine doğalgaz sevk edecek olan 
Nabucco Projesi’ne ilişkin anlaşmayı im-
zaladık. Bu proje ile Türkiye, AB’nin enerji 
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köprüsü olacak. Azerbaycan ve İran’dan 
gelecek doğalgaz, Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya ulaşacak. 2011 yılında hizmete 
girmesi planlanan Projeyle Türkiye’den 
Avrupa’ya 110 milyar metreküp gaz pom-
palanacak.

Bunun dışında, yine geçtiğimiz ay dev 
bir barajın, 50 yıldır üzerinde konuşulan, 
ama bir türlü proje safhasından öteye geç-
meyen Ilısu Barajı’nın temellerini attık. 
Proje tamamlandığında Türkiye’nin ikinci 
büyük barajı ve dördüncü büyük elektrik 
üretme potansiyeli harekete geçmiş ola-
cak. Türkiye, bütün bunlarla enerji alanın-
daki hedeflerine adım adım yaklaşıyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Bizim iktidarımız her alanda Türkiye’nin 
enerjisini, birikimini ortaya çıkarmış, Tür-
kiye bu dönemde gücüne güç katmıştır. 
Yıllardır konuşulan ama kağıt üzerinde 
kalan dev projeler bizim iktidarımızla 
birlikte hayata geçmiştir. İşte, bir bir do-
ğalgaza kavuşan şehirlerimiz. Geçmişte 
sadece 9 ilimizde doğalgaz kullanılırken 
son dört yıl içinde 31 ilimizi doğalgaza 
kavuşturduk. İnşallah, 2007 sonuna kadar 
28 ilimizi daha doğalgaza ve temiz havaya 
kavuşturacağız.

Doğalgazın elektrik üretiminde değil ısın-
mada ve sanayide kullanımını özendirme-
yi de temel bir politika olarak belirledik. 
Elektrik üretiminde önceliği kömür, su, 
rüzgar gibi yerli kaynaklara veriyoruz. Az 
önce sözünü ettiğim Elbistan B Termik 
Santrali, burada açılışını gerçekleştirdiği-
miz rüzgar enerjisi santralı ve temellerini 

attığımız barajlar bu doğrultuda atılmış 
adımlardır. Zira biz, Türkiye’nin kaynak ve 
imkanlarının Türkiye’ye yeterli olduğuna 
inanıyoruz. 

Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde 
Türkiye’yi bölgenin en güvenli enerji 
koridoru haline getiriyoruz. Türkiye’nin, 
enerji konusundaki potansiyelinin gerçek-
leştirdiğimiz projelerle sınırlı olmadığını 
çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla gelecek pro-
jeksiyonumuzu, ülkemizin bütün imkan 
ve kaynaklarını harekete geçirmek üzere 
oluşturuyoruz. Bugün burada olduğu gibi, 
büyük kalkınma seferberliğimiz sağlıktan 
eğitime, ulaşımdan enerjiye kadar her 
alanda hızla devam ediyor.

Yine buradan, birçok yatırımın, sanayi te-
sisinin, açılışlarını yapmak, temellerini at-
mak üzere Balıkesir’e geçeceğiz. TOKİ’nin 
inşa ettiği bin 389 konutun anahtarlarını 
hak sahiplerine teslim edeceğiz. Aynı za-
manda, Batı Çevre Yolunun 1. Etabının 
da açılışını ve doğalgaz şehir içi dağıtım 
şebekesinden 50 bininci konuta gaz dağı-
tımını da gerçekleştireceğiz. Art arda yeni 
yatırımlar yapılıyor, büyük projeler bir 
bir gerçekleşiyor. Karanlık günlerin nasıl 
geride kaldığına, engellerin nasıl aşıldığı-
na hep birlikte şahit oluyor, artık geleceğe 
güvenle bakıyoruz.

Biz, milletçe Türkiye’nin aydınlık gelece-
ğine inanıyoruz. Bu yolda aşkla, umutla, 
bütün gayretimizle çalışmaya devam edi-
yoruz. İşte bu inancın, bu gayretin güzel 
bir örneği olan Bandırma Rüzgar Enerji 
Santrali’nin hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum. 
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Değerli konuklar... Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Bu güzel açılışta, 
bu hayırlı başlangıçta aranızda olmaktan 
mutluluk duyuyorum.

Türkiye her geçen gün değişiyor, gelişiyor, 
yenileniyor, gelecek hedef lerine doğru 
adım adım ilerliyor. Bizi diğer hükümetler-
den ayıran en temel özellik, ülkemizin yıl-
lardır çözüm bulanamayan meselelerine 
çare aramak konusundaki kararlılığımız-

dır. Bakınız, seçim zamanlarında dile geti-
rilen ama iktidara gelince unutulan, ihmal 
edilen birçok soruna, bizim dönemimizde 
neşter vurulmuştur. 

İşte bu kökleşmiş ve hatta kangrene dön-
müş meselelerden biri de sosyal güvenlik 
sistemidir. Sosyal güvenlik sistemi, tüm 
vatandaşlarımızın hem bugününü, hem de 
geleceğini yakından ilgilendiriyor. Sosyal 
güvenlik sistemleri, alınan primlerle sağ-

Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni 
Binası Açılış Töreni

Ankara | 07 Eylül 2006
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lıklı olanların hastaları, çalışanların emek-
lileri desteklediği en kapsamlı toplumsal 
dayanışma ağıdır. 

Bu, gerek toplumsal barışın korunması, ge-
rekse yoksullukla mücadele açısından son 
derece önemli, son derece gereklidir. Her-
hangi bir vatandaşımızın sosyal güvenlik 
sistemi içinde olmaması yada sistemden 
yeterince yararlanmaması bizim için kabul 
edilebilir bir durum değildir. İmkanlar öl-
çüsünde bütün vatandaşlarımız kaliteli ve 
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik şemsiye-
si altında olmalıdır.

Toplumsal barışı ve gelir adaletini sağla-
mak, toplumun refahını arttırmak için 
hükümet olarak, gerekli reformları bir 
bir yapıyoruz. Onun için, sosyal güvenlik 
alanında da önemli adımlar attık. Bakınız, 
sosyal güvenlik sistemimiz bugüne kadar 
hep ihmal edilmiş, popülist yaklaşımlarla 
sorun daha da içinden çıkılmaz hale geti-
rilmiştir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 
biz de bu sorunları görmezden gelmeye 
devam edersek, zamanında gerekli tedbir-
leri almazsak, sosyal güvenlik sistemi gün 
gelecek bütünüyle çökecektir.

Bizim, çözümü sürekli ertelemek, siste-
min tamamen tıkanmasını beklemek gibi 
bir seçeneğimiz yoktur, olamaz. Sistemin 
bozuk olduğu, işlemediği, ihtiyaçları tam 
olarak karşılamadığı ilgili herkesin fikir 
birliğiyle dile getirdikleri bir gerçektir. O 
zaman, yine ilgili bütün taraflarla işbirliği 
içinde bir an önce kolları sıvamamız, hep 
birlikte hal çareleri üretmemiz gerekiyor... 
Çünkü sosyal güvenlik sisteminin yaşadı-

ğı finansman sorunu, ülke ekonomisini 
olumsuz etkileyecek bir büyüklüğe ulaş-
mıştır. 

Son on yıldır ülke ekonomisindeki istikrar-
sızlığın sebeplerinden biri de sosyal güven-
lik sistemindeki bu arızalardır. Kamu açık-
larındaki artış, faiz oranlarını, enflasyonu, 
yatırımları, istihdamı ve büyüme hızını 
son derece olumsuz etkilemektedir. Kamu 
bütçesinden sosyal güvenlik kurumlarının 
açıklarını kapatmak için yapılan transfer-
lerin milli gelir içindeki payı 2006 yılında 
yüzde 4.8’e ulaşmıştır. Yüksek kamu açı-
ğı-yüksek faiz-yüksek enflasyon-yüksek 
işsizlik-düşük ve istikrarsız büyüme kısır 
döngüsü gelir dağılımını da bozmaktadır. 
Peki ne yapmak lazım? 

Değerli konuklar...

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi-
nin garanti altına alınması için mutlaka 
reform niteliğinde yasal düzenlemeler 
yapmak, tıkanıklıkları gidermek, sistemin 
işlemesini sağlamak lazım... Ancak, bu 
reformu yapmak o kadarda kolay değildir. 
Zaten onun için, yıllardır söylenmesine 
rağmen, gerekli siyasi irade ortaya koyu-
lamamış, sorun bir türlü çözülememiştir. 
Bu ihmaller yüzünden bugün artık deniz 
bitme noktasına gelmiştir. 

Biz bu sorunu çözmek için taşın altına 
elimizi sokacak cesaret ve iradeye sahi-
biz. Hem Acil Eylem Planımızda, hem de 
Hükümet Programımızda yer alan sosyal 
güvenlik reformunu gerçekleştirmek için 
göreve gelir gelmez çalışmalarımızı başlat-
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tık. Çalışmalarımızı da, ilk günden itiba-
ren, sosyal tarafların ve kamuoyunun her 
türlü önerisine, her türlü katkısına açık bir 
şekilde yürüttük. Reformun temel amacı; 
adil, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı 
daha etkin koruma sağlayan, mali açıdan 
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi-
ne ulaşabilmektir. 

Sosyal Güvenlik reformunu birbirini ta-
mamlayan 4 ayaklı bir yapı olarak düşünü-
yoruz. Bu ayaklardan ilki, nüfusun tümüne 
adil, eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunulma-
sını sağlayacak Genel Sağlık Sigortası’nın 
oluşturulmasıdır. İkincisi, sağlık dışındaki 
kısa ve uzun vadeli sigorta kollarının yer 
aldığı tek bir emeklilik sigortası rejiminin 
kurulmasıdır. Üçüncüsü, halen dağınık 
bir halde yürütülen primsiz ödemeler ve 
sosyal yardımların tüm muhtaç kesimlerin 
kolaylıkla erişebileceği şekilde bir araya 
toplanmasıdır. Ve dördüncü olarak da, 
bu üç temel fonksiyona dair hizmetlerin 
çağdaş, etkin ve vatandaşlarımızın günlük 
hayatlarını kolaylaştıracak şekilde sunul-
masına imkan sağlayacak yeni bir kurum-
sal yapının oluşturulmasıdır.

Bu reformla, yaklaşık 40 yıldır Türkiye’nin 
gündeminde olan, Anayasamızda da sözü 
edilen Genel Sağlık Sigortası, 2007 başın-
dan itibaren kademeli olarak uygulamaya 
geçirilecektir. Genel Sağlık Sigortası ile 
Türkiye’de yaşayan herkes ilk defa kamu 
sağlık güvencesi kapsamına alınmaktadır. 
Primini ödeyemeyen vatandaşımızın pri-
mi de devlet tarafından ödenecektir. 18 
yaşın altında olanlar, ebeveynlerinin sigor-

talılıkları ile ilgili şartlara bakılmaksızın 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. 

Yine bu reformla ilk defa kişisel koruyucu 
sağlık hizmetleri sosyal sigorta kapsamı al-
tına alınıyor. Daha pek çok yenilik reform 
kapsamında vatandaşımızın hizmetine 
sunulacaktır. Bu reformla biz, sosyal gü-
venlik alanında bir çağı kapatıp, bir yeni 
çağ başlatmanın hesabını yapıyoruz. İnşal-
lah bu ülkeyi, adeta bir kangrene dönüşen 
bu sorundan da kurtaracağız. İnsanımıza 
da çağdaş standartlarda sosyal güvenlik 
hizmeti sunacağız. Bu konudaki kararlı-
lığımız da zaten, söylediklerimizi somut 
bir reforma dönüştürmemizden bellidir. 
Açılışını yaptığımız bu bina da, inanıyo-
rum ki, bu yeni anlayışla vatandaşlarımıza 
çok daha çağdaş, çok daha güler yüzlü bir 
hizmet verecektir. Yeni hizmet binasının 
Sosyal Güvenlik Kurumumuza hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli Muğlalılar… Sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bugün Dalaman’a, Muğla’ya 
önemli bir tesis kazandırmak, Havaalanı 
Dış Hatlar Terminali binasını hizmet aç-
mak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Böylece şehirlerimizi yeni baştan imar ve 
inşa hareketimizin önemli bir halkasını 
daha kalkınma zincirimize eklemiş oluyo-
ruz.

İnsanımızın hayat standardını yükseltecek 
böyle hayırlı açılışlarda sizlerle buluşmak 
beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Muğla, 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezle-
rinden, turizmimizin en güçlü markala-
rından biri... Bakın, bugün Türkiye’nin her 
bölgesini adeta yeniden imar ediyoruz. 
Bütün şehirlerimize milletimizin ihtiyaç-
larına cevap verecek modern tesisler ka-
zandırıyoruz.

Dalaman Havalimanı Yeni 
Terminal Binası Açılışı

Muğla | 08 Eylül 2006
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Sevgili Muğlalılar…

Açılışını yaptığımız terminal, Atatürk 
Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden 
sonra ülkemizin en büyük ikinci Dış Hat-
lar Terminalidir. Yolcu sayısı bakımından 
ise, Antalya Havalimanı ve Atatürk Hava-
limanı dış hatlar terminallerinden sonra 
ülkemizin en büyük üçüncü termali olma 
özelliğini taşıyor. Dalaman Havalimanı’na 
her yıl dış hatlardan 3 milyon, iç hatlardan 
500 bin kişi giriş yapıyor. Ancak, mevcut 
tesisimiz artık Türkiye’nin, hatta bırakın 
Türkiye’yi, Kaş’tan Marmaris’e, Datça’ya 
kadar uzayan kıyı şeridinin ihtiyacını 
bile karşılayamayacak hale geldi. Çünkü; 
Türkiye’nin vizyonunu doğrudan etkile-
yen aktif dış politika anlayışımız, kültür ve 
turizm politikamız, yoğun dış ticaretimiz 
Türkiye’yi dünyanın en önemli cazibe mer-
kezlerinden biri haline getirmiştir. 

Göreve geldiğimiz andan itibaren Türki-
ye’nin yurtdışındaki itibarını artırmaya 
yönelik çalışmalarımızın meyvelerini çok 
kısa zamanda toplamaya başladık. Bunun 
yansımalarını özellikle turizm bölgele-
rimizde, havaalanlarımızda görüyoruz. 
Büyükşehirlerimizdeki ve turizm merkez-
lerimizdeki havaalanlarımız artık kapasi-
telerinin çok üstünde hizmet veriyor. 

Bakınız turizm, dünyada en hızlı büyüyen 
sektörlerden biri. Dünya Turizm Örgütü 
rakamlarına göre, dünyada turizm amaçlı 
seyahatler yaklaşık on yıl önce 500 milyon 
dolayında iken, 10 yıl içinde yüzde 60 
artışla 808 milyona ulaştı. Türkiye’de ise 
bu dönemde, biz göreve gelinceye kadar 

ülkemize gelen turist sayısı 7 milyon civa-
rındaydı. Bizim dönemimizde bu rakam 
yüzde 300’lere varan bir artışla 21 milyonu 
aşmıştır. Ülkemize gelen turistlerin yüzde 
70’inin havayolunu kullandığı hesaba katı-
lacak olursa, havayolu taşımacılığı ve hava-
alanı projelerinin önemi ortaya çıkacaktır. 

İşte bunun için biz, havaalanlarını Türki-
ye’nin dışa yansıyan yüzü olarak görüyor 
ve çok önemsiyoruz. Zira, Türkiye’ye ge-
lenlerin ülkemiz hakkındaki ilk izlenimleri 
havaalanlarımızın dış hatlarında oluşuyor. 
Bu nedenle, yabancıları hem ağırlarken, 
hem de uğurlarken, onlara, ülkemizin 
güzelliklerini, insanımızın hoşgörüsünü, 
misafirperverliğini göstermeliyiz. 

Aziz vatandaşlarım…

Seksenli yıllarda üretilen, uygulamaya ko-
nan projeler iki binli yılların Türkiye’sine 
dar geliyor. İşte bu nedenle biz, iki binli 
yılların Türkiye’sini el ele, omuz omuza 
yeniden inşa etmek zorundayız. Özgün, 
büyük, yeni projeler ortaya koymak ve 
bunları gerçekleştirmek zorundayız. Bizim 
bütün çabamız bunun içindir. Milletimizin 
de bunu başaracak potansiyele sahip oldu-
ğuna bütün kalbimle inanıyorum. Kenetle-
nirsek, elbirliği içinde aynı hızla çalışmaya 
devam edersek Türkiye’yi bugün olduğun-
dan çok daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz. 
Türkiye’yi dünyanın önde gelen ilk on eko-
nomisi arasında görmek istiyorsak, büyük 
düşünmek, büyük projeler ortaya koymak 
zorundayız. 
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İşte bugün burada açılışını gerçekleştirdi-
ğimiz tesis, böyle bir anlayışın semeresi-
dir. Zira, bu tesis ile Türkiye’nin üçüncü 
büyük terminalini tam beş kat büyütmüş 
oluyoruz. Dalaman Havalimanı bu tesisin 
hizmete girmesiyle birlikte artık 3 milyon 
yolcuya değil, 10 milyon yolcuya hizmet 
üretebilecek bir kapasiteye ulaşmıştır. 
Dalaman’a, Muğla’ya yakışan bu güzel tesi-
sin, Dalaman Havaalanı Dış Hatlar Termi-
nali yeni binasının hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bugün, bölge 
ulaşımı, dolayısıyla da turizmimiz açısın-
dan önemli bir projeyi hayata geçirme-
nin, Göcek Tüneli’nin açılışını yapmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tünelle, bölge 
ulaşımında önemli rahatlamalar sağlana-
caktır.

Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş ülkele-
rinden biri haline getirmek, insanımızın 
hayat standartlarını yükseltmek için bü-
yük bir aşkla, büyük bir şevkle çalışıyoruz. 

Bakınız biz, gelecekle ilgili hedeflerimizi, 
milletimizin talep ve beklentileri doğ-
rultusunda belirliyoruz. Yola çıkarken 
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıları çözüme 
kavuşturmanın yanı sıra, insanımızın ge-
lecekteki ihtiyaçlarını da karşılayacak bir 
imar ve inşa seferberliği başlatacağımızı 
söylemiştik.

Çok şükür, milletimize verdiğimiz bu sö-
zün gereğini yerine getirdik, getiriyoruz. 
Biz, geçmiş dönemlerde kara yollarımızın 
ihmal edildiğini, yollarımızın kalitesinin, 

Göcek Tüneli Açılışı

Muğla | 08 Eylül 2006
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güvenlik standartlarının düşük olduğunu 
biliyorduk. Hedef lerimizi bu gerçekten 
hareketle belirledik ve daha ilk günden 
çalışmaya başladık. Yıllar süren ihmalle-
rin yükünü ortadan kaldırabilmek için bu 
alandaki gedikleri kapamakla yetinmeyip 
önemli bir sıçrama yapmamız gerekiyor-
du.

Acil Eylem Planımızda öncelikli hedefi-
mizden biri olarak da 15 bin km duble 
yol yapma sözünü milletimize verdik. O 
günden beri, Türkiye’nin dört bir tarafını 
şantiye haline getirdik. Böylece, şehirleri-
miz çağdaş, kaliteli, güvenli duble yollara 
kavuştu, kavuşuyor. Ülkemizin neresinde 
bu yönde bir ihtiyaç varsa, bugün oranın 
ya duble yolu yapılmış, hizmete açılmış, 
ya şantiye kurulmuş, işe başlanmış, ya da 
projeler hayata geçirilme aşamasına geti-
rilmiştir.

Türkiye’nin şehirlerini çağdaş, konforlu 
ve güvenli duble yollarla birbirine bağla-
mak için dört bir koldan çalışmaya devam 
ediyoruz. Artık bu çalışmalar neticelerini 
göstermeye başlamış, hemen her bölgemiz-
de yol güvenliği, dolayısıyla yolculuğun 
konforu artmıştır.

Değerli vatandaşlarım…

Şu rakamlara dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: 2003 yılına kadar görev yapan hü-
kümetlerin tamamının yaptıkları duble 
yolların toplam uzunluğu sadece 3 bin 859 
kilometredir. 4 bin kilometreyi bile bulma-
mıştır. Bizim hükümet olarak, sadece son 
üç buçuk yılda yaptığımız duble yol ise 

tam 6 bin 750 kilometredir. Bakınız, 2002 
yılında yapılan duble yol uzunluğu 186 
kilometredir. Bu rakam 2003 yılında bin 
600’e, 2004’te 2 bine ve 2005’te de bin 515 
kilometreye yükselmiştir. 2006 yılının ilk 
7 ayında, bin 942 kilometre yolda çalışma-
lar başlatılmıştır. Bugün itibariyle bu çalış-
malarda da önemli ilerlemeler sağlanmış, 
bir kısmı da hizmete açılmıştır. 

Rakamlar ortadadır. Duble yollarda bizden 
önceki hükümetlerin tamamının yaptığı-
nın yaklaşık iki katını biz üç buçuk yılda 
yapmışız. Nasıl yapmışız? Milletimizin 
ihtiyaçlarına ve can güvenliğine öncelik 
vererek, kaynakları iyi kullanarak, suiisti-
malleri önleyerek, bu ülkenin imkanlarını 
yine bu ülkenin kalkınmasını sağlayacak 
yatırımlara dönüştürerek... Bunun so-
nucunda yollarımızın standartları ciddi 
biçimde yükselmiş, güvenlik artmış, yol 
maliyetleri azalmış ve trafik rahatlamıştır. 
Bizim için vatandaşımızın canı, malı, raha-
tı, huzuru her şeyin önünde gelir. İşte biz, 
bunları temin etmek için geceli gündüzlü 
çalışıyoruz. 

Duble yolların trafiğe açılmasıyla birlikte, 
ölümlü kazalarda yüzde 50 ila yüzde 70 
azalma olduğu tespit edilmiştir. Türkiye 
bu alanda yakın zamanlara kadar çok 
önemli kayıplara uğruyordu. Bugün bu 
sayılarda azalma olması sevindiricidir. An-
cak bunu da yeterli görmememiz gerekir. 
Türkiye’nin yol ve seyahat standartlarını 
daha da yükseltecek planlamalar yapmalı, 
aynı hızla bu yolları hayata geçirmeliyiz. 
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Bu ülkeye yakışan, bu ülkenin güzellikle-
rine yakışan ulaşım ağını adım adım oluş-
turmalıyız. Çünkü yol demek medeniyet 
demektir, medeniyetlerin buluşması, in-
sanların buluşması, kültürlerin buluşması 
demektir. Türkiye yollarla, köprülerle, 
tünellerle, viyadüklerle yeni bir çağa uza-
nıyor, ülkemizin bir uçtan bir uca çehresi 
değişiyor. Açılışını yaptığımız bu tünelin 
de bölge ulaşımını daha da kolaylaştıraca-
ğına, turizmimize önemli katkılar sağlaya-
cağına inanıyorum. Göcek Tüneli’nin ülke-
mize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Sözlerime, 
böyle hayırlı bir açılış vesilesiyle aranız-
da olmaktan duyduğum mutluluğu ifade 
ederek başlamak istiyorum. Bugün bura-
da, hükümet olarak başlattığımız büyük 
hizmet zincirine, Güllük Limanı halkasını 
eklemenin sevincini yaşıyoruz. 

Milletimiz bizi iş başına getirdiğinde ülke-
mizin içinde bulunduğu durum çok çalış-

mamızı, elimizdeki imkanları en verimli 
şekilde kullanmamızı gerektiriyordu. Biz 
de halkımıza hizmet etmek, milletimizin 
taleplerine cevap vermek, ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere yola koyulduk. Bakın, bi-
zim ülke olarak iki temel sıkıntımız var. Bi-
rincisi proje üretmek, ikincisi de üretilen 
projeleri sağlıklı bir şekilde hayata geçir-
mek. Biz proje üretirken, öncelikle duru-
mu doğru teşhis etmeye ve sorunlara buna 
göre çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. 

Güllük Gemi Yanaşma İskelesi 
Açılış Töreni

Muğla | 08 Eylül 2006
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Projelerin hayata geçmesi için de bütün 
imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Biliyoruz 
ki geç kalan, ihtiyaçları karşılamakta yeter-
siz olan her hizmet, bu ülkenin imkan ve 
kaynaklarını israf etmek anlamına geliyor. 
Biz milletimize, sizlere ait olan bu imkan 
ve kaynakları israf etme hakkını kendimiz-
de görmüyoruz. Onun için de bunları en 
iyi, en verimli şekilde değerlendirmenin 
kaygısıyla hareket ediyoruz.

Zaten dört yıl boyunca yaptıklarımız, taşı-
dığımız bu kaygıyı en güzel şekilde ortaya 
koyuyor. Vicdan sahibi, insaf sahibi herkes 
bunu görüyor. Bu anlayışla ve sizlerin de 
desteğiyle bu ülkeye hizmet etmeye devam 
edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda çok 
daha güzel, çok daha adil, hem maddi hem 
de manevi anlamda çok daha zengin bir 
Türkiye’ye hep birlikte kavuşacağız.

Değerli vatandaşlarım...

Kaliteli ve yeterli sayıda proje üretebilmek 
için, sorunlarımızın ve hedef lerimizin 
neler olduğunu çok iyi analiz etmemiz 
gerekiyor. Halen işletilmekte olan iskele 
de Güllük Beldesi’nin ihtiyaçlarına cevap 
veremiyordu. İskele şehrin içinde kalıyor-
du. İster istemez oluşan çevre kirliliği de, 
hem buradaki vatandaşlarımız, hem de 
ziyaretçiler için sıkıntı oluşturuyordu. İşte 
bu nedenlerden dolayı mevcut iskeleye al-
ternatif bir yükleme boşaltma iskelesinin 
yapılması zorunlu hale gelmişti.

Toplam yatırım tutarı 16 milyon 600 bin 
dolar civarında olan bu yeni iskelenin 
birçok faydası olacaktır. Bir kere şehir 

rahatlayacak ve turizmimizi olumsuz etki-
leyecek durumlar da ortadan kalkacaktır. 
Bu projeyle, özellikle Güllük, Milas ve Çine 
yörelerimizden çıkarılan feldspat made-
ninin ihracatı ile diğer ihracat imkanları 
da kolaylaşmış olacaktır. Her türlü dökme 
yük, mermer, klinker, kömür, zımpara taşı, 
kalsit gibi yüklerin yüklemesi ve boşal-
tılması yapılabilecektir. En son teknoloji 
ile donatılmış olan Liman, gemilerin her 
türlü ihtiyacını karşılayacak kapasiteye ve 
özelliklere sahiptir. Gördüğünüz gibi, proje 
hem turizme, hem deniz taşımacılığımıza, 
hem de dış ticaretimize son derece önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Ülkemizin sorunlarını çözerken, şehirleri-
mizin durumunu daha iyi hale getirirken, 
mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değer-
lendirmemiz gerekiyor. Göz boyamak için, 
gösteriş yapmak için, oy toplamak için bü-
yük masraflarla, uzun süreler tamamlana-
mayan, tamamlansa da fayda sağlamayan 
işlerde bizi görmeyeceksiniz. Güllük Lima-
nı projesi gibi gerçekten önemli faydaları 
olacak, yatırımlarımızı sıhhatli bir şekilde 
faydaya dönüştürecek projeleri gerçekleş-
tiriyoruz. Üstelik bunu 9 ay gibi kısa bir 
sürede tamamlıyoruz.

Sadece ulaşımda değil, haberleşmede, 
sağlıkta, eğitimde yani bütün alanlarda bu 
anlayışla hareket ediyoruz. Doğru işlere 
başlıyor, başladığımız işleri mümkün olan 
en kısa zamanda tamamlayarak halkımı-
zın hizmetine sunuyoruz. İnşallah bunla-
rın devamı da gelecek. Hedeflerimizi bir 
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bir gerçekleştirerek Türkiye’nin aydınlık 
yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Bu 
inançla sözlerime son verirken, açılışını 
yaptığımız Güllük Limanı’nın bölgeye ha-
yırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. 

Bugün İzmir’e ve Ege’ye gerek ekonomik 
gerekse sosyal bakımdan büyük katkılar 
sağlayacak önemli tesislerin, yatırımların 
toplu açılışını gerçekleştirmek için bir 
aradayız. Bugün, bu ortak açılış töreni ile, 
İzmir Adnan Menderes Havaalanı yeni 
terminal binasının, İzmir-Manisa-Akhisar 
duble yolunun, Konak köprülü kavşağının, 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Amatem Alkol ve Madde Bağımlılığı Teda-

vi Merkezi’nin, Bayındır ve Kiraz İlçeleri 
devlet hastanelerinin, Torbalı Ticaret Oda-
sı İlköğretim Okulu’nun 24 ek dersliğinin, 
Bornova Mahzar Zorlu Anadolu Teknik 
Plastik ve Endüstri Meslek Lisesi Hizmet 
İçi Eğitim Merkezi’nin, 18 derslikli Buca 
Sevgi Ferit Akın İlköğretim Okulu’nun ve 
Karşıyaka Sevinç Solmaz Bakım Rehabili-
tasyon Aile Danışma Merkezi’nin açılışını 
gerçekleştiriyoruz.

Bakınız, her biri son derece önemli ve bü-
yük yatırımlar olan bu tesislerin tek tek 

Ortak Açılış Töreni

İzmir | 09 Eylül 2006
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açılışlarına yetişemiyoruz. Çünkü her gün 
bu ülkenin şehirlerinde yeni yollar, toplu 
konutlar, hizmet binaları, sanayi tesisleri, 
alt yapı yatırımları hizmete açılıyor. Böy-
lece aydınlık yarınlarımızın, müreffeh 
geleceğimizin kapıları bir bir aralanıyor. 
Burada açılışlarını yaptığımız tesisler bu 
bölgede yıllardır ihtiyaç duyulan ama bir 
türlü gerçekleştirilemeyen tesislerdir. 

Bu ülke, bizim bir günde açılışını yap-
tığımız bunca tesisi, icraatları boyunca 
yapamayan hükümetler gördü. Biz bugün 
İzmir’de yaptığımız bu toplu törenleri her 
gün Anadolu’nun bir başka köşesinde ger-
çekleştiriyoruz. Türkiye’nin her tarafında 
büyük bir imar ve inşa seferberliği var. 
Devlet imkanlarıyla özel sektörümüzün 
gayretlerini birleştirerek, canla başla çalı-
şarak, önce insan, önce hizmet anlayışıyla 
vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Bu 
ülke bizim, bu şehirler bizim… Bu hepimi-
zin geleceği...

Köylerimizden, beldelerimize, ilçelerimiz-
den illerimize kadar Türkiye’nin her yerin-
de bu hizmet rüzgarı esiyor. Başlattığımız 
kalkınma seferberliğinin semerelerini 
artık bir bir alıyoruz. Türkiye ekonomisi 
bugün, daha önce hiç görülmemiş bir atı-
lım sürecinden geçiyor. Türkiye, dünyanın 
en büyük ekonomileri arasında yerini 
almış durumda. Uluslararası itibarımız ta-
rihimizin en yüksek seviyelerinde. Küresel 
yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline 
geldik. Nereye gitsek, hangi ülkeye adım 
atsak, o ülkedeki işadamlarının, yatırımcı-
ların, gazetecilerin, akademisyenlerin, gi-
rişimcilerin Türkiye’ye olan yoğun ilgisiyle 

karşılaşıyoruz. Daha üç yıl öncesine kadar, 
Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünmeyen 
birçok işadamının bugün yatırım imkanla-
rını araştırdığını görüyoruz.

2005 yılı sonu itibariyle Türkiye’ye giren 
uluslararası yatırım miktarı 10 milyar do-
lara yaklaşmış durumda. Bu yıl bu rakamı 
rekor bir seviyeyle aşacağız. Türkiye, hak 
ettiği şekilde çok daha fazla yatırım çeke-
cek. Bu yatırımlar, fabrika demek, üretim 
demek, istihdam demek, ihracat demek... 
Bu gelişmenin temelinde yatan en önemli 
gerçek nedir biliyor musunuz? İstikrar... 
Evet, Türkiye bu istikrarı yakaladığı için 
her alanda büyük bir değişimi hayata ge-
çirecek iradeyi gösterebiliyor. Bu istikrarı 
yakaladığı için yatırımcı önünü görebili-
yor, yeni yatırımlar planlayabiliyor. Devlet 
de vatandaşın ihtiyaçlarına eğilebiliyor, 
gerekli ve gecikmiş ne kadar yatırım varsa 
tek tek gerçekleştirebiliyor.

Burada anahtar kavram istikrardır. İstikrar 
olmadan kalkınma sürekli hale getirile-
mez, kazanımlar korunamaz, hedefler yük-
seltilemez. Türkiye geleceği için istikrarını 
korumak zorundadır. Koruyacaktır da. Bu 
imar seferberliğinden geri dönüş yoktur. 
Türkiye’nin kalkınmaktan başka bir seçe-
neği yoktur. Kalkınma derken rakamların 
söylediğinden daha fazlasını söylüyorum; 
bizim için ekonomik göstergelerin tavan 
yapması, her gün yeni fabrikalar açılması, 
insanımızın gelir seviyesinin yükselmesi 
önemlidir ama yeterli değildir. Yüreği ya-
nan, gönlü yaralı, yüzü gülmeyen tek bir 
insanımız var oldukça biz bu ülkeyi kalkın-
mış saymayız, sayamayız.
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O sebeple açılışını yaptığımız bu tesisler 
bizim için ayrı bir mutluluk vesilesidir. 
Zira burada insana hizmet var, Türkiye’ye, 
geleceğimize yatırım var. İnşallah daha 
pek çok güzel törende yine buluşacağız. 
Nice havaalanları, duble yollar, kavşaklar, 
hastaneler, okullar, sosyal tesisler, fabri-
kalar açacağız. Türkiye dünyanın en ileri, 
en gelişmiş, en zengin ve en güçlü ülkeleri 
arasında yerini almadan asla durmayaca-
ğız, dinlenmeyeceğiz. Bu ülkeyi çok daha 
aydınlık yarınlara sizlerle birlikte taşıya-
cağız. Bu umutla sözlerime son verirken, 
açılışını yaptığımız bütün bu tesislerin 
İzmir’e, Ege’ye, Türkiye’ye hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Sevgili Bilecikliler… emniyet teşkilatımı-
zın değerli mensupları… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bugün bura-
da, emniyet teşkilatımızda görev alacak 
gençlerimizin yetiştirilmesi için faaliyet 
gösterecek bir eğitim tesisimizin, Bilecik 
polis okulunun açılışını yapmak üzere bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. 

Üç kıtada adaletle hükmeden bir dünya 
devletinin doğduğu bu topraklarda, in-
sanımızın istediği takdirde hangi büyük 
hedefleri, nasıl gerçeğe dönüştürdüğünün 

hikâyesi gizlidir. Tarihten gerekli dersleri 
çıkartabilirsek, milletimizin, devletimizin 
ne kadar zengin bir kültürel altyapıya, ne 
kadar büyük imkan ve fırsatlara sahip ol-
duğunu da görürüz. Bunun için ufkumuzu 
geniş tutmak, büyük düşünmek, geleceğe 
kararlı adımlarla ilerlemek zorundayız. 
Bakınız, şimdiye kadar önümüze koydu-
ğumuz hedefleri, milletimizden, sizlerden 
aldığımız güçle bir bir gerçekleştirdik. 
Şimdi çok daha ileri hedeflere doğru, yine 
hep birlikte yürüyoruz.

Polis Okulu Açılışı

Bilecik | 10 Eylül 2006
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Değerli vatandaşlarım…

Bakınız, Türk Polis Teşkilatı, milletimizin 
en güvendiği kurumların başında geliyor. 
Milletçe gurur duyduğumuz bu teşkilat, 
Cumhuriyetimizin en köklü kurumların-
dan biridir. Bu okulda da, yine milletimi-
zin, güvenliğini gönül rahatlığıyla emanet 
edebileceği gençlerimiz yetişecek. İnanı-
yorum ki buradan mezun olan gençler de, 
milletine ve ülkesine hizmet etmek, mes-
leğin onurunu daha da yükseltmek için 
kendilerine verilen görevleri layıkıyla ye-
rine getirecektir. Bu yıl 161’nci yılını kut-
ladığımız polis teşkilatımızın saygınlığı, 
güvenilirliği bu eğitim yuvalarında yetişen 
genç, idealist, çalışkan polislerimizle daha 
da artacaktır. 

Bakınız, Emniyet mensuplarımız, devletle 
millet arasındaki bağı daha da güçlendir-
me noktasında önemli bir rol üstleniyorlar. 
İnsanlarımız zor zamanlarında en yakı-
nında onları görmeli… Polisimiz görevini 
yaparken, hukuka riayet etmeli, adaleti 
gözetmeli ve insan onuruna sahip çıkmalı-
dır. Devlet ile toplumun kucaklaşmasında, 
demokratik düzenin tesisinde, hukuk dev-
letinin yerleşmesinde Polis Teşkilatımıza 
hayati sorumluluklar düşüyor. 

Zira, vatandaşlık duygusunun güçlenmesi, 
her bir insanımızın hak ve hukukunun 
emniyet altında olduğunu hissetmesiyle 
mümkündür. Emniyet ve adalet duygu-
sunda zaaf oluşursa, vatandaşlık bilinci 
zedelenir. Birlik ve beraberliğimiz yara alır. 
Onun için, emniyet teşkilatımızın üstlendi-
ği bu hayati görevde herhangi bir zafiyete 

asla yer yoktur. Milletin güvenliğini tesis 
etmek üzere devletin üniformasını giymek 
de böyle büyük bir sorumluluğu fedakarca 
yerine getirmeyi gerektiriyor. 

Emniyet mensuplarımızın üzerlerinde ta-
şıdığı üniformalar kendilerini toplumdan 
ayrıran, soyutlayan, uzaklaştıran kıyafetler 
değildir. Aksine, milletimizin hizmetinde 
olduklarını gösteren, onları halkımızla 
kaynaştıran, vatandaşlarımıza güven ve-
ren işaretlerdir. Polislerimiz vazifelerini 
hakkıyla yerine getirmeye devam ettikçe, 
milletimiz de huzur ve güvenliği için ge-
rektiğinde canını feda etmekten çekinme-
yen polislerimize olan şükran duygularını 
her zaman taze tutacaktır. 

Değerli vatandaşlarım…

Herkes şunu çok iyi bilsin ki, birlik ve be-
raberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yet-
meyecektir. Devletimizin vatandaşlarıyla 
bütünleşmesine, halkımızın huzur içinde 
geleceğe emin adımlarla yürümesine kim-
se engel olamayacaktır. Toplumun emniye-
tini sağlamakla görevli kurumlarımız barı-
şa, huzura ve adalete yaptıkları katkılarla 
ülkemizin geleceğini aydınlatmaya devam 
edecektir. 

Bu vesilesiyle, aziz vatanımızın dört bir 
yanında fedakarca görev yapan bütün 
emniyet mensuplarımızı yürekten kutlu-
yorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bu millet, bu vatan, bu bayrak 
için canını feda eden bütün şehitlerimi-
zi minnetle, rahmetle anıyor, kahraman 
gazilerimize de en derin şükranlarımı su-
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nuyorum. Onların hatırası bizim için aziz 
bir emanettir. Onlardan aldığımız güçle, 
cesaretle, Türkiye’yi muasır medeniyet-
ler seviyesinin ötesine taşıma hedefimizi 
mutlaka gerçekleştireceğiz. Milletimizin 
sürdürdüğü medeniyet yolculuğu boyunca 
şehitlerimizin aziz hatırasını daima canlı 
tutacak, asla unutmayacağız. Onun için 
de topraklarımız, birlik ve beraberliğimiz 
üzerinde karanlık emeller besleyenlerin 
hevesleri her zaman kursaklarında kala-
caktır. 

Kimsenin Türkiye’yi karanlığa sürükle-
mesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. 
Türkiye, milletiyle, devletiyle her türlü hi-
leyi, tuzağı bozacak, terörü bertaraf edecek 
güce ve iradeye sahiptir. Bunu da, güvenlik 
güçlerimizle, emniyet teşkilatımızla bütün 
kurumlarımızın eşgüdümü ve milletimi-
zin dayanışmasıyla gerçekleştireceğiz. İşte 
bugün burada, bu yolda önemli hizmetler 
verecek, idealist polisler yetiştirecek bir 
eğitim kurumumuzun açılışını yapıyoruz. 
Bilecik Polis Okulu’nun milletimize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım... sevgili Bilecik-
liler... Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bugün, burada Bilecik’e ve 
ülkemize önemli katkılar sağlayacak yeni 
bir tesisin, seranit fabrikasının açılışını 
yapmak için bir aradayız. Böyle bir vesile 
ile sizlerle birlikte olmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyorum. 

Açılan her fabrika insanımıza yeni iş 
demek, ocaklarımıza aş demek, ülkemi-
zin müreffeh geleceği demek... Türkiye, 
insanımızın büyük gayretleri, ülkemizin 

zengin potansiyeliyle nihayet hak ettiği 
geleceğe doğru adım adım ilerliyor. Bütün 
hizmet alanlarıyla, bütün üretim sektörle-
riyle, bütün sosyal standartlarıyla Türkiye 
ilerliyor, gelişiyor. Türkiye artık, sürekli 
büyüyen, kronik problemlerini hal yolu-
na sokan, üreten, kazanan ve hedeflerini 
sürekli daha büyükleriyle değiştiren dina-
mik bir ülkedir.

Türkiye bugün bir imkanlar ve fırsatlar 
ülkesidir. Artık önümüzde yeni aydınlık 
ufuklar var. Son üç günde üst üste birçok 

Seranit Fabrikası Açılış Töreni

Bilecik | 10 Eylül 2006
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tesisi hizmete açtık. Sadece fabrikalar de-
ğil, aynı zamanda yollar, limanlar, tüneller, 
hastaneler, okullar, hizmet binaları açıyo-
ruz. Hem ülkenin geleceğine, hem sanayi-
ye, hem tarıma, hem sağlık ve eğitime, hem 
ulaşım ve altyapıya yatırım yapıyoruz. En 
önemlisi insana ve Türkiye’nin geleceğine 
yatırım yapıyoruz.

Bu ülkeyi sırtındaki kamburlardan kurta-
rarak, milletimizin önümüzdeki on yıllara 
dünyanın en mutlu ve müreffeh toplumla-
rından biri olarak girmesi için Cumhuri-
yet tarihinde görülmemiş büyüklükte bir 
seferberlik içindeyiz. Bugüne ve geleceğe 
yatırım yapıyoruz, insanımızın yaşamakla 
gurur duyacağı bir Türkiye inşa etmenin 
gayreti içindeyiz.

Değerli vatandaşlarım...

Geçmiş yönetimlerin çoğu bu ülkenin 
potansiyeline, insanımızın yüksek mezi-
yetlerine yakışan vizyonu ortaya koyama-
dılar, hedeflerini doğru belirleyemediler. 
Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık içerisinde, 
Türkiye’nin menfaatleri günübirlik siyase-
te kurban edildi. Umutsuzluk ve çaresizlik 
rüzgarları estirildi. Türkiye’nin problemle-
ri çözümsüz kaldı, birikti ve geleceğimizi 
tehdit eder bir büyüklüğe ulaştı. 

4 yıl önce 3 Kasım’da Milletimiz; istikrar-
sızlığa, suiistimallere ve Türkiye’ye vere-
cek bir şeyi kalmamış yönetim anlayışla-
rına dur demiş, değişim kararı almıştır. O 
günden beri bu ülkenin bütün şehirlerinde 
değişim rüzgarları esiyor. Çok şükür artık, 
sürekli büyüyen, kronik enflasyon prob-

lemini aşan, istikrarını koruyan, üreten, 
ürettiğini satan, dünyaya açılan, itibarı-
nı yeniden kazanan bir Türkiye var. Bu 
değişimi sürdürmekte kararlıyız. Bugün 
geldiğimiz nokta geri dönüşü olmayan bir 
noktadır. Biz buradan daha ileriye, aydın-
lık, mutlu, müreffeh bir geleceğe doğru 
yürüyeceğiz. Bu ülkeyi seven herkes bu 
ideale sonuna kadar bağlı. Türkiye bu defa 
kaybetmeyecek, bugününü olduğu gibi, 
yarınlarını da kazanacaktır.

Değerli vatandaşlarım...

Türkiye’nin kalkınması demek, doğusun-
dan batısına, kuzeyinden güneyine her 
köşesinin insanca yaşanabilir hale gelmesi 
demektir. Geri kalmış hiçbir bölgemizin 
kalmaması demektir. Ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın birlikte yürütülmesi demek-
tir. Sadece Ankara’yı değil; İstanbul’u, 
İzmir ’i ,  Antalya’yı  değil ;  Çankırı ’yı , 
Diyarbakır’ı, Yozgat’ı, Bilecik’i, Ağrı’yı, 
Afyon’u, Niğde’yi, Artvin’i de kalkındırma-
mız gerekiyor. Bu ülkenin nimetlerinden, 
bu ülkenin kazanımlarından bütün şehir-
lerimiz payını almalıdır, inşallah alacaktır.

Peki nasıl olacak bu? İşte böyle ülkemizin 
her köşesinde açılan yeni fabrikalarla, 
sanayi ve ticaret bölgeleriyle, yeni iş ve 
kazanç imkanlarıyla, yeni okullar ve has-
tanelerle olacak. Önce şehirler ardı ardına 
ayağa kalkacak, sonra bütün ülke ayağa 
kalkacak. Bugün açılışını yaptığımız bu 
güzel tesis, yapı malzemeleri arasında 
özellikle son dönemde fazlasıyla ihtiyaç 
duyulan granit seramik üretiminde önemli 
bir boşluğu dolduracaktır.
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Tek çatı altında üretilen en büyük teknik 
granit seramik kapasitesiyle dünya birinci-
si bir tesis açıyoruz. Bundan büyük mutlu-
luk duyuyoruz, çünkü değişen Türkiye’nin 
yükselen çıtasıyla uyumlu bir hayal gerçe-
ğe dönüşüyor. Artık her insanımız dünyaya 
böyle bakmak, büyük düşünmek, çıtayı en 
yükseğe koymak durumundadır. Bu fabri-
ka Bilecik’in ekonomisine, ticaret hacmine 
büyük katkı sağlayacağı gibi yeni istihdam 
imkanlarıyla birçok işsiz insanımızın da 
ekmek kapısı olacaktır. 

Her zaman söylüyorum burada bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. Bu ülke için 
çalışan, üreten, yatırım yapan bu yapıya 
tek bir kürek harç taşıyan bile bizim için 
çok değerlidir, çok önemlidir. Bu hayali 
gerçeğe dönüştüren, bu yolda emek harca-
yan herkesi kutluyorum. Bu güzel tesisin 
Bilecik’e ve ülkemize hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli hemşehrilerim… sevgili Siirtliler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Siirt milletvekili bir Başbakan olarak, 
aranızda bulunmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bugün ayrıca, buradan yola 
çıkarken verdiğimiz sözleri yerine getir-
menin sevincini de sizlerle paylaşıyoruz. 

Türkiye, bir baştan bir başa yenileniyor, 
gelişiyor, kalkınıyor, büyüyor. İş başına 
geldiğimizde, bu tarihi sorumluluğu, 
halkımızın özlemlerini gerçekleştirmek, 
taleplerini karşılamak için üstlendiğimizi 

söylemiştik. Bu görevi hakkıyla yapmaya, 
milletimizin, sizlerin emanetini liyakatle 
taşımaya çalıştık, çalışıyoruz. Eğer bu gö-
revi hakkıyla yapamasaydık, yüzümüzün 
akıyla bugün burada olamayacaktık. Çok 
şükür bugün gönül rahatlığıyla aranızda-
yız.

Siirt en çok ziyaret ettiğimiz şehirlerimiz-
dendir. Başbakanlığım döneminde Siirt’e 
9’uncu kez geliyorum. Bu topraklara en 
iyi hizmeti getirmek, insanımızın refah 
seviyesini yükseltmek için durmadan, 

Toplu Açılış Töreni

Siirt | 15 Eylül 2006
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dinlenmeden çalışıyoruz. Hiçbir zaman 
kendimizi Ankara’da masa başına mah-
kum etmedik… Ülkemizin durumunu 
yerinde görmek, insanımızın sesine kulak 
vermek, sevincini de acısını da gönülden 
paylaşmak için Türkiye’nin dört bir yanını 
dolaşıyoruz. 

Doğudan batıya, kuzeyden güneye yurdu-
muzun her karış toprağına bolluğun, bere-
ketin gelmesi, milletimizin yüzünün gül-
mesi için büyük bir kalkınma seferberliği 
başlattık. Bugün burada olduğu gibi, her 
gün bir başka şehrimizde toplu açılışlar ya-
pıyor, temeller atıyoruz. Bakınız, ne yazık 
ki, uzun yıllar boyunca ihmale uğrayan so-
runlar dağ gibi büyümüş, milletin kaynak-
ları, imkanları heder edilmiştir. Geçmişin 
izlerini silmek, yaralarını sarmak, hiç de 
kolay bir iş değildir. 

Biz, zor olanı başarmak için yola çıktık. 
Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık. 
Evet, önceki dönemlerin eksiklerini yanlış-
larını tespit ediyoruz… Ama mazeret üret-
mek için değil, tıkanıklıkları gidermek, 
milletimizin ihtiyaç duyduğu, hak ettiği 
büyük hedeflerin yolunu açmak için… Bu 
yolda en büyük desteği de sizlerden, mille-
timizden aldık. Kardeşliğimizi güçlendir-
mek, ülkemizi kalkındırmak, mutlu, mü-
reffeh bir Türkiye olmak için el ele, gönül 
gönüle yolumuza devam ediyoruz. 

Hatırlayın; Türkiye bölgesel adaletsizlik-
lerle yıllarca ekonomik ve sosyal sorunları-
nı büyüten bir ülke haline gelmişti. Altyapı 
sorunlarının çözülemediği gibi daha da 
arttığı, milletimizin derdini, ihtiyaçlarını, 

taleplerini Ankara’ya duyuramadığı, Mec-
lise gönderdiği vekillerin çoğunu bir sonra 
ki seçime kadar göremediği, memleketin-
de çare bulamayan insanlarımızın büyük 
şehirlere göç etmeye mecbur kaldığı bir 
Türkiye tablosu vardı. 

Şimdi bu tabloyu tamamen değiştiriyo-
ruz. Şehirlerimizin yolları açılıyor, alt-
yapı sorunları çözülüyor. Türkiye bütün 
bölgeleriyle, bütün kesimleriyle birlikte 
büyüyor, kalkınıyor. Biz istiyoruz ki, her 
vatandaşımız geleceğinden emin olsun, 
huzur ve refah içinde yaşasın. Çok şükür 
artık, gayretlerimizin sonuçlarını almaya 
başladık. Ekonomik ve sosyal sorunlar bir 
bir çözülüyor. Türkiye bütün öngörülerin 
üzerinde ilerliyor, gelişiyor, kalkınıyor. 
Enflasyondan büyümeye, dış ticaretten ya-
tırımlara kadar bütün alanlarda geçmişle 
kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar 
elde ettik.

Türkiye’nin önü aydınlıktır. Bazıları bu ay-
dınlıktan, bu istikrar ve güvenden rahatsız 
olsa da milletimiz büyük zorluklarla elde 
ettiği bu ortamı koruyacaktır. Zira bu aziz 
millet kendine hizmet edenleri de, sadece 
laf üretenleri de çok iyi biliyor. Kimse mil-
letin ne unutkan, ne de vefasız olduğunu 
düşünmesin. Siyaseti, iş değil, laf üretmek 
zannedenleri milletimiz bir bir tasfiye etti. 
Politikalarını çatışma noktaları üzerine 
kurmaya çalışanların dönemi artık kapan-
mıştır.

Milletin kardeşliğini, huzurunu, güven ve 
istikrarını bozmak isteyenlerin; bölücülük, 
bozgunculuk yapanların artık siyaset sah-
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nesinde yeri yoktur. Biz kaderini birbirine 
bağlamış, idealleri bir ve beraber olan bir 
milletiz. Bu birlik tablosunu bozmaya, hiç 
kimse muktedir olamaz. Hepimizin tek 
tek kaderi, çocuklarımızın yarınları Tür-
kiye Cumhuriyetinin geleceğine bağlıdır. 
Geçmişin ne ihmalleri, ne de suiistimalleri 
artık geleceğimizi karartamayacaktır. 

Siirt’in kaderi Edirne’ye, Bitlis’in kaderi 
Muğla’ya, Diyarbakır’ın kaderi Trabzon’a, 
İstanbul’a, Bursa’ya sımsıkı bağlıdır. Bu 
ülkenin bütün evlatları bizim evlatlarımız-
dır. Bütün çabamız çocuklarımıza huzurlu 
ve müreffeh bir Türkiye bırakmak içindir. 
Farlılıklarımızı zenginlik bilerek hepimiz 
bayrağımıza, istiklalimize, ülkemize so-
nuna kadar sahip çıkacağız. Bu dünyada 
izzetle, şeref le yaşamak için bayrağın, 
vatanın, istiklalin değerini en iyi biz bili-
riz. Bunun için vatan kavramını, vatanda-
şımızı güçlendirerek, insanımızın hayat 
standartlarını yükselterek anlamlı kılmaya 
çalışıyoruz. 

Bütün gayretimiz bunun içindir. Dün 
yaprak kımıldamazken, bütün üretim me-
kanizmaları durma noktasına gelmişken, 
bakınız şimdi artık, tek tek açılışlara yeti-
şemiyoruz. Bugün Siirt’e kazandırdığımız 
tesislerin her biri, şehrin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağla-
yacaktır. Aynı zamanda işsiz insanlarımız 
için de istihdam kapısı olacaktır.

Bakınız, bugün burada, Güres Caddesi’nin, 
Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin, 
Selami Değer adlı hayırseverimizin Siirt’e 
kazandırdığı lisenin, “Eğitime Yüzde 

Yüz Destek” kampanyası kapsamında 
İMKB’nin katkılarıyla yapılan Gazi Lise-
si ile Kurtalan M. Akif Ersoy İlköğretim 
Okulu’nun, 14 Eylül Anadolu Lisesi’nin, 
Ethem Sancak adlı hayırseverimizin Siirt’e 
kazandırdığı Bilgi Teknoloji Sınıflarının, 
Erol Batanca adlı hayırseverimizin Bay-
kan Ziyaret Beldesi’ne kazandırdığı Çok 
Programlı Lise ve Kız Öğrenci Yurdu’nun, 
Hüsnü Özyeğin Vakfı tarafından yaptırılan 
Anadolu Öğretmen Lisesi ile Dirayet Süren 
Kız Öğrenci Yurdu’nun, Takasbank Güzel 
Sanatlar Lisesi’nin, 14 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun, 18 Mart İlköğretim Okulu’nun, 
hayırsever Mustafa Çakmak tarafından 
Siirt’e kazandırılan 100 öğrenci kapasiteli 
Merkez Anadolu Kız Meslek Lisesi’nin, 
Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin, KÖYDES 
çalışmalarının, Abdulkerim Kuzu Erkek 
Öğrenci Yurdu’nun, İbaş Boya Fabrikası-
nın, Özel Siirt Güven Hastanesi’nin, Hes-
ko İsale Hattının, belediyeye ait yolların, 
suni çim saha ve tesislerin, 60 insanımızı 
istihdam edecek olan Murat Market İş 
Merkezi’nin ve İbrahim Hakkı Hazretleri 
Külliyesi’nin açılışlarını yapıyoruz.

Millet devlet birlikteliğine katkı veren 
hayırsever iş adamlarımıza bir kez daha te-
şekkür ediyorum. Bu birliktelik sayesinde 
bütün sorunlarımızı aşacak, yıllardır istis-
mar konusu olan sosyal yaraları beraberce 
saracağız. Bugün açılışını yaptığımız okul-
lardan, yurtlardan, geleceğimizi aydın-
latacak çocuklarımız yetişecek. Az sonra 
buradan yine bir başka okulumuzun, Siirt 
Polis Meslek Yüksek Okulu’nun açılışını 
yapmaya gideceğiz.
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Hepsi bu kadar da değil. Siirt’in, Kurta-
lan’ın ve Aydınlar’ın 50 yıllık içme suyu 
sorununu da artık çözülüyor. KÖYDES pro-
jeleriyle bütün köylerimiz aydınlanacak, 
içme suyuna, yola, okula, sağlık ocağına 
kavuşacak. Siirt’i komşu şehirlere, ilçelere 
bağlayan Eruh, Şırnak, Aydınlar, Pervari, 
Çatak, Van yolları açılacak. Siirt en yakın 
zamanda doğalgaza kavuşacak.

Sevgili vatandaşlarım…

Elbette bunlarla da yetinmeyeceğiz. Daha 
yapacak çok işimiz, yürünecek uzun bir 
yolumuz var. Çok şükür bunun için şimdi 
daha çok gücümüz, daha çok azmimiz var. 
Zira, milletçe aydınlık geleceğimize inanı-
yor, birbirimize güveniyor, var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz. İşte bugün 
burada Siirt’e kazandırdığımız hizmetlerle 
bu yolda önemli bir adım daha atıyor, kal-
kınma zincirimize yeni halkalar eklemiş 
oluyoruz. Açılışını yaptığımız yol, işletme, 
hastane, okul, yurt ve iş merkezlerinin, 
Siirtli kardeşlerime ve bütün milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle say-
gıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Uşaklılar… değerli vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum.

Bugün, Uşak’ın ekonomik ve sosyal kalkın-
masına önemli katkılar sağlayacak tesisle-
rin, konutların, okulların ve duble yolun 
toplu açılışını yapmak üzere bir araya 
geldik. Burada, verdiğimiz sözleri yerine 
getirmenin, ülkemizin en bereketli böl-
gelerinden olan Ege’nin bu güzel şehrine 
hayırlı hizmetler kazandırmanın sevincini 
sizlerle paylaşıyoruz. Doğusuyla batısıyla, 

kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin her karış 
toprağını bereketlendirmek, milletimizin 
yüzünü güldürmek için başlattığımız kal-
kınma seferberliği 4 yıldır hız kesmeden 
devam ediyor. Türkiye bir uçtan bir uca 
yenileniyor. 

Bugün burada olduğu gibi, her gün bir 
başka şehrimizde açılışlar yapıyor, büyük 
yatırımların temellerini atıyoruz. Bakınız, 
daha üç gün önce İstanbul’da iki önemli 
açılış gerçekleştirdik. Oradan Güneydoğu 
Anadolu bölgemize geçtik ve Siirt’te yine 

Toplu Açılış Töreni

Uşak | 17 Eylül 2006
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toplu açılışlar yaptık. Bugün de buradayız. 
Türkiye’nin dört bir yanındaki değişim 
rüzgarının Ege’de de, Uşak şehrimizde de 
kuvvetle estiğine hep birlikte şahit oluyo-
ruz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Göreve başladığımızda milletimizin özlem-
lerini gerçekleştireceğimizi söylemiştik. 
Bu tarihi sorumluluğu yerine getirmek, 
güveninize layık olmak, milletimizin her 
bir ferdini huzura, refaha kavuşturmak 
için, gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
Çok şükür bu çalışmalarımızın neticele-
rini de almaya başladık. Sürekli aranızda 
olmaya, sevincinizi de acınızı da gönülden 
paylaşmaya büyük gayret gösteriyoruz. 
Yolumuza çıkan bütün engelleri sizlerle 
birlikte aşıyoruz. Enflasyon başta olmak 
üzere birçok sorunu, birçok sıkıntıyı, bir-
çok zorluğu geride bıraktık.

Birçok alanlarda geçmişle kıyaslanamaya-
cak başarılar elde ettik. Enkaz edebiyatı 
yapmıyor, mazeret üretmiyoruz. Laf etme-
ye değil iş yapmaya, bu ülkeye, bu millete 
hizmet etmeye kararlıyız. Ülkemizi daha 
da kalkındırmak, çocuklarımıza mutlu, 
müreffeh bir Türkiye bırakmak için el ele, 
gönül gönüle yolumuza devam ediyoruz. 
Şehirlerimiz duble yollarla birbirine bağ-
lanıyor. Altyapı sorunları hızla çözülüyor. 
Sosyal ve ekonomik sorunlar köklü çözüm-
lere kavuşuyor.

Türkiye, bütün bölgeleriyle, bütün şe-
hirleriyle, bütün kesimleriyle birlikte 
kalkınıyor. Ekonomimiz, tahminlerin çok 

ötesinde bir gelişme, bir büyüme gösteri-
yor. Önümüz açık, geleceğimiz aydınlıktır. 
Bu umudu, bu istikrar ve güven ortamını 
milletçe muhafaza edeceğiz. Bunun için 
canla başla çalışıyor, bütün imkanlarımızı, 
bütün kaynaklarımızı en verimli şekilde 
kullanmaya, insanımıza en iyi hizmeti sun-
maya gayret ediyoruz. Artık tek tek açılışla-
ra yetişemiyoruz.

Bakınız, bugün burada, Uşak Belediyesi 
Evsel Atık Su Arıtma Tesisinin, Uşak Be-
lediyesi Asfalt Şantiyesinin, Karma Orga-
nize Sanayi Arıtma Tesisinin, Uşak-Banaz 
Duble Yolunun, Milli Egemenlik ve Hesna 
Özgöbek Ana Okullarının, Öğretmen Mah-
mut Özgöbek, Alper Günbayram, Meh-
metçik, Gazi Mustafa Kemal ve Sıtkı Çetin 
İlköğretim Okullarının toplu açılışlarını 
yapıyoruz. Ayrıca, TOKİ Uşak Merkez 1. 
Etap 307 konutun anahtar teslimi ile 3. 
Etap 520 konutun kura çekilişini gerçek-
leştiriyoruz. Buradan, Vala Gedik Lisesi’ne 
geçeceğiz. Orada da yine, kız ve erkek öğ-
renci yurtları, kapalı spor salonu, zihinsel 
engelliler ilköğretim okulu ile Eğitim Fa-
kültesi binasını hizmete açacağız.

Sevgili Uşaklılar…

Elbette bu güzel şehrimiz için bunlar ye-
terli değil. Kalkınma seferberliğimiz aynı 
tempoyla devam edecek… Bilmeliyiz ki 
bütün bu yatırımlar, daha büyük yatırımla-
rın başlangıcı, habercisidir. Yeni ve büyük 
adımlar atacak, aynı aşkla, aynı heyecanla 
çok daha ileri hedeflere doğru koşumuzu 
sürdüreceğiz. Artık, milletçe yarınlarımıza 
daha bir umutla bakıyor, birbirimize daha 
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çok güveniyor, Türkiye’nin aydınlık gele-
ceğine inanıyoruz. Biz daha çok çalıştıkça, 
daha çok birbirimize kenetlendikçe inanı-
yorum ki, şehirlerimiz daha mamur, insan-
larımız daha mutlu olacaktır. Bu inançla 
hiç yorulmayacak, bu inançla başaracağız.

Geleceğe inancımızı daha da artıran, bu-
gün açılışını yaptığımız bütün bu tesisle-
rin, konutların, duble yolun ve okulların, 
Uşaklı kardeşlerime ve bütün milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Bursalılar… değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Medeniyetimize başkentlik 
etmiş, tarihimizin en önemli şehirlerinden 
biri olan güzel Bursa’mızda aranızda ol-
maktan büyük memnuniyet duyuyorum. 

Bugün burada sizlerle, ülkemizin kalkın-
ma koşusuna öncülük eden önemli şehirle-
rimizden biri olan Bursa’ya yeni hizmetler 
kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. 

Biliyorsunuz, 4 yıl önce Cumhuriyet tari-
himizin en büyük kalkınma seferberliğini 
başlattık. Çok şükür, yolun başında sizlere 
verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyor, 
ilk günkü aşkla, şevkle, gayretle çalışmaya 
devam ediyoruz.

Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güne-
ye, bir baştan bir başa yenileniyor. Artık, 
ülkemizin her karış toprağı bereketlenme-
ye, milletimizin yüzü gülmeye başlamıştır. 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Bursa | 20 Eylül 2006
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Bugün burada olduğu gibi, her gün bir 
başka şehrimizde toplu açılışlar yapıyor, 
ülkemize, çok hayırlı, çok önemli büyük 
yatırımlar kazandırıyoruz.

Bakınız, daha geçtiğimiz hafta, önce Gü-
neydoğu Anadolu Bölgemizde Siirt şehri-
mizde, ardından da Ege Bölgemizde Uşak 
şehrimizde yine art arda toplu açılışlar 
yaptık. Yine, birkaç saat önce Yenişehir’de 
Şişecam fabrikasını hizmete açtık. Şimdi 
de burada, birçok tesisin, köprülü kavşak-
ların, yolun toplu açılışını yapıyoruz. Ay-
rıca TOKİ’nin sosyal donatılarıyla birlikte 
inşa ettiği konutların anahtarlarını hak sa-
hiplerine teslim ediyoruz. Türkiye’nin bu 
büyük değişimine, bu güçlü rüzgarın dört 
bir yanda kuvvetle estiğine hep birlikte 
şahit oluyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

7 bölgemizde, 81 vilayetimizde aynı heye-
can, aynı dinamizm yaşanıyor. Bu ülkeye 
inanmayanlar, bu ülkenin kalkınma heye-
canına katılamayanlar ne söylerse söyle-
sin, Türkiye istikrarlı bir şekilde ilerliyor, 
kalkınıyor, güçleniyor. Milletimizin temel 
ihtiyaçlarına öncelik veriyoruz: Ülkemize, 
insanımıza konutlar, yollar, hizmet bina-
ları, organize sanayi bölgeleri, sağlık ku-
ruluşları kazandırmaya devam ediyoruz. 
Öyle ki, artık yaptığımız yatırımların her 
birine tek tek yetişmek mümkün olmuyor. 
Onun için, toplu açılış ve temel atma tören-
leri düzenlemek zorunda kalıyoruz. 

Bunlar, milletimiz için, ülkemiz için son 
derece sevindirici gelişmeler. Türkiye ar-

tık, akıntıya kapılan değil, aksine çevresin-
deki gelişmeleri yönlendiren, sorunların 
çözümünde sorumluluk alan, söz sahibi, 
lider bir ülkedir. Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri, milletimizin özlemlerini ger-
çekleştirmeye, samimiyetle üstlendiğimiz 
bu tarihi sorumluluğu yerine getirmeye 
gayret ediyoruz. Güveninize layık olmaya, 
milletimizin her bir ferdini huzur ve re-
fah içinde yaşatmaya kararlıyız. Bu yolda 
durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam 
ediyoruz.

Sevgili Bursalılar…

Bugün Bursa’da da, Türkiye’nin her köşe-
sinde yaşanan canlanmanın, gelişmenin 
güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bakınız 
burada, Doğu, Batı ve Yeşil Çevre Arıtma 
Tesislerinin, Acemler, Esentepe ve Polis 
Okulu Kavşaklarının, Karacabey Köprülü 
Kavşağının, Görükle Otoyol Bağlantı Yo-
lunun toplu açılışlarını yapıyoruz. Ayrıca, 
TOKİ’nin Hasanağa’da inşa ettiği bin 625 
konutun anahtarlarını hak sahiplerine 
teslim ediyoruz. Anahtarlarını teslim etti-
ğimiz 1. ve 2. Etap konutların sosyal dona-
tıları kapsamında 32 Derslikli İlköğretim 
Okulu, Cami, Alışveriş Merkezi, Kafeterya 
ve Spor Salonu yer almaktadır. Yine, sos-
yal donatıları kapsamında 24 Derslikli 
İlköğretim Okulu, Cami, Ticaret Merkezi 
ve Kütüphane yer alan Nilüfer’deki 382 
konut ile Orhangazi Tekke Mahallesindeki 
270 konutun anahtarlarını hak sahiplerine 
teslim ediyoruz. TOKİ eliyle başlattığımız 
cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel 
dönüşüm projesinden Bursa’da nasibini 
alıyor. 
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İşte şimdi burada, Acemler Kavşağı’ndayız. 
Biliyorsunuz, Acemler Kavşağı’nın yapıl-
ması Bursa’da 12 yıldır konuşuluyordu. 
Bizden önce göreve gelen 2 hükümet döne-
minde iki kez temeli atıldı, fakat bir türlü 
bitirilmedi. Bakınız biz, bizden öncekilerin 
başlatıp bitiremediği, rafa kaldırdığı proje-
leri de milletimize, ülkemize kazandırma-
nın gayreti içerisindeyiz. AK Parti’nin yerel 
yönetimlerde iş başına gelişinin ikinci 
yılında buranın üçüncü kez temeli atıldı ve 
5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Böy-
lece, günde 85 bin aracın geçtiği Acemler 
Kavşağı’nın yapımıyla Bursa’mız 9 kilo-
metrelik bir mesafe kazanmış oldu. 

Yine, Bursa-Mudanya yolu üzerinde yapı-
lan Esentepe Kavşağı yalnızca 100 günde 
tamamlandı. Buradan da günde 65 bin 
araç geçiyor. Ankara Yolu’nun en sıkışık 
olduğu ve günde 40 bin aracın geçtiği Polis 
Okulu Kavşağı’nda yapılan bat-çık sadece 
140 günde bitirildi. Karacabey Köprülü 
Kavşağı da sadece 80 günde bitirilerek 
inşaat süresi bakımından bir rekora imza 
atılmıştır. 5 Mayıs 2006’da başlandı, 15 
Ağustos 2006’da bitirildi. 

Sevgili vatandaşlarım…

Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bizim 
boş laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Biz 
bu ülke için hizmet üretmeye, değer üret-
meye, emek üretmeye, istihdam üretmeye 
çalışıyoruz. Göreve gelirken bütün beledi-
yelerimizle konuştuk. Ülkemizin dört bir 
yanında konut seferberliği başlatacağımızı 
söyledik. İşte bugünkü tablo, sözümüzün 
arkasında durduğumuzu açıkça gösteriyor. 

Hükümetimizin “planlı kentleşme ve ko-
nut üretimi” programı kapsamında büyük 
bir konut seferberliği başlattık. Böylece, 
2003–2006 arasında, 81 il ve 208 ilçede, 
toplam 529 şantiyede, 207 bin 882 konut 
uygulaması başlattık. Bu, her biri 100 
bini aşkın nüfuslu 10 şehir demektir. Bu 
projeleri yaparken toplumun hiçbir sos-
yal kesimini ihmal etmiyoruz. Bir yandan 
engelli vatandaşlarımıza, diğer yandan da 
alt gelir grubuna ve yoksullara yönelik 61 
bin konut üretiyoruz. Tam 100 belediye ile 
gecekondu dönüşüm protokolleri imzala-
dık, 52 Belediyemiz ile 65 bin konutluk 
uygulama başlattık. Cumhuriyet tarihin-
de ilk defa bu kadar büyük kapsamlı bir 
gecekondu dönüşümü gerçekleştiriliyor. 
Sadece konut yapmakla da kalmıyoruz; 
bu konutların, sosyal donatılarını da inşa 
ediyoruz. 

Bu kapsamda, toplam 5 bin 302 derslikli 
232 anaokulu, ilköğretim okulu ve lise ile 
33 spor salonu, 33 kütüphane, 145 ticaret 
merkezi, 7 hastane, 35 sağlık ocağı ve 123 
ibadethanenin ihaleleri gerçekleştirilmiş-
tir. Bunların büyük kısmı başlatılmıştır. 
Böylece doğrudan ve dolaylı tam 800 bin 
insanımıza da istihdam sağlamış olduk. 
Bugün de Bursa’da, okul, cami ve alışveriş 
merkezleri ile birlikte bir uydu kent oluş-
turan 2 bin 277 konutun anahtar teslim tö-
renini gerçekleştiriyoruz. Buradan, Eğitim 
Vadisi’ne geçeceğiz. Orada da yine, Sevgi 
Köyünün, Dört Çelik Eğitim Köyünün ve 
Faik Çelik Kız Meslek Lisesi’nin açılışını 
yapacağız. 
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Bütün bunlar icraata dönüşen siyaset anla-
yışımızın somut örnekleridir. Çünkü bizim 
siyaset anlayışımız, laf üretmek değil, bu 
ülke için taş üstüne taş koymaktır. Biz si-
yasetten, millete hizmet etmeyi anlıyoruz. 
Bu ülke için yatırım yapmayı, Türkiye’yi 
kalkındırmayı, insanımıza iş imkanı sağ-
lamayı anlıyoruz. Siyaset bu yolda çalışan-
ların bir hizmet yarışıdır. Herkesin bunu 
böyle bilmesi gerekir. Türkiye bütün fert-
leriyle geleceğe bakmak, milletçe daha ile-
riye gitmek istiyor. Birbirimize inanarak, 
birbirimize güvenerek yolumuza devam 
edeceğiz. Türkiye’nin aydınlık geleceği 
için umudumuzu, heyecanımızı asla kay-
betmeyeceğiz. Milletçe el ele, gönül gönüle 
yürüyecek, inşallah çok daha güzel günleri 
yine hep birlikte göreceğiz. İnanıyorum 
ki, bu umutla bu azimle hiç yorulmadan 
çalışacak mutlaka başaracağız. Bu inancı-
mıza güç katan, bugün açılışını yaptığımız 
bütün bu tesislerin, konutların, Bursalı 
kardeşlerime ve bütün milletimize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Pazarlılar, Değerli Hemşehrile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Böyle hayırlı bir törende aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Milletimizin, hemşehrilerimizin dertleri-
ne derman olacak, insanımızın hayat stan-
dardını yükseltecek bu tip hayırlı projeler 
beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Çünkü 
burada sadece milletimizin daha iyi, daha 

sağlıklı, daha rahat, daha müreffeh yaşa-
masına imkan sağlayacak konutları, okul-
ları, spor salonlarını açmakla kalmıyoruz, 
şehirlerimizin ufkunu da açıyoruz. Tek 
tek 81 vilayetimizde yaktığımız kandiller, 
Türkiye’nin geleceğini aydınlatıyor. Şehir-
lerimize yaptığımız her yatırımla aynı za-
manda mutlu ve müreffeh bir Türkiye’nin 
de temellerini atıyoruz. 

Ortak Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Rize | 22 Eylül 2006
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Bunu, tek tek bütün şehirlerimizi gezerek, 
insanımızın dertlerini, sorunlarını yerinde 
dinleyip, onlara uygun çözüm arayışlarına 
girerek gerçekleştiriyoruz. Zira biz, tek bir 
şehre sıkışıp kalan değil, bütün bölgeleriy-
le, bütün şehirleriyle barışık, insanlarıyla 
iç içe olan bir anlayışla hareket ediyoruz. 
Yerel yönetimlerimizle elbirliği içinde pro-
jeler geliştiriyor, acil olarak bu çözümleri 
uygulamaya dönüştürüyoruz. Çünkü biz, 
proje sözü veren, verdiği tarihte de bu sözü 
yerine getiren bir siyasi anlayışın mensu-
buyuz. Biz, devletin imkan ve kaynaklarını 
milletimizin her kesiminin hizmetine ay-
rımsız olarak sunmanın gayreti içindeyiz.

Bizim için ideolojik ayrıcalıklar, siyasi ay-
rıcalıklar yok. Bizim anlayışımızda 73 mil-
yon insanımızla kurduğumuz kardeşlik, 
dostluk, hemşehrilik, vatandaşlık bağları 
önemlidir. Vatandaşlarımızla kurduğumuz 
bu bağ, gönülden gönüle uzanan bir mu-
habbet bağıdır. Bunun için biz imtiyaz 
değil, adalet üretiyoruz. Laf değil, iş üreti-
yoruz, emek üretiyoruz, değer üretiyoruz, 
istihdam sağlıyoruz. Çünkü biz buralara, 
milletimizin bağrından çıkıp geldik. Onun 
için milletimizin dertlerinin, sorunlarının, 
özlemlerinin ne olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Biz yaşamanın ne demek olduğunu 
çok iyi biliyoruz. O mütevazı sofraların 
ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte 
bunun için cumhuriyet tarihinin en büyük 
gecekondu dönüşüm projesini, kentsel dö-
nüşüm projesini başlattık. Artık milletimiz 
ortaya koyduğumuz akılcı konut politika-

larıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle ev 
sahibi oluyor.

Değerli hemşehrilerim…

Hükümeti olarak, “planlı kentleşme ve ko-
nut üretimi” programı kapsamında büyük 
bir konut seferberliği başlattık. 2003–2006 
arasında, 81 il ve 208 ilçede, toplam 529 
şantiyede 207 bin 882 konut uygulamasını 
hayata geçirdik. Bu ne demektir biliyor 
musunuz? Her biri 100 bini aşkın nüfuslu 
10 şehir demektir. Bu konutların projele-
rini yaparken toplumun hiçbir sosyal ke-
simini ihmal etmiyoruz. Alt gelir grubuna 
ve yoksullara yönelik olarak 61 bin konut 
üretiyoruz. Alt gelir grubundaki vatandaş-
larımızdan sadece 2 bin YTL peşinat, aylık 
200 YTL taksitler şeklinde ödeme alıyoruz. 
Bunu da kendilerini hiç zorlamayacak 
şekilde 15 yıla yayıyoruz. Yoksul vatan-
daşlarımızı ise hiçbir peşinat ödemelerine 
gerek olmaksızın, 20 yıl vadeli ve sadece 
100 YTL’den başlayan taksitlerle ev sahibi 
yapıyoruz. 

Ayrıca, tüm sosyal donatılarıyla birlikte 
bütünüyle engelli vatandaşlarımız için 
tasarlanan, onların her türlü ihyacına ce-
vap verebilecek özel konutlar üretiyoruz. 
Tam 100 Belediye ile gecekondu dönüşüm 
protokolleri imzaladık, 52 Belediyemiz 
ile 65 bin konutluk uygulama başlattık. 
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu kadar 
büyük kapsamlı bir gecekondu dönüşümü 
gerçekleştiriliyor. 
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Sadece konut üretmekle de kalmıyoruz; 
konut ürettiğimiz her bölgeye, sosyal do-
natılar da inşa ediyoruz. Bu kapsamda, 
toplam 5 bin 302 derslikli 232 anaokulu, 
ilköğretim okulu ve lise ile 33 spor salonu, 
33 kütüphane, 145 ticaret merkezi, 7 has-
tane, 35 sağlık ocağı ve 123 ibadethanenin 
ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Bunların bü-
yük kısmı başlatılmıştır. Bu uygulamalarla 
doğrudan ve dolaylı tam 800 bin insanımı-
za da istihdam sağlamış olduk.

İşte bugün Rize’mize ve Rizelilerin hizme-
tine sunulmak üzere 171 konutun daha 
anahtar teslim törenini hep birlikte gerçek-
leştiriyoruz. Yine TOKİ eliyle gerçekleştir-
diğimiz ilköğretim okulumuzu da bu yeni 
eğitim-öğretim sezonunun hemen başında 
güzel yavrularımızın, çocuklarımızın ge-
leceği için eğitime kazandırıyoruz. Konut 
seferberliğimiz gibi eğitim seferberliğimiz 
de hiçbir kesintiye uğramadan devam 
edecek. Türkiye’de okuma yaşına gelmiş 
her öğrencimize kaliteli hizmet sunmaya 
yetecek okul yapıncaya kadar durmadan, 
dinlenmeden çalışacağız. Ayrıca, her yaş-
tan hemşehrimizin faydalanabileceği ama 
özellikle gençleri mutlu edeceğini düşün-
düğümüz bir spor salonunun açılışını da 
hep birlikte gerçekleştiriyoruz. 

Değerli hemşehrilerim…

Bu çok önemli tesisleri Rize’mize kazandır-
maktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Çünkü milletimizin yüzü güldükçe, insa-
nımızın gözlerinde mutluluk parıltıları 
gördükçe bizim de şevkimiz artıyor. Bütün 
şehirlerimizde başlattığımız kalkınma 

heyecanı, inanıyorum ki sizler de paylaşı-
yorsunuz. Hükümet olarak sizlerin ihtiyaç-
larınızı karşılamayı en öncelikli görevimiz 
sayıyoruz. Bu hükümet sizin hükümeti-
nizdir, bu hükümet milletin hükümetidir. 
Bize inanın, bize güvenin, Türkiye’nin 
geleceği için umudunuzu, heyecanınızı 
asla kaybetmeyin. Sözlerime son verirken, 
açılışını yaptığımız yatırımların, anahtar-
larını teslim ettiğimiz konutların Rize’ye, 
Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli hemşehrilerim… sevgili kardeşle-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Sözlerime başlarken Ramazan-ı 
Şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek 
ayın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Kalkandere’ye önemli kazanımlar sağla-
yacak böyle anlamlı bir törende aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Bakınız dün Rize’de, çok önemli eğitim 
kurumlarımızın açılışlarını yaptık. Ardın-
dan Pazar ve Çamlıhemşin ilçelerimizde 
çeşitli açılışlar yaptık TOKİ eliyle yaptırı-

lan konutların anahtarlarını hak sahiple-
rine teslim ettik. Bugün de burada, Şaban 
Cengiz Gün Hastanesi’nin, Atatürk İlköğ-
retim Okulu’nun, Muharrem Ergül Çocuk 
Parkı’nın açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Göreve geldiğimizde demiştik ki, “bizim 
iktidarımız Ankara’da masa başında bir ik-
tidar olmayacaktır.” Bununla kastettiğimiz 
şey Türkiye’yi bütün şehirleriyle, ilçele-
riyle, köyleriyle adım adım takip edeceği-
mizdi. Sorumlu bir hükümet için ülkenin 
gelişmesi, kalkınması, büyümesi sadece 

Toplu Açılış Töreni

Kalkandere, Rize | 23 Eylül 2006
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rakamlarla masa başında takip edilecek 
bir şey değildir. Ben Rize’ye, Trabzon’a, 
Siirt’e, Bursa’ya, Edirne’ye şu kadar kaynak 
ayırdım, bundan sonrası ilgili kurumların 
yapacağı iştir diye bir yönetim düşün-
cemiz asla olmadı. Onun için ülkemizde 
adım adım hangi işler nasıl yürüyor takip 
ediyoruz. 

Belediyelerimiz ne kadar hizmet üretiyor, 
eğitim ve sağlık sorunları ne ölçüde çö-
zülüyor, nerede ne kadar yolumuz açıldı, 
şehirlerimiz ne kadar mamur hale geliyor, 
özel sektörün sorunları var mı? Bütün 
bunları görmek, halkımızla istişare etmek, 
sevinçlerini paylaşmak, aksayan noktaları 
tespit etmek için sürekli aranızdayız. Ba-
kınız Başbakan olduğum günden bu yana 
11’nci kez Rize’ye gelmiş bulunuyorum. 
Bu ziyaretlerimizin hiçbiri turistik geziler, 
geçerken uğrayalım diye yaptığımız keyfi 
seyahatler değildir. Türkiye’nin gücünü 
harekete geçirmek, bütün kamu hizmetle-
rini takip etmek, vatandaşlarımızın mutlu-
luğunu paylaşmak, taleplerini almak için 
geliyoruz.

Türkiye’yi atalete mahkum edenler, Türki-
ye’nin geniş kaynaklarını ve imkanlarını 
heba edenler seçimden seçime halkın kar-
şısına çıkıyorlardı. Milletin emanetini dev-
raldıktan sonra kayıplara karışıyorlardı. 
Biz, millete verdiğimiz sözlerin arkasında 
duruyor, ülkemizin her köşesini, her şeh-
rini, her bölgesini hiçbir ayrım yapmadan 
adım adım izliyoruz. Çok şükür, bu gayret-
lerimizin sonuçlarını da alıyoruz. 

Ülkemizin her yerinde büyük bir kalkınma 
seferberliği yürütülüyor. Şehirlerimiz yeni-
den mamur hale getiriliyor. KÖYDES pro-
jesiyle yüzyıllarca ihmal edilen köylerimiz 
ilk defa medeniyetin nimetlerine kavuşu-
yor. Devlet ile toplum uzun yıllardan sonra 
ilk defa gücünü birleştiriyor. Unutmayalım 
ki, bizim sorunlarımızın kaynağında kamu 
yönetimi ile toplum arasındaki mesafe var-
dı. Kamu imkan ve kaynakları adaletle top-
luma ulaşmıyordu. Toplumun vicdanını 
yaralayan sorunların kaynağı buradaydı. 
Bu sorunların çoğunu aştık.

Elbette, yapmamız gereken daha çok iş var. 
Yeni bir yönetim anlayışıyla Türkiye’yi 
bir girdaptan çıkardık ve ayağa kaldırdık. 
Ekonomi artık eski ekonomi değil. Biz, 
Türkiye’nin kaynaklarına göre, imkanları-
na göre hizmet üretiyoruz. Sistemi tıkayan 
parçalı, yamalı koalisyon dönemlerinin 
yol açtığı, iktidarın zaafa düştüğü, karar 
mekanizmalarının tıkandığı eski istikrar-
sızlıklar yok artık. Siyaseti hizmet değil laf 
üretmek olarak görenler bu performansı-
mız karşısında ne yapacaklarını şaşırıyor-
lar. Bizim enerjimiz ise eksilmeden artıyor. 

Bu yolda yoldaşımız millettir. Milletimiz 
Türkiye’nin gerçekleri ile Türkiye’nin 
imkanlarını iyi biliyor. Milletle yoldaş 
olduktan sonra hiç kimse hizmet üretme-
mize mani olamaz. Siyasetimizi kardeşli-
ğimizi derinleştirmek üzerine kuruyoruz. 
Şehirlerimizi daha mamur hale getirmek, 
vatandaşımızı daha mutlu kılmak için yö-
netimdeyiz. Türkiye ne çektiyse bölgesel 
adaletsizlikten, ayrımcılıktan, popülizm-
den çekti. Altyapı sorunları çözülmemiş, 
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derdini, ihtiyaçlarını, taleplerini Ankara’ya 
anlatamayan, gönderdiği vekilleri seçim-
den seçime görebilen, Ekonomisi küçülen 
ve şehirleri büyük birer köy halinde gelen 
bir Türkiye tablosu vardı. 

Bu tabloyu değiştiriyoruz. İstiyoruz ki, her-
kes, her vatandaşımız geleceğinden emin 
olsun, bütün şehirlerimiz mamur hale 
gelsin. Bugün, bunun için buradayız. Bu 
yürüyüşümüzün bir parçası olarak burada 
açılışlarını yaptığımız hastanenin, okulun, 
çocuk parkının Kalkandere’ye, Rize’ye 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli Ankaralılar… sevgili vatandaş-
larım... Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Bugün burada, başkentimizi 
Esenboğa Havaalanı’na bağlayan Protokol 
Yolu’nu hizmete açmak için bir araya 
geldik. Bu törenin ardından Esenboğa Ha-
vaalanı Yeni Terminal Binası’nın açılışını 
gerçekleştireceğiz.

Bildiğiniz gibi Esenboğa Havalimanı, aynı 
zamanda yabancı misafirlerimizin de 

Türkiye’ye diplomatik giriş kapısıdır. En 
üst seviyede misafirleri, devlet başkanla-
rını, hükümet başkanlarını, diplomatik 
heyetleri Türkiye adına hep burada kar-
şılıyor, bu protokol yolunu kullanarak 
başkentimize taşıyoruz. Onun için, Esen-
boğa Havalimanı’nı ve Protokol Yolu’nu 
Türkiye’ye yakışır, insanımıza yakışır bir 
görünüşe, rahatlığa ve güzelliğe kavuştur-
mak zorundaydık. Çok şükür bugün bunu 

Esenboğa Havalimanı Protokol 
Yolu Açılışı

Ankara | 13 Ekim 2006
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gerçekleştirmenin sevincini hep beraber 
yaşıyoruz.

Üzülerek ifade ediyorum ki, geçmişte 
Türkiye’yi yönetenler uzun yıllar boyunca 
bu konuda hassasiyet göstermediler. Hem 
Protokol Yolu, hem de Havaalanımız uzun 
zaman ihtiyacı karşılamaktan, bu temsil 
görevini layıkıyla yerine getirmekten uzak 
bir şekilde hizmet gördü. Bugün bu yanlışı 
düzeltiyoruz. Türkiye’ye yakışan, başken-
timize yakışan Protokol Yolu ve havaalanı 
terminal binasını Ankara’ya, ülkemize 
kazandırıyoruz. Değişen Türkiye’nin, kal-
kınan ve gelişen Türkiye’nin dışa açılan 
yüzünü de aydınlık, çağdaş, güzel bir hale 
getiriyoruz. Bu açılışları gerçekleştirmenin 
bize nasip olması, üstelik de Ankara’nın 
başkent oluşunun da yıldönümüne denk 
gelmiş olması memnuniyetimizi daha da 
arttırıyor.

Değerli vatandaşlarım...

Bu yolun başkentimiz açısından diploma-
tik misyonu da, anlamı da çok büyük... 
Açılışını yaptığımız bu iki muazzam eser 
ülkemiz için çok önemli... Bakınız biz, 
şehirlerimizi bir uçtan bir uca, karadan, 
denizden, havadan medeniyet yollarıyla 
birbirine bağlıyoruz. Zira, her zaman ifa-
de ettiğim gibi, bizim anlayışımızda yol, 
medeniyet demektir, kalkınma demektir, 
ilerleme demektir. Dünyanın bütün büyük 
medeniyetleri arkalarında dillere destan 
olmuş yollar bıraktılar. Tarih boyunca dün-
ya ticareti bu yollar üzerinden yapıldı, me-
deniyetler birbirine bu yollarla bağlandı.

Bugün de bir ülkenin gelişmesine dair en 
temel göstergelerden biri yollarının, hava 
alanlarının, limanlarının, demiryollarının 
ulaştığı seviyedir. İktidarımız döneminde 
gerek karayolu ağımızın çağdaş bir yapıya 
kavuşturulmasında, gerekse hava alan-
larımızın ve limanlarımızın hem sayısal 
olarak, hem de kalite olarak Türkiye’ye ya-
kışır bir seviyeye ulaştırılmasında önemli 
mesafeler aldık. Bakınız, 2003 öncesinde 
gelmiş geçmiş bütün hükümetler toplam 
3 bin 859 kilometre duble yol yapmışlar. 
2003’ten bu yana biz bu rakamın iki katı 
kadar, 7 bin kilometreye yakın duble yol 
yaptık. Türkiye’nin toplam duble yolu 4 
bin kilometre bile değildi. Bugün trafiğe 
açık bulunan duble yol uzunluğu, otoyol-
larla birlikte 12 bin kilometreye ulaşmış 
durumdadır.

Bu rakamlar Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini, nasıl bir atılımın içinde oldu-
ğunu göstermesi bakımından son derece 
önemlidir. Bunları iyi değerlendirmemiz, 
Türkiye’nin yaşadığı büyük değişimin, 
yakaladığı istikrarın ve beslediği büyük 
gelecek umudunun kıymetini iyi bilmemiz 
lazım... Bu ülkenin kayıp yıllarını, ancak 
kalkınma hedef lerimize doğru adımla-
rımızı böyle hızlı atarak, hızımızı böyle 
katlayarak geri kazanabiliriz. 12 bin kilo-
metre duble yol Türkiye büyüklüğünde bir 
ülke için asla yeterli değildir… Onun için 
bu çalışmaları hız kesmeden sürdürmek 
zorundayız.

Değerli vatandaşlarım...

Biz hükümet olduğumuz dönemde milleti-
mizin önüne bazı hedefler koyduk. Dedik 
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ki; büyük bir değişim başlatacağız, devle-
tin millet üzerindeki yükünü hafifletece-
ğiz, enflasyonu dizginleyeceğiz, istikrarlı 
büyüme dönemine geçeceğiz. Başka ne 
dedik? Sağlıkta büyük bir dönüşüm prog-
ramını uygulamaya koyacağız, eğitime 
büyük önem vereceğiz, köylünün, çiftçinin 
yanında olacağız. Siyasete kaybolan itibarı-
nı geri getireceğiz, siyaseti milletimizin gö-
zünde yeniden bir umut haline getireceğiz, 
demokrasiyi mutlaka geliştireceğiz dedik. 
Bir şey daha dedik? Türkiye’nin duble yol 
uzunluğunu 15 bin kilometreye çıkartaca-
ğız dedik.

Ne dediysek sözümüzün arkasında dur-
duk, geceli gündüzlü çalışarak bütün bu 
hedefleri tek tek yakaladık, yakalıyoruz. 
Milletimize ne söz verdiysek, tek tek o söz-
lerimizi tuttuk. Bu zaman boyunca bizim 
en büyük yardımcımız, en büyük destekçi-
miz, en büyük dayanağımız, güç kaynağı-
mız da zaten yine milletimizdi. Bugün elde 
ettiğimiz bütün başarılar işte bu birlik ve 
beraberlikten, bu büyük sinerjiden doğdu. 
Artık pek çok şehirlerimiz duble yollarla 
birbirine bağlanmış durumdadır. 

Bu yollarda kazalar da, kayıplar da ciddi 
oranlarda azaldı. Bu yollar sayesinde he-
pimiz zaman kazandık. Ticaret, turizm, 
seyahat hızlandı, ekonomimiz tasarruflar-
la kaynak kazandı. Türkiye olarak, gurur 
duyabileceğimiz medeniyet yollarına ka-
vuştuk. Bununla elbette yetinmeyeceğiz, 
daha çok duble yollar, oto yollar yapacağız. 
Bu rahatlığı, bu güvenliği, bu yol kalitesini 
ülkemizin her yerine taşıyacağız, şehirler-
den sonra ilçelere geçeceğiz.

Sevgili vatandaşlarım... 

Biliyorsunuz yine, KÖYDES projesini 
başlattık. Bu projeyle yolu olmayan, suyu 
olmayan köy de bırakmayacağız. Vatanda-
şım bu sözleri çok duydu, haklı olarak “ne 
zaman?” diye bize soruyor. Bizim farkımız 
işte burada, biz sadece söz veren, sonra da 
unutanlardan değiliz. Biz anahtar dağıtıp 
bir daha ortada görünmeyenlerden değiliz. 
Biz umut tacirliği yapanlardan değiliz. Biz 
milletimize bir söz veriyorsak, o sözü ne 
zaman tutacağımızı da tarih vererek söy-
lüyoruz. Kendimizi bu şekilde bağlıyoruz.

Şimdi burada bir kere daha söylüyorum; 
2007 sonuna kadar KÖYDES projesiyle bu 
ülkede yolu ve suyu olmayan tek bir köy 
kalmayacak. Açık söyleyeyim, bu ülkede 
yolu olmayan, suyu olmayan köyler; okulu 
olmayan, hastanesi olmayan bölgeler; yiye-
ceği olmayan, yakacağı olmayan insanlar 
bulundukça biz rahat uyku uyuyamayız. 
Biz milletimizin omuzlarımıza yüklediği 
ağır, ama bir o kadar da gurur veren bu so-
rumluluğun farkında olan, şuurunda olan 
bir hükümetiz, bundan kimsenin şüphesi 
olmasın.

Türkiye’nin değişimi, yılların kaybı geri 
kazanılmadan, hedefler tamamen yaka-
lanmadan, milletimizin beklentileri birer 
birer gerçekleşmeden bitmeyecektir. Mil-
letimizin bu büyük kalkınma kararlılığı, 
bu büyük değişim iradesi bu defa asla yo-
lundan çevrilemeyecek, bu ülkenin üstüne 
bir daha asla kara bulutlar toplanmayacak. 
Türkiye’nin büyüklüğüne inanan, dün-
yadaki gelişmeleri izleyen, bilgi toplumu 
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olmaya doğru adımlarını sıklaştıran yeni 
nesillerle, dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
arasında yerimizi mutlaka alacağız.

İnanıyorum ki milletimiz asıl güzel günleri 
bundan sonra yaşayacak. Büyük bir çaba 
ve beceriyle 4 ay gibi kısa bir zamanda or-
taya konan bu eser, Türkiye’nin gücünün 
ve potansiyelinin görünen yüzü olacaktır. 
Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 
belediye çalışanları olmak üzere, projeye 
emek veren, katkıda bulunan herkese 
teşekkür ediyorum. Protokol Yolu’nun 
Ankara’ya, Türkiye’ye ve bütün milletimi-
ze hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Hizmet üret-
mek, değer üretmek, iş üretmek gibi güzel 
vesileler ile huzurunuzda bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyuyorum. 

Biraz önce, büyük bir hızla tamamlanan 
protokol yolunun açılışını gerçekleştirdik. 
Şimdi de, önemli bir hizmet tesisini, Esen-
boğa Havalimanı yeni terminal binasını 
hizmete açıyoruz. Böylece, verdiğimiz sözü 

yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Burada, sevincimizi artıran en önemli 
hususlardan biri de bu açılışı Ankara’nın 
başkent oluşunun yıldönümünde gerçek-
leştirmiş olmamız. 

Evet, bugün Ankara’nın başkent oluşunun 
83. yıldönümü. Biz, Cumhuriyetimizi ve 
başkentimizi sadece sembolik törenlerle 
değil, böyle hizmet üreterek sahipleniyo-
ruz. Yıllardır içimizde bir ukdeydi. Hem 

Esenboğa Havalimanı Yeni 
Terminal Binası Açılışı

Ankara | 13 Ekim 2006
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havaalanının kendisi, hem de havaalanı 
yoluyla ilgili bu eksikliği yıllardır hissedi-
yorduk. Türkiye’nin gücüne, büyüklüğüne 
yakışmayan, adeta bir taşra havaalanı 
görünümündeki o eski havaalanına ne 
zaman gelsek yada ne zaman bir misafiri-
miz gelse içimiz burkulurdu. Çünkü o eski 
havaalanı, devletimizin başkentini temsil 
edecek nitelikte değildi. 

Çok şükür ki, bütün alanlarda Türkiye’nin 
imkan ve kaynaklarını Türkiye’ye kazan-
dırdığımız gibi, bu yeni iç ve dış hatlar 
terminaliyle başkentimiz Ankara’yı da la-
yık olduğu bir havalimanına kavuşturmuş 
oluyoruz. 

Değerli vatandaşlarım...

Biliyoruz ki havaalanları, şehirleri ve ül-
keleri ziyaret edenlerin, o şehir hakkında 
hem ilk, hem de son izlenimlerini edindiği 
yerlerdir. Hele hele gelinen şehir bir baş-
ken ise, ilk izlenimlerin tüm ülke hakkında 
genel fikirler oluşturacağı açıktır. Onun 
için, Esenboğa Havaalanı’nın Türkiye’nin 
tanıtımında çok önemli rolü vardır. Bakı-
nız, Türkiye’de güven ve istikrarın tesisiyle 
birlikte bütün şehirlerimiz birer cazibe 
merkezi haline gelmeye başladı.

Ülkemizin artan cazibesi, bundan sonra en 
açık biçimde Esenboğa Havaalanında ve 
protokol yolunda görülecektir. Esenboğa 
Havaalanı ve protokol yolu, Türkiye’deki 
değişimin sembollerinden biri olacaktır. 
Zira burası, Türkiye’nin dünyaya açılan 
kapısıdır, vitrinidir, vizyonudur. Ancak 
hemen söylemeliyim ki, bu iş sadece bir 

vitrin düzenleme, sadece görüntüyü kur-
tarma işi değildir. 

Türkiye’de ulaşım alanında bir devrim ya-
şıyoruz. Bu, bundan dört yıl önce kimsenin 
tahayyül edemeyeceği bir değişim. Eski-
den havaalanlarının temelleri atılır, mil-
yonlarca dolar o temellere gömülür, sonra 
da öylece kalırdı. Şimdi çok şükür, Türk 
Sivil Havacılık sistemi dünyanın en hızlı 
büyüyen, gelişen havacılık sistemi oldu. 
Zira biz, temelini attığımız inşaatın hangi 
tarihte biteceğini işin başında biliyoruz. 
Sosyal faydası, ekonomik getirisi olmayan 
göstermelik işlere zaten hiç başlamıyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım…

Türkiye her alanda büyük atılımlar gerçek-
leştiriyor. Kalkınmasını sağladığımız her 
alan, zincirleme bir etkileşimle diğer alan-
ların da lokomotifi oluyor. Milletimizin ge-
lir seviyesindeki yükselme, dış ticaret hac-
mimizdeki büyük artış, turizm alanındaki 
yoğun tanıtım faaliyetleri, ülkemizi önemli 
bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu 
anlamda izlediğimiz politikalarının hepsi 
birbirini tamamlar niteliktedir. Dolayısıyla 
Ulaştırma Bakanlığımızın faaliyetleri di-
ğer bakanlıklarımızın faaliyetleriyle aynı 
paralelde yürümektedir. 

Türkiye’de güven ve istikrar zemininin 
güçlenmesi, özellikle sivil havacılık sek-
törümüzün önünün iyice açılmasını 
sağlamıştır. Hükümetimizin dört yıllık 
iktidarında, pek çok alanda olduğu gibi, 
havacılık sektörümüzün de çehresini de-
ğiştirmiş bulunuyoruz. 2003 yılı sonunda 
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uygulamaya başladığımız “Bölgesel Hava 
Taşımacılığı Projesi” ile sivil havacılıkta 
bir devrim gerçekleşmiştir. Bizim iktida-
rımızla birlikte hava ulaşımı sadece imti-
yazlı kesimlerin, seçkinlerin, zenginlerin 
kullandığı bir imkan olmaktan çıkmıştır. 
Oluşturduğumuz rekabet ortamı sonucun-
da, herkese ve her keseye göre uçuşlar mil-
letimize sunulmuştur. Bugün, uçakla ve 
otobüsle ulaşım arasındaki farklar asgari 
düzeylere çekilmiştir.

Gururla söyleyebilirim ki, tek başına hava-
cılık alanında Türkiye’ye kazandırdığımız 
imkanlar, bizden önceki hükümetlerin 
tamamının kazandırdıklarından daha faz-
ladır. 

Değerli vatandaşlarım...

Bölgesel Hava Taşımacılığı Projesine baş-
ladığımız 2003 yılı sonunda 150 olan uçak 
sayısı bugün 259’a, 27 bin 124 olan koltuk 
kapasitesi de 42 bin 584’e ulaşmış durum-
dadır. 2005 yılı sonunda, iç hat yolcu sayı-
sında yüzde 119, dış hat yolcu sayısında ise 
yüzde 38 oranında artış sağladık. Toplam 
yolcu trafiğindeyse yüzde 59’luk bir ar-
tışla 2005 yılında 55 milyona yakın yolcu 
taşıyan bir havacılık sektörüne kavuşmuş 
olduk.

Bu dünya havacılık sektöründe büyük bir 
rekordur. Bu süre zarfında; Atatürk, Antal-
ya, Adnan Menderes, Dalaman havaalan-
larında yeni iç ve dış hatlar terminalleri, 
yeni pistler, yap – işlet – devret modeliyle, 
hızlı ve ekonomik şekilde tamamlandı. Bu 
modern terminal binalarına ek olarak, yıl-

lık yolcu kapasitemizi 25 milyon artırmış 
olduk. 15 bin kişiye yeni iş imkanları sağla-
mış olduk. 565 milyon dolar tutarında özel 
sektör kaynağı da sektöre kazandırılmış 
oldu.

Özellikle kargo taşımacılığı yapmak ama-
cıyla inşa edilen Şanlıurfa GAP Uluslara-
rası Hava Alanı’nı da önümüzdeki Ocak 
ayında inşallah hizmete açacağız. Sivas, 
Trabzon ve Gaziantep hava alanlarımızda 
da yenileme çalışmalarımız hızla devam 
ediyor. 87 milyon dolar bedelli “Hava 
Trafik Yönetim Kaynaklarının Sistematik 
Kullanımı Projesi” için gerekli olan ihaleyi 
gerçekleştirdik. Bu önemli projeyi de 3 
yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmuş 
olacağız.

Sevgili vatandaşlarım…

Bakınız, bugün Türkiye’nin her bölgesinde 
şehirlerimizi adeta yeniden imar ediyoruz. 
Bütün şehirlerimize milletimizin ihtiyaçla-
rına cevap verecek modern tesisler kazan-
dırıyoruz. Yollarıyla, şehirleşmesiyle, alt 
yapısıyla, hizmet binalarıyla yepyeni bir 
Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Türkiye’yi 
dünyanın en önde gelen ilk on ekonomisi 
arasında görmek istiyorsak, büyük düşün-
mekten, büyük projeler ortaya koymaktan 
başka çıkar yolumuz yoktur. Biz hükümet 
olarak, Türkiye’nin önüne böylesine bü-
yük bir vizyon koyuyoruz. Milletimizin de 
bunu başaracak potansiyele sahip olduğu-
na bütün kalbimle inanıyor, tüm vatandaş-
larıma güveniyorum. 
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Kenetlenirsek, elbirliği içinde aynı hızla 
çalışmaya devam edersek Türkiye bugün 
olduğundan çok daha iyi yerlere gelecek-
tir. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır. 
Bugün burada oluş sebebimiz, bunu çok iyi 
anlatmaktadır. Başta Ulaştırma Bakanımız 
olmak üzere, Esenboğa Havalimanımızın 
çehresini değiştiren bu yeni ve modern 
terminal binasının başkentimize, ülkemize 
kazandırılmasında emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum. Yeni iç ve dış hatlar ter-
minal binasının ülkemize ve başkentimize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Böyle hayırlı 
bir tören vesilesiyle, aranızda olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Kısa bir aranın ardından milletin iktida-
rı, milletin hükümeti olarak yine şehir 
şehir milletimizle buluşuyor, kucaklaşı-
yoruz. Bugün Denizli’ye açılışlar yapmak 
üzere, Denizli’yi aydınlık geleceğine bir 
adım daha yaklaştırmak üzere geldik. 
Denizli’nin engin gönüllü insanlarına 
yepyeni hizmetler sunmanın sevincini 

yaşıyoruz. Biliniz ki bizim bu yolda gücü-
müze güç katan, şevkimizi, heyecanımızı, 
hizmet aşkımızı artıran sizlerin desteğidir. 
Yüzlerinizin aydınlandığını, ocaklarınızın 
şenlendiğini görmekten başka bir muradı-
mız yoktur. 

Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, Türkiye her gün biraz daha büyüyor, 
kalkınıyor, güzelleşiyor. Bakınız az önce 
Denizli’de Sevindik Kapalı Pazar Yeri’nin 
açılışını gerçekleştirdik. Yine az sonra 
Fatih Köprülü Kavşak açılışında bulunaca-

Deliktaş Köprülü Kavşak Açılışı

Denizli | 28 Ekim 2006
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ğız. Ardından İncilipınar Parkı’nın açılışı 
var. Sonra Doğalgaz veriliş törenine katıla-
cağız. Daha sonra da Pamukkale Üniversi-
tesi Tesislerinin açılışını yapacağız.

Bugün Denizli’de gerçekleştirdiğimiz bu 
hayırlı törenler gibi, Türkiye’nin dört bir 
yanında her gün yeni açılışlar yapılıyor, 
yeni temeller atılıyor. Artık Türkiye on 
yıllar süren uykusundan uyanmış, ayağa 
kalkıp aydınlık geleceğine doğru yürüme-
ye başlamıştır.

Değerli vatandaşlarım...

Bakınız, şehirlerimizi bir bir yeniden imar 
ederken köylerimizi de ihmal etmiyoruz. 
Bunun için KÖYDES projesini hayata ge-
çirdik. Dedik ki, 2007’nin sonuna kadar 
yolu ve suyu olmayan hiçbir köyümüz kal-
mayacak. Bu kapsamda geçtiğimiz iki yıl 
içinde tam 2 milyar YTL, yani 2 katrilyon 
TL kaynak aktardık. 2007’de yeni bir uy-
gulamayı daha başlatıyoruz. KÖYDES pro-
jemize, BELDES projemizi, yani nüfusu 10 
binin altında olan küçük belediyelerimizi 
de dahil ediyoruz. Bu iki projeye toplam 
2.3 milyar YTL, yani son iki senenin topla-
mından daha fazla kaynak ayırıyoruz.

Dikkat ediniz, bu iki büyük proje Cumhu-
riyet tarihinin en önemli kırsal kalkınma 
projeleridir. Böylesine büyük bir kalkınma 
hamlesini gerçekleştirmek adına atılan bu 
büyük adım son derece heyecan vericidir. 

Değerli vatandaşlarım...

Bugün Türkiye ekonomik bakımdan dört 
yıl öncesinin karanlık tablolarıyla asla kar-

şılaştırılamayacak bir seviyeye ulaşmıştır. 
Türkiye’de artık biri diğerini besleyen iki 
kavramı konuşuyoruz; istikrar ve değişim. 
Bunlar Türkiye’nin son dört yılda elde et-
tiği büyük kazanımları açıklayan kavram-
lardır. Bu istikrara, bu değişim ruhuna he-
pimiz, bu ülkeyi seven herkes, yarınlarını 
düşünen, çocuklarına bırakacağı geleceği 
düşünen herkes sahip çıkmak durumun-
dadır. Zira, istikrarını kaybetmiş, değişim 
dinamizminden mahrum bir Türkiye’nin 
nasıl olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz.

Önceki dönemde, borca batmış, kredi ta-
leplerine cevap bile alamayan bir Türkiye 
vardı. Enflasyonu hızla büyüyen, ekono-
misi küçülen, yüksek faizlere teslim olmuş 
bir Türkiye vardı. Memuruna aybaşında 
maaşını nasıl ödeyeceğini düşünen, fab-
rikaların kapandığı, işyerlerinin kepenk 
kapattığı, işsizliğin her geçen gün arttığı 
bir Türkiye vardı. Gençlerine umut vere-
meyen, hedef gösteremeyen, karanlık bir 
Türkiye vardı. Bakınız Türkiye bugün, dört 
yıl önce ayrılanların geri döndüğünde tanı-
yamayacakları bir ülkedir.

Alınan mesafeyi kimse küçümseyemez. 
Küçümseme gayreti içerisinde olanların 
oyunlarına da milletimiz asla gelmeye-
cektir. Dün umutsuz olan her insanımız 
bugün umutla doludur. Dün bu ülkede 
yaşamaktan yılgınlığa düşen herkes bu-
gün Türkiye’nin gelecek ideallerine sıkı 
sıkıya bağlıdır. Açık, net söylüyorum; bir 
ülke Türkiye’nin son dört yıl içinde aldığı 
büyük mesafeleri alabiliyor, her alanda 
bir büyük değişim atılımı gerçekleştirebi-
liyorsa, orada ancak bir milletin topyekun 
başarısından söz edilebilir.
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Bunda elbette milletin beklentilerinden ve 
hissiyatından doğmuş, millet hamurun-
dan yoğrulmuş, milletiyle bütünleşmiş bir 
iktidarın payı vardır. Ancak hiçbir iktidar, 
milletinden aldığı büyük destek olmadan, 
işçisinden memuruna, çiftçisinden köylü-
süne, iş adamından üreticisine, esnafın-
dan sanatkarına her bir ferdinin büyük 
gayretleri olmadan bunları başaramaz. Bu 
duygu birliği ve bu ruh beraberliği olma-
dan, Türkiye o karanlık günlerden, o kriz 
ortamından bugünlere gelemezdi. Onun 
için geldiğimiz nokta hepimizin başarısı-
dır, milletimizin ortak iradesinin zaferidir. 
Elde ettiğimiz kazanımlara, Türkiye’yi 
adım adım karanlıklardan çıkaran istikrar 
ortamına, değişim ruhuna yine hep birlik-
te sahip çıkmalıyız.

Değerli vatandaşlarım...

Büyüklenmeyelim, gurura ve rehavete 
kapılmayalım, ama elde ettiklerimizin kıy-
metini de iyi takdir edelim. Dünyada çok 
az ekonominin gerçekleştirebileceği bir 
atılımın, bir dirilişin altına imzamızı attık. 
Bakınız Türkiye ekonomisi, 18 çeyrektir 
üst üste ciddi oranlarda büyüyor. Üstelik 
bu büyüme enf lasyonu azdırarak değil, 
istikrarlı biçimde düşürerek, enflasyonla 
en etkili şekilde mücadele edilerek gerçek-
leşiyor.

İşte bu tablo, son dört yıl içinde dünya eko-
nomisinin bütün otoritelerinin dikkatini 
Türkiye’ye çekecek, her zeminde hayranlık 
uyandıracak bir başarı tablosu olmuştur. 
Türkiye, dünyada yaşanan çalkantılara, 
küresel ekonominin konjonktürel dalga-

lanmalarına rağmen bugün de istikrarını 
koruyor. Ekonomimiz 2006 yılının ikinci 
çeyreğinde de yine yüzde 8.5 gibi çok ciddi 
bir oranda büyüme sağlamıştır. Öyle görü-
nüyor ki, yılsonu için belirlediğimiz yüzde 
5’lik büyüme hedefini daha önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da aşacağız.

Türkiye daha önce böyle bir başarı yaka-
lamamıştır. Aslında, Türkiye’nin kayıp 
yıllarının altında da bu istikrarın yakalana-
mamış olması yatmaktadır. Biz, ekonomi 
yönetiminde olsun, siyaset anlayışımızda 
olsun, duruşumuzu bozmamaya kararlıyız. 
Türkiye’nin bir daha yanlışlara sürüklen-
mesine asla izin vermeyeceğiz. Başlattı-
ğımız kalkınma seferberliğini hedefine 
mutlaka ulaştıracağız. 

Geçmişte, partilerinin kısa vadeli kazanç-
ları için Türkiye’nin kaybetmesine göz yu-
manların bu millete nelere mal olduğunu 
biliyoruz. Onun için Türkiye’yi bu popülist 
anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Bütün ka-
ralama kampanyalarına, bütün gölgeleme 
çabalarına, bütün ayak oyunlarına sonuna 
kadar direneceğiz. Biz milletimizin sağdu-
yusuna güveniyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Her gün büyüyen, üreten, ürettiğini sa-
tan ve kazanca dönüştüren dinamik bir 
özel sektöre sahibiz. Türkiye’nin ihracat 
yarışına katılan illerimizin sayısı giderek 
artıyor. Denizli’nin yatırımcısı, girişimcisi, 
üreticisi de bu yarışın ön saflarında yerini 
alıyor. İnanıyorum ki bu yarışta, Marma-
ra, Ege ve Akdeniz’e, İç Anadolu, Doğu 
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Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu 
da katılacak, aynı üretim coşkusu, aynı 
büyüme mücadelesi bütün Türkiye’ye yayı-
lacaktır. İstanbul’da olanı Diyarbakır’a da, 
Ankara’da olanı Hakkari’ye de, Antalya’da 
olanı Kars’a, Ağrı’ya da taşıyana dek, 
Türkiye’nin kazancını bütün insanları-
mıza adil bir biçimde paylaştırana dek 
durmadan dinlenmeden çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Ancak Türkiye’nin geçirdiği büyük değişi-
mi, her alanda alınan onca mesafeyi gör-
mezden gelenler, hafife almaya çalışanlar, 
küçümseme gayretine girenler de oluyor. 
Onun için, bütün bu başarılara en önce 
bu ülkenin gerçek ve yegane sahibi olan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak 
sizler sahip çıkmalısınız. Sıkıntıların tama-
men ortadan kalkmadığının elbet bizler de 
farkındayız. Ancak Türkiye ağır krizlerin, 
felaketlerin altından kalkarak bugünlere 
gelmiştir. 

Şimdi biz, hem geçmişin yaralarını iyi-
leştiriyor, hem de geleceğin temellerini 
atıyoruz. Geçen dört uzun ve zor yılın ar-
dından artık kara bulutlar dağılmış, insan-
larımızın yüzleri, gönülleri aydınlanmaya 
başlamıştır. Umudumuz da heyecanımız 
da bu yüzdendir. Bu heyecan, müreffeh 
Türkiye’nin aydınlık geleceğinin heyeca-
nıdır. Allah bize, bu millete hizmet etmek 
için güç, kuvvet, sağlık versin diyorum. Bu 
temenniyle sözlerime son verirken, açılışı-
nı yaptığımız Deliktaş Köprülü kavşağının 
Denizli’ye ve ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyo-
rum.
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Değerli vatandaşlarım... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bu güzel par-
kı hizmete açmak için aranızda olmaktan 
büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Bakınız, bugün yine Denizli’de az önce 
Sevindik Kapalı Pazar Yeri’nin açılışını 
gerçekleştirdik. Ardından Deliklitaş ve 
Fatih Köprülü Kavşaklarının açılışında bu-
lunduk. Buradan Doğalgaz veriliş törenine 
geçeceğiz. Daha sonra da Pamukkale Üni-
versitesi Tesislerinin açılışını yapacağız. 
Türkiye’nin dört bir yanında her gün yeni 
yatırımların, yeni tesislerin açılışlarını 
yapıyoruz.

Geçtiğimiz dört yıllık dönemde hem 
ekonomik sıkıntıları aşmada, hem siyasi 
istikrarı korumada, hem de hayatın her 
alanında çağın gerektirdiği değişiklikleri 
gerçekleştirmede son derecede önemli 
adımlar attık. Bundan dört yıl önce bu 
ülkede, çöküntünün eşiğinde bir ekonomi, 
çatışma kültürünün egemen olduğu bir si-
yaset ve mutsuz, umutsuz, yılgın insanlar 
vardı. Bu, Türkiye’nin, milletimizin hak 
etmediği bir manzaraydı. 

Çok şükür ki, dört yıl boyunca milletimi-
zin büyük desteği ve hükümet olarak sür-

dürdüğümüz kararlı çalışmalar neticesin-
de Türkiye artık bambaşka bir ülke haline 
gelmiştir. Bu yeni Türkiye’nin gündemin-
de artık krizler, çileler, sıkıntılar, kavga-
lar yoktur. Bu yeni Türkiye’nin gündemi 
umutla, atılımla, değişimle ve aydınlık bir 
geleceğin hedefleriyle doludur. Bu yeni 
Türkiye’de ekonomi rayına oturmuş, ülke-
yi bir baştan bir başa büyümenin, kalkın-
manın, yenilenmenin heyecanı sarmıştır. 
Türkiye, 18 çeyrek üst üste ciddi oranda 
büyüme kaydederek dünya ekonomi lite-
ratürüne geçen bir başarıya imza atmıştır.

Bundan daha dört yıl önce felaketin eşiği-
ne gelmiş bir ülke için bu sonuç gerçekten 
son derece önemli, son derece çarpıcıdır. 
Türkiye’de bundan sadece dört yıl önce 
hızla küçülen bir ekonomi vardı. Aynı dö-
nemde kişi başına milli gelir 2 bin 99 dolar 
civarındaydı. Bugün kişi başına milli gelir, 
bu rakamın iki buçuk katına yakındır. 
Ekonomimiz artık, bugüne kadar görülme-
miş bir hızla, enerjiyle, dinamizmle ve en 
önemlisi devlet-millet işbirliğiyle büyüyor.

Değerli vatandaşlarım...

Biz daha göreve geldiği ilk gün vatandaşı-
na hedeflerini net bir biçimde açıklayan, 

İncilipınar Parkı Açılışı

Denizli | 28 Ekim 2006
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Acil Eylem Planı ile kendini bağlayan bir 
hükümetiz. Geçen dört yıl herkese göster-
miştir ki, bizim boş vaatlerle, boş sözlerle, 
afaki hedeflerle işimiz olmaz. Acil Eylem 
Planı’nda sizlere neyin sözünü vermişsek, 
çok şükür bugün bunların tek tek yerine 
geldiğini hep birlikte görüyoruz. Çünkü 
biz, Türkiye’nin ihtiyaçlarını, milletimi-
zin beklentilerini iyi biliyoruz. Ayrı ayrı 
bütün şehirlerimizin ihtiyaçları hakkında 
sürekli güncellenen bilgiler alıyoruz. Yerel 
yönetimlerimizle el ele bu ihtiyaçları kar-
şılamak için bütün imkanlarımızı seferber 
ediyoruz.

Bakınız geçen yıl, önceki yıl temellerini 
attığımız tesisleri açmak için bugün yine 
Denizli’deyiz. Denizli’yi doğalgaza kavuş-
turuyoruz, kavşaklar, pazar yerleri, sosyal 
tesisler açıyoruz. Yine Denizli’ye güzellik 
katacak böyle müstesna bir park kazandı-
rıyoruz. Denizli Belediyemiz 90 gün gibi 
rekor sayılabilecek bir sürede, içinde her 
türlü spor, dinlence, eğlence imkanı bulu-
nan İncilipınar Parkı’nı sizlerin hizmetine 
sunuyor. Denizli bütün bu yatırımlarla 
geleceğine adım adım ilerliyor, çağdaş bir 
kentte bulunması gereken her türlü imka-
na kavuşuyor. İnşallah daha çok açılışlar 
yapacağız. 

Bütün bunlar genelden yerele, doğudan 
batıya Türkiye’nin kalkınma vizyonunun 
eserleridir. Hükümet olarak Türkiye’nin 
hangi köşesinde yaşıyor olursa olsun insan-
larımızı canımızdan aziz biliyor, hepsine 
aynı yakınlıkta duruyor, onlara verdiğimiz 
sözleri tutmak için gayret gösteriyoruz. Biz 
diyoruz ki, Türkiye kalkınmaya şehirlerin-

den başlayacak. Artık Türkiye’nin bütün 
şehirleri Denizli gibi parklarıyla, yollarıyla, 
köprüleriyle, okullarıyla, hastaneleriyle 
hızla kalkınıyor. Bütün şehirlerimizin çeh-
resi değişiyor. İşte bu milletimizin başarı-
sıdır.

Artık şehirlerimizin geleceği de, insanları-
mızın yüzleri de aydınlıktır. Çünkü biz ba-
şarmak için bütün zorluklara karşı gönül 
birliği yapan bir milletiz. İnanıyorum ki, 
bu birlik ve beraberliğimizi hiç bozmaya-
cak, aynı azim ve kararlılıkla her zaman 
başaracağız. Şehirlerimizin değişen çeh-
resiyle birlikte insanlarımızın hayat stan-
dartları da yükselecek. Şehirler insanca bir 
düzene, insanlarımız da güzel bir çevreye, 
huzura ve rahatlığa kavuşacak.

Denizli bu anlamda çok önemli bir dönem-
den geçiyor. Son birkaç yıl içinde çehresi 
hızlı değişen Denizli, şehircilik uygulama-
ları anlamında öncü vilayetimizden biri 
haline gelmiştir. Bunda elbette siz Deniz-
lili vatandaşlarımın da büyük katkısı var. 
Neden yarınlarda bugünkünden çok daha 
müreffeh, çok daha temiz, çok daha yük-
sek standartlara sahip bir Denizli hedefine 
ulaşmayalım. Açılışını yaptığımız İncilipı-
nar Parkı işte bu hedefe doğru atılan adım-
lardan sadece biridir. Parkın Denizli’ye, 
Denizlilere hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Pamukkale Üniversitesi’nin değerli men-
supları… değerli vatandaşlarım… Sizleri 
en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Hayati derecede önemli bulduğum eğitim 
alanında yeni tesislerin açılışı için aranız-
da olmaktan büyük memnuniyet duyuyo-
rum.

Biliyorsunuz, her alanda olduğu gibi 
eğitim alanında da büyük bir seferberlik 

başlattık. Türkiye’yi gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş medeniyet 
seviyesinin ötelerine ulaştırmak için çık-
tığımız yolculuğa ilk günkü aşkla devam 
ediyoruz. Yönetimde, ekonomide, eğitim-
de, sağlıkta, üretimde büyük bir atılım 
gerçekleştiriyoruz. Milletçe el ele verecek, 
küresel rekabette en ön saflarda yer alaca-
ğız. Hedefimiz hem kaybettiğimiz zamanı 

Pamukkale Üniversitesi 
Tesisleri Açılış Töreni

Denizli | 28 Ekim 2006
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geri kazanmak, hem de mutlu ve müreffeh 
geleceğimizi inşa etmektir. 

Milletimizin beklentileri doğrultusunda 
son dört yıl içinde çok önemli mesafeler 
aldık, çok önemli gelişmeler kaydettik. Bu-
gün yakın geçmişin büyük sıkıntıları, ağır 
kriz şartları aşılmış, huzur, güven ve istik-
rar sağlanmıştır. Artık ülkemizin üstünde 
kara bulutlar dolaşmıyor. Bugün Türkiye 
özgüvenini yeniden kazanmış, ekonomide 
büyük bir atılım gerçekleşmiş, demokratik 
olgunlaşmada mesafeler alınmış, bütün 
sektörlerimizde canlanma başlamıştır. 
Türkiye artık bir krizler ülkesi olmaktan 
çıkmış, bir fırsatlar ülkesi haline gelmiştir.

Elbette daha yapacak çok işimiz var. 
Bugün artık sağlam bir zemine sahibiz. 
Türkiye’nin aydınlık geleceğini işte bu ze-
min üzerinde inşa edeceğiz. Demokratik 
bir çerçevede önümüze çıkabilecek bütün 
zorlukları aşabileceğimizi artık biliyoruz. 
Hem demokrasimize, hem yakaladığımız 
istikrar ortamına çok değer veriyoruz. 
Bu ülkenin potansiyelinin nasıl harekete 
geçirilebileceğini, harekete geçirildiğinde 
de ne kadar büyük işler başarabileceğimi-
zi hep birlikte gördük. Türkiye bu büyük 
potansiyeliyle hedeflerine mutlaka ulaşa-
caktır.

Değerli vatandaşlarım...

Evet, çok önemli bir tarihi ve medeni 
birikime, çok büyük insani potansiyele 
sahibiz. Ancak bu potansiyeli harekete 
geçirebilmek için eğitimde hedeflediğimiz 
noktayı mutlaka yakalamak zorundayız. 
Çocuklarımıza çağın gerektirdiği her tür-

lü bilgi, donanım ve imkanı sağlamalıyız. 
Bunun için hükümet olarak Cumhuriyet 
tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek büt-
çemizden en büyük payı eğitime ayırdık. 
Türkiye’nin ihtiyaç bulunan her yerinde 
okul yapmanın, derslik açmanın, mevcut 
okulların imkanlarını azami seviyede art-
tırmanın gayreti içerisindeyiz.

Bakınız, Kasım 2002’den bu yana 3 bin 
807 okulu hizmete açtık, 85 bin derslik 
inşa ettik. Böylece eğitimimize 2,5 milyon 
öğrencilik ek kapasite sağlamış olduk. Bu 
kazanımlarda Eğitime Yüzde Yüz Kampan-
yasına katılan hayırsever insanlarımızın 
da katkıları oldu. Elbette sadece okul yap-
mak yeterli değil, o okulları çağın bütün 
imkanlarıyla zenginleştirmek de gerekiyor. 
Öğrencilerimizin bilgi teknolojilerinden, 
kültürel ve sportif imkanlardan daha fazla 
yararlanmalarını sağlamamız gerekiyor.

Bilgili, donanımlı, düşünebilen, üretebilen, 
dünyaya ve yeniliklere açık, teknolojiyi en 
üst seviyede kullanabilen, milletine bağlı 
ve değerlerine saygılı genç nesiller yetiştir-
mek zorundayız. Bunun için de imkanla-
rımızı sonuna kadar zorluyoruz. İnternet 
bağlantısı olmayan okulumuz kalmasın 
diye, bütün çocuklarımız dünyaya açıla-
bilsinler diye, yeni fikirlerle ufuklarını 
geliştirebilsinler diye gayret gösteriyoruz. 
Bunun için Teknoloji sınıfları kuruyoruz, 
okullarımızın, öğrencilerimizin bilgi tek-
nolojilerinden azami seviyede yararlanma-
larını sağlıyoruz. 

Bakınız, okullarımıza 406 bin bilgisayar 
gönderdik. Yine, okullarımızın ADSL ile 
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internete bağlanması yolunda önemli bir 
mesafe aldık. Bugün, ilköğretim öğren-
cilerinin yüzde 82’si, lise ve dengi okul 
öğrencilerinin yüzde 95’i ADSL internet 
imkanına sahip. Artık çocuklarımız bilgiye 
daha hızlı ve daha kolay ulaşıyorlar. Bütün 
bunlar gencimizin üniversiteye sağlam bir 
temele sahip olarak gelmesi bakımından 
da son derece önemlidir.

Değerli vatandaşlarım...

Üniversite öğrencilerimizin burs ve kredi 
imkanından yararlanmasını da kolaylaş-
tırdık. Bugün artık evraklarını eksiksiz 
olarak tamamlayarak başvurusunu yapan 
her öğrencimiz burs yada kredi alabiliyor. 
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak için de çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Yurtlarımızın şartlarında da 
önemli iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. 
Yine, üniversitelerimizin hem ihtiyaca 
cevap verecek ölçüde sayılarını, hem de 
eğitim kalitelerini artırmak için de gerekli 
adımları atıyoruz. Zira biz biliyoruz ki, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğine açılan 
kapılardan biri de üniversitelerimizdir. 
Ülkemizin ilim ve kültür hayatı buralarda 
şekilleniyor. Cumhuriyetimizi emanet etti-
ğimiz gençlerimiz buralarda yetişiyor.

Onun için üniversitelerimizin her türlü ek-
siğinin tamamlanmasına, öğrencilerimizin 
daha iyi şartlarda öğrenim görmesine bü-
yük önem veriyoruz. Bu bakımdan açılışı-
nı yaptığımız Mühendislik Fakültesi binası 
ve Spor Merkezi önemli birer kazanımdır. 
Spor merkezi ve Mühendislik Fakültesi 
binasının Pamukkale Üniversitesi’ne, öğ-

rencilerimize ve Denizli’ye hayırlı olmasını 
diliyor, emeği geçen herkesi kutluyor, sizle-
ri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.



229

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-2

Anayasa Mahkemesi’nin değerli mensup-
ları… değerli konuklar… Sizleri saygıyla 
selamlıyorum. Bu anlamlı günde, Anayasa 
Mahkememizin yeni hizmet binasının 
temel atma töreninde aranızda olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum.

Cumhuriyetimizin 83. kuruluş yıldönü-
münde Cumhuriyet Bayramımızı, milletçe 

yine büyük bir coşkuyla kutluyoruz. De-
mokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal mü-
cadelemizin sonucu olan büyük zaferin 
üzerinde yükselmiştir. Aziz Türk Milleti 
bugün de, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret et-
tiği muasır medeniyetleri aşma yolunda 
kararlı adımlarla ilerlemektedir.

Anayasa Mahkemesi Yeni 
Hizmet Binası Temel Atma 

Töreni

Ankara | 29 Ekim 2006
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Ne mutlu bize ki, Cumhuriyetimizin ku-
ruluş ideali olan bu hedefe bugün her 
zamankinden daha yakınız. Türkiye’yi 
çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği 
saygın konuma yükseltmek için gerekli 
iradeyi her zaman ortaya koyan milletimiz, 
Cumhuriyetimizi bütün değer ve kurumla-
rıyla yaşatmaya devam etmektedir, devam 
edecektir. Bugün çevremizde yaşanan her 
türlü olumsuzluğa rağmen, demokratik ge-
lişme ve ekonomik kalkınmamızı birlikte 
sağlamayı başarmış durumdayız.

Son yıllarda yakaladığımız siyasi ve eko-
nomik istikrar sayesinde Türkiye artık, 
bölgesine istikrar ve refah ihraç eden bir 
ülke haline gelmiştir. Bugün aydınlık bir 
geleceğin eşiğindeyiz. Milletçe, Cumhuri-
yetimizin çağdaşlaşma hedefleri doğrul-
tusunda yolumuza devam ediyoruz. Her 
alanda yakaladığımız tarihi başarılarla, 
attığımız temeller, yaptığımız yatırımlar, 
gerçekleştirdiğimiz dev projelerle 100. ku-
ruluş yıldönümünde hedeflerine ulaşmış 
bir ülke olmanın hazırlıklarını yapıyoruz.

Değerli konuklar…

Hükümet olarak, ekonomik sorunların 
üzerine kararlılıkla gidiyor, kalkınmamı-
zın önündeki engelleri bir bir ortadan kal-
dırıyoruz. Anayasamızda açıkça belirtilen 
sosyal devlet ilkesinin tam olarak hayata 
geçirilmesi için gereken adımları atmayı 
da ihmal etmiyoruz. Ancak biz, vatandaş-
larımızın huzur ve mutluluğunun yalnızca 
alım gücünün yükseltilmesiyle sağlana-
mayacağını gayet iyi biliyoruz. Onun için, 

demokratik reformların gerçekleştirilmesi 
hususunda da son derece kararlıyız.

Bana göre, bir ülkenin adalet terazisindeki 
denge sağlanmadıkça, ekonomik, siyasi, 
sosyal yaralar da tümüyle sarılamaz. Bu, 
mümkün değildir. Biliyor ve inanıyoruz 
ki, adalet mülkün temelidir. Sosyal barışın 
da, refah ve istikrarın da, sürdürülebilir 
ilerleme ve gelişmenin de olmazsa olmaz 
şartıdır. Temel hak ve özgürlüklerin ana-
yasal güvence altına alınmadığı, adaletin 
sağlanmadığı bir toplumda kalkınmadan, 
ilerlemeden, gelişmeden söz edemeyiz. 

Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti, ana-
yasamızda “demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti” olarak tanımlanmaktadır. 
Devletin bu dört temel niteliğini asla bir-
birinden ayıramayız. Bunlardan birini öte-
kine feda edemeyiz. Aralarında bir öncelik 
sıralamasına da gidemeyiz. Bu dört temel 
nitelik, birbirini tamamlayan özelliklere 
sahiptir. 

Onun için diyorum ki, Cumhuriyetimizin 
bu temel değerlerini her türlü sosyal ve si-
yasi tartışmanın üzerinde tutmaya devam 
etmek durumundayız. Anayasamızda ifa-
desini bulduğu şekliyle Cumhuriyetimize 
de, demokrasimize de ruhu ve lafzıyla bir-
likte sahip çıkmalıyız. Aynı zamanda farklı 
yaşam biçimleri için özgürleştirici bir 
güvence olan laiklik ilkesine bağlı kalarak, 
sosyal devletin gereklerini azami ölçüde 
yerine getirmeli ve hukuku her şeyin üze-
rinde tutmalıyız.
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Değerli konuklar…

Şüphesiz adalet terazisinin doğru tartması 
kadar önemli olan bir husus da adaletin 
gecikmemesidir. Zira “Geciken adalet, ada-
let değildir”. O sebeple biz hükümet olarak, 
adalet mekanizmalarının hızlı çalışması 
için üzerimize düşen her türlü sorumlulu-
ğu yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. 

Bu sorumluluklarımızın başında da adalet 
kurumlarını çağdaş, modern ve fonksi-
yonel mekanlara kavuşturmaktır. Daha 
iyi hizmet verilmesi için kurumlarımızın 
altyapısını güçlendirmek, fiziki şartlarını 
iyileştirmek, teknik donanımlarını günü-
müzün ihtiyaçlarına göre yenilemektir. 
İşte biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bu 
konuda aldığımız mesafeler ortadadır. İl 
il, ilçe ilçe adalet saraylarımızı yeniliyoruz. 
Yeni ve modern hizmet binalarına kavuş-
turuyoruz. Zira adaletin geç tecelli etme-
sinden bir tek kişi dahi zarar görse; hukuk 
şemsiyesinin dışında bir tek vatandaşımız 
dahi kalsa toplumsal yapımızda bir gedik 
açılmış demektir..

Biz şunu çok iyi biliyoruz: Adalet, mülkün 
temeli olduğu kadar, sosyal barış ve huzu-
run da yegane teminatıdır. Yola çıkarken, 
Türkiye’yi dört temel sütun üzerinde ayağa 
kaldıracağımızı söylemiştik. Eğitim, sağlık 
ve emniyetin arasında adaleti de bu temel 
sütunlardan biri olarak saymıştık. Adale-
tin zamanında tecelli etmesi için her ko-
laylığı sağlamak, her türlü imkanı seferber 
etmek, gereken yatırımları gecikmeden 
hayata geçirmek durumunda olduğumuzu 

daha işin başında tespit etmiş bulunuyor-
duk. 

Biliyorduk ki, en çok ihmale uğrayan, ihti-
yaçları ertelenemeyecek kadar aciliyet arz 
eden alanların başında adalet kurumları-
mız geliyordu. Hakimi, savcısı, çalışanları 
ve hizmet binalarıyla adalet kurumlarımı-
zın bir an önce talep ve ihtiyaçlarına cevap 
verilmeliydi. Bugün Türkiye’nin imkanları 
ve gerçekleri içinde bu konuda azami gay-
ret sarfetmiş, kayda değer mesafeler almış 
bir hükümetin başı olarak karşınızda bu-
lunuyorum. Ama yaptıklarımızı elbette 
yeterli görmüyoruz. Daha yapılacak çok iş 
olduğunu da gayet iyi biliyoruz.

İmkanlar ölçüsünde adalet kurumları-
mızın ihtiyaçlarını karşılamak bundan 
sonra da temel önceliklerimiz arasında 
yer almaya devam edecektir. Bunun için 
biz geçen dört yıl içinde Türkiye’nin her 
yerinde birçok Adliye Sarayını hizmete 
açtık. Bugün de yine anayasal denetim gibi 
cumhuriyetimizin de demokrasimizin de 
kurum ve kurallarıyla yaşatılması bakı-
mından çok temel bir görevi yerine getiren 
Anayasa Mahkememizin yeni hizmet bina-
sının temellerini atıyoruz. 2008 yılında ta-
mamlanmasını planladığımız bu modern 
binanın Anayasa Mahkemesi mensupları-
mız için eskisine göre çok daha rahat bir 
çalışma ortamı sağlayacağına inanıyorum.

Çok geniş bir alan üzerine ileri teknoloji 
kullanılarak inşa edilecek bu yeni bina, 
sosyal tesisleriyle birlikte 5 bloktan olu-
şuyor. Projeyle bir anayasal kurumumuz 
daha saygınlığına yakışır bir hizmet binası-
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na kavuşmuş olacaktır. Temelini attığımız 
yeni Anayasa Mahkemesi binamızın başta 
yargı camiamız olmak üzere ülkemize, mil-
letimize hayırlı olmasını diliyor, Cumhuri-
yet bayramınızı bir kez daha kutluyorum. 
Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere istiklal mücadelemizin 
bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla 
anıyorum. Sözlerimin sonunda sizleri bir 
kere daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Ankara | 01 Kasım 2006

Değerli vatandaşlarım... Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bugün bura-
da, ülkemize hayati derecede önemli katkı 
sağlayacak bir tesisi daha hizmete açıyo-
ruz. Böyle hayırlı bir vesileyle aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

İnsanımızın sağlığına ilişkin hizmet ve 
imkanları en üst seviyeye çıkarmak bizim 

önceliklerimiz arasındadır. Zira, en değerli 
varlıklarımızdan biri olan sağlığa paha bi-
çilemez. Onun için, kan vererek hastaları-
mızın, yaralılarımızın hayata dönmesine, 
sağlığına kavuşmasına katkıda bulunan 
her vatandaşıma huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Ayrıca, gerek savaş, gerekse ba-
rış zamanlarında, doğal afetlerin meydana 
geldiği o zor günlerde daima insanımızın 

Türk Kızılayı Orta Anadolu 
Bölgesel Kan Merkezi Açılış 

Töreni
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yanında olan Kızılay derneğimizi, başarılı 
çalışmalarından dolayı kutluyorum. 

İnsanımızın yardımlaşma, dayanışma, 
birlik, beraberlik gibi faziletlerinin daha 
örgütlü, daha sistemli yürütülmesi için 
kurulan Kızılay derneğimiz, yaklaşık 140 
yıldır bu sorumluluğu yerine getiriyor. Hiç 
şüphesiz, Türkiye’yi Türkiye yapan, Türk 
milletini millet kılan en önemli değerler-
den biri de, bu yardımlaşma, bu dayanışma 
kültürüdür. 

Kızılay, bu ruhun sembolüdür. Mille-
timizin ruh kökünü, özünü, mayasını, 
merhametini yansıtan bir kurumdur. Bir 
merhamet ve şefkat kurumu olarak dün-
yanın neresinde bir yara varsa onu sarmak 
için bütün imkanlarıyla koşan Kızılay, 73 
milyon insanımızın vicdanıdır. İnsanları-
mızın maddi, manevi katkılarıyla güçlenen 
Kızılay’ımızın şefkat eli, Endonezya’dan 
Filistin’e kadar uzanıyor. 

Bu kurum, bir yanıyla yardımlaşma ve 
dayanışma derneği, bir yanıyla ilk yardım 
servisi, bir yanıyla acil servistir. En önem-
lisi karşılıksız hizmetin adıdır. Dolayısıyla 
burada, huzurlarınızda, bu kurumda çalı-
şan herkesi yürekten tebrik ediyorum. Siz 
değerli vatandaşlarımı da, Pakistan’dan, 
Lübnan’a, Açe Sumatra’dan Endonezya’ya, 
Fi l ist in’den Irak’a ,  Makedonya’dan 
Gürcistan’a, Sri Lanka’ya kadar ihtiyaç 
sahibi herkesin yardımına koşan Kızılay’a 
destek olmaya çağırıyorum. 

Özellikle de toplum sağlığı için çok önemli 
bir misyonu yürüten kan merkezlerimize 

bağışta bulunmaya çağırıyorum. Zira ka-
nın tek kaynağı, insandır. Yani, sizlersiniz. 
Üzülerek ifade ediyorum ki, ülkemizde 
zamanında kan temin edilememesi yüzün-
den hayatlarını kaybeden insanlarımız var. 
Türkiye, kan bağışı konusunda gelişmiş ül-
kelerle kıyaslandığında maalesef, oldukça 
geri sıralarda yer alıyor. Gelişmiş ülkelerde 
kan bağışlarının nüfusa oranı yüzde 5’e 
ulaşırken, ülkemizde bu oran halen yüzde 
1.5-2 civarında. Bu da hasta vatandaşları-
mızın, hasta yakınlarımızın güvenli kana 
ulaşmaları konusunda sıkıntıya sebep ol-
maktadır. 

Hep birlikte, rahatlıkla üstesinden ge-
lebileceğimiz bu ayıba bir an evvel son 
vermeliyiz. Kana ihtiyaç duyacak kişi, bir 
gün siz de olabilirsiniz, bir yakınınız da 
olabilir. Keza, kan merkezlerimize bağışla-
nacak her damla kan, bizim analarımızın, 
babalarımızın, kardeşlerimizin, minik yav-
rularımızın hayatı için kullanılıyor. Unut-
mayın ki, yurdun dört bir yanında faaliyet 
gösteren bu merkezlerin tümü, hep birlikte 
daha sağlıklı bir toplum oluşturmak için 
inşa ediliyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Sağlık hizmetlerimizin kalitesi ve yaygınlı-
ğı çok büyük önem taşıyor. Siyaset anlayı-
şımızın temel hedefinin insan mutluluğu 
olduğunu her vesileyle ifade ediyoruz. İn-
san mutluluğunu temin etmeye dönük her 
türlü hizmetin hakkıyla yerine getirilmesi 
için hükümet olarak büyük bir gayret gös-
teriyoruz. Bu çerçevede özellikle sağlık hiz-
metlerinin üzerinde hassasiyetle duruyo-
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ruz. Bu hizmetlerin bugünün ihtiyaçlarıyla 
uyumlu hale getirilmesi amacıyla büyük 
bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz.

Bu alanda yıllar yılı ihmallerle biriken so-
runlar, alınan tedbirlerle aciliyet sırasına 
göre adım adım çözülüyor. Türkiye’nin 
birçok sağlık tesisine, birçok yeni doktora 
ihtiyacı var. Uzun vadeli bir strateji içeri-
sinde sağlık sistemimizin bütün arızalarını 
gidermek, bütün eksiklerini tamamlamak, 
bütün ihtiyaçlarını karşılamak durumun-
dayız. Bu planlamalar da en ince ayrın-
tısına kadar yapılmıştır. Bunların gereği 
imkânlar ölçüsünde en hızlı, en yaygın, en 
kaliteli şekilde yapılmaktadır.

Bugün hizmete açtığımız bu Merkez, bu 
genel yapılanmayla paralellik arz etmesi 
bakımından da ayrıca önemli ve değerlidir. 
Kızılay Orta Anadolu Bölgesel Kan Merke-
zinin ülkemize, milletimize hayırlı olması-
nı diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Sevgili vatandaşlarım… Sizleri en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Öncelikle, 
böyle anlamlı bir tören vesilesiyle aranız-
da olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum.

İnsanımıza önemli kazanımlar sağlaya-
cak, ülkemizin farklı yerlerindeki pek 
çok tesisin toplu açılışını, bugün burada, 
Kastamonu’da yapıyoruz. Dile kolay, 8 ba-
raj ve gölet, 2 adet içme suyu ve 5 adet de 
sulama tesisi olmak üzere, tam 15 tesisin 

açılışını bir arada yapıyoruz: Elbette bun-
lar hepimize heyecan veren, çok hayırlı, 
çok sevindirici gelişmeler. 

Bakınız, bugün burada; Kastamonu Kara-
dere, Eskişehir Aşağı Kuzfındık, Gaziantep 
Alleben ve Konya Derebucak Barajlarının, 
Tunceli Pertek Kacarlar, Balıkesir Balya 
Ilıca, Adana Yüreğir Kılıçlı ve Çankırı Eldi-
van Sarayköy II, Baraj ve Sulama tesisleri-
nin, Balıkesir Ovası Sağ Sahil yani Kepsut 
Ovası, Bitlis Ahlat Ovakışla, Amasya Gel-

DSİ Toplu Açılış Töreni

Kastamonu | 02 Aralık 2006
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dingen Ovası, Karaman Ermenek Güney-
yurt ve Konya Beyşehir Kıreli I. Kademe 
Pompaj Sulama tesislerinin, Siirt İçme 
Suyu 1. Kısım İsale Hattının ve Sivas İçme 
Suyu Arıtma Tesisinin toplu açılışlarını 
gerçekleştiriyoruz.

Bu tesisler, ülkemizin gücüne güç katacak, 
üretimi, istihdamı artıracak. Bu 15 tesisi-
mizle, 35 bin hektardan fazla araziyi sulu 
tarım imkanına kavuşturuyoruz. Yine, Si-
irt ile Sivas illerimizde tam 950 bin kişiye 
yılda 72 milyon metreküp sağlıklı, kaliteli 
içme ve kullanma suyu temin etmiş olu-
yoruz. Bu tesislerimizin toplam maliyeti 
500 milyon YTL’nin üzerindedir. Bu harca-
mayı, milletimize hizmet için, Türkiye’nin 
imarı için yapıyoruz.

Biliyorsunuz, yıllar yılı bu ülkenin kaynak-
ları, bu milletin parası har vurup harman 
savruldu. Ortaya ne bir hizmet çıktı, ne bir 
tesis yapıldı, ne de ihtiyaçlara uzun vadeli 
çözümler getirilebildi. Şimdi biz bu açıkla-
rı da kapatmanın, milletimizin onlarca yıl 
önce kavuşması gereken hizmetleri bugün 
karşılamanın mücadelesini veriyoruz. Büt-
çeye fazladan yük getirmeden, kaynakları 
doğru kullanarak bu dev projeleri başlatı-
yor, tamamlıyor ve hizmete açıyoruz.

Şimdi insanımızın hizmetine sunduğumuz 
yatırımların bir kısmı da yıllar önce başlan-
mış, ama bir türlü bitirilememiş projeler-
dir. Geçmişteki sefaletin, geri kalmışlığın 
ve israfın nedenlerini başka yerde aramaya 
gerek yok. Sözünü ettiğim bu tesislerden 
bazılarının temelinin ne zaman atıldığına 
baktığımızda Türkiye’nin yıllarca neden 

sıkıntılarından bir türlü kurtulamadığını 
da rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Bakınız bu tesislerin temeli 10-15 yıl önce 
atılmış ve buralarda biz gelinceye kadar 
hiçbir ilerleme kaydedilememiştir. Biz 
sadece kendi planladığımız tesisleri de-
ğil, yıllar önce temelleri atılmış, sonra da 
kaderine terk edilmiş yatırımları da hızla 
tamamlıyor, ülkemize kazandırıyoruz. İşte 
bizim farkımız burada. Zira biz, bu ülkenin 
kaynaklarının israf edilmesine göz yuma-
mayız; insanımızın ihtiyaçlarını görmez-
den gelemeyiz. Onun için de, milletimizin 
taleplerini, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıla-
yacak projeleri hızla geliştiriyor ve bir bir 
hayata geçiriyoruz. Temelini attığımız her 
tesisin söz verdiğimiz tarihte de açılışını 
yapıyoruz. Bu ülkenin imkan ve kaynak-
larını, suiistimallerle, hırsızlıklarla zayi 
etmiyor, ettirmiyoruz. Milletimizin her bir 
kuruşunu yine milletimizin ihtiyaçlarına 
harcıyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Biz göreve başlamadan önce, DSİ’de proje 
sayısı bin 500’ü aşıyordu. Ancak dikkat 
edin; bu projelerin bitiş süresi ortalama 
26 yıldı. Yani diğer bir ifadeyle, en küçük 
bir taşkın koruma işinin tamamlanması 
için bile çeyrek asır beklemek gerekiyordu. 
Çok şükür, son dört yıldır, devlet vatanda-
şına verdiği sözü zamanında ve hakkıyla 
yerine getiriyor. Bakın şimdi bu kurumda, 
en büyük projelerin bile 26 yıllık olan inşa 
sürelerini 14 yıla düşürdük. Hedefimiz 
projeleri ortalama 6 yılda tamamlamaktır.
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Aslında, bütçemizden yatırımlara ayırdı-
ğımız pay, geçmişe göre daha sınırlıdır. 
Biliyorsunuz, yürüttüğümüz ekonomik 
programla bir yandan hazinemizin sırtın-
daki borç ve faiz yükünü kaldırmaya çalışı-
yor, bir yandan da ülke olarak istikrarlı bir 
şekilde kalkınmamızı sürdürüyoruz. Onun 
için, bu yatırım ödeneklerimiz tam gerekti-
ği kadar değil, imkanların elverdiği ölçüde 
oluyor. Fakat, yatırımların gerçekleşmesi 
sadece parayla olmuyor. Türkiye’de hiz-
metlerin yıllarca bir türlü yürütülememe-
sinin sebebi de sadece parasızlık değildir. 
Bana göre, bu hizmetler paradan önce bir 
gönül işidir. Aşk ister, emek ister, fedakar-
lık ister. Bugün açılışını gerçekleştirdiği-
miz bu son derece önemli tesisler bunun 
en açık göstergesidir.

Değerli vatandaşlarım...

Bakınız, 2003 yılına kadar DSİ’nin yatırım 
bütçesi 4 milyar YTL’yi aşıyordu. 2003 yı-
lından sonra bu bütçeyi 2 milyar YTL’nin 
altına düşürdük. Evet, DSİ’nin, bütçesini 
yüzde 50, personel sayısını yüzde 20 ora-
nında azalttık. Buna rağmen bizim döne-
mimizde, geçmişe kıyasla 11 kat daha fazla 
iş üretilmiştir. Bakın size çok çarpıcı bir 
örnek daha vermek istiyorum. DSİ’de, biz-
den önceki 3 yılda yani 2000-2001-2002 
yıllarında sadece 9 tesis tamamlanmıştır. 
Şimdi, yüzde 50 daha az bir bütçeyle 2003-
2006 yılları arasında tamamlayarak hiz-
mete açtığımız tesis sayısı 363’tür. 

Baraj ve göletler, içme suyu, taşkın koruma 
ve sulama tesisleri, enerji santralleri… İn-
sanlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren; ül-

kemizin kalkınmasına, büyümesine, istih-
damına katkılar sağlayan tam 363 tesis… 9 
tesis nerede, 363 tesis nerede… Bunun mu-
kayesesini, bunun muhasebesini yapmayı 
milletime; sizlere bırakıyorum. Böylece 10 
milyar YTL’lik dev yatırımlar ülkemize ka-
zandırılmıştır. Bakınız, baraj açılışlarında 
bir rekor kırdık: 111 adet baraj ve gölet 
açılışına imza attık. 4.5 milyon dekar ara-
ziyi sulu tarıma kavuşturduk. Su sıkıntısı 
çeken 25 şehrimizde yaşayan 10 milyon va-
tandaşımıza kaliteli içme suyu temin ettik. 
Tamamlanan 8 Hidroelektrik Santral ile 
yılda 2.5 milyar kilovat enerji üretilmesini 
sağladık. Sel ve taşkın felâketlerinin önlen-
mesi için 148 adet taşkın koruma tesisini 
tamamlayarak hizmete açtık.

Değerli vatandaşlarım...

Her zaman söylüyorum, biz yoksullukla 
da, yolsuzlukla da aynı ciddiyet ve kararlı-
lıkla mücadele etmek mecburiyetindeyiz. 
Siz hortumları keserseniz, yeni kaynak ara-
manıza gerek kalmaz. Çünkü biliyoruz ki 
bu ülke, halkının refahını en üst seviyeye 
çıkaracak tabii kaynaklara ve potansiyele 
sahiptir. Onun için de biz, bir yandan yol-
suzlukla mücadele ederken, hortumları 
keserken; bir yandan da israfı önleyecek 
önemli tedbirler aldık. Kurumlarımız tara-
fından kaynakların etkin kullanılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi için başbakanlık 
olarak bir genelge yayınladık. 

Bu konuda başarılı neticeler elde ettik. 
2004 Yılında DSİ’de, etkin kaynak kulla-
nımı sayesinde 3.3 milyar YTL’lik tarihin 
en büyük tasarrufunu sağladık. Bakınız 
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bu, çok ciddi bir miktardır; ekonomimize 
büyük bir katkıdır; 2 adet Atatürk Barajı 
değerinde bir tasarruftur. İşte bugün, bu-
ralardan elde ettiğimiz kaynakların nereye 
harcandığını da hep birlikte görüyoruz. 
Bu kaynaklar artık hortumcuların cebine 
akmıyor, milletimiz için harcanıyor. Ba-
raja, yola, konuta, fabrikaya, hastaneye, 
okula dönüşüyor. Böylece milletimiz kendi 
parasıyla, kendi imkanlarıyla neleri başa-
rabileceğini görüyor, özgüvenini yeniden 
kazanıyor, yarınlarına umutla bakıyor.

İşte bugün burada, sizlerle bunun sevinci-
ni, bunun heyecanını paylaşıyoruz. Bun-
dan sonra da artan bir azim ve gayretle 
bu ülke için çalışmaya devam edecek, 
Türkiye’nin aydınlık ve müreffeh gelece-
ğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu inançla 
sözlerime son verirken, açılışlarını yaptığı-
mız tesislerin ülkemize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Afyonkarahisarlılar… değerli vatan-
daşlarım... Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Böyle hayırlı bir tören vesi-
lesiyle aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum.

Bugün burada, bu güzel şehrimiz için son 
derece önemli, son derece hayırlı eserlerin, 
hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştiri-

yoruz. Afyon’un çehresinin ne kadar çok 
değiştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. 
Başlattığımız büyük imar seferberliği, bu-
gün burada olduğu gibi Türkiye’nin bütün 
şehirlerinde hızla devam ediyor. Çünkü 
artık, ülkemizin ihtiyaçlarını görmezden 
gelmeyen, milletimizin sesine sağır kalma-
yan bir zihniyet işbaşında. Biz, bulunduğu-
muz makamın, milletimizin bize emaneti 

Toplu Açılış ve TOKİ Temel 
Atma Töreni

Afyonkarahisar | 09 Aralık 2006
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olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu şuurla ge-
cemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. 
İnsanımızın yılların ihmaliyle birikmiş 
sıkıntılarını gidermenin, ihtiyaçlarını kar-
şılamanın gayreti içerisindeyiz.

Bu yolda yorulmadık, yorulmayacağız; bık-
madık, bıkmayacağız. Çünkü biz ülkemize, 
milletimize aşkla, şevkle hizmet etmek için 
geldik. Yola çıkarken size söz verdik. Her 
şey Türkiye için, her şey milletimiz için 
dedik. Çok şükür, sözlerimizi de bir bir 
yerine getiriyor, gönül rahatlığıyla huzuru-
nuza çıkabiliyoruz. Her hafta Türkiye’nin 
en az birkaç şehrinde buradaki gibi toplu 
açılışlar yapıyor, geleceğin Türkiye’sinin 
temellerini atıyoruz. Bugün de burada tam 
33 tesisin bir kısmının temellerini atıyor, 
bir kısmının da açılışını yapıyoruz. 

Bunların içinde bütün sosyal donatılarıyla 
toplu konutlar var, 13 okul, 2 adalet sarayı, 
2 spor tesisi, 2 sağlık tesisi, 1 baraj, 3 gölet, 
3 bulvar ve 1 köprü var. Bakınız, şu say-
dıklarımla bütün şehirlerimiz gibi Afyon 
da adeta yeniden kuruluyor, adım adım 
yeniden inşa ediliyor. Hükümet olarak 
biz, Kuzeyinden Güneyine, Doğusundan 
Batısına, ülkemizin her bir yerine hizmet 
götürmeye, her bir vatandaşımızın hayat 
standardını elimizden geldiğince yükselt-
meye çalışıyoruz. Bunları yaparken de asla 
günü kurtarma anlayışıyla hareket etmi-
yor, uzun vadeli, kalıcı projeleri hayata 
geçiriyoruz.

Değerli vatandaşlarım...

Sağladığımız siyasi ve ekonomik istikrarla, 
Türkiye’nin meselelerini birer birer çözü-

yoruz. Mesela enflasyon... Kısa zamanda 
nasıl dizginlendi, biliyorsunuz. Kararlı ve 
disiplinli bir mali yönetimle iki haneli, üç 
haneli rakamlardan tek haneli rakamlara 
kadar geriledi. Bakınız, Kasım ayı itibariyle 
yıllık enflasyon yüzde 9.86 ile yine tek ha-
neli olarak gerçekleşti. Bu yöndeki olumlu 
gidişat değişmemiştir, değişmeyecektir.

Bildiğiniz gibi Mayıs ve Haziran aylarında 
küresel boyutta önemli ekonomik dal-
galanmalar yaşandı. Ancak biz Türkiye 
olarak bunu çok az bir etkiyle atlattık. Bu 
dalgalanmalara rağmen enflasyon artışını 
tek haneli rakamlarda tutmayı başardık. 
Eskiden böyle dalgalar bu ülkenin kıyısına 
vurduğunda ekonomimizin ne hale geldi-
ğini, her şeyin nasıl tepetaklak olduğunu 
sizler iyi hatırlarsınız.

Bugün çok şükür, artık ayağımızı yere 
sağlam basıyoruz. Şimdi artık milletçe 
önümüze daha büyük hedefler koyuyor, 
o hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. 
Ülke olarak istikrarlı biçimde büyüyoruz. 
Artık faizler kontrol altına alınmış, yatı-
rımda, üretimde, ihracatta büyük başarılar 
elde edilmiştir.

Değerli vatandaşlarım...

Sadece bozuk olanı düzeltmekle, gedikleri 
kapatmakla, sökükleri dikmekle kalmıyor, 
aynı zamanda büyük atılımlar yapıyor, 
önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bakınız, 
2002 Kasım’ında Türkiye’nin yıllık ihra-
cat toplamı sadece 36 milyar dolardı. Biz 
sanayicimizle, üreticimizle, girişimcimizle 
el ele vererek ihracatın önündeki bütün 
engelleri ortadan kaldırdık. Yakaladığımız 
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dinamizmle üretimimizi arttırdık, ulusla-
rarası pazarlarda rekabet edecek bir güce 
kavuştuk, dünyayı dolaşarak yeni pazarla-
ra açıldık. Böylece bir önceki yıla göre yüz-
de 100’ün üzerinde bir artış yakalayarak 
2005 sonunda 73.5 milyar dolarlık ihracat-
la rekor kırdık. Yine bu yıl, ihracatçı birlik-
lerimizin rakamlarına göre ilk 11 aylık ih-
racatımız 77 milyar dolara ulaşmıştır. Yani 
bu yıl ihracatta yeni bir rekora koşuyoruz.

Unutmamalıyız ki, bütün bu başarılar 
sağladığımız istikrar ortamı sayesindedir. 
Onun için de siyasi ve ekonomik istikrarı 
korumaya, geçen dört yılda elde ettiğimiz 
kazanımları kalıcı hale getirmeye özel 
bir önem veriyoruz. Elbette bu istikrarı 
koruyacak asıl güç milletimizdir, yani siz-
lersiniz. Bildiğiniz gibi 2007 seçim yılı... 
Cumhuriyet tarihinde ilk kez, Meclisimiz 
beşinci yasama yılını da tamamlayacak. Ye-
niden düzlüğe çıkan, yeniden nefes alma-
ya, üretmeye, kazanmaya, ilerlemeye baş-
layan ülkemizin geleceğini kimlere emanet 
edeceğinize sizler karar vereceksiniz.

Ancak şunu da burada özellikle ifade et-
mek istiyorum: Millet iradesine ipotek 
koymaya kalkışanlara; milletin seçtiğine, 
milletin uygun gördüğüne kara çalmaya 
çalışanlara asla izin vermeyiniz. Bu iradeye 
kimse ipotek koyamaz. Kimse kendisini bu 
milletin üstünde göremez. Tarihi boyunca 
güçlü iradesiyle, dirayetiyle, liyakatiyle 
her zaman var olmayı başaran milletimiz 
bugün de dimdik ayaktadır. 

Biz, sizlere, milletimize güveniyoruz. Siz-
lerin geleceği nasıl bir ferasetle gördüğü-

nüzü, doğruyu, yanlışı nasıl bir basiretle 
ayırdığınızı çok iyi biliyoruz. Onun için 
de, her konuda en doğru kararı vereceği-
nize bütün samimiyetimle inanıyorum. 
Aklınızı çelmeye çalışanlar hiç boşuna 
heveslenmesinler. İşte millet burada, işte 
kararlarınızın neticeleri, işte eserler. İşte, 
başlattığımız kalkınma seferberliğine el 
ele, gönül gönüle devam ediyoruz. 

Değerli vatandaşlarım...

Bugün burada, TOKİ tarafından yaptırılan 
ve çevre düzeniyle, sağlamlığıyla bir örnek 
olan 204 konutun anahtarlarını sahiple-
rine teslim etmenin de mutluluğunu hep 
birlikte yaşıyoruz. Yine, 531 konutun da 
temelini atıyoruz. Hükümet olarak, Plan-
lı kentleşme ve konut üretimine büyük 
önem veriyoruz. Türkiye’nin her yerinde 
bütün vatandaşlarımızın birer ev sahibi 
olmaları için bu çalışmaları sürdürüyoruz.

Biz diyoruz ki, insanımıza yaşanabilir 
bir çevre ve sağlıklı konutlar sağlamak 
zorundayız. TOKİ de bu işin öncülüğünü 
yapıyor. Dört yıl içinde bu alanda gerçek-
leştirdiğimiz atılımla, inşaat sektörümüze 
de örnek olduk, öncülük ettik. Türkiye’nin 
dört bir tarafı şantiyelerle donanacak 
dedik, bu sözümüzü de yerine getirdik. 
Bakınız 2003-2006 arasında, 81 il ve 236 
ilçede, toplam 572 şantiyede, 215 bine ya-
kın konut üretmiş durumdayız. Bu, dört yıl 
içinde 100 bin nüfuslu 10 tane yeni şehir 
inşa ettiğimiz anlamına geliyor.

İşte bunun adı ülkeye hizmettir, insanı-
mıza hizmettir; şehirlerimize ve geleceği-
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mize hizmettir. Yaptığımız 215 bine yakın 
konutun 98 bin 64’ü dar ve orta gelir, 36 
bin 512’si alt gelir grubundaki vatandaşla-
rımız içindir. Yine 17 bin 645’i gecekondu 
dönüşümü, 6 bin 247’si afet konutları, bin 
726’sı Tarımköy uygulaması kapsamında 
yapılmıştır. Yani bu konutların toplam 160 
bin 194’ü sosyal konut kapsamında inşa 
edilmiştir. Aynı şekilde, 250 lise, ilköğ-
retim ve anaokulu ile 36 spor salonu, 33 
kütüphane, 158 ticaret merkezi, 7 hastane, 
36 sağlık ocağı ve 133 ibadethane inşa 
ederek bu projeleri sosyal bir bütünlüğe 
kavuşturduk. 110 belediyemizle 70 bin ko-
nutluk gecekondu dönüşüm protokolleri 
imzaladık. 60 bölgede 17 bin 645 konutluk 
uygulamayı da hemen başlattık.

Bakınız bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilk-
tir. İlk defa bir hükümet bu kadar kapsam-
lı, bu kadar büyük bir kentsel dönüşüm 
atılımına girişmiştir. Yeni hedefimiz 400 
bin konuta ulaşmaktır. İnşallah 2007’de 
250 bin konutun daha yapımını başlata-
cak, 2007 sonuna kadar da bunların büyük 
kısmını tamamlayacağız. Şuna özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizden önce 
19 yıl boyunca gelip geçmiş hükümetlerin 
Toplu Konut Fonu imkanlarıyla inşa ettiği 
konutların toplamı 45 binin altındadır. 
Biz, 19 yılda yapılan konutun dört kattan 
fazlasını sadece 4 yıl içinde yaptık, bir o 
kadarını da planlayıp takvime bağladık, 
çalışmalarını başlattık.

Değerli vatandaşlarım...

Bu hizmet farkını eğitimden sağlığa bütün 
alanlarda görebilirsiniz. Bakınız bugün 

burada ayrıca çocuklarımızın eğitimine 
önemli katkılar sağlayacak, 12 Derslikli 
Mehmet Yağcıoğlu ve 12 Derslikli Fatih 
Mahallesi İlköğretim Okulları’nın, 15 Ders-
likli İsçehisar Mesleki Eğitim Merkezinin, 
5 Derslikli Dinar ve 5 Derslikli İsçehisar 
Anaokullarının açılışını yapıyoruz. Birçok 
ilköğretim okulunda toplam 59 Ek Dersliği 
de hizmete açıyoruz.

Bugün yine, Emirdağ ve Sandıklı Adalet 
Sarayları, Sultandağı Kapalı Spor Salonu, 
bin kişilik Olimpik Yüzme Havuzu, Ko-
catepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer 
Hastanesi Ek Binası, Dinar 1 Nolu Sağlık 
Ocağı, Şuhut Ağızkara Barajı, Şuhut Akyu-
va, Bayat ve Sinanpaşa Nuh Küçükölçekli 
Sulama Göletleri, Adnan Menderes, Ali 
Çetinkaya ve Fatih Yolu Şeyh Şamil Bul-
varları, Alpaslan Türkeş Köprüsü, Fuar 
Alanı Kapalı Pazar Yeri, Gençlik Merkezi, 
Bolvadin Mehmet Akif Ersoy Çocuk Yuvası 
ile bazı sokak ve cadde düzenlemelerinin 
toplu açılışlarını gerçekleştiriyoruz.

Mutlulukla ifade etmeliyim ki, bu milletçe 
hepimizin başarısıdır. Bu hizmetlere emeği 
geçen herkese burada özellikle teşekkür 
ediyorum. Yine bugün az sonra termal 
turizmimize önemli katkı sağlayacak, ala-
nında büyük bir tesis olan Korel Termal 
Oteli’nin de açılışını yapacağız. 

Artık Türkiye’nin her köşesinde Cumhu-
riyet tarihinin en büyük kalkınma sefer-
berliğinin eserleri ışıldıyor. İşte bu umut 
tablosuyla, bu özgüvenle, bundan sonra da 
milletçe daha ileri hedeflere, daha aydınlık 
bir geleceğe doğru hız kesmeden yürüye-
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ceğiz. Aynı azimle bütün engelleri aşacak, 
bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. 
Artık ufkumuz daha geniş, yolumuz daha 
açıktır. Bugün, Türkiye’nin mutlu ve mü-
reffeh yarınlarına her zamankinden daha 
da yakınız. Bu inançla sözlerime son verir-
ken, burada temellerini attığımız, açılışla-
rını yaptığımız bütün bu eserlerin Afyon’a, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Konyalılar… sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Bugün, Konya için çok önemli, 
çok hayırlı fabrikaların, üretim tesisleri-
nin, insanımıza ekmek kapısı olacak yatı-
rımların açılışlarını gerçekleştirmek için 
bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Evet, dile kolay, bugün tam 111 fabrikanın 
hayırlısıyla açılışını gerçekleştiriyoruz. 
İnşallah bu tesisler, gerek Konya ekono-

misine, gerekse ülke ekonomisi ve pek çok 
sektörümüze önemli kazanımlar sağlaya-
caktır. Açılışını yaptığımız fabrikalarda 
tam 6 bin 680 vatandaşımız istihdam edi-
lecek. Bu aynı zamanda bir o kadar ev, bir o 
kadar aile demek. Konya’da yaşayan 25-30 
bin insanımızın geçimini temin etmesi de-
mek. Onun için, bu fabrikaların faaliyete 
geçmesi, her bakımdan son derece sevin-
diricidir.

111 Fabrikanın Toplu Açılış 
Töreni

Konya | 17 Aralık 2006
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Bakınız biz, 4 yıl önce göreve başladığımız-
da dedik ki; milletimizin bütün yaralarını 
saracak, kronikleşmiş bütün sorunlarını 
bir bir çözeceğiz. Türkiye’yi giderek kü-
çülen bir ülke olmaktan çıkarıp üreten, 
büyüyen bir ülke haline getireceğiz. Dedik 
ki; Türkiye büyük bir dönüşüm yaşayacak, 
ülkemizi bir uçtan bir uca yeniden imar 
edeceğiz. Bugün çok şükür, o hedefler doğ-
rultusunda büyük adımlar attık, önemli 
mesafeler aldık. Çok şükür, milletimiz 
bize bu ülkenin hükümeti olma vazifesini 
verdiğinden beri, böyle önemli, sevindirici 
açılışları yapma imkanı bulduk, buluyo-
ruz.

Dün de Karamanda, TOKİ tarafından, 
sosyal donatılarıyla birlikte inşa edilen 
735 konutun anahtarlarını hak sahibi 
vatandaşlarımıza teslim ettik. İnsanları-
mıza çok önemli kazanımlar sağlayacak, 
Karaman’ın kentsel standartlarını yüksel-
tecek fabrika ve işletmeleri, duble yolları, 
eğitim kurumlarını, hastane ve altyapı 
yatırımlarını hizmete açtık. Bugün yine 
Konya’da, bu fabrikaların ardından hayır-
sever vatandaşlarımızın katkılarıyla inşa 
edilen 3 lisenin ve 10 ilköğretim okulunun, 
Kızılay Hastanesi’nin, Konya Büyükşehir 
Belediyemizin yaptığı yolun ve kavşakla-
rın ve son olarak da Dedeman Oteli’nin 
açılışlarını yapacağız.

Değerli vatandaşlarım…

Burada olduğu gibi yine pek çok yerde, 
yüzlerce fabrikanın, işletmenin, altyapı 
tesisinin, hastanenin, okulun ve daha nice 
tesisin açılışlarını tek tek yapmaya fırsat 

bulamıyor, ancak toplu açılışlar yapabili-
yoruz. Çünkü Türkiye’de artık yatırımlar 
çığ gibi büyüyor; hem devlet yatırımların-
da, hem özel sektör yatırımlarında patla-
ma yaşanıyor. Öyle ki, ben ve bakan arka-
daşlarım bu açılışlara yetişemiyoruz. Her 
alanda başlattığımız büyük atılımlarla, 
geçmiş dönemlerden kalan açıkları hızla 
kapatmaya, kayıpları bir an önce telafi et-
meye çalışıyoruz. Bu yolda önemli mesafe-
ler aldık, almaya devam edeceğiz. 

Benim ısrarla üzerinde durduğum, her 
fırsatta hatırlattığım bir hedefimiz var. Bu, 
Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekono-
misinden biri haline getirmektir. 2000 ve 
2001 yıllarında iki büyük kriz yaşamış 
olmamıza rağmen, ekonomimizin bugün 
ulaştığı nokta, bu hedefi de yakalayabile-
ceğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Zira, 
yaptığımız atakla şimdiden, dünyanın en 
büyük ilk 20 ekonomisi arasında yerimizi 
almış bulunuyoruz. Tabii bizim bu hedefi-
mizi anlayamayanlar, bu heyecanı paylaşa-
mayanlar var. Onlar, Türkiye’nin yakaladı-
ğı seviyeyi, kazandığı itibarı görmemekte 
ısrar ediyorlar.

Biz, ülke olarak hâlâ onların açtıkları ya-
ralara merhem bulmaya, onların sebep 
olduğu sorunları çözmeye çalışıyoruz. 
Zaten rakamlar da her şeyi açık seçik or-
taya koyuyor. Bakınız ekonomimiz, bizden 
önceki 10 yılda, ortalama yüzde 2.6 ora-
nında büyümüş. Peki, bizim hükümetimiz 
döneminde ne olmuş? Ekonomimiz, yılda 
ortalama yüzde 7.6 oranında büyümüş. 
Nereden nereye? Arada üç kat fark var. 
Onlar, enf lasyonu ve faiz oranlarını sü-
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rekli artırırken, biz enflasyonu tek haneli 
rakamlara, adeta çıldırmışçasına yükselen 
faizleri de makul seviyelere düşürdük. 
Onlar, liramızın yanına sürekli sıfır ekler-
ken, biz bu sıfırların üstünü tek kalemde 
çizerek paramıza itibar kazandırdık. Kişi 
başına milli geliri 2 bin 500 dolardan, 5 
bin 300 doların üzerine çıkardık. Bunlar 
Cumhuriyet tarihinin en önemli ekonomik 
atılımını gözler önüne seren somut işaret-
lerdir, göstergelerdir.

Değerli vatandaşlarım…

Biz diyoruz ki, siyasette izlenmesi gereken 
tek doğru istikamet millete hizmettir. Şim-
di açılışını yaptığımız bütün bu fabrikaları 
bir düşünün. Bizden önce bırakın böyle 
yatırımların yapılmasını, yeni fabrikaların, 
yeni işyerlerinin açılmasını, mevcut olan-
lar bile bir bir kapanıyordu. Çünkü, güven 
ve istikrardan mahrum bir ortamda iş kur-
mak, ticaret yapmak mümkün değildir. Bu 
nedenle, ekonomideki önceliğimiz, güven 
ve istikrarı tesis etmek ve böylece özel sek-
törümüzün önünü açmak olmuştur.

Son dört yılda, insanımızın gelir seviyesi 
yükselmiş, alım gücü artmış, piyasalar 
istikrar kazanmış, uluslararası itibarımız 
da hızla yükselmiştir. Bunun sonucunda, 
sanayicimiz, iş adamlarımız, yatırımcıla-
rımız da kendilerinden beklenen atılımı 
gerçekleştirmişlerdir. Devlet ile özel sektör 
el ele verdiği için bu trend her geçen gün 
artarak devam ediyor. Ekonomimizin tam 
19 çeyrek üst üste büyüyor. Bunda sana-
yicilerimizin oynadığı öncü rol son derece 
önemlidir.

Bakınız, ülkemizdeki toplam yatırımlar 
2002 yılında 46 milyar dolar iken, 2005 yı-
lında ulaştığımız miktar, iki katın üzerinde 
bir artışla tam 95.3 milyar dolardır. Üstelik 
aynı dönemde özel yatırımlar, 74.6 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. Yine, 2002 
yılında yüzde 76 olan kapasite kullanımı, 
bu yılın temmuz ayında yüzde 82’yi aşmış 
durumdadır. Hükümetimiz döneminde, 
sanayi sektöründe çalışanların sayısı 543 
bin artmıştır. Sanayi sektörümüz reel 
olarak yüzde 31 oranında büyümüştür. 
Çünkü hem iç piyasa hem de dış piyasa 
genişlemiştir.

Bakınız, Türkiye 2002 yılında komşu ül-
kelere sadece 3 milyar dolar ihracat yapı-
yordu. Bu rakam 2005 yılında 12 milyar 
dolara yükselmiştir. Toplam ihracatımız 
ise hükümetimiz döneminde iki kattan 
fazla artmıştır. Bugün yıllık ihracatımız 80 
milyar doları aşmış durumdadır. Bunu hep 
birlikte başardık.

Değerli Konyalılar…

Biliyoruz ki, bütün ülkelerde ekonomile-
rin dinamik gücünün KOBİ’lerdir. Onun 
için, KOBİ’lerin güçlendirilmesine özel bir 
önem verdik. Organize ve küçük sanayi 
bölgelerinin sayılarını önemli ölçüde art-
tırdık. 44 küçük sanayi sitesi ve 22 organi-
ze sanayi bölgesini hizmete açtık. Organize 
Sanayi Bölgesi uygulamalarının başladığı 
1962 yılından 2002 yılına kadar geçen 40 
yıllık sürede toplam 65 Organize Sanayi 
Bölgesi tamamlanmıştır. Biz, 2003-2005 
arasında yani üç yıl gibi kısa bir sürede 22 
Organize Sanayi Bölgesini tamamladık. 
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KOSGEB’in kurulduğu 1990 yılından 2002 
yılı sonuna kadar KOBİ’lere 20.5 milyon 
dolar destek sağlanmıştır. Biz ise, 2003 
yılı başından 2006 Ekim’ine kadar 233.6 
milyon dolar destek sağladık. Birçok ilimiz 
için yürürlüğe koyduğumuz teşvik yasası, 
Endüstri Bölgelerinin ve Teknoloji Geliş-
tirme Bölgelerinin yaygınlaştırılması gibi 
projeler neticesinde, sanayi atılımı sadece 
belli bölgelere mahsus olmaktan önemli 
ölçüde çıkmıştır. 

Şunu mutlulukla ifade edebilirim ki, Kon-
ya bundan böyle geçmişte olduğu gibi, 
artık sadece tahıl ambarı olarak anılmaya-
cak. Konya’yı artık sanayi ve ticaretimizin 
de öncü şehirlerinden biri olarak bileceğiz, 
kabul edeceğiz. Son yıllarda sınai üretimde 
kaydedilen ilerlemelerle birlikte Konya 
ekonomisinde tarımla sanayinin payları 
birbirine çok yakın bir hale gelmiştir. 
Elbette tarım da bizim için son derece 
önemlidir. Ancak Konya büyüklüğünde bir 
şehrin ekonomisini sadece tarıma dayalı 
olmaktan çıkarmak zorundayız. Onun için, 
göreve geldiğimiz günden beri, bu bereket-
li topraklarda tarımın verimliliğini arttır-
manın yanı sıra, Konya’yı aynı zamanda 
bir sanayi bölgesi haline getirmenin de 
gayreti içerisinde olduk. Şimdi görüyor-
sunuz bu gayretlerimizin semeresini de 
yavaş yavaş alıyoruz. Sanayi üretiminin ve 
tesis sayısının artışıyla birlikte hem eko-
nomik, hem de sosyal birçok sorunumuza 
çözümler üretmiş oluyoruz.

Değerli vatandaşlarım…

Bizim anlayışımıza göre devlet, millete 
hizmet etmekle yükümlüdür. Bu nedenle 
biz, başından beri devletle milletin daha 
iyi kaynaşması için elimizden geleni yapı-
yoruz. Hükümetimizin gerek sivil toplum 
örgütleriyle, gerekse sanayicilerimiz ve 
yatırımcılarımızla olan ilişkisi, bunun en 
açık göstergesidir. Bu vesileyle, bugün 
burada açılışını yaptığımız 111 işyerini 
ülkemize kazandıran girişimcilerimize 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bütün 
bu tesislerin Konya’ya, ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sayın Başbakan Prodi, değerli konuklar, 
hanımefendiler, beyefendiler… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemi-
zin, bölgemizin ve dünya ticaretinin önem-
li bir güzergâhı olan Bolu’ya hoş geldiniz. 
Bu tören vesilesiyle buraya kadar gelip 
heyecanımıza ortak olan herkese teşekkür 
ediyorum. Bugün tarihi bir olay için bir 
araya gelmiş bulunuyoruz. Milletimizin, 
ülkemizin bir büyük rüyasını gerçekleştiri-
yoruz. Milletimizin talepleri doğrultusun-
da yol almanın, milletimizin ideallerini 
gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşıyo-

ruz. Değerli dostum Sayın Prodi’yi, Güzel 
Bolu şehrimizde ağırlamaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu da ayrıca belirt-
mek istiyorum. 

Uluslararası ilişkilerimizin güçlendiği bu 
dönemde, Bolu Tünelini birlikte açmamız 
hem bir finaldir hem de yeni bir başlan-
gıçtır. Hatırlarsanız, 2005 yılının Kasım 
ayında da, Samsun’un Durusu Köyü’nde, 
Türkiye’nin 8 yıllık bir rüyasını gerçeğe 
dönüştürmüştük. 1997 yılında ilk adımı 
atılan Mavi Akım Doğalgaz Boru Hattı 

Bolu Dağı Tüneli Açılış Töreni

Bolu | 23 Ocak 2007
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Projesi’ni hayata geçirmiştik. İtalya’nın 
eski Başbakanı Sayın Berlusconi ve Rusya 
Federasyonu Başkanı Sayın Putin’in de ka-
tıldığı büyük bir törenle benzer bir sevinci 
yaşamıştık. İtalya ile enerji alanındaki bir 
diğer ortak projemiz ise, Doğu-Batı Enerji 
koridorunun önemli bir unsuru olan Tür-
kiye-Yunanistan-İtalya doğal gaz bağlantı-
sıdır. Türkiye-Yunanistan-İtalya doğal gaz 
interkonnektörü, Geniş Hazar Havzası ile 
Orta Doğu doğal gazının Avrupa’ya ulaştı-
rılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Ta-
rih boyunca etkileşim halinde olduğumuz 
İtalya ile her alandaki işbirliğimiz artarak 
devam ediyor. İşte bugün de, İtalya’yla 
dostluk bağlarımızı daha da güçlendirecek 
bir başka ortak projeyi somutlaştırıyor, 
hizmete sunuyoruz. Kendi insanımızın ha-
yatına büyük bir kolaylık, seyahetlere hız 
ve güvenlik getirmenin yanı sıra, İtalya ile 
Türkiye’nin dostluğunu da sembolize eden 
Bolu Tünelini nihayet açıyoruz. Bu önemli 
tünel ülkemize, Bolu şehrimize hayırlı ol-
sun. 

Değerli konuklar… 

Bildiğiniz gibi, İstanbul ile Ankara’yı bir-
birine bağlayan yol üzerinde önemli bir 
kavşakta bulunan Bolu, ülkemizin trafik 
akışının en yoğun yaşandığı noktalardan 
biridir. Bolu Dağı geçişinde yaşanan kilit-
lenmeyi, tıkanıklığı açmamız, ulusal ve 
uluslararası taşıma imkanlarını güçlendir-
memiz bakımından büyük önem taşıyor. 
Zira Bolu Dağı geçişi, ülkemizin karayolu 
ağının ana arteri konumundadır. Bu geçiş, 
ulusal ve uluslararası taşıma talebini karşı-
laması için planlanan Edirne-İstanbul-An-

kara Otoyol Projesinin yapımı tamamlan-
mayan tek kısmıydı. 

Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu 
tünel ile artık söz konusu Otoyol Projesi 
bütünüyle hayata geçmiş olacak. Böylece 
buradaki trafik yoğunluğunu, tıkanıklığı 
ortadan kaldırmış olacağız. Türkiye’nin 
ulusal ve uluslararası nakliyatı büyük ölçü-
de rahatlayacak, güçlenecek. Şehirlerimiz 
arasındaki ticari ilişkiler hız kazanacak. 
1993 yılında ilk kazı işlemi gerçekleştiri-
len Bolu Dağı Tüneli’nin tamamlanması ne 
yazık ki bu güne kaldı. İnsanımızın seyahat 
kalitesine büyük katkı yapacak olan bu 
tüneli, 14 yıl sonra nihayet bugün hizmete 
açıyoruz. Bugüne kadar 2 kez sel, 2 kez de 
deprem felaketine maruz kaldı bu tünel. 
Ancak, bu sel ve depremler projenin muka-
vemetini test etmek bakımından da önemli 
bir imkan sunmuştur. 

Projede yer alan viyadüklerin inşasına 
deprem sonrasında yeniden başlanmıştır. 
Tüm viyadüklerde deprem etkisine karşı 
yüksek güvenlik önlemleri alınmıştır. Pro-
jenin en önemli kısmını oluşturan Bolu 
Dağı Tüneli 3 gidiş, 3 geliş şeritli olmak 
üzere çift tüp olarak inşa edilmiştir. An-
kara yönüne doğru olan sağ tüp 2 bin 788 
metre, İstanbul yönüne doğru olan sol tüp 
ise 2 bin 954 metre uzunluğundadır. Dep-
rem sonrası Ankara yönünde oluşan göçük 
nedeniyle burası terkedilmiş ve by-pass 
projesi düzenlenerek yeni bir giriş yapıl-
mıştır. Ankara-İstanbul istikametindeki 
kuzey yolun ise, sadece bir kısım üstyapı işi 
kalmıştır. Yağışlı havalarda ve belli bir sü-
hunetin altında asfalt yapılması sağlıklı ol-
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madığı için bekletilmektedir. Ancak bu da 
uygun hava şartlarında yine 2007 yılı içe-
risinde tamamlanacaktır. Projenin hayata 
geçmesi ile Ankara-İstanbul gibi önemli 
ve özellikle kış ayları oldukça zorlu olan 
bu güzergâhtaki trafik akışı; güvenli, ke-
sintisiz ve yüksek standartta gerçekleşebi-
lecek. Ayrıca, şimdiye kadar karayolunun 
zor şartlarından dolayı fazladan harcanan 
taşıt işletim ve amortisman giderleri ile za-
man kaybından da tasarruf sağlanacaktır. 
Yıllık 40 Milyon Dolar civarında gerçek-
leşecek olan bu tasarruf ekonomimiz için 
çok önemli bir katkıdır. 

Değerli konuklar… 

Büyük projeler ortaya koyabilmek için, 
büyük ideallere sahip olmak gerekir. Bolu 
Tüneli, ilk kez bundan 20 yıl önce 1987 
yılında projelendirildiğinde, toplumun 
tüm kesimlerinde büyük bir heyecan uyan-
dırmıştı. Çünkü bu gerçekten büyük bir 
projeydi. Biz bugün, dağları delerek açtığı-
mız bu tünelin bir ucunda bütün şehirleri-
mizin birbirine, diğer ucunda ise İtalya’nın 
hatta bütün Avrupa’nın Türkiye’ye ne 
kadar çok yakınlaştığını görüyoruz. Bu 
bakımdan, Bolu Tüneli’ni sadece Ankara 
ile İstanbul arasını kısaltan bir yol olarak 
görmemeliyiz. Bu yolu, aynı zamanda hem 
muasır medeniyet seviyesini aşma çaba-
mızın, hem de İstanbul’dan Roma’ya uza-
nan siyasi, ekonomik, kültürel dostluğun 
sembolü olarak da görmeliyiz. Ben, kendi 
adıma bu yolu, Akdeniz’in iki medeniyeti 
arasında bir gönül yolu olarak görüyorum. 
Çünkü bu yol, İtalya ile Türkiye’nin birlikte 
çalışmasının ve işbirliğinin ürünüdür. 

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; Türkiye ve 
İtalya, Akdenizli kimlikleriyle birbirini 
anlayabilen ve dünyadaki gelişmelere 
karşı yaklaşımları, barış ve istikrarın sağ-
lanması noktasında kesişen iki önemli 
ülkedir. Milletlerimiz arasında her zaman 
Akdenizlilik ve Güney Avrupalılıktan 
kaynaklanan bir yakınlık, bir sıcaklık ol-
muştur. Türk-İtalyan ilişkileri 50 yıllık, 
100 yıllık bir yakın geçmişe değil, çok 
daha derinlere uzanıyor, gücünü tarihten 
alıyor. Bu yakın ilişki, birlikte gerçekleştir-
diğimiz dev projelerle 21. yüzyılda daha da 
güçlenmektedir. Bildiğiniz gibi İtalya’yla, 
Afganistan’dan Ortadoğu’ya kadar uzanan 
geniş bir coğrafyada uluslararası barış 
ve istikrar için birlikte görev yapıyoruz. 
Enerji konusundaki işbirliğimize az önce 
değinmiştim. Avrupa’ya enerji nakli bakı-
mından önem taşıyan ve her iki ülkenin 
de içinde yer aldıkları projeler, her şeyden 
önce ülkelerimizi birbirine yaklaştırıyor. 

Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin Gayri 
Safi yurt içi Hasılası’nın Avrupa Birliği 
ortalamasından daha süratli biçimde 
artacağı öngörülüyor. Onun için, Avrupa 
Birliği’ne üyeliğimiz, hiç şüphesiz Birliğin 
iç piyasasına da büyük katkılar sağlayacak-
tır. Hem Avrupa Birliği için, hem Türkiye 
için tartışılmaz kazanımlar getirecektir. 
Avrupa Birliği, bölgesel bir güç olmaktan 
çıkacak, kısa zamanda dünyanın en etkili 
küresel gücü haline gelecektir. 

Bakınız, Türkiye, Avrasya bölgesinde ener-
ji naklinde bir terminal noktası haline 
gelmektedir. Onun için Avrupa Birliği ül-
kelerine enerji ulaşımının güvence altına 
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alınması bakımından da üyeliğimiz büyük 
önem taşımaktır. Bu anlamda İtalya’nın, 
Avrupa Birliği’ne katılım sürecimize 
verdiği desteği mutlulukla karşılıyoruz. 
Bu desteğin, özellikle Avrupa Birliği’nin 
geçtiğimiz Aralık Zirvesi’nde, müzakere 
sürecimize ilişkin alınan haksız kararlar 
karşısında artarak sürmesini diliyoruz. 

Değerli konuklar… 

Ortaklığımızın gücünü göstermesi bakı-
mından, İtalya ile ilişkilerimizin ekonomik 
boyutuna özellikle dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. 1988 yılında toplam 17 İtalyan 
firması ülkemizde faaliyet gösterirken, bu 
rakam bugün 450’ye yaklaşmıştır. Bu fir-
maların 205 tanesinin 2003 yılından sonra 
kurulmuş olmasına özellikle dikkat çek-
mek istiyorum. Bugün İtalya, Türkiye’nin 
ilk üç ticari ortağından biridir. 2005 
yılı itibariyle, ikili ticaretimiz 10 milyar 
Avro’yu aşmıştır. 2006 verilerine göre bu 
rakam daha da artacaktır. Türk ve İtalyan 
firmalarının, yalnızca ülkelerimizde değil, 
aynı zamanda üçüncü ülkelerde de ortak 
girişimler gerçekleştirebileceklerini düşü-
nüyoruz. Bu ülkelerimizin menfaatlerinin 
pekiştirilmesi bakımından da son derece 
yararlı olacaktır. Zira Türkiye’nin ekono-
misi artık dünyanın en istikrarlı, en güve-
nilir, en hızlı büyüyen ekonomilerinden 
biri haline gelmiştir. 

Türkiye, artık kritik eşikleri geride bırak-
mış, bütün tıkalı yolları açmış bulunuyor. 
Tıpkı Bolu Tüneli’nin ucundaki ışığın gö-
rünmesi, bütün tüneli aydınlatması gibi, 
Türkiye de geçtiği tünelin ucundaki ışığa 

çıkmış, aydınlık günlere kavuşmuştur. Bu-
günkü Türkiye ne 30 yıl, ne 20 yıl, ne 10 yıl 
öncesinin Türkiye’sidir. Bugünkü Türkiye, 
hükümetimizin elde ettiği büyük kazanım-
lar sayesinde bölgesinde ve dünyada etkin 
rol oynayan önemli aktörlerden biri olmuş-
tur. Uluslararası yatırımcılar için bir cazi-
be merkezi haline gelmiştir. Siyasi istikra-
rıyla, demokratik açılımlarıyla, ekonomik 
gücüyle ve büyük potansiyeliyle dünyanın 
ilgi odağı olmuştur. Bunları sizlere uzun 
uzun anlatmayacağım. Gelişmeleri hep 
birlikte yaşıyor, görüyoruz. 

Türkiye aralıksız olarak büyümesini sür-
dürüyor, sürdürmeye de devam edecektir. 
Bu vesileyle Türkiye ve İtalya arasında 
tesis edilen her türlü işbirliğinin, önümüz-
deki dönemde yeni ortak projelere atılacak 
imzalarla daha da geliştirilmesi gerektiği-
ne inanıyorum. Bunu, bir kere daha, bu-
rada ifade etmek istiyorum. Bölgelerimiz, 
ülkelerimizin dostluğuyla şüphesiz ekono-
mik kazanımların çok ötesinde kazanımlar 
elde edecektir. Şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da bölgemizde ve dünyamız-
da barışı sürekli kılacak adımlar atmaya 
devam edeceğiz. 

Her zaman söylüyorum: Bana göre, barış 
olmadan refah olmaz. Onun için bütün ça-
bamız, attığımız bütün adımlar, bu büyük 
yatırımlar öncelikle barış ve refahın birlik-
te güçlenmesi içindir. Türkiye’nin aydınlık 
ve müreffeh geleceği de buna bağlıdır. İşte 
biz bu inançla, milletimizle el ele, gönül gö-
nüle çalışıyor ve diyoruz ki, bugün burada 
olduğu gibi artık yolumuz açık geleceğimiz 
aydınlıktır. Bu duygularla sözlerime son 
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verirken, Sayın Prodi’ye mutluluğumuzu 
paylaştığı için tekrar teşekkür ediyorum. 
Açılışını gerçekleştirdiğimiz Bolu Tüne-
linin bir kere daha ülkemize, milletimize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Manisalılar, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri, en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Böylesine anlamlı ve hayırlı 
bir törende sizlerle olmaktan; bu güzel anı 
sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk 
duyuyorum. 

Milletimiz için sosyal faydası yüksek bu 
tür projeleri tamamlayıp hizmete sunmak, 

elbette bizi heyecanlandırıyor. Devletin 
sosyal sorumluluklarını eksiksiz olarak 
yerine getirebilmesi için her türlü imkânı 
seferber ediyoruz. Milletimizin yaşama 
kalitesini, hayat standardını, gençlerimi-
zin, çocuklarımızın eğitim seviyelerini 
yükseltmek, bizim en temel görevimizdir. 
Bu şuurla bütün köylerimizin, bütün şe-
hirlerimizin, bütün bölgelerimizin günden 

Toplu Açılış, TOKİ Anahtar 
Teslim ve Şehiriçi Doğalgaz 

Dağıtım Töreni

Manisa | 03 Şubat 2007
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güne kalkınması, 7’den 70’e bütün vatan-
daşlarımızın refaha kavuşması için çaba 
sarf ediyoruz. Milletimizin bize emanet et-
tiği bu yüce sorumluluğu hakkıyla taşıma-
nın gayreti içerisindeyiz. Çok şükür, verdi-
ğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bir 
tek insanımız aç ve açıkta kalmayıncaya 
kadar durmadan, bıkmadan, usanmadan 
çalışmaya da devam edeceğiz. 

3 Kasım 2002 tarihinden bu yana geçen 4 
yılı aşkın sürede ülkemizi nereden nereye 
getirdiğimizi herkes görüyor. Büyük eko-
nomik krizin yaralarını sardık. Türkiye, 
hükümetimiz döneminde 17 çeyrektir 
aralıksız büyüyen bir ülke konumuna yük-
seldi. Herkesin canavar dediği, kimsenin 
zapt etmeye muktedir olamadığı 40 yıllık 
enflasyon kâbusunun sonunu getirdik. 30 
yıllık yüksek faiz kısır döngüsünü kırdık. 
Özel sektörün önünü açtık ve özel sektö-
rün de desteğiyle büyüdük. Kriz siyaseti, 
gerilim siyaseti, topluma güvenmeyen 
siyaset bitti. Milletle devlet arasındaki me-
safe ortadan kalktı, kalkmaya devam edi-
yor. Türkiye, ortaya koyduğumuz bu yeni 
siyaset ile güven ve istikrar ülkesi haline 
geldi. Özgürlük alanları, rekabet alanları 
arttı. Üretimin, yatırımın önündeki engel-
leri kaldırdığımız gibi, demokratikleşme-
nin, hukukun önündeki engelleri de birer 
birer kaldırıyoruz. Zaten bütün bunları 
sağladıktan sonra, bu milletin önüne engel 
koymadıktan sonra, devletle millet arasın-
daki kaynaşmayı sağladıktan sonra milleti-
mizin önünde kimse duramaz. İnanıyorum 
ki, milletimizin bizden en büyük talebi de 
budur. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bizler, bol keseden vaat dağıtıp, seçimden 
seçime “iki anahtar” promosyonu vaat 
eden siyasi anlayışlara özenmedik. Biz, 
promosyon siyasetçisi değiliz. Hükümet 
olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itiba-
ren canla başla, milletimize hizmet aşkıyla 
çalışıyoruz. Bakınız; bugün burada, daha 
önce Türkiye’nin dört bir yanında gerçek-
leştirdiğimiz anahtar teslim törenlerinden 
birini daha gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı 
sıra, Manisa ilimizin şehir içine doğalgaz 
dağıtılmasının coşkusunu yaşıyoruz. Bu 
konutlar, hükümetimizin “planlı kentleş-
me ve konut üretimi” programı vesilesiyle 
başlatılan konut seferberliği kapsamında 
Toplu Konut İdaremiz tarafından inşa 
edildi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı 
kentsel dönüşüm projesini bütün şehirleri-
mizde gerçekleştiriyoruz. 

Bizim dönemimizde İstanbul ne kadar 
kalkınıyorsa, Hakkari o kadar kalkınıyor. 
Edirne ne kadar kalkınıyorsa, Diyarbakır 
o kadar kalkınıyor. Ankara ne kadar kalkı-
nıyorsa, Manisa o kadar kalkınıyor. Bütün 
illerimiz, bütün bölgelerimiz, ülkemizin 
imkanlarından, kaynaklarından, gelir 
dağılımından adil olarak faydalanıyor. 
Çünkü biz imtiyaz değil, adalet üretiyoruz. 
Türkiye’de yaşayan herkesi, bu devlete va-
tandaşlık bağıyla bağlı olan her insanımızı 
ailemizin bir parçası olarak benimsiyor, 
bağrımıza basıyoruz. 

Bakınız, bugün itibariyle Manisa ilimizde 
sosyal donatıları, altyapıları, çevre düzen-
lemeleriyle birlikte; toplam yatırım ma-
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liyeti 65 milyon YTL olan bin 380 konut, 
2 ilköğretim okulu, ticaret merkezi, cami 
ve şadırvan uygulamalarını başlattık. Bu 
konutların 192’si alt gelir gurubuna 15 yıl 
vade ile yaklaşık 200 YTL taksitle satıla-
cak. Şimdiye kadar 988 konutun yapımını 
tamamladık. Ayrıca, bin 316 konut için 
proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. 
İnşallah, bu çalışmaları tamamladığımız-
da, Manisa’ya toplam 2 bin 696 konut, 3 
ilköğretim okulu, 1 lise, 5 ticaret merkezi 
ve 3 cami yapmış olacağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye genelinde ise, 2003–2006 arasın-
da; bugün itibariyle, 81 il ve 265 ilçemizde 
toplam 615 şantiyede 223 bin 278 konuta 
ulaşılmıştır. Bu konutları yan yana koydu-
ğunuzda her biri 100 bini aşkın nüfuslu 
tam 10 adet şehir kurmak demektir. Üret-
tiğimiz konutların 177 bin 843’ü dar, orta, 
alt gelir ve yoksullar için planlanan sosyal 
konut niteliğindedir. Cumhuriyet tarihi 
boyunca, bu kadar büyük ve kapsamlı bir 
konut seferberliği başlatılmadı. Üstelik 
sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. 
Sosyal donatılar kapsamında; toplam 3 bin 
850 derslikli 250 lise, ilköğretim okulu, 
anaokulu, 40 spor salonu, 34 kütüphane, 
185 ticaret merkezi, 7 hastane, 44 sağlık 
ocağı, 154 ibadethane ihalesi gerçekleştir-
dik. Bunların büyük kısmının yapımına da 
başladık. Bu uygulamalarla doğrudan ve 
dolaylı olmak üzere 800 bin vatandaşımıza 
istihdam sağladık. 

Bakınız, burada konutların anahtar tes-
liminin yanı sıra, Manisa ilimizin şehir 

içi doğalgaz dağıtımının sevincini de 
paylaşıyoruz. Biz iktidara geldiğimizde, 
Türkiye’de yalnızca 9 ilimiz doğalgaz 
imkânından faydalanıyordu. Hükümetimi-
zin yoğun gayretleri sonucunda gerçekle-
şen projeler sayesinde şu anda 45 ilimizde 
doğalgaz kullanılıyor. 2007 sonu itibarıyla 
doğalgaza kavuşmuş il sayımızı 70’e çı-
karmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sayede 
konutlarımızla birlikte, hastanelerimizi, 
organize sanayi bölgelerimizi, okullarımı-
zı, işletmelerimizi ucuz ve konforlu yakıt 
imkânına kavuşturacağız. 

Geleceğin Türkiye’sini inşa ediyoruz. Git-
tiğimiz her yere bu hissiyatla, bu aşkla, bu 
heyecanla gidiyoruz. Bize inanıyor, bize 
güveniyorsunuz. Yüzlerinizi güldürecek 
hizmetleri vermek için geceli gündüzlü 
çalıştığımızı biliyorsunuz. Sizden aldığı-
mız bu büyük güçle, Türkiye’nin önünü 
tıkayan diğer engelleri de aynı şekilde bir 
bir bertaraf edeceğimizden şüpheniz olma-
sın. Sizlerle aramızdaki gönül bağının ve 
Türkiye için taşıdığımız temiz niyetlerin 
bereketini yakında hep birlikte göreceğiz. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, bu 
güzel konutların da sahiplerine hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar… Sizleri en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Bugün, Mani-
sa’mızın ve ülkemizin, dünya ölçeğindeki 
markası Vestel’in bünyesine, Türkiye’nin 
ekonomisine, yeni işletmelerin, fabrikala-
rın katılmasının heyecanını ve mutluğunu 
yaşıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 2 
buzdolabı fabrikasının, dizüstü bilgisayar 
fabrikasının, televizyon fabrikasının, fırın 
fabrikasının, bulaşık makinesi fabrikası-
nın ülkemize, milletimize, Vestel çalışanla-
rına hayırlı olmasını diliyorum. 

Gittiğim her yerde, yaptığım her açılışta 
söylüyorum: Bu ülke için tek bir çivi çakan 
her işadamımızın, her yatırımcımızın, her 
zaman destekçisi olduk, destekçisi olmaya 
devam edeceğiz. Kim bu ülke için, bu mil-
let için bir emek, bir değer, bir istihdam 
oluşturmuşsa, bir ekmek kapısı açmışsa 
bizi her zaman yanında bulacaktır. Vestel, 
beyaz eşya, elektronik, bilgi teknolojisi 
alanlarında Türkiye’nin çıkardığı en güç-
lü markalardan birisidir. Televizyondan 
beyaz eşyaya, klimadan bilgisayara kadar 
dünya standartlarındaki ürünleriyle dün-

Vestel Fabrikaları Açılış Töreni

Manisa | 03 Şubat 2007
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ya pazarlarında önemli bir pazar payına 
sahiptir. İnanıyorum ki, bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz tesislerle, hem sektö-
rün, hem de oluşturduğu marka değerinin 
gücüne güç katacaktır. 

Değeli vatandaşlarım… 

Türkiye’de siyasi, ekonomik, ticari ve 
sosyal bakımlardan büyük bir gelişme 
yaşanıyor. Bazıları Türkiye’nin adalet ve 
kalkınma heyecanına ortak olmak isteme-
se de, milletimizle birlikte başlattığımız 
medeniyet yürüyüşü aralıksız biçimde 
sürüyor. Türkiye’nin son dört yıl içinde 
kat ettiği mesafeyi hepiniz görüyorsunuz. 
4 yıl öncesinin Türkiye’si ile bugünün 
Türkiye’si aynı değil. 4 yıl önce güven ve 
istikrardan söz etmek mümkün değilken, 
bugün, kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir ekonomiden söz ediyoruz. Türkiye’nin 
üzerindeki puslu hava, sisli hava bizim ik-
tidarımızla birlikte dağılmıştır. Devlet ola-
rak artık 1 değil üç yıllık bütçe planları; 5 
değil, 7 yıllık kalkınma planları yapıyoruz. 
Kamu sektörlerimizle birlikte özel sektö-
rümüzün, yatırımcımızın, sanayicimizin, 
işverenimizin gelecek vizyonu büyüdü, 
gelecek öngörüleri netleşmeye başladı. 
Küresel krizler karşısında dahi sağlam 
durabilen, kırılganlık sınırlarını aşmış bir 
ekonomimiz var artık. Bugünün Türkiye’si, 
dünyanın en önemli, en güvenilir ekono-
milerinden biri haline geldi. Dünya ekono-
misiyle entegrasyonunu sağlayan Türkiye, 
uluslararası sermayenin doğrudan yatırım 
merkezi haline geliyor. 

Değerli Manisalılar… 

Bakınız, Türkiye’nin son 4 yılda nereden 
nereye geldiğinin daha iyi anlaşılması için 
bazı rakamlar vermek istiyorum. 1993-
2002 yılları arasında ortalama sadece yüz-
de 2.6 oranında büyüyen Türkiye ekono-
misi, 2003-2005 yılları arasında ortalama 
yüzde 7.6 oranında büyüdü. Hükümetimiz 
döneminde, ekonomimiz 17 çeyrek üst 
üste büyüme başarısı göstererek, Cumhu-
riyet tarihinde benzeri görülmemiş bir 
rekorun altına imza attı. Dikkat ediniz, 
ülkemizin, milletimizin vizyonu o kadar 
genişlemiştir ki, Türkiye, dünya ortalama-
sının üzerinde büyümesine rağmen, son 
çeyrek için açıklanan yüzde 3’lük büyüme 
rakamı bazılarımızı yeterince tatmin etme-
mektedir. Artık, neden küçüldüğümüzü 
değil, neden daha çok büyümediğimizi 
sorgular hale geldik. İşte, nereden nereye 
geldiğimize en iyi örnek. Bu köklü zihniyet 
dönüşümdür. 

Türkiye’de nasıl bir zihniyet dönüşümü 
yaşandığını ancak bu hassas noktalar üze-
rinden iz sürerek çözmemiz mümkündür. 
Gayri Safi Milli Hasılamız iktidarı devral-
dığımız 2002 sonu itibariyle 181 milyar 
Dolar iken, 2005 yılında 361 milyar Dolar 
olmuştur. 2006 yılı sonuna ilişkin rakam-
lar henüz resmiyet kazanmadığı için tam 
bir rakam telaffuz etmiyorum, ancak açık-
landığında göreceksiniz ki, Gayri Safi Milli 
Hasılamız 400 milyar Dolara yaklaşmıştır. 
Fert başına Gayri Safi Milli Hasıla, 2002 
yılında 2 bin 598 Dolar seviyesinde iken, 
2005 yılında 5 bin Doları aşmış ve bugün 
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5 bin 300 Dolar seviyesine gelmiştir. Va-
tandaşlarımızın alım gücünde de önemli 
oranda artış sağladık. 

Bakınız, bugün burada beyaz eşya sektörü-
müzün gelişimine katkıda bulunacak yeni 
tesisler açıyoruz. Buna uygun bir örnek 
vermek istiyorum. 2002 yılında toplam 
buzdolabı satışı 1milyon 88 bin adetken, 
2006 yılının sadece Ocak-Kasım dönemin-
de 1 milyon 928 bin olarak gerçekleşmiş, 
neredeyse iki katına çıkmıştır. 2002 yılın-
da toplam çamaşır makinesi satışı ise 824 
bin iken, 2005 yılında 1milyon 831 bin, 
2006 yılının Ocak-Kasım döneminde ise 1 
milyon 698 bin rakamına ulaşmıştır. Yani, 
son dört yılda buzdolabı satışlarında oldu-
ğu gibi, çamaşır makinesi satışlarında da 
iki katı oranında artış olmuştur. 

Değerli katılımcılar… 

Mutlulukla görüyoruz ki, Türkiye her 
alanda katlanarak büyüyor. 2002 yılında 
toplam yatırımlar 46 milyar Dolar seviye-
sinde iken, 2005 yılında 95, 3 milyar Dolar 
seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde 
özel yatırımlar 74.6 milyar Dolar seviye-
sine ulaşmıştır. Büyümenin motoru özel 
sektör yatırımları olmuştur. Bundan sonra 
da öyle olacaktır. 

Bakınız; 2005 yılının üçüncü çeyreğinde 
yüzde 29 oranında büyüyen özel sektör ya-
tırımları 2006 yılının aynı döneminde yüz-
de 13 oranında artış göstererek büyümeye 
özel tüketimden sonra en büyük katkıyı 
sağlamıştır. 2005 yılında 47 bin 401 adet 
yeni iş yeri açılmıştır. Türkiye’nin her kö-

şesine organize sanayi bölgeleri yapıyoruz. 
Özel sektörümüzün daha da gelişmesi için 
her türlü kolaylığı sağlıyoruz, her türlü 
imkanı seferber ediyoruz. Elde ettiğimiz, 
oluşturduğumuz pozitif tablonun yanı sıra 
bizi en çok memnun eden gelişme, Tür-
kiye’deki işletmelerin çağın gereklerine 
uyarak markalaşma sürecine girmeleridir. 
İhracatımızın artmasına, özel sektör odaklı 
ekonomimizin büyümesine paralel olarak 
Türkiye, hem ulusal hem de uluslararası 
çapta büyük markalar ortaya çıkarmaya 
başladı. 

Hatırlarsanız, Türkiye, bundan 5-10 yıl 
öncesine kadar yabancı markaların ço-
ğunlukta olduğu bir perakende sektörü-
ne sahipti. İmalatçı firmalar, iç pazarda 
güven sorunu yaşamamak için yabancı 
isimlerden oluşan markalar türetiyorlardı. 
Yahut imalatını yabancı bir marka adına 
gerçekleştiriyor, fason üretim yapıyorlardı. 
Özellikle son 4 yılda Türkiye’nin dünya pa-
zarlarında itibarının artmasıyla, sadece bir 
küresel pazar olarak değil, aynı zamanda 
üretim açısından bir cazibe merkezi haline 
gelmesiyle bu anlayış da değişti. Bugün, 
yerli üretim yapan firmaların birçoğu birer 
birer markalaşma sürecine girdi. Bunlar 
ülkemiz için çok sevindirici gelişmelerdir. 

Vestel ve benzeri markalarımız, on yıl-
lardan bu yana bu güvenin öncülüğünü 
üstlendiler. Bizim, özel sektörümüzden 
beklentimiz, markalaşmaya daha fazla 
önem vermesidir. Temennimiz, bu yükse-
lişin devam etmesi, sanayicilerimizin üret-
tiği markaların dünyanın en değerli 100 
markası, 50 markası arasına girmesidir. 
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İnşallah, bundan sonra bizim insanımızın 
ürettiği yerli markaları dünya pazarların-
da daha fazla görme imkânı bulacağız. 
Ben, her alanda olduğu gibi bu alanda 
da Türkiye’nin büyük mesafe kat ettiğini 
düşünüyor, insanımıza güveniyorum. İna-
nıyorum ki, yakın zamanda dünyanın en 
değerli markaları arasında birçok marka-
mız olacak. Milletçe bunu da başaracağız. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, 
Vestel’in bütün mensuplarını kutluyor, açı-
lışını gerçekleştirdiğimiz bu yeni işletme-
lerin, fabrikaların bir kez daha ülkemize, 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili İzmirliler, değerli vatandaşlarım… 
Sizleri, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Böyle son derece hayırlı bir tören 
vesilesiyle aranızda olmaktan büyük mut-
luluk duyuyorum. 

Bugün burada, güzel İzmir’imizi ve böl-
gemizi daha da güzelleştirecek, eğitim, 
sağlık ve ulaşım alanlarında, bölgeye cid-
di katkılar sağlayacak önemli tesislerin 
açılışlarını yapacağız. Hemen hemen her 

gün Türkiye’nin bir başka şehrinde hasta-
neler, okullar, yollar açıyoruz. İşte bugün 
de İzmir’de, bu toplu açılış törenini ger-
çekleştiriyoruz. Artık açılışını yaptığımız 
okulların, hastanelerin, fabrikaların isim-
lerini tek tek söyleyemeyecek kadar hızlı 
bir büyüme ve kalkınma içindeyiz. Onun 
için, bütün şehirlerimizde kamu ve özel 
sektörün inşa ettiği tesisleri toplu olarak 
açıyoruz. Bugün burada; İzmir Çevre Yolu-

Çevre Yolu Açılışı, Toplu Açılış 
ve Temel Atma Töreni

İzmir | 04 Şubat 2007
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nun, yaklaşık 10 milyon YTL’ye mal olan 
Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 
Ek Binasının, Aliağa Cumhuriyet, Bornova 
Osman Çınar, Buca Ali Kuşçu, Karşıyaka 
Lamia Karaer, Konak Emir Sultan, Men-
deres Karakuyu İlköğretim Okulları ek 
binalarının, açılışını gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlara ek olarak; 
Hayırsever vatandaşımız Gülsefa Kapancı-
oğlu tarafından yaptırılan ve 1 milyon YTL 
ye mal olan 16 derslikli Gülsefa Kapancı-
oğlu Lisesi’nin, açılışını da gerçekleştiriyo-
ruz. Bugün ayrıca; 20 milyon YTL ye mal 
olacak 126 Derslikli Nevval-Salih İşgören 
Eğitim Kampüsü’nün, temelini atacağız. 
İnşallah bu okullarda çocuklarımız aydın-
lık yarınlara hazırlanacak. Açılan hastane-
de hastalarımız şifa bulacak. Yapılan yol-
larda vatandaşlarımız emniyet ve güven 
içinde seyahat edecek. 

Değerli vatandaşlarım… 

Eğitime öncelikli ve özel bir önem veri-
yoruz. Onun içindir ki, eğitimle ilgili yatı-
rımlar bizi daha fazla heyecanlandırmak-
tadır. Bizim bu öncelik iddiamız sadece 
söylemden ibaret değildir. Bizden önceki 
bütün iktidarlardan farklı olarak bütçeden 
her yıl en büyük payı eğitime ayırıyoruz. 
Çünkü biz günü kurtarmaya çalışmıyor, 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz. 
Yarının büyük Türkiye’sini inşa ediyoruz. 
Bu kutsal davada, bu eğitim seferberliğin-
de bizi yalnız bırakmayan sevgili hayırse-
ver vatandaşlarımıza huzurlarınızda özel-
likle teşekkür ediyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bugün İzmir’in yıllardır beklediği Çevre 
Yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Top-
lam Uzunluğu 51 kilometre olan yolun 20 
kilometresi güney, 10.5 kilometresi kuzey 
olmak üzere toplam 30.5 kilometresini tra-
fiğe açıyoruz. İzmir Çevre Yolu kapsamın-
da; 23 adet kavşak, toplam uzunluğu 5014 
metre olan 6 adet viyadük, yine toplam 
uzunluğu 2188 metre olan 2 adet tünel, 
36 adet köprü, 16 adet alt geçit, 113 adet 
kutu kesitli menfez, 59 adet boru menfez 
bulunmaktadır. Kuzey Çevre Yolunun Sa-
nayi Kavşağı ile Karşıyaka Girne Kavşağı 
arasındaki 11.5 kilometrelik kısım da tra-
fiğe açılacak duruma gelmiştir. Bu kısımla 
beraber İzmir Çevre Yolunun 42 kilometre-
si tamamlanmış olacaktır. Otoyolun bugün 
açılışını yapacağımız bölümüyle, devlet 
yolunda yaşanan sıkışıklığı büyük oranda 
gidermiş olacağız. 

Çanakkale–Karşıyaka istikametinden ge-
len araçların güneye, İstanbul ve Ankara’ya 
ulaşımları ile, güneyden gelen araçların 
Karşıyaka–Çanakkale istikametine ulaşım-
ları ücretsiz olarak, güvenli ve konforlu 
bir şekilde sağlanacaktır. Otoyolun az önce 
belirttiğim 11.5 kilometrelik kısmında da; 
4 adet köprülü kavşak, 3 bin 800 metre 
uzunluğunda viyadük, bin 870 metre ve 
318 metre uzunluğundaki 2 adet tünel bu-
lunmaktadır. Viyadükler ve diğer yapılar 
gibi dünya standartlarında tasarlanan tü-
nellerde otomatik yangın söndürme, hava-
landırma, aydınlatma ve elektronik izleme 
sistemleri mevcuttur. Yine viyadüklerde 
Türkiye’de ilk defa standartlara uygun ola-
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rak uygulanacak olan ses perdesi imalatına 
da yakın bir zamanda başlanacaktır. Böyle-
ce yaptığımız yatırımların çevreye verdiği 
zararı da en aza indirmiş olacağız. 

Bu yatırım için 31 Aralık 2006 itibariyle 
yapılan toplam harcama 585 milyon Dolar-
dır. Çevre yolunun trafiğe açılması ile se-
yahat daha da güvenli olacaktır. Seyahatin 
süresi kısalacak ve konforu artacaktır. Ta-
şıtların yakıt tüketimi ve bakım masrafları 
da azalacak, bu tasarruf, ülke ekonomisine 
ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bu kesimin 
trafiğe açılmasıyla, günlük yaklaşık olarak 
30 bin adet araç buradan geçecektir. Böyle-
ce bu yol alternatif güzergah olacak, mev-
cut İzmir Karşıyaka yönündeki Altınyol 
trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacaktır. 
Çevre Yolunun kalan kısmının bitirilmesi 
ile de İzmir trafiğine köklü bir çözüm getir-
miş olacağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bildiğiniz gibi eğitim ve sağlık yatırımları 
kadar, duble yol, otoban, doğalgaz, ulaş-
tırma gibi altyapı yatırımlarına da büyük 
önem veriyoruz. Elbette, biz bu yola çıkar-
ken öncelikle, Türkiye’nin en çok ihtiyaç 
duyduğu Adalet ve Kalkınmayı gerçekleş-
tireceğiz dedik. Dört temel alanda Eğitim, 
Sağlık, Güvenlik ve Adalette önemli adım-
lar attık. Büyük reformlar gerçekleştirdik. 
İşte bugün, sonuçları hep birlikte görüyo-
ruz. Son dört yılda, ekonomimizde 17 çey-
rek üst üste büyüme sağladık. 1993-2002 
yılları arasında ortalama yüzde 2.6 olan 
büyüme hızının 2003-2005 yılları arasında 
üç kat artarak yüzde 7.8 e çıkmasının arka-

sında da aynı anlayış ve inanç vardır. İşte 
bu anlayışla kişi başına düşen geliri 2 bin 
500 dolardan alıp iki katından daha fazla-
sına yani 5 bin 318 Dolara çıkardık. Şimdi 
diyoruz ki hedefimiz, kişi başına geliri 10 
bin Dolara çıkarmaktır. İnşallah bunu da 
başaracağız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Geçmişte çift haneli hatta bazen üç haneli 
oranlarda seyreden enflasyon artışını tek 
haneli oranlara çektik. Yine yıllardır sıfır-
ların altında ezilen Türk Lirasından 6 sıfırı 
attık. Paramız hak ettiği itibarı yeniden 
kazandı. Bütün bunları yaparken bir de 
geçmiş iktidarların elimize tutuşturduğu 
borç faturalarını ödediğimizi de unutma-
yalım. Bu ödemeler sayesinde, Uluslararası 
Para Fonu’na olan borçlarımız, 2002’deki 
23.5 milyar Dolar iken, bugün 9.9 milyar 
Dolar’a inmiştir. Yine, çalışanlarımızın 
zorunlu tasarruf hesabında biriken ve yıl-
lardır ödenmeyen toplam 13.3 milyar YTL 
tutarındaki ana para ve nemalarını kendi-
lerine ödedik. Ayrıca, İmar Bankası’ndan 
dolayı devletin vatandaşa olan borcunun 
da 8 milyar YTL’sini ödedik, kalan yakla-
şık 1 milyar YTL’lik ödemelere de devam 
ediyoruz. 

Şunu unutmayalım: Milletçe el ele, gönül 
gönüle oldukça, aşamayacağımız hiçbir 
engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir 
zorluk yoktur. Yeter ki, birlik ve beraberli-
ğimizi hiç kimsenin bozmasına izin verme-
yelim. Şartlar ne olursa olsun, kendimize, 
ülkemize, milletimize güvenimizi kaybet-
meyelim. Türkiye’nin aydınlık geleceğine 
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inanmaya, bu yolda her birimiz elimizden 
geleni yapmaya, durmadan dinlenmeden 
çalışmaya devam edelim. Bu duygularla 
sözlerime son verirken, Açılışını yaptı-
ğımız bu tesislerin İzmir’e, ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli vatandaşlarım… Sizleri, en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. Bugün, İzmir 
için, Aliağa için, ülkemiz için çok önemli 
olan bu tesislerin açılışında aranızda bu-
lunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Hükümetimiz döneminde, Türkiye, gerek 
kamu sektörümüzün, gerekse özel sektörü-
müzün, büyük bir yatırım hamlesi, büyük 
bir hizmet hamlesi başlattığına tanıklık 
etti. Bugün Aliağa Organize Sanayi Bölge-

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi 
1. Kısım ve PETKİM Atık Yıkma 

Tesisi ile Kombine-Çevre-Birleşik 
Isı-Güç Santrali Açılış Töreni

İzmir | 04 Şubat 2007
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sinin 1. kısmının ve PETKİM tarafından 
gerçekleştirilen çok önemli iki yatırımın 
açılışını yapıyoruz. Ayrıca Aliağa Organize 
Sanayi Bölgesinin 2. kısmının da temelini 
atacağız. Organize Sanayi Bölgemizin bi-
rinci kısmında tamamlanan 248 adet sa-
nayi parselini sanayicilerimizin hizmetine 
sunuyoruz. 2. kısmın tamamlanmasıyla da 
152 adet sanayi parselini sanayicilerimizin 
hizmetine kazandıracağız. 

Biliyorsunuz, Organize Sanayi Bölgesi ve 
küçük sanayi sitesi yatırımlarına kullan-
dırılan kredi faiz oranlarında 8 puan indi-
rime gittik. Aynı konuda, yaklaşık 4 puan 
daha indirim için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bizden önceki 45 yılda yıllık ortala-
ma 2 adet Organize Sanayi Bölgesi tamam-
lanırken son 5 yılda bu oranı 3’e katlayarak 
6’ya çıkardık. Son 5 yılda tamamlanan 
Organize Sanayi Bölgelerinde yaklaşık 
30.500 kişiye; Küçük Sanayi Sitelerinde ise 
yaklaşık 40.500 kişiye yeni istihdam sağ-
lanmıştır. Bütün bunlar, bizim sanayimize 
ve özellikle ekonomimizin lokomotifi ola-
rak gördüğümüz KOBİ’lerimize verdiğimiz 
önemi açıkça ortaya koymaktadır. 

Değerli vatandaşlarım… 

PETKİM, Elektrik ve Buhar Üretim üni-
tesinde doğal gaz dönüşümünü ve ka-
pasite artırımını gerçekleştirerek, çevre 
açısından daha temiz bir enerji kaynağına 
geçmiştir. Böylece PETKİM hem kurulu 
kapasitesini ciddi oranda artıran, hem de 
üretim maliyetlerini yüzde 40 oranında 
azaltan bir üretim şekline kavuşmuştur. 
İşte doğru yatırım budur, doğru işletmeci-

lik budur, Türkiye’nin ihtiyacı olan büyü-
me perspektifi budur. 

Bugün PETKİM tarafından hizmete sunu-
lan ikinci yatırım, Atık Yakma Tesisi’dir. 
Bu tesis, PETKİM’in kendi kimyasal atık-
larının çağdaş bir yöntemle yok ederken, 
yüzde 60 kapasitesini de Türk Kimya 
Sanayi’nin hizmetine sunacaktır. Bu örnek 
çalışmayla, ülkemizde yaşanan kimyasal 
atık sorununun çözümüne önemli bir kat-
kı sağlanacaktır. 

Bakınız, PETKİM, modernizasyon, kapa-
site artırma ve maliyet düşürme amacıyla 
2002 yılından bu yana, 550 milyon dolar 
yatırımı kendi öz kaynaklarından gerçek-
leştirmiştir. PETKİM’in daha verimli, daha 
kaliteli iş yapmak adına gerçekleştirdiği bu 
çalışmaları, özellikle de sosyal sorumluluk 
anlayışı çerçevesinde gösterdiği gayretleri 
takdirle izliyoruz. Hem özel sektörümüzün 
hem de kamu sektörümüzün verimlilik-
lerini ve kâr durumlarını sürekli geliştir-
meleri ülkemiz açısından çok önemlidir. 
Bununla beraber, ben diyorum ki, tüm 
organizasyonların insana ve çevreye say-
gılı, değişime açık, teknolojisini sürekli 
yenileyen, paydaşlarının beklentilerini 
karşılayan bir yapıya kavuşması da son 
derece önemlidir. 

Bana göre, bu noktada yapılması gereken, 
dengeyi bulmaktır. Hem büyüyeceksiniz, 
hem kârlılığınızı arttıracaksınız, hem de 
bunu insana, çevreye, hayata zarar verme-
den yapacaksınız. Bizim gelişme perspek-
tifimiz bu olmalıdır, insanı unutan, insanı 
ihmal eden, insanı önemsemeyen kalkın-
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ma stratejileriyle bir yere varılamayacağını 
iyi bilmemiz lazımdır. PETKİM, bugün 
hizmete açtığımız bu yatırımlarıyla doğru 
kalkınma perspektifine sahip olduğunu 
göstermiştir, katkısı olanları, emeği geçen-
leri kutluyorum. 

Değerli vatandaşlarım… 

Ülkemiz, hükümetimiz döneminde, kayıp 
yıllarını telafi etmeye, kendisine yakışır 
atılımlar gerçekleştirmeye başlamıştır. 
Adalet ve kalkınma yolunda, müreffeh bir 
ülke olma yolunda emin adımlarla ilerli-
yoruz. Maalesef bazıları Türkiye’deki bu 
olumlu değişime katkıda bulunmadıkları 
gibi, ne yazık ki yapılanları da görmezden 
gelme gayretine giriyorlar. Onların görmek 
istemedikleri başarı, milletimizin başarısı-
dır, Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarılarla 
Türkiye kalkınıyor, ülkemiz sıkıntıların-
dan arınıyor, yarınlarımız kurtuluyor. 
Milletimizi mutlu eden bu gelişmelerden 
mutlu olamayanları anlamak mümkün 
değildir. 

Bakınız, 1993-2002 yılları arasındaki 10 
yılda ortalama yüzde 2.6 oranında büyü-
yen ekonomimiz, hükümetimiz dönemin-
de ortalama yüzde 7.6 oranında büyümüş-
tür. Bugün büyüme istikrarını yakalayan 
ve milli geliri 400 milyar Dolar seviyesine 
yaklaşmış bir ekonomimiz var. Toplam 
yatırımlar 2002 yılında 46 milyar Dolar 
iken, 2005 yılında ulaştığımız miktar, iki 
katın üzerinde bir artışla tam 95.3 milyar 
Dolar olmuştur. Üstelik aynı dönemde özel 
yatırımlar 74.6 milyar Dolar seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu durum, hem mevcut 
şirketlerin, kurumların kendilerini büyüt-

tüğünü, hem de yeni şirketlerin, yeni iş 
yerlerinin açıldığını gösteriyor. 

Bakınız bir rekoru daha açıklıyorum: 2002 
yılında 30 bin 842 şirket açılmışken, 2006 
yılının sadece Ocak-Kasım döneminde 48 
bin 460 adet yeni iş yeri açılmıştır. Demek 
ki sektörler gelişiyor, daha çok iş yapılıyor, 
daha çok ticaret oluyor, daha çok istihdam 
alanı oluşuyor. Bu gerçeği, bugün olduğu 
gibi, yeni tesislerin, fabrikaların açılmasıy-
la sürekli müşahede ediyor olmanın sevin-
ci, bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. 

Bu çalışmaların neticesinde sanayi sek-
töründe çalışan kişi sayısı 550 bin civa-
rında bir artış göstermiştir. Bu ciddi bir 
ilerlemedir. Böylece enflasyonla mücadele 
etmemize rağmen, işsizliği belli seviyeler-
de tuttuğumuz gibi, istihdam yapımızı da 
daha olumlu hale getirdik. Bütün bunlar 
şüphesiz çok önemli başarılardır. Peki ön-
ceden böyle miydi? İnsanlarımızın kazan-
dıkları, birikimleri yastık altında kalıyor, 
ekonomimize yeteri kadar dahil olmuyor-
du. Herkes, eline bir miktar para geçse, 
hemen dövize çeviriyordu. Çünkü istikrar 
yoktu, güven yoktu, Türk lirasının sonun-
da 6 tane sıfır vardı. Fakat o günler geride 
kaldı. Yüksek enflasyon, yüksek faizler, ka-
munun ağır borç yükleri, yolsuzluklar hep 
geride kaldı. Çok şükür, sağladığımız siyasi 
ve ekonomik istikrar ortamı meyvelerini 
vermeye başlamıştır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye, büyük bir değişim sürecindedir. 
Bu değişimin istikameti adalet ve kalkın-
madır. Bu değişimin, bu istikametin sahibi 
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milletimizdir. 2010’lu yıllarda güçlü, söz 
sahibi bir ülke olmak istiyorsak; lider özel-
likleri olan, yeni pazarlara kolayca açılabi-
len, pazar oluşturabilen, kendi sektörünün 
dünyadaki işleyişine yön verebilen şirket-
lerimiz olmalı. Bunu gerçekleştirmek için, 
kaynaklarımızı iyi kullanmalı, insanları-
mızı iyi yetiştirmeli, teknolojiyi etkin bir 
şekilde kullanmalıyız. Daha fazla üretmeli, 
daha kaliteli üretmeliyiz. Sürdürülebilir 
bir ekonomik büyüme istiyorsak, tüketime 
değil üretime yaslanmak zorundayız. Hem 
kamuda hem özel sektörümüzde, çağın ge-
reklerine uygun, müşteri odaklı, şeffaf ku-
rum ve kuruluşlar oluşturmalıyız. Ancak 
bunları gerçekleştirirsek kalıcı başarılar 
sağlarız. İşsizlik gibi önemli sorunlarımızı, 
ancak bu şekilde aşabiliriz. İnanıyorum 
ki, en kısa zamanda ülkemizi, sanayiden 
eğitime, bilimden sanata kadar her alanda, 
dünyanın önde gelen ülkelerinden biri 
haline getireceğiz. Bu inançla sözlerime 
son verirken, açılışını yaptığımız tesislerin 
ülkemiz için milletimiz için hayırlı olması-
nı diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum.
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Değerli Rizeliler, sevgili hemşerilerim… 
Sizleri, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Öncelikle, böyle son derece hayırlı 
bir tören vesilesiyle bir kez daha aranızda 
olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Bugün burada, Rize’mizin kültürüne, eği-
timine büyük bir zenginlik katacak olan; 
Rize Kültür Merkezi ile Tevfik İleri Ana-
dolu Lisesi’nin açılışını yapacağız. Ayrıca, 

Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının temel 
atma törenini gerçekleştireceğiz. Açılışını 
yaptığımız kültür merkezi, güzel sanat-
lardan halk oyunlarına her türlü kültürel 
etkinliğin adresi olacaktır. Özellikle genç-
lerimizin, vakitlerini, enerjilerini doğru 
alanlara yönlendirebilmeleri açısından, bu 
tür tesisler hayati derecede önem taşıyor. 

Bakınız, bugün, artık her alanda yoğun 
rekabetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. 

Toplu Açılış ve Temel Atma 
Töreni

Rize | 10 Şubat 2007
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Bizim, Türkiye olarak, dünyadaki bu reka-
bette yer alabilmemiz için her zamankin-
den çok çalışmamız, çaba sarf etmemiz, 
mücadele vermemiz gerekiyor. Neden? 
Çünkü bizim başkaları gibi zengin petrol 
yataklarımız yok. Bizim başka ülkelerdeki 
gibi zengin altın madenlerimiz yok. Biz 
çok çalışmak, daha çok yatırım yapmak, 
daha çok üretmek ve ihracat yapmak zo-
rundayız. Ancak bu şekilde küresel reka-
bette kendimize güçlü bir yer edinebiliriz. 
İşte gençlerimizin, yeni dünyanın bu ger-
çeğini çok iyi kavramaları gerekiyor. Bu-
gün artık sadece okullarda alınan eğitimle 
yetinip, dünyayla rekabet edebilmemiz 
mümkün değil. Her bir gencimiz, iyi dere-
cede bilgisayar kullanabilmek zorunda… 
Her bir gencimiz, en az bir yabancı dil 
bilmek zorunda… Her bir gencimiz, ülke-
sinde neler oluyor, çevre ülkelerde neler 
oluyor, dünyada neler oluyor… Bunları 
yakından takip etmek zorunda… İşte bizim 
amacımız, gençlerimizi bu tür meşguliyet-
lere yöneltmek. Onlara ufuk vermek, hedef 
vermek, vizyon kazandırmak… Bizim en 
büyük sermayemiz dinamik, genç nüfusu-
muzdur. Bu sermayemizi, potansiyelimizi 
en iyi şekilde değerlendirmek, en uygun 
şartlarda geliştirmek durumundayız. 

Bakın Türkiye çok hızlı bir değişim, dönü-
şüm yaşıyor. Son 4 yıl içinde yapılanlar, 
Türkiye’nin hangi yöne doğru ilerlediğinin 
somut göstergeleridir. Çok şükür üretim 
artıyor, yatırımlar artıyor, ihracatımız 
artıyor… Buna bağlı olarak istihdam da ar-
tıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
yetişmiş eleman ihtiyacı bugünkünden 
çok daha fazla olacak. Güvenle, istikrarla 

büyüyen Türkiye ekonomisi, önümüzdeki 
birkaç yıl içinde çok daha fazla genç, di-
namik, yetişmiş elemanı istihdam etmeye 
başlayacak. Buna şimdiden hazır olmamız 
gerekiyor. Yerli ve küresel sermaye için 
yatırım ve fırsatlar ülkesi haline geldikçe, 
daha çok istihdam alanı açılacak. Kahve 
köşelerindeki, internet kafelerdeki gençli-
ğimizi, buralardan bu tür kültür merkez-
lerine yönlendirmek zorundayız. Kültür 
merkezlerimizi daha cazip hale getirmek, 
aynı zamanda gençlik merkezleri olarak 
fonksiyon kazandırmak durmundayız. 

Değerli hemşerilerim… 

Yine, Türkiye’mizin eğitim kadrosuna katı-
lacak, eğitim standartlarımızı bugün oldu-
ğundan çok daha ileriye taşıyacak, 10 bin 
yeni öğretmenimizin atama kurasını da 
bugün Rize’den gerçekleştiriyoruz. Bunun 
da yeni öğretmenlerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu pırıl pırıl öğretmenlerimizin 
tümüne başarılar diliyor, yeni nesillerin 
yetişmesi için yapacakları değerli katkılar-
dan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. 
Bu atamalar, bize, “kadrolaşıyorlar” di-
yenlere en somut cevaptır. Gerek bugün, 
gerek daha önce yaptığımız öğretmen 
atamalarını, tamamen bilgisayarla ve hiç-
bir müdahale olmadan gerçekleştirdik. 
Geçmişte bu atamaların nasıl tartışma 
konusu olduğunu hepiniz hatırlarsınız. Ne 
tür adaletsizlikler, eşitsizlikler, kayırmalar 
yapıldığını çok iyi bilirsiniz. Çok şükür 
bunlar sona ermiş, halkımızın devletine, 
yöneticilerine güveni geri gelmiştir. Artık 
öğretmenlerimizin, bilgisayar kurasıyla, 
hiçbir ayrımcılık yapılmadan görev yerleri 
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belirleniyor, herkes gönül huzuruyla göre-
vini yerine getiriyor. 

Değerli vatandaşlarım…

Hükümetimiz döneminde, hemen her 
ilimizde, hep böyle çok güzel, çok değerli 
vesilelerle vatandaşlarımızla buluşmak 
bize nasip oluyor. Geçen hafta, Manisa ve 
İzmir’deydik. O illerimizde de bölgesel kal-
kınmayı hızlandıracak, istihdamı artıracak 
çok önemli tesislerin açılışını gerçekleştir-
dik. Bugün Rize’deyiz. Yarın da, Ardeşen’de 
toplu açılış törenine katılacağız. Pazartesi 
de Kahramanmaraş’ta, 54 adet fabrikanın, 
23 adet okulun, 4 sağlık ocağının, hasta-
nenin, duble yolların, doğalgaz tesisinin, 
KÖYDES projelerinin, Spor Kompleksinin 
ve Huzurevinin toplu açılışını yapacağız. 

Bütün bu ziyaretlerde, hem milletimizin 
derdini paylaşmak imkânı buluyoruz, 
hem de ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlayacak, insanımızın hayat standart-
larını yükseltecek açılışlar yapıyoruz. 
Türkiye’nin geleceğini aydınlatmak, mil-
letimizin ideallerini hayata geçirmek için 
gittiğimiz her şehirde yeni hizmetlerin 
temellerini atıyoruz. Biz, ülkemizi bir bü-
tün olarak görüyoruz. İktidara geldiğimiz 
günden bu yana, bu rotada, bu doğrultuda 
ilerliyor, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 
İstanbul’un sorunu ile Hakkâri’nin soru-
nunu, İzmir’in sorunu ile Trabzon’un soru-
nunu, Antalya’nın sorunu ile Erzurum’un 
sorununu birbirinden ayrı görmüyoruz. 
Tek tek bütün şehirlerimizin elde ettiği 
kazanımları, Türkiye’nin kazanımı olarak 
görüyoruz. Güçlü, geleceğe yön verecek 

bir medeniyet tasavvuru da zaten bunu 
gerektirir. 

Değerli hemşerilerim… 

Bakınız, Türkiye, son 4 yıl içinde her 
alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. 
Siyasette, ekonomide, dış politikada hepi-
mizin yüzünü güldüren gelişmelere şahit 
olduk. Bugün Türkiye dünyanın 19. büyük 
ekonomisi haline gelmiştir. Türkiye bizim 
dönemimizde 17 dönem aralıksız büyüyen 
bir ekonomiye sahip olmuştur. Gayri safi 
milli hasılamızı 4 yılda iki katına çıkardık. 
Kişi başına düşen milli gelirimizi 2500 Do-
lardan 5.300 Doların üzerine çıkardık. İh-
racatımız öyle. Turizm gelirlerimiz öyle… 
Enflasyonu hatırlıyorsunuz… Bu ülkenin 
yüzde 100’ün üzerinde enf lasyon oran-
larını gördüğünü hepimiz hatırlıyoruz. 
Çok şükür 2005’te ilk kez enflasyonu tek 
haneli oranlara çektik. 2006’da da yine tek 
haneli oranlarda tutmayı başardık. Türk 
Lirası’ndaki sıfırları kimse unutmadı. Dün-
yanın en çok sıfırlı banknotlarına sahiptik. 
Bugün değerli, itibarlı bir paramız var. 
Şimdi bu genel gelişmeler bütün illerimize 
yansıyor. 

Bakın Rize’de neler yapmışız… Yapım 
çalışmaları sürdürülen 13 adet yol proje-
sinde yüzde 65 fiziksel gerçekleşme sağ-
ladık. KÖYDES kapsamında Rize ilimizde 
yolu ve suyu olmayan köylerimiz için 30 
milyon 230 bin 567 YTL ödenek aktar-
dık. 2003–2006 Yılları arasında, bütçe 
imkânlarıyla, Eğitime Yüzde 100 Destek 
Kampanyasıyla, İMKB, TELEKOM, TOKİ 
ve Belediye’nin yaptıklarıyla, toplam 548 
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dersliğin yapımını tamamladık. Bugüne 
kadar okullarımıza 3. 434 adet bilgisayar 
gönderdik, 2007 yılında 1. 682 bilgisayar 
daha gönderiyoruz. 25 bin 511 aileye 4 
milyon 579 bin 786 YTL değerinde 19 bin 
ton kömür yardımı yaptık. Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunca 
periyodik yardımlar, sağlık, eğitim, aşevi, 
gıda yardımları ve proje destekleri için 
11 milyon 343 bin YTL ödenek kullandık. 
Hükümetimiz döneminde 3 hastane ve 2 
sağlık ocağını hizmete açtık. 151 milyon 
327 bin YTL tutarında çay desteğini üre-
ticilerimize ödedik. Altyapı, sosyal donatı 
ve çevre düzenlemeleriyle birlikte, yatırım 
bedeli 39 Milyon YTL olan, bin 148 konut 
uygulamasını başlattık. 756 konut ise ihale 
aşamasındadır. 588 konutun anahtar tesli-
mini şimdiden yaptık. 

Bütün bu çalışmalarla sizlere daha iyi, 
daha kaliteli, daha güzel bir hayat sunmayı 
hedefledik. Bunlar hiç şüphesiz sevindirici 
gelişmelerdir. Bunlar aynı hızla, aynı heye-
canla, aynı azim ve şevkle devam edecek. 
Hem ülkemizin, hem de ülkemizle birlikte 
Rize’mizin çehresi, son 4 yılda olduğu gibi 
değişmeye, güzelleşmeye devam edecek. 
Yeter ki biz, milletçe el ele, gönül gönüle, 
bu uzun yolda yılmadan, yorulmadan 
ilerlemeye devam edelim. Artık yolumuz 
açık, geleceğimiz aydınlıktır. Bugün açı-
lışını yaptığımız Anadolu Lisesine, Rizeli 
bir ailenin çocuğu olan Demokrat Parti 
döneminin çok kıymetli bakanlarından 
Tevfik İleri’nin adını verdik. Merhum İleri, 
Milli Eğitim Bakanı olarak da bu ülkeye 
çok yararlı hizmetlerde bulunmuştu. Bu 
millet, kendisine hizmet edenleri unutma-

yacak kadirşinas bir millettir. Ankara’dan 
Merhum İleri’nin eşi Vasfiye Hanım ile 
çocukları Cahit Bey, Cahide ve Ayşe hanım-
larla birlikte geldik. İnanıyorum ki, Tevfik 
İleri’nin adı bu okulda anıldıkça onlar da 
bundan gurur duyacaklardır. Bu duygular-
la, sözlerime son verirken, bugün açılışını 
gerçekleştirdiğimiz, temelini attığımız te-
sislerin, hizmetlerin şehrimize, ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Ardeşenliler, değerli hemşerile-
rim… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Öncelikle, Ardeşen’imizin 
yeniden imarına önemli katkılar sağlaya-
cak tesislerimizin bu toplu açılış töreni 
vesilesiyle aranızda olmaktan, sizlerle 
yeniden kucaklaşmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu 
topraklarda doğmuş büyümüş, bu toprak-
ların havasını teneffüs etmiş, ekmeğini 
yemiş, suyunu içmiş bir kardeşiniz olarak, 
bir hemşeriniz olarak, Ardeşen’deki bu atı-
lıma bizzat şahit olmak beni hepiniz gibi 
heyecanlandırıyor. 

Bugün burada Ardeşen’in sadece bugünle-
rine değil, yarınlarına da çok önemli, çok 
hayırlı katkılarda bulunacak altyapı tesis-
lerini, üretim tesislerini, hizmet tesislerini 
açıyoruz. Beton santralinin, parke fabri-
kasının, otoparkın ve diğer hizmetlerin 
açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Dün Rize 
merkezde Rize Kültür Merkezi ile Tevfik 
İleri Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptık. 

Bugün Ardeşen’de gerçekleştirdiğimiz bu 
toplu açılış törenleri, her gün ülkemizin 
bir başka köşesinde gerçekleşiyor, her 

gün bir başka memleket köşesi şenleniyor. 
Türkiye eğitimden sağlığa, emniyetten 
adalete, toplu konuttan ulaşıma kadar her 
alanda kalkınıyor, bir uçtan bir uca bütün 
şehirleriyle, bütün ilçeleriyle ve köyleriyle 
Türkiye geleceğini inşa ediyor. İnanıyo-
rum ki, ülkemizin yarınları, bugünlerden 
çok daha aydınlık, çok daha mutlu, çok 
daha müreffeh olacak. Türkiye çok yakın 
zamanda zirvelere yükselecek, bundan hiç 
şüpheniz olmasın. Bunu neye dayanarak 
söylüyorum? Önce milletimizin büyük ge-
lişme azmine, değişim iradesine, sonra da 
ülkemizin zengin potansiyeline dayanarak 
söylüyorum. Başka neye dayanarak söylü-
yorum? Dört yılı biraz aşan ve aslında çok 
da uzun olmayan bir zaman içinde hükü-
met ve vatandaş olarak, devlet ve millet 
olarak, kamu ve özel sektör olarak, birlik 
ve beraberlik ruhu içinde başardıklarımı-
za bakarak söylüyorum. 

Değerli hemşerilerim… 

Bu ülkenin her şeyi var, zengin kaynakları 
var, girişimci ruhu var, ilerleme azmi var, 
dinamik bir iş gücü var. Bunlar dün de var-
dı, bugün de var. Peki dün olmayan neydi? 

Ardeşen Belediyesi Toplu Açılış 
Töreni

Rize | 10 Şubat 2007
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İstikrardı, güvendi, cesaretti, kararlılıktı, 
vizyondu, dürüstlüktü, yolsuzluklardan 
arınmaktı. Şimdi bunlar bir araya gelince 
neler oluyor, Türkiye çok kısa zamanda 
nasıl bütün dünyayı hayrete düşüren iler-
lemeler sağlıyor, görüyorsunuz. Bu ülkeye 
çok değerli yıllarını kaybettirenler, maale-
sef bu ülkeye hizmet etmeyi önceliklerinin 
arasına almadılar. Bu ülkenin sorunlarını 
ihmal ettiler; çözülmeyen dertler, gideri-
lemeyen sıkıntılar dağ gibi birikti. İhmal 
ve boşvermişliğe bir de yolsuzluk ve çürü-
müşlük eklenince, ülkemizin kaynakları 
heba oldu. Yıllar boyunca insanımız ağır 
enf lasyon yükünü omuzlamak zorunda 
kaldı. Büyümek için her şeye sahip olan bu 
ülke gittikçe küçüldü, uçurumun eşiğine 
kadar geldi. O günleri unutmadık, unut-
muyoruz, unutmayacağız. 

Çok şükür bugün millet iradesi iktidar-
dadır, değişim siyaseti iktidardadır, adil 
ve dürüst yönetim anlayışı işbaşındadır. 
Türkiye bu sinerjiyle karanlıklardan çık-
mış, büyüme istikrarını yakalamış, kronik 
dertlerinden önemli ölçüde kurtulmuştur. 
Artık hepimiz geleceğe özgüvenle bakı-
yoruz, her yakaladığımız hedefin yerine 
çok daha büyüklerini koyuyoruz. Türkiye 
artık, bütün dünya için bir fırsatlar ülkesi, 
bir cazibe merkezidir. Hükümetimiz döne-
minde Türkiye, tam 17 çeyrektir üst üste 
büyüme başarısı göstermiştir. Kişi başına 
milli gelir iki katına çıkmış, 5.300 Doları 
aşmıştır. İnşallah 2013 yılında hedefimiz 
10 bin Dolarlara ulaşmaktır. 

Yıllar yılı hepimizin cüzdanlarını yağma-
layan enflasyon canavarı hizaya getirilmiş, 

milletimizin sırtından bu ağır yük kaldırıl-
mıştır. Cebimizdeki paranın günden güne 
eridiği o sıkıntılı yılları unuttuk mu? Unut-
madık, unutmayacağız. Şimdi her malın 
fiyatı belli, etiketler her gün yeniden yazıl-
mıyor, her gün peynire, ete, süte, yumurta-
ya zam gelmiyor. 2001 yılında devlet topla-
dığı her 100 YTL vergiye karşılık 104 YTL 
faiz ödüyordu. Yani toplanan vergiler faize 
ödemelerine yetmiyordu. 2006 yılında ise 
vergi gelirleri 137.5 milyar YTL, faiz gider-
leri 45.9 milyar YTL olmuştur. Yani 2002 
yılında vergi gelirlerinin yüzde 92’si faiz 
ödemelerini karşılarken, bu oran 2006’da 
yüzde 37.5’a gerilemiştir. Bütçe açığı 2002 
yılında Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 
14.6’sıydı. 2006 yılında ise bu oran yüzde 
0.7’ye düşmüştür. 40.1 milyar YTL olan 
bütçe açığı 2006 yılı sonunda sadece 3.9 
milyar YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu son 
30 yılın en düşük bütçe açığıdır. Bu oran, 
Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yuna-
nistan olmak üzere birçok Avrupa Birliği 
üyesi ülkenin bütçe açıklarının çok altında 
bir orandır. 

Değerli vatandaşlarım…

Bakınız bizim göreve geldiğimiz günden 
beri elektriğe bir kuruş zam yapılmadı, 
ilk gün faturanız nasıl geldiyse bugün de 
öyle geliyor. Hesabını iyi yapın, bizden 
önce ilacınızı kaça alıyordunuz, şimdi kaça 
alıyorsunuz? Eskiden muazzam törenlerle 
temeli atılan yatırımlar kaç yılda ne kadar 
maliyetle bitiriliyordu, şimdi kaç yılda ne 
kadar maliyetle tamamlanıyor? Elbette siz 
farkı biliyorsunuz, bu ülke için gecesini 
gündüzüne katarak hizmet üretenlerle, 
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sürekli laf üretenlerin farkını siz gayet iyi 
biliyorsunuz. Milletin menfaatini gözeten-
lerle, kendi menfaatinin peşinde koşanları 
siz gayet iyi ayırt ediyorsunuz. Hükümeti 
devraldığımızda raflar tozlanan projelerle, 
ülkemizin dört bir yanı temeli atılıp kade-
rine terk edilen yatırımlarla doluydu. Bun-
ları tek tek masaya yatırıp değerlendirdik. 
Bir kısmını iptal ettik, önemli bir kısmını 
da tamamlayarak milletimizin hizmetine 
sunduk. 

Şimdi biz temeli atarken tarih veriyor, 
verdiğimiz tarihte de açılışını yapıyoruz. 
Prensip olarak da temel atma törenleri 
yapmıyor, açılışları da ancak toplu olarak 
gerçekleştirebiliyoruz. Öncekilerin üçe, 
beşe, ona mal ettiğini biz bire, ikiye yapı-
yoruz. Aziz milletimiz de sağduyusuyla bu 
farkı çok iyi farkediyor. Biz geçen dört yılı 
aşkın zamanı bu milletin beklentilerini 
gerçeğe dönüştürmek adına yararlı şekilde 
kullandığımıza, milletimizin bu zaman 
için bizden razı olduğuna inanıyoruz. İn-
şallah daha uzun yıllar el ele, gönül gönüle 
vererek, Türkiye’nin mutlu ve müreffeh ya-
rınlarına adım adım birlikte yürüyeceğiz. 
Temeli sağlam attık, inşallah bu sağlam 
temel üstüne göz kamaştıracak bir bina 
kuracağız. 

Değerli Ardeşenliler… 

Türkiye istikrarı, huzur ve güveni yakaladı, 
hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. 
Bunu bize çok görenler, Türkiye’nin büyü-
mesinden rahatsız olanlar var. Milletimi-
zin dikkatini dağıtmak, istikrarı bozmak, 
Türkiye’nin değişim atılımını engellemek 

isteyenler var. Ama bilsinler ki bu ülkenin 
gündemini onlara teslim etmeyeceğiz. Bil-
sinler ki, zamanımızı, enerjimizi, umut ve 
heyecanımızı çalamayacaklar. Bilsinler ki, 
Türkiye gözünü gelecek hedeflerinden asla 
ayırmayacak, geçmişteki kayıp yıllarına 
yenilerini eklemeyecek. Türkiye büyüyen 
ekonomisiyle, gelişen ve kökleşen demok-
rasisiyle her geçen gün daha modern ve 
çağdaş bir yapıya kavuşuyor. 

Defalarca oynanmış hain senaryoları yeni-
den sahneye koyarak, bu ülkenin insanları-
na kirli tuzaklar kurarak, bu ülkenin birlik 
ve beraberliğini zedelemeye yönelik gölge 
oyunları oynayarak varılabilecek bir yer 
kalmamıştır. Milletimiz bu oyunlara asla 
gelmeyeceğini, bu tuzaklara düşmeyece-
ğini, birlik ve beraberliğinden, bizi millet 
kılan değerlerden asla taviz vermeyeceğini 
her vesileyle en açık şekilde göstermiş-
tir. Bundan sonra da bu konuda asla bir 
zaaf yaşanmayacaktır. Bu ülkede yeniden 
kargaşa ortamı oluşturmaya çalışanlar; 
Türkiye’nin büyümesini, ilerlemesini, 
kalkınmasını istemeyenlerdir. Bunu artık 
hepimiz çok iyi biliyoruz. 

Ülkesini seven herkes, her şeyden önce bizi 
millet yapan, bir ve beraber kılan, ortak bir 
tarihin mirasçısı, ortak bir vatanın sevdalı-
sı kılan değerlere sahip çıkacak. Bu ülkeyi 
seven bu ülkeye yatırım yapandır, bu ülke 
için hizmet, proje, fikir üretendir, fabrika-
sını en verimli şekilde işletendir, toprağını 
aşkla sürendir, dükkanını hayırla açandır, 
ekmeğini bereketle kazanandır. Bu ülkeyi 
seven, bu ülkeyi muasır medeniyet seviye-
sinin üstüne taşıyacak dinamizme katkıda 
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bulunandır, omuz verendir. Bu ülkeyi 
seven bu ülkenin dünyadaki itibarını her-
kesten çok düşünendir. Bu ülkeyi seven, bu 
milletin ideallerine sahip çıkandır, hayat 
verendir. 

Değerli Ardeşenli kardeşlerim…

Bu ülke üzerindeki ağırlıklardan kurtul-
duğunda en ileri hedeflere ulaşabilecek 
potansiyele fazlasıyla sahiptir. Bunun için, 
sanal gündemlerle, kısır çekişmelerle ener-
jimizi içeride harcamak yerine dünyaya 
açık bir vizyonla geleceğe bakmamız, ener-
jimizi ülkemizin kalkınması için seferber 
etmemiz gerekir. Yediden yetmişe bütün 
insanlarımızın aynı hedefler doğrultusun-
da, duygu birliği içinde adımlarını kuvvet-
le geleceğe doğru atması gerekir. İşte ka-
ranlıkları aydınlıklara, krizleri atılımlara, 
sıkıntıları tatlı heyecanlara, karamsarlık-
ları umutlara çeviren dinamizm bu ruhtan 
doğmuştur. İnşallah bu gür ırmağın coş-
kuyla akarak engin denizlere ulaşmasına 
da kimse engel olamayacaktır. 

İşte bugün Ardeşen’de, bu güzel memleket 
köşesinde o aydınlık gelecek için yapılan 
yatırımların birer örneğini hizmete açıyo-
ruz. Ardeşen’imizi, Rize’mizi, tüm şehirleri-
mizi aynı aşk ve heyecanla imar ediyoruz, 
insanlarımızı layık oldukları çağdaş im-
kanlara kavuşturuyoruz. Hizmet koşumuz 
ilk günkü heyecanla durmadan sürecek, 
yatırım hamlelerimiz artarak devam ede-
cektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, bü-
tün bu yatırımların milletimize, ülkemize 
ve Ardeşen’imize hayırlı olmasını diliyor, 

emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizle-
ri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
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Sevgili Kahramanmaraşlılar, aziz vatandaş-
larım… Sizleri, en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Öncelikle, Kahra manmaraş’ın 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına büyük 
katkılar sağlayacak tesislerin toplu açılış 
töreninde aranızda olmaktan ve kurtuluş 
günü bayramını sizlerle birlikte kutlamak-
tan büyük mutluluk duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Az önce, Maraş’ın düşman işgalinden kur-
tuluşunun 87. yıldönümü törenine katıldık. 

Orada da ifade ettim: Daha önceki gelişleri-
miz gibi, bütün şehirlerimize gidişlerimiz 
gibi, bugün de Kahramanmaraş’a eli boş 
gelmedik. Kahramanmaraş’ı ihya edecek, 
çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini 
aydınlatacak tesisler açacağız. Kahraman-
maraş, istiklalimizin, bağımsızlığımızın, 
hür ve özgür bir millet oluşumuzun sem-
bol şehirlerindendir. Kahramanmaraş’ın 
Türkiye’nin manevi ve maddi birliğinde 
çok özel bir yeri, aziz bir hatırası vardır. 
Burada yüreklerde tutuşturulan alev, 

Toplu Açılış Töreni

Kahramanmaraş | 12 Şubat 2007
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Sütçü İmam’ın şahsında sembolleşen kah-
ramanlık, yolumuzu aydınlatmaya devam 
edecektir. Bu, aziz hatıralarımızı hayırla, 
minnetle, şükranla yâd ediyorum. 

Bize bu ülkeyi, bu şehirleri, bu temiz top-
rakları miras bırakan ecdadımıza layık 
olmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz, 
çalışmaya devam edeceğiz. Zira bize göre 
vatanseverlik, yurtseverlik, milliyetper-
verlik millete, ülkeye, insanımıza, şehirle-
rimize, toprağımıza sahip çıkmaktır. Mil-
letimize hizmet etmektir. Bunu da, emek 
ve değer üretmeden, okullar, fabrikalar 
açmadan, köylere, kasabalara yol, su ve 
elektrik götürmeden yapamayız. Biz, sa-
dece sahip olduğumuz mirasla övünmekle 
yetinemeyiz. Sütçü İmam’a layık olmak, İs-
tiklal Mücadelesine, İstiklal Marşına, Cum-
huriyete layık olmak için… Çanakkale’ye, 
Dumlupınar’a, Şanlıurfa’ya, Gaziantep’e 
layık olmak, yani, bağımsızlığa layık olmak 
için… Bu aziz toprakların onurunu koru-
mak için, ortaya yepyeni eserler koymak, 
ülkemizi yeniden imar ve inşa etmek zo-
rundayız. Aksi halde kurtuluşun, istiklalin, 
özgürlüğün, bağımsız yaşamanın onurunu 
gelecek nesillere hissettiremeyiz. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar… 

İşte biz, milletimizi millet kılan, ülkemizi 
ülke kılan manevi mirasımıza, değerleri-
mize sahip çıkarken aynı zamanda maddi 
kalkınmamızı, zenginleşmemizi de sağla-
maya çalışıyoruz. İşte bu amaçla geçen haf-
ta İzmir’de, Manisa’da görkemli açılışlar 
yaptık. Hafta içinde Gürcistan’ın başkenti 
Tiflis’te, Baku-Tiflis-Kars Demiryolu’nun 

temelini attık. Bir Türk şirketi tarafından 
yapılan ve işletilecek olan Tif lis Ulusla-
rarası Havaalanını hizmete açtık. Dün 
Rize’de çok sayıda tesisi hizmete açtık, bu-
gün de Kahramanmaraş’tayız. Gittiğimiz 
her yere müjdelerle, kamu ve özel sektöre 
ait üretim ve hizmet tesisleriyle birlikte 
gidiyoruz. Türkiye’nin bütün şehirlerini 
mamur, bütün insanlarını mutlu kılabilir-
sek görevimizi hakkıyla yapacağımıza ina-
nıyoruz. Şehirlerimiz arasında, vatandaş-
larımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz, 
yapmayacağız. 

Bakınız bugün Kahramanmaraş’ta hangi 
başarılara imza atıyor, hangi tesisleri hiz-
mete açıyoruz: Kahramanmaraş–Türkoğ-
lu–Nurdağı yolu, Kahramanmaraş Çevre 
Yolu, Kahramanmaraş–Narlı–Gaziantep 
yolu olmak üzere 3 farklı güzergahta top-
lam 76 km. uzunluğunda duble yolu hiz-
mete açıyoruz. Kahramanmaraş’ın mevcut 
eğitim durumunu çok ileri seviyelere taşı-
yacağına inandığımız 247 derslik kapasite-
li tam 23 adet okul açıyoruz. Bu açtığımız 
okulların 5 tanesinin köy okulu olduğuna 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yaklaşık 
50 bin vatandaşımıza hizmet verecek 4 
sağlık ocağını ve 38 yatak kapasiteli Hanifi 
Öksüz Kalp Hastanesini, açarak, insanları-
mızı daha iyi sağlık şartlarına kavuşturu-
yoruz. KÖYDES kapsamında 559 projeyi 
tamamlamış bulunuyoruz. Böylece köyle-
rimizin asfalt ve stabilize yolu, içme suyu, 
kanalizasyon ve sulama suyu sorunlarına 
son veriyoruz. Bu çalışmalardan yaklaşık 
250 bin vatandaşımızın faydalandığını öğ-
renmek bizleri çok mutlu etmiştir. Köy ile 
şehir arasındaki uçurumu hızla kapatıyo-
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ruz. Köylerimizle şehirlerimiz arasındaki 
uçurumu kapattığımız gibi, farklı şehir ve 
bölgelerimiz arasındaki uçurumu kapat-
mak için de çok çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz, her bölgemizde yatırımın 
artmasını sağlamak için teşvik yasası 
çıkardık. 5084 sayılı teşvik yasasından 
yararlanılarak, özel sektörümüz tarafın-
dan yaptırılan, 54 fabrikanın açılışlarını 
yapıyoruz. Böylece 8270 vatandaşımıza 
istihdam kapısı açılıyor. Şu an yapılmak-
ta olan 57 fabrikamız daha var. Onlar da 
tamamlanınca 5275 vatandaşımız daha iş 
sahibi olacak. Ben bu yatırımları gerçekleş-
tiren müteşebbislerimize huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. 

Bütün bu yatırımlar, oluşturulan bu istih-
dam, devlet ile özel sektörün el ele vererek 
ülkemizi kalkındırdığını gösteren çok gü-
zel, değerli örneklerdir. 19 milyon dolar de-
ğerindeki doğalgaz yatırımımızla, 24 bin 
konuta doğalgaz ulaştırmış durumdayız. 
İnşallah bu yılsonuna kadar 55 bin konuta 
ulaşacağız. 2 belediyemizde gerçekleştirdi-
ğimiz içme suyu tesisleri yatırımlarıyla 20 
bin vatandaşımızın içme suyu sorununu 
çözüyoruz. Saim Çotur Amatör Spor Ku-
lüpleri Kompleksiyle amatör futbolcuları-
mız, çim sahada futbol öğrenme imkanına 
kavuşuyorlar. Ayrıca, Sosyal tesisleriyle 
beraber 85 işyerinden müteşekkil Kah-
ramanmaraş Belediyesi Oto Galericiler 
Sitesinin ve Yaşar Bakdur isimli hayırseve-
rimiz tarafından yapılan, 30 kişilik huzur 
evinin açılışını yapıyoruz. Bütün bunlar, 
hiç şüphesiz çok sevindirici gelişmelerdir. 
Devletimizin, özel sektörümüzün, hayır-

severlerimizin, merkezi idaremizin ve 
yerel yönetimlerimizin değerli emekleri 
sayesinde ülkemize büyük menfaati olacak 
açılışlar yapıyor, temeller atıyoruz. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar… 

Son 4 yılda ülkemizin kalkınması yolunda 
büyük mesafeler kat ettik. Önemli başarıla-
ra, ilklere imza attık. Bakınız bu dönemde, 
ilk kez Türkiye ekonomisi 17 çeyrek üst 
üste büyüme başarısı göstermiştir. Kişi 
başına düşen milli gelir, iki kattan fazla bir 
artış göstererek 2006 yılı sonunda 5 bin 
300 Doları aşmıştır. 35 yıl sonra ilk kez, 
2005 ve 2006 yılsonunda, yıllık enflasyon 
tek haneli oranda gerçekleşmiştir. Enflas-
yonla mücadelede elde ettiğimiz başarının 
bir sonucu olarak paramızdan 6 sıfırı attık. 
36, 1 milyar dolar seviyesinden aldığımız 
ihracatı, 2006 yılsonunda 85 milyar Dolar 
seviyesine çıkardık. Türkiye’nin toplam 
kamu kesimi net borç stoku, 2005 ve 2006 
yıllarında Dolar ve YTL olarak tarihinde ilk 
kez bir önceki yıla göre azalmıştır. 2002 yı-
lında toplam sosyal yardım harcamaları tu-
tarı yaklaşık olarak 1 milyar YTL iken 2005 
yılında bu tutar 4 milyar YTL’yi aşmış, 
2006 yılında 6 milyar YTL’ye yaklaşmıştır. 
Bu kapsamda, Kahramanmaraş’a 29 mil-
yon YTL sosyal yardım ödeneği gönderdik. 

Sağlıkta tek taban, tek çatı dönemini baş-
lattık. Daha düne kadar sadece 150 hasta-
neden hizmet almaya çalışan 30 milyon-
dan fazla SSK’lı vatandaşımıza, kamuya ait 
tüm sağlık tesislerinden faydalanabilme 
imkânını getirdik. İlaç almak için sabahın 
erken saatlerinde yollara düşen, saatlerce 
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kuyrukta bekleyen hastalarımız, bugün 
ilaçlarını serbest eczanelerden rahatça 
temin edebiliyorlar. Ayrıca yeni hastane, 
sağlık ocağı projelerini hızla hayata geçir-
meye başladık. Bu konuda özel sektörün 
de önündeki engelleri kaldırdık. Bakınız, 
Kahramanmaraş’ta 1 hastane ile 12 sağlık 
ocağını tamamladık. 2 hastane inşaatı da 
halen devam etmektedir. 4 yıldır elektriğe 
zam yapmadık. Daha önce 9 ilimizde do-
ğalgaz varken, 45 ilimizi daha doğalgaza 
kavuşturduk. 2007 sonu itibarıyla doğal-
gaza kavuşmuş il sayımızı 70’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. Buradaki çalışmaları siz ya-
kından takip ediyorsunuz. Bu yılsonunda 
Kahramanmaraş’ta 55 bin konuta doğal-
gaz ulaştırmış olacağız. 

Bütçeden en fazla payı eğitime ayırdık. 
2003-2006 yılları arasında 100 bin 280 
yeni derslik inşa ettik. 2002 yılı sonun-
da Kahramanmaraş’ta 4 bin 978 olan 
Derslik sayısına, sadece 4 yıl içinde, bin 
603 derslik ekledik. KÖYDES projemizle 
tarihimizin en büyük kırsal kalkınma 
hamlesini başlattık. KÖYDES kapsamında 
Kahramanmaraş’a 35 milyon 554 bin YTL 
ödenek aktardık. TOKİ çalışmalarımızla 
ülkemizin her yerinde modern şehirler 
kuruyoruz. Hükümetimiz döneminde, 
Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 
272 konutun anahtar teslimini yaptık, 704 
konut inşaat aşamasındadır. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar… 

İşte bugün burada olduğu gibi bütün şehir-
lerimiz aynı şekilde art arda yeni tesisler, 
yeni eserler kazanıyor, hızla kalkınıyor, 

gelişiyor. Türkiye’yi bir uçtan bir uca yeni-
den imar ediyoruz. Bizim bütün çabamız 
sizin içindir. Bizim aziz milletimize hiz-
met etmekten başka bir gayemiz yoktur. 
Milletimize olan sevgimizi de yaptığımız 
hizmetlerle göstermeye devam edeceğiz. 
Sizlerle birlikte, milletçe beraber çıktığımız 
bu yolda, birbirimize inandıkça, birbirimize 
güvendikçe aşamayacağımız hiçbir engel, 
üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk 
yoktur. İnanıyorum ki, bu gönül birliğiyle 
şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
aynı aşkla, aynı azim ve kararlılıkla, müref-
feh Türkiye’nin aydınlık geleceğine doğru 
yolumuza devam edeceğiz. Elbette yolumuz 
açık, elbette yarınlar bugünden daha güzel 
olacak. Bu inançla sözlerime son verirken, 
açılışını yaptığımız bütün bu tesislerin, 
hizmetlerin ülkemize, Kahramanmaraş’a 
hayırlı olmasını diliyor, bayramınızı bir 
kez daha kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Sevgili Adıyamanlılar, değerli vatandaş-
larım… Sizleri en kalbi duygularımla se-
lamlıyorum. Ülkemizin bu güzel şehrinde, 
böyle hayırlı bir tören vesilesiyle aranızda 
bulunmaktan büyük memnuniyet duyu-
yorum. 

Gittiğimiz bütün şehirlerde olduğu gibi 
bugün Adıyaman’a da eli boş gelmedik. 
Vaatlerle değil, gerçekleşmiş büyük proje-

lerle gelmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün 
bir tek tesisi değil, birçok tesisi bir arada 
açmanın, Adıyaman’a hizmet verecek, 
sizlerin ihtiyaçlarınıza çare olacak bu 
yatırımları faaliyete geçirmenin coşkusu-
nu hep birlikte paylaşıyoruz. Mutlulukla 
görüyoruz ki, artık devlet gücünü millet 
ile paylaşıyor. Ankara, artık Adıyaman’a 
uzak değil. Ankara’da artık Adıyaman-
lıların dertlerini yüreğinde hisseden, 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Adıyaman | 01 Mart 2007
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Adıyaman’ın sorunlarını bilen ve çözmek 
için gece gündüz çalışan bir iktidar var. 
Refahın, adaletin, kalkınmanın yaygınlaş-
ması için şehirlerimiz arasında hiçbir ay-
rım yapmadan 81 vilayetimizi adım adım 
kalkındırıyoruz. Burada Adıyaman’ın me-
selelerine 81 vilayetimizin meseleleriyle 
birlikte sahip çıkan milletvekillerimize 
özellikle teşekkür ediyorum. Adıyaman’ın 
gün be gün daha fazla kalkındığını görmek 
bizi mutlu ediyor. 

Bakınız Türkiye’nin büyük meselelerini, 
dağ gibi birikmiş sorunlarını bir bir çözü-
yoruz. Yolu olmayan, suyu akmayan hiçbir 
köy, hiçbir belde, hiçbir ilçe kalmasın diye 
canla başla çalışıyoruz. Cumhuriyet döne-
minin en büyük kırsal kalkınma projesi 
olan KÖYDES ile bu yılsonuna kadar suyu 
ve yolu olmayan köy bırakmayacağız. Bu 
iş için üç yılda 4. 2 milyar YTL, yani 4. 2 
katrilyon lira ödenek ayırdık. Artık kış gel-
diğinde yolları kapanan, hastasını hasta-
neye ulaştıramayan, üç ay, altı ay devletin 
yüzünü görmeyen, temel ihtiyaçlarını bile 
karşılayamayan bir Türkiye fotoğrafı iste-
miyoruz. Çok şükür, bugün yolsuzlukların 
belini kırmış, yoksullukla mücadelede bü-
yük mesafeler almış durumdayız. 

Devleti millet için, sizler için, bu ülkenin 
çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları için 
bir hizmet devleti haline getirdik. Eskiden 
devlet ulaşılmazdı, erişilmezdi. En küçük 
bir iş için benim vatandaşım Ankara’ya git-
mek, kapı kapı dolaşmak zorunda kalırdı. 
Evet, o günler geride kaldı. Şimdi biz geli-
yoruz. Sevinçlerle, müjdelerle, projelerle 
geliyoruz. Mutluluğunuzu paylaşmak, 

sevincinize ortak olmak üzere geliyoruz. 
Şimdi Adıyaman’a, Malatya’ya, Elazığ’a, 
Diyarbakır’a sırtını dönen, Ankara’da mah-
sur kalan bir iktidar yok. Şimdi ülkesinin 
her derdini dert edinen bir hükümet var. 
Kahta’yı, Gölbaşı’nı, Besni’yi, Gerger’i, 
Samsat’ı, Sincik’i, Tut ilçesini köyleriyle, 
beldeleriyle yüreğinde taşıyan bir kadro 
var iktidarda. Bu kadro, 73 milyon insa-
nımızı kardeş bilen bir kadrodur. Sizlerin 
emanetini taşıyan, size layık olmaya çalı-
şan bu kadro sizlere hizmet etmekten bü-
yük bir şeref duymaktadır. 

Sevgili Adıyamanlılar… 

Bugün TOKİ tarafından yapılan tam 1331 
tane konutun anahtarlarını sahiplerine 
teslim ediyoruz. Bu konutlar Adıyaman’ın 
iftiharı olacak, çehresini değiştirecek, 
örnek teşkil edecek kalitede konutlardır. 
1331 Adıyamanlı ailemizin ev sahibi ol-
masının, anahtarlarına kavuşmalarının 
mutluluğunu yaşıyoruz. Evleriniz hayırlı 
olsun, uğurlu olsun. Bu evlerde anneler, 
babalar, çocuklar güle güle otursunlar. 
Ayrıca, 7 tane sağlık kuruluşumuzun açı-
lışını yapıyoruz. Çeşitli kademelerde 12 
tane okulumuzun resmi açılışını yapıyoruz 
Böylece ülkemizin ekonomik gelişmesinin 
sosyal tezahürlerine tanıklık ediyoruz. 

Bizim yaptığımız, insanımızı hak ettiği 
imkanlara kavuşturmaktır. Çok önce ya-
pılması gereken işleri yapıyoruz. İstiyoruz 
ki insanlarımız konforlu, güvenli evlerde 
otursunlar. Çocuklarımız çağın gerektirdi-
ği donanıma sahip okullarda eğitimlerini 
alsınlar. Hastalarımız insanca şartlarla te-
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davi olsunlar, sağlıklarına kavuşsunlar. İs-
tiyoruz ki İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 
insanlarımıza hangi imkanları sunuyorsak, 
Adıyaman’da Diyarbakır’da, Hakkari’de de 
aynı imkanları sunabilelim. Elbette daha 
yapılacak çok iş var, bu ülkenin insanları 
yıllar yılı ihmal edilmiş, kaderine terke-
dilmiş, ihtiyaçlar dağ gibi birikmiş. Şimdi 
bu ülkenin bu ihtiyaçlardan korkmayan, 
yılmayan, nerede dert varsa çözmek için 
samimiyetle çaba sarfeden bir hükümeti 
var. Zaman içinde inşallah bugün yapa-
madıklarımızı da yapacak, bu topraklarda 
bir tek mahzun insan, bir tek kırgın gönül 
bırakmamak için aynı samimiyet ve ciddi-
yetle çalışmaya devam edeceğiz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bugün hayırlısıyla Samsat Pompaj Sulama-
sı 1. Kısmını da açıyoruz. Böylece, ilimizin 
en önemli gelir kaynağı olan tarımsal 
faaliyetleri daha kaliteli bir şekilde gerçek-
leştirme imkanına kavuşuyoruz. Bu proje 
Adıyaman tarımına bereket getirecek, 
kazanç getirecek önemli bir projedir. Bir 
başka önemli açılış daha yapıyoruz, Nem-
rut Dağı turistik yolu açılışını gerçekleşti-
riyoruz. Bu yolun Adıyaman turizmi için 
ne kadar önemli olduğunu en iyi sizler bi-
liyorsunuz. Her seçim döneminde gelip bu 
şehrin meydanında bu projeleri size vaat 
ettiler, işte biz o projeleri tek tek hizmete 
açıyoruz. Elbette sizler, konuşanla yapanın 
farkını da çok iyi biliyorsunuz. 

Bakınız, bütün illerimiz kalkınsın; illeri-
miz arasında, bölgelerimiz arasında ayrım 
kalmasın, uçurum olmasın diye çıkardı-

ğımız Teşvik Yasası’ndan yararlanarak 
kurulan 6 tane işletmemizin de bugün 
açılışını yapıyoruz. Hatırlarsanız, 33 tane 
tesisi daha önce açmıştık. 32 tesisimizin de 
inşaat çalışmaları devam ediliyor. Böylece 
Teşvik Yasası’ndan sonra Adıyaman’da tam 
71 tane tesis açılmış olacaktır. Bu işletme-
ler, inanıyorum ki Adıyaman’ın üretimine, 
istihdamına, ticaretine çok olumlu kat-
kılarda bulunacaktır. Ben bu yatırımları 
gerçekleştiren müteşebbislerimize de ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum. 

Biz, Teşvik Yasası’nı, bütün sosyal yaraları 
iyileştirmek, gelir adaletsizliğinin önüne 
geçmek, üretimi arttırmak ve iş bekleyen 
gençlerimize istihdam imkanı sağlamak 
için çıkardık. Bakınız, sadece Adıyaman’da 
Teşvik Yasası’ndan sonra üreticilerimize 
39 milyon YTL enerji desteği sağlamışız. 
Yatırımı öyle cazip hale getirdik ki, bugün 
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 
boş parsel kalmamıştır. Enflasyon düşük 
olunca, faizler düşük olunca, güven ve 
istikrar olunca, devlet gerekli kolaylıkları 
sağlayınca, tabii ki ülkemizin her yerinde 
yatırımlar artacak, üretim artacak. Bir ülke 
ancak böyle kalkınır. İstanbul’daki, Anka-
ra’daki mutlu azınlıkların kalkınması bir 
ülkenin kalkınması demek değildir. Geç-
mişte öyle zannedenler oldu, bu hataların 
ağır faturasını da maalesef yıllardır yine 
vatandaşımız ödüyor. 

Devletin görevi ülkenin her köşesinin re-
fahını gözetmek, gelirlerimizi en adaletli 
biçimde dağıtmak olmalıdır. Peki yıllar 
boyunca bizde ne oldu? Bir tarafta milli ge-
lirden en büyük payı alan bölgeler oluştu, 
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bir tarafta yoksulluktan en büyük payı alan 
bölgeler oluştu. Makas açıldıkça açıldı, 
adaletsizlik büyüdükçe büyüdü. İşte biz bu 
büyük yanlışa dur demek için göreve talip 
olduk. Bu ülke kazanıyorsa, herkes bundan 
en adil şekilde payını alacak. İstanbul alı-
yorsa Adıyaman da alacak, İzmir alıyorsa 
Diyarbakır da alacak, Hakkari de alacak, 
Tokat da alacak, Sivas da alacak. Adaletsiz 
kalkınma olmaz, hakkaniyetsiz kalkınma 
olmaz, yarım kalkınma olmaz. Kalkınma 
olacaksa, işe önce adaletle başlanacak, 
bizim hassasiyetimiz budur, önceliğimiz 
budur. 

Değerli Adıyamanlılar… 

Bugün, tamamlanan KÖYDES projeleri-
mizin de açılışını yapıyoruz. Hep söylü-
yorum, yine söyleyeceğim, Cumhuriyet 
tarihimizin en büyük kırsal kalkınma ham-
lesiyle artık yolu olmayan, suyu olmayan 
köyümüz kalmayacaktır. Adıyaman KÖY-
DES projemizin en iyi uygulandığı illerden 
birisidir, bunu da memnuniyetle ifade edi-
yorum. Dikkat edin, bu çerçevede şimdiye 
kadar 562 projeyi tamamlayarak hizmete 
açtık. Bu yıl, KÖYDES kapsamında Adıya-
man için bütçemizden ayırdığımız tutar 
26. 8 milyon YTL’dir. Geçen iki yıl ayırdı-
ğımız ödeneklerle birlikte Adıyaman’a top-
lam 57.5 milyon YTL tahsis etmiş oluyoruz. 
Peki bu rakamlar neyi gösteriyor? Bu yıl 
sonunda Adıyaman’daki 418 köy ve 590 
mezranın daha su ve yol sorunu kalmaya-
cağını gösteriyor, bunu da buradan sizlere 
müjdeliyorum. 

Görüyorsunuz, hem merkezi idaremiz, 
hem yerel yönetimlerimiz, hem de özel sek-
törümüz büyük bir uyum içinde Türkiye 
için, milletimiz için, aynı azim ve heyecan-
la çalışmaktadır. Açılan hastaneler, okullar, 
yollar, hizmet binaları bu çalışmanın seme-
releridir. Şimdiye kadar yapılmayan bu ça-
lışmalar, bu tesisler, bu hizmetler, ne oldu 
da şimdi yapılmaya başlandı? Çünkü bizim 
iktidarımızla, milletin kaynaklarını mil-
let için kullanma dönemi başladı. Millete 
efendilik yapma dönemi bitti, hizmet etme 
dönemi başladı. Çok şükür, bu anlayışla 
çok önemli icraatlar gerçekleştirdik. Gayri 
Safi Milli Hasıla’yı 181 milyar Dolardan al-
dık, 2006 yılında yaklaşık 400 milyar Dola-
ra yükselttik. 35 yıl sonra yıllık enflasyonu 
tek haneli rakamlara indirdik. Uluslararası 
Para Fonu’na olan borçlarımızı, 2002’deki 
23. 5 milyar dolar seviyesinden, bugün 8. 
5 milyar dolar seviyesine kadar indirdik. 
36. 1 milyar dolar seviyesinden aldığımız 
ihracatı, 2006 yıl sonunda 85 milyar dolar 
seviyesine çıkardık. 

Sağlıkta tek taban, tek çatı dönemini baş-
lattık. Daha düne kadar sadece 150 hasta-
neden hizmet almaya çalışan 30 milyon-
dan fazla SSK’lı vatandaşımıza kamuya ait 
tüm sağlık tesislerinden faydalanabilme 
imkânını getirdik. 4 yılda, 160’ı hastane 
ve ek binası olmak üzere 416 sağlık yatırı-
mını hizmete açtık. Dönenimizde sağlığa 
yaptığımız yatırımların toplam tutarı, 2. 
6 milyar YTL’dir. 4 yıldır elektriğe zam 
yapmadık. Daha önce 9 ilimizde doğalgaz 
varken, hükümetimiz döneminde 45 ilimiz 
daha doğalgaza kavuşturulmuştur. 2003-
2006 yılları arasında 100 bin 280 yeni 
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derslik inşa ettik. 4 yılda ilköğretim öğren-
cilerine 411 milyon 282 bin 131 adet ders 
kitabını ücretsiz olarak dağıttık. 

Bakınız, 2002 yılında Adıyaman’daki 
toplam duble yol 32 kilometreymiş. Biz 
ne yapmışız? Tam 30 km. daha duble yol 
yapmışız. Yani bizim dönemimize kadar 
yapılan duble yolun neredeyse tamamını 
sadece 4 yılda yapmışız. İşte bizim farkı-
mız budur ve hiç şüphem yok ki sizler de 
bunu gayet iyi biliyorsunuz. 

İnşallah Türkiye’nin geleceği adına karar 
verme zamanınız geldiğinde boş laf üre-
tenle hizmet üreteni, iş üreteni gayet iyi 
ayırt edeceksiniz. Bu millet Türkiye’nin 
geleceği için en doğru, en isabetli ve en ha-
yırlı kararı mutlaka verecektir. Şimdiye ka-
dar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize, 
milletimize güvenmeye devam edeceğiz. 
Türkiye’nin bu güçlü yürüyüşünü artık hiç 
kimse durduramayacaktır. Unutmamalıyız 
ki, biz her zaman bütün engelleri aşmış, 
her türlü zorluğun üstesinden gelmiş bir 
milletiz. Artık yolumuz açık, geleceğimiz 
aydınlıktır. Bu duygularla sözlerime son 
verirken, açılışını gerçekleştirdiğimiz 
bütün bu tesislerin Adıyaman’a ülkemize 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Nevşehirliler, değerli vatandaşla-
rım… Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle 
selamlıyorum. Bugün Nevşehir’in önemli 
ihtiyaçlarını karşılayacak, şehircilik stan-
dartlarını yükseltecek hayırlı açılışlar 
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulu-
nuyoruz. Bu vesileyle sizlerle hasret gider-
me, halinizi, hatırınızı sorma, ülkemizin 
aydınlık geleceğinin heyecanını paylaşma 
imkanı bulduğum için ayrıca mutluyum. 

Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyo-
rum. 

Bu yıl Dünya Kadınlar Gününü Nevşe-
hir’de kutlamak istedik. Kadın ve Aileden 
sorumlu Bakanlığımızın düzenlediği “Top-
lumsal Yaşamda Kadınlarımız” konulu 
toplantıya katıldık. Medya, üniversite, sivil 
toplum ve düşünce dünyasından çok de-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Nevşehir | 08 Mart 2007
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ğerli konuşmacıların yer aldığı toplantıyla, 
Nevşehir’den tüm Türkiye’ye kadın konu-
sundaki hassasiyetlerimizi ilettik. 

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye önüne koyduğu hedefleri bir bir 
gerçekleştirerek aydınlık geleceğine doğru 
emin adımlarla ilerliyor. Hükümete gel-
diğimiz günden bu yana milletimizle güç 
birliği, duygu birliği, gönül birliği içinde 
çalışıp çabalıyor, her günü bir öncekinden 
daha ileride tamamlamak için büyük gay-
ret gösteriyoruz. Bu gayretlerin getirdiği 
güzel neticeleri de hayırlısıyla her geçen 
gün daha fazlasıyla alıyoruz. Dünün kriz-
lerle kavrulan, sıkıntılarla daralan, uçuru-
mun kenarında dolanan Türkiye’sinden 
bugün artık eser kalmamıştır. Neler yaşa-
dığımızı, hangi zorluklardan geçtiğimizi, 
krizlerle nasıl sarsıldığımızı elbette unut-
mayacağız. Umutların kaybolmaya yüz tut-
tuğu, hayallerin kırıldığı, insanlarımızın 
gözlerindeki ışığın kaybolduğu, ülkemizin 
üstünden kara bulutların hiç eksik olmadı-
ğı o yitik yılları hiç unutmayacağız. Çünkü 
unutursak, yeniden aynı çaresizlik girdap-
larına sürüklenmemiz uzun sürmez. 

Türkiye’yi bir daha asla iş yerine, hizmet 
yerine, üretim yerine, yatırım yerine; boş 
lafla, çatışmayla, kavga gürültüyle, gölge 
oyunlarıyla yönetmeye çalışanlara teslim 
edemeyiz. Kendi menfaatinin peşinde 
koşmaktan bu milletin menfaatlerini unu-
tanlara, Türkiye’nin kaynaklarını ona buna 
peşkeş çekmeye çalışanlara, bu ülkenin 
geleceğine karartanlara bir daha asla geçit 
veremeyiz. Biz son dört yılı aşkın zaman 

içinde Türkiye’nin hangi bedelleri ödemek 
zorunda kaldığını, yediden yetmişe bütün 
insanlarımızla birlikte nasıl dişimizle tır-
nağımızla çalışarak bu noktalara geldiği-
mizi gayet iyi biliyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Kayıp yılların ardından Türkiye hak ettiği 
kalkınma seviyesini daha yeni yeni ya-
kalamaya başlamıştır. Eğer istikrarımızı 
koruyabilir, Türkiye’yi yeniden tekerleme 
siyasetine, vehimlere, anlamsız polemikle-
re, demokrasi hazımsızlıklarına mahkum 
etmek isteyen anlayışlara dur demeyi 
bilirsek o zaman herkes bilsin ki önümüz 
açıktır. Türkiye’nin önümüzdeki on yılda, 
yirmi yılda alacağı mesafelerle dünyanın 
lider ülkeleri arasına yerleşmemesi için 
hiçbir neden yoktur. Yeter ki birliğimizi, 
beraberliğimizi, çalışma azmimizi, vizyo-
numuzu, hedeflerimizi koruyabilelim. Ye-
ter ki Türkiye’nin hızına yetişemeyen köh-
ne zihniyetlerin hızımızı kesmesine izin 
vermeyelim. Ben milletimizin bir daha asla 
bu çağ dışı anlayışlara itibar edeceğine, 
demokrasiden, istikrardan, değişimden bir 
adım geri gideceğine ihtimal vermiyorum. 

Bu ülkede menfaatlerini Türkiye’nin ye-
rinde saymasına endekslemiş bir mutlu 
azınlık dışındaki herkes, gözünü geleceğin 
hedef lerine dikmiş, mutlu ve müreffeh 
Türkiye’nin, dünyanın zirvelerindeki bü-
yük Türkiye’nin hayalini kurmaktadır. Son 
dört yılı aşkın zaman gösterdi ki, bu mil-
let için gerçekleştirilemeyecek bir hayal, 
ulaşılamayacak bir hedef yoktur. Büyük 
düşünüyoruz, küçük hesaplarla, sığ düşün-
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celerle ilgilenmiyoruz, işimize bakıyoruz. 
Şimdi millet olarak önümüzde çok daha 
büyük hedefler, çok daha güzel hayaller 
var. Varsın dün bizi hayalcilikle suçlayan-
lar, bugün gerçeklerle yüzleşme cesaretini 
gösteremeyenler, gelecekle ilgili hedefleri-
mizi de hafife alsınlar. Bunların bir hükü-
metin değil, topyekün bir ülkenin, yediden 
yetmişe bir milletin, Türkiye’nin hedefleri 
olduğunu unutup gülsünler eğlensinler. 
Bu millet zaten böylelerine ne deneceğini 
biliyor: Son gülen iyi güler. Milletin umut-
larıyla, heyecanlarıyla, beklentileriyle, he-
defleriyle oynanmayacağını o aklı evveller 
de yakında öğrenecekler. 

Değerli vatandaşlarım… 

Biz tıpkı 3 Kasım 2002’de olduğu gibi bu-
gün de milletimizin önüne hedeflerimizi 
en açık ve net şekilde, kendimizi bağlaya-
rak koyuyoruz. Nedir o hedefler? Türkiye 
mevcut değişim atılımını sürdürür, istik-
rarını koruyabilirse Allah’ın izniyle 2013 
yılında Gayrı Safi Milli Hasıla’sı 1 trilyon 
YTL seviyesini aşmış ülke haline gelecek-
tir. Yine 2013’te mevcut büyüme hızıyla 
Türkiye dünyanın en büyük ekonomile-
rinden biri haline gelecektir. Dört yılda 
iki kattan daha fazla bir artış göstererek 5. 
300 doların üstüne çıkan kişi başına milli 
gelirimiz 10 bin dolar seviyesine yüksele-
cektir. İnşallah 2013 sonu itibariyle enflas-
yonumuz yüzde 3’e kadar gerileyecektir. 
Yine 2013 itibariyle ihracat gelirlerimiz 
210 milyar doları, dış ticaret hacmimiz 
500 milyar doları bulacaktır. Bakın bölge 
olarak bu sizi de yakından ilgilendiriyor, 
2013 yılı itibariyle ülkemize gelen turist 

sayısı 38 milyon kişiye, turizm gelirlerimiz 
de 36 milyar dolar seviyesine ulaşacaktır. 
Bu tablonun anlamı nedir biliyor musu-
nuz? Türkiye’nin bir dünya devi haline 
gelmesi demektir. 

Siz biliyorsunuz, biz milletimize arka-
sında durmayacağımız sözler vermeyiz, 
ulaşamayacağımız hedefler de koymayız. 
Sizlerin huzurunuza dün verdiği sözleri 
bugün yerine getirmiş bir iktidar olma-
nın gönül rahatlığıyla çıkıyoruz. Sizler de 
bizim başkalarından farkımızı gayet iyi 
biliyor, takdir ediyorsunuz. Varsın bizimle 
sizin aranızdaki muhabbeti anlamayanlar 
anlamasın. Varsın bu ülke için hayali olma-
yanlar kendi derdine yansın. 

Sevgili Nevşehirliler… 

Son birkaç yılda Nevşehir’de nelerin de-
ğiştiğine bir bakmak yeterli… Bakınız bu-
gün burada bundan önceki hükümetlerin 
görev süreleri boyunca yapamadığı sayıda 
açılışı topluca yapmak zorunda kalıyoruz. 
Bu doğudan batıya kuzeyden güneye bü-
tün şehirlerimizde aynı şekildedir, açılış 
yapmaya, temel atmaya yetişemiyoruz. Ne-
den biliyor musunuz? Çünkü yağmurla be-
reketlenen toprak gibi bu ülke değişimle, 
istikrarla bereketleniyor. Yıllar yılı ihmal 
edilen ihtiyaçlar artık çözüme kavuştu-
ruluyor, şehirlerimizin sadece bugününe 
değil, yarınlarına da yatırım yapılıyor. 

Görüyorsunuz bütün şehirlerimiz çağdaş 
konutlarla, güvenli duble yollarla, en üst 
seviyede donanıma sahip okullarla, yem-
yeşil parklarla, sosyal tesislerle, sağlık te-
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sisleriyle, altyapı yatırımlarıyla donanıyor. 
Türkiye’nin her yanını duble yollarla süsle-
yeceğiz dedik, işte yapıyoruz. Düne kadar 
konut sahibi olmayı aklından geçiremeyen 
insanlarımız bile ev sahibi olacak dedik, 
işte 1094 adet konutumuzun anahtarları-
nı bugün dağıtıyoruz. Sadece burada mı? 
81 vilayetimizde, 276 ilçemizde, tam 630 
şantiyede bu konutlar yükseliyor. Bugüne 
kadar 230 bin rakamını geçtik, hepsinin 
burada olduğu gibi sosyal donatısı, yeşil 
alanı, alışveriş merkezi, okulu, camisi mev-
cut durumda… 110 Belediye ile 70 bin ko-
nutluk gecekondu dönüşüm protokollerini 
imzaladık, 62 bölgede 19. 653 konutluk 
uygulamayı da hemen başlattık. 

Bunları neden yapıyoruz, bu millet bun-
lara fazlasıyla layık da onun için… Bizim 
insanımız neden bütün bu imkanlardan 
mahrum kalsın? Neden bizim şehirleri-
mizde sağlam, dayanıklı, her türlü konfora 
sahip, insani ihtiyaçları tam olarak karşıla-
yabilen ve düzenli kentleşmeye katkı sağ-
layan konut projeleri hayata geçirilmesin. 
Bu başkaları için inanılması zor bir şeydir, 
ama biz bu millete, bu ülkenin büyük 
potansiyeline inanıyoruz. Bu sinerjiyle 
görüyorsunuz bütün hedefler tek tek ger-
çeğe dönüşüyor. Yine size söz verdiğimiz 
gibi Türkiye’de yolu ve suyu olmayan köy 
bırakmayacağız. Bu ülkenin hangi karanlık 
girdaplardan bu noktaya geldiğini sizler 
zaten yaşadınız, biliyorsunuz. 

Türkiye her alanda çok büyük, çok önemli 
bir değişim yaşamıştır, yaşamaktadır. Bizi 
bekleyen gelecek çok daha güzel, çok daha 
aydınlık olacaktır, bundan kimsenin şüp-

hesi olmasın. Ben çocuklarımıza devraldı-
ğımızdan çok daha ileride, çok daha güçlü 
bir Türkiye bırakacağımızdan eminim, bu-
nun gönül rahatlığını yaşıyorum. Ancak, 
sahip olduklarımızın kıymetini bilmek, 
kazanımlarımızı iyi koruyarak kalıcı hale 
getirmek şartıyla… O zaman Türkiye’nin 
bütün şehirleri ışıl ışıl parlayacaktır. Türki-
ye ışıl ışıl parlayacaktır. 

Bakınız Nevşehir’in geleceğini nasıl adım 
adım inşa ediyoruz. Karayolları kompleksi-
ni yaptık, Avanos ve Gülşehir köprülü kav-
şaklarını yaptık, Tuzköy Afet Konutları’nı 
yaptık, Kapadokya Kültür Sanat Merkezini 
de yaptık, Şehitlik Parkı’nı, Bilgisayar 
Eğitim Merkezi’ni de yaptık. Doğalgaz da 
adım adım geliyor, bu yıl itibariyle Nevşe-
hir de doğalgazlı iller zincirine katılacak. 
Bize inanın, bize güvenin, Nevşehir için, 
Türkiye için, milletimiz için her şey daha 
güzel olacak. Allah bu milletin yolunu açık 
etsin. Bu duygularla sözlerime son veriyor, 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyo-
rum.
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Sayın Cumhurbaşkanı, değerli konuklar… 
Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

30 Haziran 2005 tarihinde Sayın Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ile temelini attığımız 
büyükelçiliğimizin yeni binasının bugün 
yine birlikte açılışını yapıyoruz. Burası, 18 
dönüm arazi üzerine kurulu 7. 900 metre-
kare kapalı alana sahip ve bu vasfıyla dün-
yadaki en büyük büyükelçiliklerimizden 

birisi olma özelliğini taşıyor. Bu, ikili iliş-
kilerimizin kaydettiği gelişmenin de güzel 
bir göstergesidir. 

Bildiğiniz gibi, Azerbaycan’ın bağımsız-
lığını ilk tanıyan ülkeyiz. Türkiye Cum-
huriyeti’nin kardeş topraklarda bayrağını 
dalgalandıracağı bu yeni bina, aslında, 
dost ve kardeş Azerbaycan’ın ilelebet arzu 
ettiği toprak bütünlüğü içinde bağımsız ya-

Türkiye Büyükelçiliği Yeni 
Binası Açılış Töreni

Azerbaycan | 09 Mart 2007
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şayacağına inancımızın yeni bir ifadesidir. 
Ayrıca, Azerbaycan’ın ekonomik ve siyasi 
bakımdan gelişmesine ve demokratik ülke-
ler ailesinde hak ettiği yeri almak yolunda 
attığı adımlara duyduğumuz güvenin de 
yeni bir işaretidir. Ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesinde şüphesiz büyü-
kelçiliklerimizin önemli görev ve sorumlu-
lukları bulunmaktadır. Bu görev ve sorum-
lulukların yerine getirilmesinde hizmette 
kalite vazgeçilmez unsurdur. Günümüzün 
şartlarına uygun, modern bir binanın hiz-
mete girmesi bu açıdan son derece önemli 
ve memnuniyet vericidir. 

Değerli konuklar… 

Bir milletin iki ayrı devleti olarak ortak 
paydalarımızın geliştirilmesi için karşılıklı 
kültürel faaliyetlerin de önemi büyüktür. 
Musikinin ve güzel sanatların bu bilincin 
gelişmesindeki katkıları unutulmamalıdır. 
Tahsis edildiği esnada arazi üzerinde mev-
cut bulunan açık hava tiyatrosunun çeşitli 
etkinlikler için restore edilerek kullanıma 
hazır hale getirilmiş olmasını da bu açıdan 
yararlı bir hizmet olarak görüyorum. Yeni 
büyükelçilik binasının daha nice kutlama-
lara ve bayramlara vesile olacağı inancıyla 
kardeş Azerbaycan’a mutlu ve müreffeh bir 
gelecek diliyor, sizleri bir kez daha sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli hemşerilerim, sevgili İstanbul-
lular… Sizleri, en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Öncelikle bugün, İstanbul 
için, turizmimiz için çok önemli iki ote-
lin açılışı vesilesiyle aranızda olmaktan 
büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. İstanbul’a bine yakın yeni 
yatak kazandıran bu tesisler, barındırdık-
ları her türlü konforla İstanbul’a gelen 
yerli-yabancı misafirlerimize ev sahipliği 

edecek çağdaş tesislerdir. Bu güzel otelleri 
ülkemize kazandıran girişimcilerimize 
huzurlarınızda teşekkür ediyor, kendileri 
için, İstanbul için, turizmimiz için hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 

Hep söylüyorum, İstanbul Türkiye’nin 
özüdür, aynasıdır. İstanbul’da yapılan bir 
işin, harcanan emeğin, üretilen değerin 
tüm ülkemizde bir yansıması muhakkak 

İbis ve Nov Otelleri Açılış 
Töreni

İstanbul | 11 Mart 2007
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vardır. İstanbul’da yatırım artıyorsa, istih-
dam artıyorsa, Türkiye’de de artıyordur. 
İşte bu nedenle, bugün açılışını yapacağı-
mız otelleri, sadece İstanbul için değil, Tür-
kiye için açıyoruz. Bu da bizim için ayrı bir 
sevinç, ayrı bir heyecan vesilesidir. 

Bakınız Türkiye, hükümetimizle birlikte, 
kayıp yıllarını telafi etmeye, kendisine 
yakışır adımları atmaya, medeniyet yolun-
da ilerlemeye devam ediyor. 1993-2002 
döneminde, yılda ortalama sadece yüzde 
2. 6 oranında büyüyen ekonomimiz, hükü-
metimiz döneminde yılda ortalama yüzde 
7. 8 oranında büyümüştür, büyümeye de 
devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden 
itibaren özel sektörümüzle güç birliği ya-
parak ülkemizde bir yatırım hamlesi baş-
lattık. Evvela devleti, yatırımcılara köstek 
olmaktan çıkarıp, destek olma noktasına 
taşımak için adımlar attık. Yatırımcıları-
mıza her türlü kolaylığı sağladık, teşvik 
yasalarıyla, vergi indirimleriyle, bürokra-
tik engellerin kaldırılmasıyla, ülkemizde 
yatırımı cazip hale getirdik. Ülkemizde ya-
tırım yapmak artık büyük risk üstlenmek 
anlamına gelmiyor. Artık Türkiye’ye yatı-
rım yapmak kazanmak anlamına geliyor, 
büyümek, yükselmek anlamına geliyor. 
Türkiye artık bir fırsatlar ülkesi, yatırım-
cılar için dünyanın en cazip ülkelerinden 
biri… Neden? Çünkü ekonomide güven ve 
istikrar var, değişim noktasında ise milleti-
mizin kararı, iradesi var. 

Son dört küsur yıllık huzur ve istikrar dö-
neminin, millet beklentilerine odaklanmış 
disiplinli yönetim anlayışının sonuçları 

bugün artık bütün parlaklığıyla ortadadır. 
Bu zaman zarfında enflasyon ve faiz oran-
ları ciddi derecede azalmış, merkez ban-
kamızın rezervleri büyük oranda artmış, 
paramız itibar kazanmış, ekonomimizin 
gelecek perspektifi büyümüştür. Artık ya-
tırımcılarımız, iş adamlarımız, koalisyon-
ların ne zaman bozulacağının, krizlerin ne-
reden patlayacağının, faizlerin ne zaman 
fırlayacağının endişesini taşımıyor. Bunun 
yerine kafası rahatlamış bir vaziyette viz-
yon geliştiriyor, strateji geliştiriyor, proje 
geliştiriyor. İşte bu nedenle, Türkiye’de bir 
yatırım patlaması yaşanıyor. Türkiye’nin 
her yerinde hemen her gün fabrikalar, 
organize sanayi bölgeleri, alışveriş merkez-
leri, okullar, hastaneler, yollar, birbirinden 
güzel konutlar, bugün burada olduğu gibi 
birbirinden güzel oteller açılıyor. Biz her 
açılışa yetişemediğimizden çareyi toplu 
açılışlar yapmakta bulduk. 

Bu ülke görev süresini bu şehirlere çivi 
bile çakmadan tamamlayan çok hükümet-
ler gördü, bunları maalesef hep beraber 
yaşadık. Hükümetin enerjisi, dinamizmi, 
kararlılığı, ama en önemlisi ülkesine, mille-
tine hizmet aşkı elbette çok önemli… Ama 
o hükümete inanan, Türkiye’ye inanan, 
bu inançla yatırım yapan, hızla büyüyen, 
hızla hedeflerini büyüten özel sektörümü-
zün, ülkesine sevdalı yatırımcılarımızın 
Türkiye’nin bu hızlı değişimindeki katkısı 
da çok büyüktür. Bu millet kendi gelece-
ğine sahip çıkıyor, biz hükümet olarak bu 
yüce milletin, yüksek idealin hizmetkarı, 
bu ileri hedeflerin takipçisiyiz sadece. 
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Sevgili İstanbullular… 

Biz bu ülkeyi ilgilendiren her meseleye bir 
bütünün parçası olarak bakan, hiçbir alanı 
diğerinden ayırmayan, ufku geniş bir me-
deniyet anlayışının sahipleriyiz. Bu anla-
yışın özü insana hizmettir. İşte bu nedenle 
biz ekonomiyi ne kadar önemsiyorsak, eği-
timi de o kadar önemsiyoruz. Sağlığı, sos-
yal politikaları, adaleti, kalkınmayı, tarımı, 
turizmi hep birbirlerine bağlı, birbirinden 
etkilenen, birbirini yükselten alanlar ola-
rak görüyoruz. Bakınız İstanbul’da son 
yıllarda çok güzel, dünya standartlarında 
oteller açılıyor, bugün bu zincire iki önemli 
halka daha ekliyoruz. 

Ekonomimizdeki büyümeye, ülkemiz-
deki huzur ve istikrar ortamına paralel 
olarak turizm pastamız da büyüyor. Sa-
dece İstanbul’da değil birçok bölgemizde, 
şehrimizde turizm alanında önemli bir 
hareketlilik, canlılık yaşanıyor. Biz baş-
tan beri turizmin ekonomik getirilerini 
ülkemizin farklı bölgelerine de taşıyacak 
bir anlayış geliştirmenin gayreti içinde 
olduk. Turizm politikamızı oluştururken, 
tek yönlü bir turizm anlayışına saplanıp 
kalmaktan özellikle imtina ettik. Turizmi 
sahil-deniz-güneş formülüne hapsetme-
yecek bir vizyon ortaya koymaya çalıştık. 
Kültür turizmini, sağlık turizmini, spor 
turizmini, inanç turizmini de içine alan ge-
niş kapsamlı bir turizm politikası oluştur-
duk. İşte onun içindir ki, bugün Antalya, 
İstanbul gibi illerimiz, sürekli uluslararası 
kongrelere ev sahipliği yapıyorlar. Türkiye 
bu alanda yükselen değer konumundadır, 
yakın zamanda kongre turizmi konusun-

da en önemli adreslerden biri olacağımız 
kuvvetle muhtemeldir, bunun işaretlerini 
görüyoruz. 

Sevgili İstanbullular… 

Yurtiçinde ve yurtdışında kültürel faaliyet-
lere ve özellikle Türkiye’nin tanıtımına hız 
kazandırdık. İstanbul’daki tarihi mirasın 
korunması ve tanıtımı yönünde özel proje-
lere imza attık. Eserlerimizin restorasyonu, 
korunması, tanıtımı gibi konularda önem-
li, ses getiren adımlar attık. Sağolsunlar 
turizmcilerimiz de bu konuda gayretlerini 
eksik etmediler, bunu bizim olduğu kadar 
kendilerinin de sorumluluğu olarak gör-
düler. Bu sinerjiyle İstanbul, 2010 yılında 
Avrupa’nın Kültür Başkenti olma hakkını 
kazanmıştır. Yine bu güç birliğiyle, iş bir-
liğiyle Türkiye’nin turizm gelirleri 4 yıllık 
süre içinde kat kat artmıştır.  2001 yılında 
Türkiye’nin toplam turizm geliri yalnızca 8 
milyar 90 milyon Dolar seviyesinde iken, 
2005 yılında turizm gelirimiz 18 milyar 
154 milyon Dolar seviyesine yükselmiştir. 
Memnuniyetle ifade edebilirim ki, ülke-
mize gelen turist sayısında Ocak-Şubat 
ayında ortalama yüzde 16 artış kaydedildi. 
2007 rezerasyonları ise 2005 ve 2006’nın 
üzerinde gerçekleşti. Dünya Turizm Örgü-
tü, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yıllık yüz-
de 10. 2’lik büyüme oranı ile ülkemizin en 
çok talep gören turizm merkezi olacağını 
öngörüyor. 

Bakınız, önümüzdeki döneme dair hedef-
lerimizi de şimdiden belirledik, buradan 
bir kere daha ilan edeyim. Türkiye’yi zi-
yaret edecek turist sayısı kademe kademe 
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artacak ve 2013 yılında 38 milyon kişi 
sayısına ulaşacak. Turizm gelirinde ise 36 
milyar Dolar seviyesini yakalamayı hedef-
liyoruz. Şu anda, 750 bin nitelikli yatağa 
sahibiz. 2012 yılında inşallah bu rakam 
900 bin olacak. Bu ne demektir biliyor 
musunuz? 100 bin kişiye doğrudan istih-
dam demektir. 100 bin ailemizin geçimini 
temin etmesi demektir, aile olarak düşü-
nürsek yarım milyona yakın insanımızın 
karnının doyması demektir. Turizmimizi, 
mevcut yapımıza ilave olarak sağlık ve ter-
mal turizmi, kış turizmi, golf turizmi, yayla 
turizmi, kongre ve fuar turizmi ile çeşitlen-
dirileceğiz. Bu hedeflere adım adım ulaşa-
cağız, daha önceki hedeflerimize ulaştığı-
mız gibi ulaşacağız, bugünkü açılışlarımız 
da bu geleceğin işaretleridir. Bu umutla, bu 
heyecanla sözlerime son verirken, açılışını 
yaptığımız otellerimizin İstanbulumuza 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Antalyalılar, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Bugün burada Antalya’mıza çok değerli 
katkıları olacak çok önemli bir tesisimizin 
açılış töreni için bir araya gelmiş bulunu-
yoruz. 2005 yılında yapımına başlanan ve 
kısa bir zamanda bitirilen Lara Biyolojik 
Atıksu Arıtma Tesisi’ni bugün hizmete açı-

yoruz. Antalya şehrimiz, ülkemizin adeta 
vitrini, dünyaya açılan penceresi… Yılda 7 
milyon turisti ağırlayan ve daha fazlasına 
da potansiyeli olan önemli bir şehrimiz… 
Dünya üzerinde yeşil ile ve mavinin, tarih 
ile tabiatın, kültür ile coğrafyanın en güzel 
buluşma noktalarından biri… 

Biz Antalya’yı ülkemizin bir misafir odası 
gibi düşünüyoruz. Bu yüzden Antalya’nın 

Lara Atıksu İleri Biyolojik 
Arıtma Tesisi Açılış Töreni

Antalya | 22 Mart 2007
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güler yüzlü, aydınlık, sağlıklı ve temiz 
olması son derece önemli… İstiyoruz ki 
Antalya’nın bütün sahillerinde, bütün 
tesislerinde istisnasız mavi bayraklar dal-
galansın. Bunu, sadece turizmin bir ihti-
yacı, bir gereği olarak değil, ecdadımızın 
kurduğu ve asırlara yaydığı o muazzam su 
medeniyetinin Antalya’dan bütün dünya-
ya bir model olarak, bir örnek olarak, bir 
güzellik olarak yansıması için de istiyoruz. 
Bu çevresel felaketler çağında tabiatla 
barışık, doğal hayatı koruyan, yaratılana 
Yaradan’dan ötürü sevgili, saygılı olan 
bir medeniyet mirasının elbette dünyaya 
söyleyeceği çok söz var, vereceği çok ilham 
var. İstiyoruz ki başta Antalya olmak üzere 
bütün şehirlerimiz kökü asırlar öncesine 
uzanan bu medeniyet tasavvurunun meşa-
lesiyle bugünün dünyasını aydınlatsın. 

Sevgili Antalyalılar… 

Bir ülkenin şehirlerinin mamur hale 
gelmesi için o ülkenin doğru bir rotada 
ilerliyor, çok iyi bir şekilde yönetiliyor ol-
ması lazım… Sizler de şahitsiniz, son dört 
yılı aşkın zaman içinde Türkiye büyük 
bir dinamizm ve değişim süreci yaşıyor. 
Türkiye’nin yüzde 9 küçüldüğü yıllardan, 
her yıl istikrarlı bir şekilde ve kayda değer 
ölçüde büyüdüğü bir döneme geçilmiştir. 
Bizden önceki son on yıllık büyüme orta-
laması sadece yüze 2. 6 iken, bizim iktida-
rımız döneminde, geçen yıl itibariyle, bu 
rakam ortalama yüzde 7. 8 olmuştur. Kişi 
başına düşen gelirimiz 2 bin 598 Dolardan 
5 bin 318 Dolara çıkmıştır. Bunlar kendi 
kendine olacak şeyler değil, bu büyük atılı-

mın altında devlet-millet bütünleşmesinin 
imzası vardır. 

Hükümet olarak Türkiye’nin potansiye-
lini harekete geçirmiş olmanın, bir devi 
uyandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Alınan mesafe gerçekten önemlidir. 35 yıl 
sonra ilk kez, 2005 yılı sonunda, yıllık enf-
lasyon tek haneli oranda gerçekleşmiştir. 
İhracatımız 4 yılda 36 milyar Dolardan 85 
milyar Dolara çıkmıştır. 2013 yılı için kişi 
başına düşen milli gelirimizi 10 bin Dola-
ra, ihracatımızı ise 210 bin Dolara çıkarma-
yı hedefliyoruz. Türkiye’nin son dört yılına 
bakarsanız bunların son derece gerçekçi 
hedefler olduğunu rahatlıkla görebilirsi-
niz. Biz meydanlarda popülizm yapanlar-
dan, hayal tacirliği yapanlardan değiliz. Biz 
bugüne kadar sizlere tutamayacağımız tek 
bir söz vermedik, verdiğimiz sözleri de tek 
tek yerine getirdik. Biz Türkiye’ye yıllarını 
kaybedenlerden değiliz, onlara hiç benze-
miyoruz, benzemeyeceğiz. Biz yapacağız 
dediğimiz ne varsa görüyorsunuz size vaat 
ettiğimiz zamanda, hatta bazen daha da 
önce yapıyor, hizmetinize sunuyoruz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bakınız paramızdan 6 sıfır atacağız dedik, 
attık. Enflasyonu düşüreceğiz dedik, dü-
şürdük. İhracatı artıracağız dedik, rakam-
lar ortada… Dikkat ettiyseniz biz bunları 
söylerken hep daha önceden tarih ve ra-
kam hedefleri koyarak söyledik, kendimizi 
kendi sözlerimizle bağlayarak söyledik. 
Bu hedeflediğimiz rakamları ya tam isabet 
kaydederek ya da aşarak gerçekleştirdik. 
Bugün hızla büyüyen, hızla kalkınan ve 
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kronikleşmiş sorunlarını teker teker çözen 
dinamik bir Türkiye var. Bugün gelecekle 
ilgili hedeflerini sürekli büyüten, gelece-
ğe umutla bakan bir Türkiye var. Hem de 
kalkınırken hayatı öldürmemeye, insani 
hassasiyetlerini kaybetmemeye de dikkat 
eden bir Türkiye var. 

Biz kalkınma stratejimizi oluştururken 
maddi neticelere odaklanmıyoruz. Sana-
yileşelim kalkınalım derken, çevre fela-
ketlerine sebep olmamaya da büyük bir 
hassasiyet gösteriyoruz. Bizim kalkınma 
anlayışımızın ardında bir medeniyet tasav-
vuru var demiştik. Evet bizim inancımıza 
göre hayat ağını insan örmemiştir, o sa-
dece bir ilmiktir onun içinde. İştahı adeta 
dünyayı yiyip bitiren ve geride sadece bir 
çöl bırakan anlayışın dünyayı sürüklediği 
küresel felaketi hepimiz görüyoruz. Sade-
ce görmüyoruz, maalesef yaşıyoruz da… 
Çünkü tüm insanlık, tüm mahlukat aynı 
nefesi paylaşıyoruz. Bizim inancımıza göre 
dünya sürekli fethetmeye, yenmeye çalış-
tığımız bir düşman değildir. Çevreye zarar 
vermek en başta onun yaratıcısına karşı 
bir saygısızlıktır. 

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki çevreye ne olur-
sa, er geç bize de o olur. Doğal kaynakları-
mız gün geçtikçe azalıyor. Eğer planlı ve 
programlı bir şekilde onların geri dönü-
şümünü sağlayamazsak kendi sonumuzu 
hazırlamış oluruz. Elimizdeki kaynakları 
da en iyi, en verimli şekilde kullanmak du-
rumundayız. 

Değerli vatandaşlarım… 

Hükümet olarak Türkiye’nin doğal kaynak-
larını korumanın ne büyük bir sorumluluk 
gerektirdiğini biliyoruz. Yaptığımız yatı-
rımlara bakarsanız bu bilincin, bu anlayı-
şın, bu duyarlılığın izlerini görürsünüz. 
Bugün burada açılışını yaptığımız tesis 
bunun güzel bir örneğidir. Tesis yapılırken 
Antalya’nın Doğu bölgesinin 2040 yılı he-
def nüfusu olan 1 milyon kişinin ihtiyaç-
ları baz alınmıştır. Ayrıca havalandırma 
havuzu üzerindeki 11 bin 500 metrekare 
alan spor kompleksi olarak yapılandırıl-
mıştır. Böylece Lara Biyolojik Atıksu Arıt-
ma Tesisi ile bir ilk gerçekleştirilmiştir. Bir 
yandan çevreye zararlı atıklar yüzde 100 
arıtılarak faydalanılabilir hale getirilirken, 
diğer yandan aynı alanda insanların spor 
yapabildiği bir kompleks oluşturulmuştur. 
İşte bizim farkımız budur, çevreye ve doğal 
hayata yaklaşımımız budur, hassasiyeti-
miz budur. 

Ülkemizin bu güzide köşesini imar etmek, 
güzelliklerine güzellikler katmak, doğasını 
korumak için bundan sonra da yatırımla-
rımızı Büyükşehir Belediyemizle birlikte 
yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki, birbiri-
mize inanmaya, birbirimize güvenmeye, el 
el gönül gönüle hareket etmeye devam ede-
lim. Bu duygularla sözlerime son verirken, 
Lara Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
Antalya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, yapımında emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum.
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Değerli katılımcılar… Hepinizi sevgiyle, 
muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime baş-
larken ülkemizin büyük sanayicilerinden, 
hayırseverliğini ismiyle bütünleştirmeyi 
başarmış olan iş adamımız Kadir Has 
beyefendiye Allah’tan rahmet diliyorum. 
İş dünyamızın, ülkemizin başı sağ olsun. 
Türkiye, örnek bir iş adamını kaybetmiştir 
ama ülkemize kazandırdığı eserler onun 

adını daima rahmetle anmamıza vesile 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlar…

MÜSİAD’ın bu yeni hizmet binasının, sa-
nayicilerimiz, iş adamlarımız, iş dünyamız 
için hayırlı olmasını diliyorum. Açıkçası, 
sanayici ve iş adamları kuruluşlarımızın, 

MÜSİAD Genel Merkez 
Binasının Açılış Töreni

İstanbul | 24 Mart 2007
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kurumsal yapılarını güçlendiriyor olmala-
rı bizleri de memnun ediyor. 

Türkiye’de her alanda kaydedilen iyileşme 
ve gelişme, sivil toplum örgütlerimizin de 
artık geleceğe daha güvenle bakabilme-
lerini, daha rahat ve huzurlu bir ortamda 
işlevlerini yerine getirebilmelerini sağlı-
yor. Toplumsal kesimlerin örgütlenmesi 
ve güçlerini birleştirmesi Türkiye’nin di-
namizmini temsil ediyor. Yıllarca toplum-
sal kesimlerin güç birliğine, sivil toplum 
mekanizmalarına, hatta üretime, yatırıma, 
sermaye birikimine şaşı bakan yönetimler 
ülkemizi idare etti. Geçmişte bu türden 
birlikteliklerden, örgütlenmelerden korku 
duyanların olduğunu ve engelleme içinde 
olduklarını hepimiz biliyoruz. Biz, tam 
tersine, sivil toplum örgütlerimizin güçlen-
mesini, yaygınlaşmasını, çeşitlenmesini, 
bütün toplumsal kesimleri temsil etmeleri-
ni ülkemiz adına son derece sevindirici bir 
gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Sivil toplumun güçlü olmadığı, sivil top-
lum ile devlet yönetimi arasındaki diyalo-
gun eksik olduğu bir ortamda demokrasi-
nin de, insan haklarının da, ekonominin de 
gelişme ve ilerleme şansı yoktur. Biz, tüm 
bu örgütleri aynamız olarak görüyoruz. 
Sizlerin yaptığı eleştiriler, öneriler, katkı-
lar, bizim de politikalarımızı gerektiğinde 
gözden geçirmemizi, iyileştirmemizi, ek-
siklerini gidermemizi, daha katılımcı bir 
şekilde oluşturmamızı sağlıyor. Bu neden-
ledir ki, özgür bir ortamda, korkmadan, 
çekinmeden eleştirilerin dile getirilmesi, 
katkıların ilk elden hükümete iletilmesi, 
Türkiye’nin başarısı için elzemdir, hatta 

hayati rol oynamaktadır. İktidar olduğu-
muz günden bu yana bu yaklaşımımızı 
açıkça ortaya koyduk. İş aleminin, üretici 
kesimlerin, tüccarın, esnafın bütün top-
lantılarına katılmaya, sevinçlerini paylaş-
maya büyük özen gösterdik. Hiçbir sivil 
toplum örgütüne karşı önyargılı olmadık 
ve hepsinin gücünü toplumun ortak gücü 
olarak gördük. Demokrasi anlayışımız, 
yönetim anlayışımız, sivil siyaset anlayışı-
mız toplumdan, toplumun taleplerinden 
bağımsız bir anlayış değildir, olamaz. Bi-
zim felsefemiz devletin gücünü toplumdan 
alması, toplumun yönetime katılmasının 
sağlanmasıdır. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, demokrasi, sadece çok partili sis-
temle oluşturulabilecek bir düzen değildir. 
Sivil örgütler olacak, toplumun bilgi kanal-
larını temsil eden özgür bir medya olacak 
ve bunlar hür bir ortamda faaliyetlerini 
sürdürebilecekler. Biz yıllardır çok partili 
sistemde ilerliyoruz, ancak sistemi işlete-
cek diğer mekanizmalara karşı önyargılar 
kırılmadığı için, hür bir ifade ortamı ge-
lişmediği için, uzun yıllar demokrasimizi 
de geliştiremedik. Medyada tek ses, sivil 
toplum örgütlerinde tek ses, üniversiteler-
de, diğer kurum ve kuruluşlarda tek ses 
Türkiye’yi sadece yapay gündemlere mah-
kum etti. Bu tek seslilik ise milletimizin 
iradesi yönünde gerçekleşmedi. Çoğulcu 
ve katılımcı bir demokrasinin gelişmesi 
için toplumun bütün katmanlarının aşağı-
dan yukarıya temsil edilmesi, seslerini du-
yurması şarttır. Bizim yönetim anlayışımız 
toplumsal merkeze yaslandığı içindir ki, 



301

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-2

bugün çok şükür, her alanda hem çeşitlilik 
artıyor, hem de ifade özgürlüğüne yönelik 
kısıtlamalar tek tek kaldırılıyor. Sivil top-
lum örgütlerimizin çeşitliliği, gücü artar-
ken, aynı zamanda, temsil ettikleri geniş 
kitlelerin taleplerini, arzularını, isteklerini 
çok daha güçlü şekilde seslendirebiliyor-
lar. 

Değerli katılımcılar…

Saygıdeğer iş adamlarımız, sanayicile-
rimiz, kuşkusuz, MÜSİAD olsun, diğer 
işveren kuruluşlarımız olsun, işçi kuru-
luşlarımız olsun, temsil ettikleri kitlenin 
hakları için mücadele veriyorlar. Biz de 
Türkiye’nin imkanları dahilinde bu ta-
lepleri, bu hakları, karşılamanın mücade-
lesi içindeyiz. Allah’a şükürler olsun ki, 
Türkiye’nin imkanları ve kaynakları son 
dört yılda her alanda, her sektörde en az 
ikiye katlanmıştır. Bir iş adamının, bir 
sanayicinin, girişimcinin, dünyanın nere-
sinde olursa olsun, nasıl bir iş ortamı, nasıl 
bir ekonomik ve siyasi ortam arzu ettiğini; 
nasıl bir ortamda kendisi ve ülkesi için 
daha verimli olacağını çok iyi biliyoruz. İs-
tikrarlı bir ortam, güvenli bir ortam bunun 
için ilk şarttır ve Türkiye bizim iktidarımız 
bunu başarmıştır. 

Bugün artık belirsizlikler çok büyük oran-
da netleşmiştir. Türkiye’nin istikameti 
bellidir, varacağı menzil bellidir. 2013 yılı 
hedefimiz milli gelirimizi kişi başına 10 
bin dolara çıkarmaktır. Biz artık önümüze 
hedefler koyuyoruz ve bu hedefleri tuttur-
mak için de ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. 
Enf lasyonla mücadelede kaydettiğimiz 

mesafe ortada. Faizlerde, borç gerçekleştir-
melerinde elde ettiğimiz ilerlemeyi zaten 
biliyorsunuz. İhracatta, özelleştirme gelir-
lerinde, yatırım ortamının iyileştirilmesin-
de Türkiye’nin hangi seviyeleri yakaladığı-
nı biliyorsunuz. 

Bakınız, 2006 yılında doğrudan ulusla-
rarası yatırım miktarı 19,8 milyar dolara 
ulaştı. Sadece Ocak ayında 6,1 milyar dolar 
yatırım çekti Türkiye. Bunun ifade ettiği 
en önemli nokta şudur: Türkiye, sadece 
kendi iş adamları, kendi sanayicileri, kendi 
girişimcileri için değil, uluslararası yatı-
rımcılar için de bir istikrar ve güven ülkesi 
haline dönüşmüştür. Makro göstergelerin 
yanı sıra yapısal reformlarda da Türkiye 
önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Fi-
nansal sistemdeki reformlarımız, sosyal 
güvenlik sistemine ilişkin reformlarımız, 
bankacılık sisteminde, vergi sistemindeki 
düzenlemelerimiz, yatırımı ve yatırımcıyı 
teşvik eder nitelikte olmuştur. Bunlar hız 
kesmeden devam edecektir. 

Yatırımın, üretimin, özellikle de istihda-
mın önündeki her engel, zamanı geldikçe 
kaldırılacak, sorunlar tek tek çözüm yo-
luna konulacaktır. Ancak burada ben bir 
kez daha işadamlarımıza, hem asli sorum-
lulukları, hem de sosyal sorumlulukları 
bağlamında çağrıda bulunmak istiyorum. 
Hükümetimizin, milletimizle birlikte, 
sizlerle birlikte, her alanda ve özellikle de 
ekonomide elde ettiği başarının muha-
faza edilmesi, kazanımların korunması, 
daha da ileriye taşınması hepimizin ortak 
sorumluluğudur. Demokratik istikrar ve 
güveni sadece korumakla sorumlu deği-
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liz, onu geliştirmekle de sorumluyuz. Zira 
bugünkü kazanımlarımızı büyük ölçüde 
demokratik istikrar zeminine borçluyuz. 
Bu nedenle istikrar ve güveni bozmaya yö-
nelik her türlü olumsuz çabanın karşılığını 
istikrarsızlığın faturasıyla karşılaşmak 
istemeyen kesimler vermelidir, verecektir. 

Bakın, Türkiye’nin geçmişte Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerinde, genel seçimlerde, ya 
da yerel seçimlerde nasıl tecrübelerden 
geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Başta eko-
nomik dengeler olmak üzere dengelerin 
nasıl sarsıldığını, tamiri mümkün olmayan 
tahribatlar açıldığını, ülkemizin sinirleri 
gerilerek istikrar ve güvenin nasıl zedelen-
diğini biliyoruz. Ama 2004 Yerel seçimle-
rinde çok şükür Türkiye bu kabusu bir kez 
daha yaşamadı. Ekonomik göstergelerde 
hiçbir sapma olmadı, hedefler tutturuldu. 
Bu kararlılığımızı, bu yıl yapılacak seçim-
lerde de ortaya koyuyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı seçiminin de, genel 
seçimin de, takviminde ve tamamen ana-
yasal kurallar dahilinde gerçekleşeceğini 
bildirdik, hedeflerimizi bunlardan bağım-
sız olarak ortaya koyduk ve bu hedeflerden 
sapmama kararlılığı içinde olduk. Nitekim 
ekonomik çevreler de bu samimiyetimizi 
ve kararlılığımızı gördüler ve istikrar ve 
güvene dair hiçbir şüpheye prim verme-
diler. Ancak bakıyorsunuz, bundan ciddi 
şekilde rahatsız olanlar var. Türkiye’nin 
normalleşmesini, demokratik mekanizma-
ların işleyişini kendi çıkarlarının aleyhine 
görenler, seçimleri bir gerginlik ortamına, 
bir sinir harbine çevirmek istiyorlar. Ha-
yır, buna izin vermeyeceğiz. Milletimiz de 

buna izin vermeyecek. Zira biz, bir kavga-
nın tarafı değiliz, biz Türkiye’nin kazanım-
larının, demokrasinin, hukukun, adaletin, 
milletin tarafıyız. 

Türkiye’nin huzurundan, istikrar ve güven 
ortamından adeta rahatsız olup, Türkiye’yi 
bir gerilimin ortasına çekmek isteyenler 
beyhude bir çaba içindedir. Bir kez daha 
altını çiziyorum, biz bu gerilim davetine 
icabet etmeyecek, gerilimin asla tarafı 
olmayacağız. Ancak iş adamlarımız da, 
yatırımcılarımız da, işçimiz de, esnafımız 
da, çiftçimiz de bunu, bu oynanan oyunu, 
bu art niyeti görmeli ve bu zihniyeti çok iyi 
tanımalıdır. 

Konuşmamın başında, sivil örgütlerin, 
medyanın eleştiri ve katkısının politika-
larımızın oluşmasında son derece önemli 
yer tuttuğunu söylemiştim. Keşke, siyasi 
muhalefet de toplumsal kesimlerle aynı 
düzeyde olsaydı. Keşke, siyasi muhalefet 
de yıkıcı, tahrip edici bir muhalefet dili 
seçmek yerine Türkiye’nin sevincine ortak 
olabilseydi. Varsa, yanlışlarımız düşünce-
lerini söylesinler, önerilerini getirsinler ve 
desinler ki, Türkiye’nin çıkarı orada değil 
buradadır. Keşke Türkiye’de demokratik 
olgunluk siyasetin çıtasını buraya çıkarsay-
dı da Türkiye iktidarımızın sağladığı bu ta-
rihi imkânı çok daha iyi değerlendirseydi. 
Ama hayır. Bir iki tekerleme tutturmuşlar, 
4 buçuk senedir aynı tekerlemeleri döne 
döne, evire çevire söyleyip duruyorlar. Ne 
mutlu ki, Türkiye slogan ile düşünceyi, 
gerçek ile yalanı birbirinden ayıracak bir 
olgunluğa ulaşmıştır. 
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Her şey açık ve demokratik bir toplumda 
halkın gözü önünde cereyan etmektedir. 
Kapalı kapılar ardında artniyetli senaryo-
lar yazan siyasi zihniyetler milletimizin 
bu demokratik olgunluğuna gölge düşü-
remeyecek düzeye inmiştir. Negatif propa-
gandalar, karalama kampanyaları, hukuk 
ve adaleti karanlık odalara hapsetmek is-
teyenler artık müşteri bulamayacak kadar 
güç kaybetmişlerdir. Bu ülke için ürettiği-
niz değerlerden dolayı sizleri, sizler gibi 
diğer sivil toplum örgütlerini bir kez daha 
yürekten tebrik ediyorum. Ve bu düşünce-
lerle sözlerime son verirken, MÜSİAD’ın 
bu yeni binasının bir kez daha hayırlı ol-
masını diliyorum. MÜSİAD’a ve mensubu 
tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. 
Sizlere de teşekkür ediyor, saygılarımı, sev-
gilerimi sunuyorum. 
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Aziz vatandaşlarım, sevgili Mamaklılar… 
Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlı-
yorum. Mamak Belediyemizce yaptırılan 
ve bugün hizmete açtığımız bu değerli 
tesislerin, tüm Mamaklılara hayırlı olma-
sını diliyorum. Mamak’ın çehresinin hızla 
değiştiğini görmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu da bu vesileyle belirtmek isti-
yorum. 

Mamak denildiğinde geçmişte gecekon-
duların, yoksulluğun, çaresizliğin akla 
geldiğini hepimiz hatırlıyoruz. Çok şükür, 
bu manzara hızlı bir şekilde değişiyor. Bu-
gün işini bilen, dürüst, modern şehircilik 
anlayışını benimsemiş, özümsemiş bir 
ekip tarafından büyük bir değişim gerçek-
leştiriliyor. Şunu özellikle vurgulamak is-
tiyorum: AK Parti iktidarıyla, AK Parti’nin 

Mamak Belediyesi Toplu Açılış 
Töreni

Ankara | 27 Mart 2007
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belediyecilik anlayışıyla, Mamaklılar, bu 
şehrin bir parçası olduklarını, vatandaş 
olduklarını, her türlü hizmete layık olduk-
larını görmüşlerdir, anlamışlardır. 

Bakınız, gecekondulaşma gecekonduları 
inşa edenlerin hatası değil, buna zemin 
hazırlayan, buna ortam hazırlayan, buna 
göz yuman geçmiş hükümetlerin, geçmiş 
belediye yönetimlerinin hatasıdır. Yok-
sulluğu bu ülkede kronik hale getirenler, 
çözmeyenler, işsizliği çığ gibi büyütenler, 
Anadolu’nun şehirlerini yaşanmaz hale 
getirenler, büyük şehirlere göçü önle-
yemeyenler, enf lasyonu 35 yıl boyunca 
bu ülkenin başına bela edenler, işte bu 
gecekonduların, bu çarpık kentleşmenin 
sorumlularıdır. Yandaşlarına hazine ara-
zilerini peşkeş çekerek, çarpık ve kaçak 
yapılaşmaya göz yumanlar, bu sorunun en 
önemli sorumlusudurlar. Mamak ilçesine 
bizim dönemimize kadar nasıl bakıldığını, 
bu bölgenin nasıl kenara itildiğini, görmez-
den gelindiğini hepimiz biliyoruz. Ortaya 
varoş diye bir kavram attılar, sanki böylece 
bütün yoksulluğu, bütün çarpıklığı izah et-
miş oldular. Sorunların üzerini örterseniz, 
ötelerseniz, görmezseniz, görmek istemez-
seniz, o zaman çığ gibi büyür ve kangrene 
dönüşür. Çok şükür Mamak’ta bu iş kang-
rene dönüşmeden müdahale ettik ve bu-
rayı yaşanabilir bir ilçeye dönüştürmenin 
mücadelesini veriyoruz. 

Bakın, burada bir noktaya özellikle dikkat 
çekmek istiyorum: Biz, ne kadar güzel 
kentlerde yaşarsak, hayata bakışımız, 
dünyaya bakışımız, geleceğe bakışımız da 
o derece güzel olur. Belediyenin görevi, 

sadece ulaşım hizmetlerini düzenlemek, 
sadece evlere su götürmek, çöp toplamak 
değildir. Belediyenin görevi, aynı zamanda 
şehri, estetik bir yapıya kavuşturmak, so-
kağa çıktığında insanların rahat bir nefes 
alabilmesini sağlamaktır. Çocukların oyun 
oynayabileceği güvenli mekânları tasarla-
maktır. Sosyal tesisler inşa etmektir. Göze 
çirkin gelen her unsuru güzelleştirmektir. 
Şehrin tarihi dokusuna sahip çıkmaktır. 
Belediyenin görevi, şehre bir kimlik ka-
zandırmak, var olan kimliğini geliştirerek 
korumaktır. Bunları göz ardı ederseniz, be-
lediyeciliği bir müteahhitlik olarak telakki 
ederseniz, o şehir bir süre sonra yaşanmaz, 
hatta nefes alınamaz bir hale gelir. Bakın 
bizim şehirlerimiz bu tehditle karşı karşıya 
kalmıştır. Tarihiyle sürekli övünenler, ma-
alesef tarihimizin bize mirası olan şehir-
lerimizi de yağmaladılar, yaşanamaz hale 
getirdiler. Bugün bir çok şehrimiz, çarpık 
yapılaşma, plansız, programsız yapılaşma, 
kötü yönetim neticesinde bin yıllardır sa-
hip olduğu kimliğini kaybetmek zorunda 
kaldı. Bunu inşallah tersine çevireceğiz. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün Mamak Belediyemizin yaptığı 9 
ayrı tesisimizin açılışını yapıyoruz. Bunla-
rın hepsi çok değerli, Mamaklı vatandaş-
larımız için çok önemli hizmetler… Ancak 
özellikle bir tanesi, “Bilgi Evleri” projesi, 
son derece anlamlı, son derece önemli bir 
projedir. 5 ayrı mahallede kurulan Bilgi 
Evlerinde, İngilizce, matematik, Bilgisayar, 
Etüd dersleri verilecek. 5 bin 500 öğren-
cimiz bu evlerden istifade edecek. Yine 
bu evlerimizde ücretsiz internet hizmeti 
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verilecek. Daha da önemlisi, bu evlerimiz 
aynı zamanda birer kütüphane olacak. Ben 
bunu çok önemsiyorum. Kişi başına dü-
şen kahvehane sayısında dünya birincisi 
olan Türkiye, işte ancak bu gibi girişimler 
sayesinde farklı bir kulvara doğru yol ala-
bilecek. İşte ancak bu şekilde, kahvehane 
köşelerinde, internet kafelerde vakitlerini 
heba eden gençlerimiz, daha yararlı istika-
metlere yönelebilecek. 

Ben istiyorum ki, Mamak’taki her bir gen-
cimiz, burada yaşadığı zorlukları, imkan-
sızlıkları hiç unutmasın, eğitime sıkı sıkıya 
sarılsın ve her biri bir meslek sahibi, her 
biri bir üniversite mezunu olsun. İstiyo-
rum ki, tüm Mamaklılar, bu sosyal tesisler-
den azami derecede yararlansın. İstiyorum 
ki, Mamaklı hemşerilerimiz kendi yaşadık-
ları şehri güzelleştirmek, Mamak’ın imajı-
nı değiştirmek için kendileri de mücadele 
versin. Yerel demokrasi de zaten budur. 

Değerli Mamaklılar, değerli kardeşlerim…

Ben, Belediyemizce Mamaklılara kazan-
dırılan bu tesislerin hayırlı olmasını di-
liyorum. Emeği geçenlere şükranlarımı 
iletiyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle 
kucaklıyor, teşekkür ediyorum. 
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Değerli konuklar… Sizleri en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Öncelikle ülkemi-
zin kalkınması yolunda atılan son derece 
önemli adımlardan birinin daha açılışında 
aranızda olmaktan büyük mutluluk duy-
duğumu ifade etmek istiyorum. Casper 
firmasının bu yeni üretim tesislerinin 
ülkemize, milletimize, çalışanlara hayırlı 
olmasını diliyorum. 

40 metrekarelik bir alanda, üniversiteden 
henüz mezun olmuş üç heyecanlı arka-
daşımız tarafından kurulan firma, bugün 
Türkiye genelinde 10 binin üzerinde ki-
şiye iş imkanı sağlamış durumda. Sadece 
bu yönüyle bile baktığımızda, ülkemize 
böylesine değerli bir tesis ve marka kazan-
dırdıkları için Casper yetkililerine, çalışan-
larına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Casper Üretim Tesisleri Açılış 
Töreni

İstanbul | 31 Mart 2007
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Bu bir başarı öyküsüdür ve bütün gençle-
rimiz, bütün müteşebbislerimiz adına yüz 
ağartıcıdır. Casper firmasının büyüme ve 
gelişme öyküsü bize şunu söylüyor: Çağın 
taleplerine göre üretim yapar, proje üretir-
seniz, üretim araçlarınızı yenilerseniz ve 
kaliteden taviz vermezseniz başarı kendili-
ğinden gelir. 

Bildiğiniz gibi, eski üretim araçlarının ye-
nilendiği, iletişim ve bilişim teknolojisinin 
ekonomik hayatı yönlendirdiği bir çağda 
yaşıyoruz. Bu süreci doğru okuyamayan, 
analiz edemeyen, yatırımlarını, üretimini 
bilişim sektöründeki gelişmeleri esas ala-
rak yapmayan şirketler, ülkeler dünyadaki 
ekonomik rekabetle başa çıkamayacaklar-
dır. 

Bakınız, İrlanda, son zamanlara kadar 
Avrupa’da ekonomik göstergeleri en düşük 
seviyede olan bir ülke idi. Tıpkı Türkiye 
gibi yüksek enflasyondan, işsizlikten, yok-
sulluktan muzdarip bir ülke idi. Ancak son 
25 yıl içinde İrlanda çok büyük bir sıçrama 
gerçekleştirdi. 1990 yılında kişi başına 
düşen milli geliri 10 bin Euro iken, 2000 yı-
lında, yani 10 yıl içinde 27 bin Euro’ya yük-
seltti. 10 yıl içinde ihracatını 4 kat artırdı. 
Avrupa’nın en hızlı ve istikrarlı büyüyen 
ülkesi haline geldi. İşsizlikle, yoksullukla 
mücadelede başarı sağladı. Uzunca bir 
süre dünyada en çok uluslararası yatırım 
çeken ülkelerden biriydi. Bütün bunlar 
nasıl oldu? Çünkü İrlanda, bilişim sektö-
rüne planlı, programlı yatırımlar yaptı. 
Bugün Avrupa’da satılan bilgisayarların ve 
dünyadaki yazılımların önemli bir bölümü 
İrlanda’da üretiliyor. Sadece İrlanda değil, 

İsveç’e bakın, Hindistan’a bakın, Çin’e ba-
kın, benzer başarı öykülerini göreceksiniz. 
Bu ülkeler, bilişim sektörünün önemini 
kavramış, bu konuda alt yapı yatırımla-
rına, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermiş, 
eğitimi bu konuda yönlendirmiş, bu tür 
girişimleri teşvik etmiştir. Her şeyden önce 
de, uluslararası yatırımları çekmek konu-
sunda olabildiğince açık olmuşlardır. 

Değerli konuklar… 

On yıllar boyunca Türkiye’yi konuşurken, 
döne döne girişimci nüfustan, genç nüfus-
tan, dinamik nüfustan, stratejik konum-
dan bahsedildi. Bunlar adeta tekerleme 
gibi sürekli dile getirildi. 4 buçuk yıl önce 
bizim devraldığımız Türkiye’nin manza-
rasını hepiniz hatırlıyorsunuz. Enflasyon 
yüksek ve belirsiz. Faizler yüksek. İhracat 
30 milyar dolar seviyesinde takılmış kal-
mış. İnsafsızca ve hesapsız bir şekilde borç-
lanılmış. Yatırım, üretim durma noktasına 
gelmiş. İşsizlik ve yoksulluk çığ gibi büyü-
müş. İstikrar, güven sağlanamamış. Peki 
bizim, Türkiye olarak, atılım gerçekleştir-
miş diğer ülkelerden eksiğimiz ne? Mü-
hendisimiz mi eksik, teknik donanımımız 
mı eksik, eğitimimiz mi yetersiz, teşebbüs 
kabiliyetimiz mi eksik? 

Bütün bunlara baktığınızda, eksiğimiz 
yok, kat kat fazlamız var. Ama bir zihniyet 
sorunumuz, bir özgüven sorunumuz vardı. 
Türkiye işte yıllarca bu zihniyet sorununu 
aşamamıştı. Çok şükür, bu konuda geçti-
ğimiz 4 buçuk yıl içinde önemli mesafeler 
kaydettik. Ama hala Türkiye’yi yerinde say-
dıran bu zihniyetin izleri var. Her yeniliğin 
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karşısına 1940’larda, 1950’lerde kalmış 
birileri dikiliyor. Değişime, dönüşüme di-
reniyor. Kardeşim neden karşısınız? Cevap 
yok. Çünkü işin içinde bir çıkar meselesi 
var. O yenilik Türkiye’ye gelirse, yerleşirse, 
o köhne zihniyetin iktidarı sona erecek de, 
işte ondan karşı çıkıyorlar. Türkiye’ye bu-
güne kadar bir tuğla koymamış, taş üstüne 
taş koymamış, bir çivi çakmamış. Tamam 
da, bari bir şeyleri değiştirmek, yatırım 
yapmak, üretim yapmak isteyenin önünde 
durmayın. Senin dünyan küçük olabilir, se-
nin dünyanın sınırları Ankara’nın doğusu-
na, İstanbul’un batısına geçmeyebilir. Ama 
bu ülkenin yeni nesli, bu ülkenin gençleri, 
artık dünyayı çok yakından izliyor. 

Bakınız şu firma sayesinde tam 10 bin 
kişiye iş imkanı sağlanmış. Bizim böyle 
binlerce firmamızın olması gerekiyordu. 
Olması için de her türle imkana sahiptik. 
Ancak gördüğünüz gibi yok, daha yeni 
yeni Türkiye bu konuda dünyayla rekabet 
etmenin yollarını aramaya başladı. Bu na-
sıl oldu? Enflasyonla mücadelede başarı 
sağladık. Faizleri düşürdük. İhracatımızı 
85 milyar dolar seviyesine çıkardık. Ulus-
lararası doğrudan yatırımları 20 milyar 
Dolar seviyesine çıkardık. İstikrarı, güveni 
tesis ettik. Böylece girişimci kardeşlerimiz, 
yeteneklerini, birikimlerini ortaya çıkara-
bilme fırsatı buldu. 

Biz diyoruz ki, gelin bunları konuşalım, ge-
lin bunları tartışalım. Türkiye’yi bir adım 
daha ileriye nasıl götürebiliriz, buna kafa 
yoralım. Ama yok. Bakıyorsunuz, sürekli 
bir yapay gündem oluşturma çabası, sü-
rekli bir engelleme gayreti, sürekli bir ka-

ralama mücadelesi. Çok şükür milletimiz 
bunlara artık prim vermiyor. Milletimiz 
artık neyin ne olduğunu çok iyi biliyor, 
anlıyor. Kişi başına düşen milli gelirimiz 
5 bin Doları aştı. Milli gelirde 5 yıllık he-
defi dördüncü yılın sonunda yakaladık. 
Elbette yeterli değil. Ancak milletimiz, bu 
seviyelerin çok daha iyilerinin de görüle-
bileceğine yaşanabileceğine, inandı. Bu az 
şey değildir. Nitekim 2013 yılına ilişkin 
hedeflerimizi açıkladık. Kişi başına milli 
gelirde hedefimiz 10 bin Dolar. Dış ticaret-
te hedefimiz 250 milyar Dolar. Gayri Safi 
Milli Hasılada hedefimiz 1 trilyon YTL. 
Buna inanıyoruz. 

Bu hedefleri sadece biz dile getirebiliyoruz. 
Çünkü bu milletin evlatlarına güveniyo-
ruz, kendimize güveniyoruz. İşte 10 bin 
kişiye istihdam kapısı açan iki genç beyin. 
Demek ki, doğru çalışırsa, doğru karar ve-
rirse sadece iki genç insan bir ilçe nüfusu 
kadar insanımıza iş kapısı açabiliyor.  Bun-
dan otuz sene, yirmi sene, on sene önce 
böyle bir başarı öyküsü örnek verilebilir 
miydi? Türkiye büyük düşünmek, insanı-
mız önüne büyük hedefler koymak zorun-
dadır. Özellikle gençlerimize bu modeli 
örnek göstermek istiyorum. 

Gelecek hedeflerimiz ulaşılamayacak sevi-
yeler değil. Türkiye inşallah çok daha par-
lak, çok daha aydınlık günler görecektir. 
Adım adım ilerliyoruz, adımlarımızı daha 
çok hızlandıracağız. Bunu milletçe başa-
racağız, mutlaka başaracağız, başarmak 
zorundayız. Yeter ki bu istikrar ortamını, 
bu güven ortamını muhafaza edelim, ge-
liştirelim. Yeter ki, toplumu dizginleyen, 
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statükocu, tedavül dışı kalmış eski zihni-
yetten kurtulalım. 

Bakın makro göstergeler bir yana, önemli 
olan, oluşan güven ve istikrar ortamında 
özel yatırımların artmasıdır. Türkiye kal-
kınmasını bu sayede sürdürülebilecektir. 
Bizim dönemimizde büyüme, öyle kamu 
kaynakları kullanılarak değil, büyük 
oranda özel sektör yatırımlarıyla gerçek-
leşmiştir. Bu sayede büyüme hem sağlıklı 
bir zeminde ilerlemiş, hem de sürdürüle-
bilir bir yapıda olmuştur. Bundan sonra 
da bu şekilde ilerleyecek. İşsizlik sorunu, 
yoksulluk sorunu, özel sektörümüzün gay-
retleriyle inşallah tamamen azalacak. Biz, 
kamu olarak üzerimize düşen neyse, adım 
adım onu gerçekleştiriyoruz. 

Bakın vergi konusunda adımlar attık. 
Teşvik konusunda adımlar attık. Finans 
sektörüne ilişkin yapısal reformlar gerçek-
leştirdik. Bunlar devam edecek. Yatırım 
ortamını iyileştirmek için ne gerekiyorsa, 
o mutlaka yapılacak. İnanıyorum ki Casper 
gibi girişimci firmalarımız da bu sayede ço-
ğalacak ve Türkiye’nin yüzünü ağartmaya 
devam edecek. Bu düşüncelerle sözlerime 
son verirken, açılışını yaptığımız bu tesisin 
ülkemize, milletimize hayırlı olmasını dili-
yor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Eskişehirliler, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Türkiye’ye atılım gücüyle, enerji-
siyle, ekonomik dinamizmiyle, üretimiyle 
önemli katkılar sağlayan Eskişehir’imizde 
sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 

Bu hayırlı tören vesilesiyle hem sizlerle 
yeniden kucaklaşma fırsatını yakalamış 
olduk, hem de inşallah Eskişehir’in gele-
ceğine yapılan bütün bu yatırımların he-
yecanını paylaşma imkanı bulduk. Bugün 

Eskişehir için aynı zamanda tarihi bir gün. 
Büyük bir azim, inanç ve fedakarlıkla ka-
zanılan istiklal mücadelemizin en önemli 
dönüm noktalarından biri olan II. İnönü 
zaferinin 86. yıldönümü. Milletimiz, her 
zaman olduğu gibi tarihin bu zorlu sınavı-
nı da başarıyla geçmiş, bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda önemli 
bir adım atmıştır. Milletçe, şehitlerimizin 
bize bıraktığı bu mukaddes mirası aynı 
şuur ve inançla daha da yükseklere taşı-
makta kararlıyız. Tarihimizde çok önemli 

Toplu Açılış Töreni

Eskişehir | 01 Nisan 2007
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bir yeri olan II. İnönü Zaferi’nin 86. yıldö-
nümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk ve İnönü savaşının komutanı 
İsmet İnönü olmak üzere bütün İstiklal 
kahramanlarını saygıyla ve rahmetle anı-
yorum. 

Bugün burada Eskişehir’in çehresini de-
ğiştirecek çok önemli, çok hayırlı tesisleri, 
yatırımları hizmete açıyoruz. Bunların 
arasında devlet yolları var, ilköğretim okul-
ları var, kent ormanımız var, KÖYDES ya-
tırımları var, sanayi yatırımları var, tarım 
projeleri var, bilişim projeleri var, alışveriş 
merkezi ve otelimiz var. Hepsi Eskişehir’e 
katkı sağlayacak, ihtiyaçlara karşılık ola-
cak tesisler, yatırımlar… 

Her geçen gün gelişen, kalkınan, standart-
larını, hedeflerini yükselten Türkiye tablo-
sunun bir yansımasını bugün Eskişehir’de 
görüyoruz. Türkiye devlet yatırımıyla, özel 
sektörüyle öyle büyük bir enerjiyle, öyle 
büyük bir heyecanla geleceğe koşuyor ki, 
biz artık yapılan tesisleri tek tek açmaya 
yetişemiyor, ancak böyle toplu şekilde aça-
biliyoruz. İşte baştan beri bizim Türkiye 
büyük bir ülke, güçlü bir ülke derken kas-
tettiğimiz buydu. 

Bakınız dünün krizler ülkesi Türkiye, 
bugün dünyadaki ekonomi otoriteleri-
nin deyişiyle bir fırsatlar ülkesi haline 
gelmiştir. Üstelik bu değişim dört buçuk 
yıla sığmıştır, ülkenin ihtiyaçlarını bilen, 
cesur, kararlı bir yönetim anlayışı, yediden 
yetmişe insanımızın büyük potansiyeliyle, 
enerjisi ve heyecanıyla birleşince ortaya bu 
güzel tablo çıkmıştır. Her ay Türkiye’nin 

doğusundan batısına, kuzeyinden güneyi-
ne çok geniş bir coğrafyada şehir şehir do-
laşıyoruz ve bizzat bu değişimi müşahede 
ediyoruz. Adeta bir dev uyanıyor, bir millet 
hak ettiği geleceği yakalamak üzere koşar 
adım ideallerine doğru ilerliyor. Bu ülkeyi 
gezen, şehir şehir dolaşan herkes, dünle 
bugün arasındaki farkın ne kadar büyük 
olduğunu görüyor, umutsuzluğun yerini 
pırıl pırıl umutların, yılgınlığın yerini bü-
yük bir dinamizmin aldığını görüyor. Ama 
Türkiye’deki bu büyük dirilişi en çok bu ül-
keye gelen yabancılar, işadamları, turistler, 
diplomatlar fark ediyor. Onlar Türkiye’nin 
şehir şehir, insan insan, adım adım bir 
sessiz devrim gerçekleştirdiğini açık ve net 
olarak görüyor, ifade ediyorlar. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye’nin bu kadar bir zamanda aldığı 
bu mesafeler önemlidir, kim bunun farkın-
da değilse, kim bu gelişmeyi görmezden 
geliyorsa bu millete karşı haksızlık ediyor, 
ayıp ediyor. Çünkü Türkiye’nin bu büyük 
değişimini gerçekleştiren esas olarak 
millettir, milletimizin değişim iradesidir, 
gayret ve fedakarlıklarıdır. Eğer Türkiye’ye 
yıllarını kaybettiren eski yönetimler mille-
timizin hissiyatına biraz kulak verebilse-
lerdi, biraz insanımızı anlayabilselerdi, bu 
ülkenin büyüklüğünü idrak edebilselerdi, 
Türkiye zaten bu karanlıkları yaşamazdı. 

Hükümet olarak bu süreçte milletimizle 
bir bütün olarak büyük bir aşkla ve şevkle 
çalıştık, görevimizi layıkıyla yerine getir-
menin gayreti içinde olduk. Milletimizin 
iradesine kendi irademizi koyduk, bu ülke 
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için iş üretmek isteyenin, hizmet üretmek 
isteyenin, fikir üretmek isteyenin önünü 
açtık. Bu ülkenin kaynakları zayi olmasın, 
hırsıza arsıza peşkeş çekilmesin diye aza-
mi dikkat ve hassasiyeti gösterdik. Sadece 
istismarları engelleyerek, israfı durdura-
rak, bürokrasiyi azaltarak elde ettiğimiz 
kaynaklar bile bu ülkenin yıllardır bir arpa 
boyu ilerlemeyen yatırımlarına hareket 
getirmeye yetti. 

Düne kadar havaya savrulan bu kaynaklar, 
Türkiye’nin geleceğine yol olarak, köprü 
olarak, okul, hastane, konut, baraj olarak 
dönmeye başladı. 15-20 yıldır bitirileme-
yen projeler bitirildi, dünya çapında dev 
projeler tek tek hayata geçirildi. Üstelik bü-
tün bu yatırımlar enflasyonla çok etkin bir 
mücadelenin yürütüldüğü bir dönemde 
gerçekleştirildi. Vatandaşımızın bir yerde 
bir ihtiyacı varsa, nihayet devlet maze-
retlerin, bahanelerin, vurdumduymazlık-
ların arkasına sığınmadan vatandaşının 
yanında oldu, o ihtiyaçların giderilmesi 
için samimiyetle gayret gösterdi. Sadece 
bazı şehirlerde değil, imkanlar ölçüsünde 
bu kalkınma adımları Türkiye’nin bütün 
şehirlerinde adaletle, hakkaniyetle atıldı. 
Yol gitmemiş yerlere yol gitti, suyu olma-
yan köylere su gitti, okulu olmayan yerlere 
okul gitti, yanında bilgisayar da, internet 
de gitti. Hiç mi eksik bir şey kalmadı, elbet-
te var, daha çok eksiğimiz var, ama sizler 
de şahitsiniz ki bugün o eksikleri giderecek 
iradeyi, gayreti, beceriyi gösterebiliyoruz. 

Şimdi vatandaşımız biliyor ki, mümkünse 
bugün, değilse yarın devlet imdada yeti-

şecek, ihtiyaç giderilecek. Biz KÖYDES 
projesiyle yolu ve suyu olmayan köy kal-
mayacak dediğimizde vatandaşlarımız 
bize gönülden inanıyor. Sağlık güvencesi 
olmayan tek bir insanımız kalmayacak 
dediğimizde de inanıyor. Neden? Çünkü 
biz tutamayacağımız sözü vermeyeceğimi-
zi, verdiğimiz sözü de tutacağımızı geçen 
zaman zarfında milletimize gösterdik. Bu 
ülkenin her köşesini duble yollarla dona-
tacağız dedik, bizden önce gelmiş geçmiş 
bütün hükümetlerin yaptığından çok daha 
fazlasını dört buçuk yılda yaptık, tamam-
ladık, yapmaya da devam ediyoruz. Artık 
bu ülkede dar gelirliler de ev sahibi olma 
hayali kurabilirler dedik, 200 bine yakın 
sosyal konut yaparak dar gelirlilerimize, 
orta gelir gruplarına, afetzedelerimize en 
uygun imkanlarla bunları dağıttık. 

Bunlar halkımızın ihtiyaçlarıyla samimi 
olarak ilgilenen, dertleriyle hemhal olan 
bir iktidarın ortaya koyduğu icraatlardır. 
Bunlar siyasetçinin itibarını geri kazan-
dıran gayretlerdir. O kriz zamanlarında, 
o darlık günlerinde siyasetin sizlerin nez-
dinizdeki itibarının nerelere düştüğünü 
unuttuk mu? Yapılan araştırmalarda insa-
nımızın en az güven duyduğu kurumun 
siyaset olduğunu görmüyor muyduk? Peki 
değişen nedir? Çok açık söyleyeyim, deği-
şen son dört buçuk yılda beklentileriyle, 
umutlarıyla, hassasiyetleriyle milletin ikti-
darda oluşudur. Her zaman ifade ediyoruz; 
bizim iktidarımız milletimizin iktidarıdır, 
bizim hedeflerimiz milletimizin hedefleri-
dir, bizim rotamız milletimizin rotasıdır. 
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Değerli Eskişehirliler… 

Bu ülkenin insanı sağduyu ile hareket 
etmeye, birlik ve beraberliğini korumaya, 
huzur ve istikrarına sahip çıkmaya devam 
ettiği sürece Türkiye’nin yolu da, ufku da, 
bahtı da açık olacaktır. Bunun için hepimiz 
uyanık ve dikkatli olmalıyız. Çünkü maa-
lesef Türkiye’nin güçlü olmasını isteme-
yenler, bu ülkenin huzur ve istikrar içinde 
kalkınıyor olmasından rahatsız olanlar 
mutlaka çıkıyor. Bunlara pabuç bırakma-
dan, bunlarla vakit kaybetmeden, enerji-
mizi, dikkatimizi, bütünlüğümüzü koru-
yarak yolumuza aynı hızla devam etmek 
durumundayız. Biz gözümüzü gelecek 
hedeflerimizden ayırmazsak bu ülke kısa 
zamanda dünyanın zirvelerinde yerini ala-
caktır. Bugüne kadar yaptıklarımız elbette 
çok önemli, ama daha yapacak çok işimiz 
var. Bu kadar kısa bir zaman içinde nasıl 
karanlıklardan aydınlıklara ulaşma başa-
rısını göstermişsek, aynı şekilde ülkemizi 
bugünlerden çok daha mutlu ve müreffeh 
yarınlara taşımayı da başarabiliriz. 

Eskişehir insan gücüyle, ekonomik potan-
siyeliyle, sanayisiyle, üretimiyle, vizyo-
nuyla bu kalkınma seferberliğinin öncü 
şehirlerinden biri olacaktır. İşte bugün 
geleceğe yürüyen o Eskişehir’in yapı taşla-
rı olacak tesisleri hizmete açma mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. İnşallah hep birlikte daha 
nice hayırlı açılışlar yapacağız. Eskişehir’e 
yakışan, Türkiye’ye yakışan, insanımıza 
yakışan medeniyet merhalelerini adım 
adım yakalayacağız. Benim bu ülkeye, bu 
millete, Türkiye’nin büyük potansiyeline 
inancım tamdır. İnşallah hepimizin hayal-

lerindeki, gönüllerindeki Türkiye’yi elbir-
liğiyle, iş birliğiyle, duygu birliğiyle adım 
adım inşa edeceğiz. Bu umut ve heyecanla 
sözlerime son veriyor, hepinize sevgileri-
mi, saygılarımı sunuyorum.
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Aziz vatandaşlarım, değerli Kırıkkaleli-
ler… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. 

Milletimizin iradesiyle görevi teslim aldık-
tan sonra, köylerimizi ilçelere, ilçelerimizi 
şehirlere, şehirlerimizi birbirine bağlaya-
rak Türkiye’yi kalkındıracağımızı, büyüte-
ceğimizi söyledik. Acil Eylem Planı adını 
verdiğimiz tarihi belgeyle nasıl bir rota 
izleyeceğimizi milletimize anlatmıştık. Bu 

tarihi belgede Türkiye’yi, milleti krizler-
den kurtarıp düzlüğe çıkarmanın yolunu 
çizmiş, yapacaklarımız konusunda milleti-
mize sözler vermiştik. Bugün, milletimize 
verdiğimiz sözlerin büyük çoğunluğunu 
yerine getirmiş olmanın heyecanını, mut-
luluğunu yaşıyoruz. 

Her gün bir başka şehrimize, ilçemize, hat-
ta köylerimize kadar gidiyor, bu heyecanı 
halkımızla paylaşıyoruz. Çünkü biz geç-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Kırıkkale | 06 Nisan 2007
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miş hükümetlerin yaptığı gibi kendimizi 
devlet dairelerine, Ankara’nın koridorla-
rına hapsetmiyoruz. Milletimize yalnızca 
ekranlardan, televizyonlardan ulaşmayı 
benimsemiyoruz. Türkiye’nin bütün şehir-
leriyle, 7’den 70’e bütün vatandaşlarımızla 
çok daha sahici, çok daha insani bağlar 
kuruyoruz.

Başkaları milletimizle aramızdaki gönül-
den gönüle, kalpten kalbe uzanan bu gizli 
yolu görmez, göremez. Onlar zaten son 
dört buçuk yılda Türkiye’nin kat ettiği me-
safeyi, nereden nereye geldiğini, nasıl olup 
da yüksek bir seviyeye ulaştığını da görmü-
yorlar, görmek istemiyorlar. Milletimizin 
hak ve özgürlük taleplerini, adalet ve kal-
kınma taleplerini, istikrar ve güven talep-
lerini; dertlerini, feryadını duymuyorlar, 
duymak istemiyorlar. Hiç kimse görmek 
istemeyen kadar kör, duymak istemeyen 
kadar sağır değildir. Bu yüzden siyaseti bir 
kör dövüşüne çeviriyor, Türkiye’yi bir kısır 
döngüye hapsediyorlar. Çözüm yerine çö-
zümsüzlük, huzur yerine kriz üretiyorlar. 
Biz o anlayışları düştükleri siyasi batak-
lığın içinde kendi hallerine bıraktık. Biz 
onlarla uğraşmıyoruz, milletimizin bizden 
istediği adalet ve kalkınma taleplerini yeri-
ne getiriyor; emek üretiyor, değer üretiyor, 
istihdam üretiyoruz. Türkiye’yi özlemini 
duyduğumuz müreffeh yarınlara kavuş-
turmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 

Aziz vatandaşlarım, değerli Kırıkkaleliler… 

Bizim alnımız ak, gönlümüz pak, vicda-
nımız rahat. Bu yüzden her gün bir başka 
şehrimizde milletimizle göz göze, yüz yüze 

buluşuyor, birlikte dertleşiyor, hasbıhal 
ediyoruz. Bizler Kırıkkale ilimizin sorun-
ların, dertlerinin farkındayız. Kırıkkale 
ilimiz maalesef tek bir fabrikaya, Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu’na endeksli 
olarak hayatiyetini sürdürüyordu. Ama 
bugün, ev eşyalarından, el arabası ima-
latından, plastik sanayisine, biçerdöver 
yedek parça üretimine, kağıt sanayine 
kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 17 
fabrikanın daha Kırıkkale ilimizde faaliye-
te geçişinin heyecanını yaşıyoruz. İnşallah 
bundan sonra çok daha kalkınmış bir Kı-
rıkkale göreceğiz. 

Kırıkkale ilimiz maalesef Türkiye’nin baş-
kentine, en büyük şehirlerinden birine bu 
kadar yakın olmasının sağlayacağı avan-
tajlardan faydalanamıyor. Ben, Kırıkkaleli, 
iç Anadolulu sanayicilerimizi, iş adamla-
rımızı Kırıkkale’ye yatırım yapmaya davet 
ediyorum. Kırıkkale için katma değer 
üretecek, Kırıkkaleli vatandaşlarımız için 
istihdam üretecek her girişimcinin, her 
yatırımcının arkasındayız. Öte yandan, 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun 
yeniden yapılandırılması, bugünün şartla-
rına uygun üretim yapar hale getirilmesi 
gündemimizdedir. Bu konudaki hukuki 
çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki dö-
nemde yeniden yapılandırma çalışmaları 
için kanun tasarısı hazırlanıyor. 

Kırıkkale’de sadece sanayinin geliştirilme-
si için değil, tarımsal üretimin geliştirilme-
si, modernize olması için de yoğun çaba 
harcıyoruz. Kırıkkale, birçok Anadolu şeh-
rimiz gibi ekmeğini ağırlıklı olarak tarım-
dan çıkaran bir ilimiz. Biz bunun farkın-
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dayız. Bunun için Kırıkkale’de daha önce 
başmühendislik seviyesinde yürütülen 
Devlet Su İşleri teşkilatını, il müdürlüğü 
konumuna getirdik. Önümüzdeki yıllarda 
Kırıkkale’de sulu tarımın geliştirilmesine 
ait yatırımlara hız vereceğiz. Ceritmümin-
li, Akçakavak, ve Sulakyurt sulama göletle-
ri hükümetimizin programındadır. Ancak 
bütün yılların ihmalini bir anda gidermek 
kolay değil, biraz sabır gerekiyor. 

Değerli Kırıkkaleliler… 

Biz, bu yolculuğa milletimizle el ele vere-
rek çıktık, sonuna kadar da el ele, omuz 
omuza yürüyeceğiz. Bugün de kalkınma, 
büyüme, ilerleme heyecanını paylaşmak 
üzere siz değerli Kırıkkaleli kardeşlerimi-
zin huzuruna geldik. İktidarımız süresince 
Kırıkkaleli kardeşlerimize, dostlarımıza 
sağlanan imkânlar, hizmetler için hayırlı 
olsun demeye geldik. TOKİ eliyle yaptır-
dığımız 896 konut hayırlı olsun. Bir kısmı 
ulaşıma açılışmış olan, bir kısmında ise ça-
lışmaları devam eden bölünmüş yollarınız 
hayırlı olsun. Bu yollar sadece Kırıkkale 
için değil, ülke genelinde seyahat eden, 
nakliyat işi yapan vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliği için de çok büyük önem 
taşıyor. Kırıkkale Kayseri duble yol çalış-
masını tamamladık. Kırıkkale Samsun 
duble yol çalışmaları ise devam ediyor, 
inşallah burası da en kısa zamanda ta-
mamlanarak ulaşıma açılacak. Elmadağ 
Kırıkkale yolunu ise daha kolay bir ulaşım 
ağına kavuşturacağız. Böylece, Ankara ve 
Kırıkkale’yi Karadeniz ve Doğuya bağlayan 

yollar konforlu, güvenli bir ulaşım ağına 
kavuşacaktır. 

Gerek devlet imkânlarıyla, gerekse vatan-
daşımız ve devletimizin el ele vererek inşa 
ettiğimiz ilköğretim okullarınız hayırlı 
olsun. Şehirlerarası otobüs terminaliniz 
hayırlı olsun. KÖYDES kapsamında köyle-
rimizin önemli bir kısmında biten, diğer 
kısmında ise yapımı süren içme suyu 
şebekeleri, yol çalışmaları hayırlı olsun. 
Teşvik yasası kapsamına dahil ettiğimiz 
Kırıkkale ilimizde, sağlanan teşviklerden 
sonra faaliyete geçen işletme sayısındaki, 
istihdamdaki, üretimdeki, gelirlerdeki 
artış hayırlı olsun. Burada sayamadığım 
köprü hizmetleri, tarım destekleri, öğrenci 
bursları, yoksul kardeşlerimize sağlanan 
gıda ve kömür yardımları gibi sosyal des-
tekler hayırlı olsun. Yine belediyemizin ta-
mamladığı, başlattığı doğalgaz çalışmaları, 
park çalışmaları, kapalı pazaryeri, ticaret 
ve kültür merkezi de hayırlı olsun. 

Gönül isterdi ki, her bir hizmetin tek tek 
açılışında sizlerle birlikte olalım. Ancak, 
bizler de kendi hızımıza yetişemiyoruz. Bu 
nedenle tek tek açılışlar yapmak yerine, 
toplu açılış törenleri gerçekleştirmek du-
rumunda kalıyoruz. Bugün açılışını yap-
tığımız hizmetlerin, yapımı devam eden 
çalışmaların meydana gelmesinde emek 
sarf eden bütün kardeşlerime, dostlarıma 
buradan teşekkür ediyorum. Biliniz ki, 
ülkesi için, milleti için değer üreten, emek 
üreten her vatandaşımızın bizim hüküme-
timizin başının üzerinde yeri vardır. Bu 
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ülkeye hizmet eden herkesi bizler baş tacı 
ederiz. 

Aziz vatandaşlarım, değerli Kırıkkaleliler… 

Devletimizin imkânlarını, kaynaklarını bü-
tün şehirlerimize adil olarak dağıtıyor, mil-
letimize gerekli desteği, teşviki sağlıyoruz. 
Son dört yılı aşkın zamanda, milletimizin 
büyüme, kalkınma, ilerleme taleplerini 
yerine getirmek için büyük adımlar attık, 
atmaya devam ediyoruz. Türkiye adalet 
rotası, kalkınma rotası, büyüme rotası, ya-
tırım rotası üzerinde ilerliyor. Türkiye, son 
dört buçuk yılda, AK Parti hükümetinin 
gerçekleştirdiği reformlarla büyük bir dö-
nüşümün altına imza attı. 

Bakınız; AK Parti iktidarıyla birlikte ne 
kadar büyük bir dönüşümün yaşandığını 
bir de rakamlarla görelim. Sadece bu ra-
kamlar bile art niyetli ama ağzı kalabalık 
olan kimselere cevap vermeye yeterlidir. 
Bizim iktidarımızdan önceki 10 yıllık dö-
nemi kapsayan 1993–2002 yılları arasında, 
Türkiye ekonomisi yalnızca yüzde 2,6 ora-
nında büyümüştür. Oysa 4 yıllık AK Parti 
iktidarı döneminde ise Türkiye’nin büyü-
me ortalaması tam yüzde 7,3 olmuştur. 
Türkiye, tam 20 çeyrek üst üste büyüyerek 
tarihinde görülmemiş bir rekora imza at-
mıştır. İktidarı devraldığımızda Gayri Safi 
Milli Hasıla 181 Milyar dolardı, şu anda 
beklentilerin de üzerine çıkarak 400 mil-
yar dolar olmuştur. Fert başına Milli Gelir 
2002’de 2 bin 598 dolardı şu anda, nere-
deyse iki katından daha fazla yükselerek 5 
bin 477 dolar seviyesine ulaştı. 

Bizim göreve gelişimizin hemen öncesin-
de, yani Ekim 2002’de enf lasyon oranı 
33,45 oranında gerçekleşmiştir. Hiç kimse 
enflasyonun dizginleyebileceğimize inan-
mıyordu, hayal kuruyorsunuz diyordu. 
Başkalarının hayal dediğini bizim hükü-
metimiz sadece ilk iki yılının sonunda ba-
şardı. 35 yıl sonra ilk kez 2005 yılı sonunda 
enflasyon tek haneli olarak gerçekleşti. İk-
tidara geldiğimizde Türkiye’nin yıllık top-
lam ihracatı 36, 1 milyar dolar seviyesin-
deydi. 2006 yılında ihracatımız 85 milyar 
doları aştı. 2002 yılında turizm gelirimiz 
8, 5 milyar dolar idi. 2006 yılı itibariyle bu 
rakam 16, 8 milyar dolar seviyesine ulaş-
mıştır. 1954 Yılından 2003 yılına kadar 
uluslararası doğrudan yatırımlar maalesef 
bazı istisnalar dışında yıllık 1 milyar doları 
aşmamıştır. 2006 itibariyle ülkemize giren 
doğrudan sermaye miktarı, 20. 2 milyar 
dolar gibi bir rekor seviyeye ulaşmıştır. 

Aziz vatandaşlarım, değerli Kırıkkaleliler… 

Bakınız, bildiğiniz gibi bu büyüme rakam-
ları Pazartesi günü açıklandı. Türkiye’nin 
daha önce hiç şahit olmadığı, hiç tecrübe 
etmediği seviyelere ulaştığımızı bu oran-
larla gördük. Hemen arkasından, birileri 
yine her zaman yaptıkları gibi çıktılar, hani 
nerede bu büyüme, hani nerede bu milli 
gelir diye ortalığı bulandırmaya başladı-
lar. Onlar, tabii ki bu oranların ne anlama 
geldiğini anlayamazlar. Onlar, tabii ki bu 
rekorların önemini kavrayamazlar. Çünkü 
onlar hayatlarında bu başarıları hayal bile 
edemezler. Bütün yapacakları ortalığı bu-
landırmak, başarıları gölgelemek, milletin 
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sevincine gölge düşürmek, hizmet etmek 
isteyenlerin yoluna taş koymaktır. 

Türk Milleti kendi yolunu kendi iradesiyle 
açmıştır, bu yolun güvenliğini de bu millet 
sağlayacaktır. Demokrasiyi, hukuku, adale-
ti, kalkınmayı yüreklerine sindiremeyenler 
dün olduğu gibi yarın da bu aziz milletten 
hak ettikleri dersi alacaklardır. Milletin yo-
luna taş koyanlar bilsinler ki, Türk milleti 
kendi çıkarlarını milletin menfaatlerinin 
üzerinde tutanları çok iyi tanıyor. 

Buradan milletime, vatandaşıma sesleni-
yorum: Allah aşkına, elinizi vicdanınıza 
koyun, hafızanızı şöyle bir zorlayın, bir he-
sap yapın. 2002 yılına kadar bakkalda, ma-
navda, kasapta, çarşıda, pazarda fiyatlar ne 
sıklıkla değişiyordu, son 4 yıldır ne sıklıkla 
değişiyor bir karşılaştırın. 2003’ten önce 
maaşınla ne kadar alışveriş yapabiliyor-
dun, şimdi ne kadar yapabiliyorsun, bu-
nun bir hesabını yapın. Bunların muha-
sebesini yaptığın zaman, Türkiye’nin de 
nereden nereye geldiğini, daha da önemlisi 
nereye doğru gittiğini göreceksin. 

Bakın bu oranlar açıklandı, Türkiye geçen 
yıl yüzde 6 büyüdü, kişi başına milli gelir 5 
bin 477 dolar oldu. Biz demiyoruz ki, İsviç-
re gibi olduk, Almanya gibi olduk, Japonya 
gibi olduk… Oralarda kişi başına milli gelir 
30 bin, 40 bin dolarlara kadar yükselmiş. 
Biz, 5 bin 500 dolara yaklaştık. Ama sevin-
dirici olan, 4 senede bunun ikiye katlan-
masıdır. Sevindirici olan, bu ülkelerden 
daha hızlı bir büyüme trendini yakalamış 
olmamızdır. Sevindirici olan, önümüzde-
ki 5 yılda hedefimizi 10 bin dolar olarak 

koymuş olmamız, bu hedefe kararlılıkla 
ilerlememizdir. Türkiye bunu da görecek 
inşallah. 

Türkiye bu iktidarla geçmiş 4 buçuk yılda 
yaşadığı heyecanı, coşkuyu, sevinci gele-
cek 5 yılda, 10 yılda katlayarak yaşayacak-
tır. Milletimizin desteği, milletimizin duası 
arkamızda olduğu sürece Türkiye’nin aşa-
mayacağı engel yoktur. Biz buna inanıyo-
ruz. Biz bu millete, bu ülkeye inanıyoruz, 
bu kadroya güveniyoruz. Türkiye’nin 
ufku açıktır, yolu aydınlıktır. Önümüzdeki 
engelleri el ele, omuz omuza, birbirimize 
verdiğimiz desteklerle aşacağız. Bu vesi-
leyle bugün açılışını yaptığımız, Kırıkkale 
ilimize kazandırdığımız hizmetlerin bir 
kez daha hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Ordulular, sevgili hemşerilerim… 
Sizleri, en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Öncelikle, böyle hayırlı bir tören vesi-
lesiyle aranızda olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Türkiye’nin, aydınlık geleceğine adım 
adım yaklaştığı şu günlerde, Ordu’ya gü-
zellikler katacak, önemli katkılar sağlaya-
cak 22 tesisi hizmete açmak üzere bir ara-

ya gelmiş bulunuyoruz. Bu tesisler içinde: 
TOKİ tarafından yaptırılan Fatsa’daki 330 
konutumuz, ticaret merkezimiz, kütüpha-
ne ve ilköğretim okulumuz var. Yine Ordu 
merkezde ve ilçelerinde bulunan çocukla-
rımızın geleceğe hazırlanacağı okullarımız 
var, yurtlarımız var. Hastalarımıza şifa da-
ğıtacak sağlık kuruluşlarımız var. Sanayi 
kuruluşlarımız, ticari işletmelerimiz var. 
Ayrıca KÖYDES projelerimiz var. Hepsini 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni
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bir araya toplarsanız, burada açılan bütün 
bu tesislerin ardında geleceğini inşa ettiği-
miz kalkınmış bir Ordu var. Sadece Ordu 
değil, bölge bölge, il il kalkınan, büyüyen, 
aydınlanan bir Türkiye var. 

Çok şükür milletimiz, tarihimize yakışan, 
medeniyetimize yakışan, insani zenginlik-
lerimize ve ülkemizin potansiyeline yakı-
şan bir seviyeyi adım adım yakalamakta-
dır. Bu başarıda her bir insanımızın gayret 
ve fedakarlıklarının payı çok büyüktür. 
Artık bu milletin yüzünün gülmesinin, 
ocağının şenlenmesinin, yüreğinin serinle-
mesinin zamanı gelmiştir. Geceli gündüzlü 
çalışarak, ektiklerimizin mahsulünü bir 
bir alıyoruz. Daha da güzel, daha da aydın-
lık günler bizi bekliyor. 

Değerli hemşerilerim… 

Umutluyuz, çünkü umutlu olmak için çok 
sebebimiz var. Bakınız, 1993’ten 2002 yı-
lına kadar ortalama yüzde 2, 6 oranında 
büyüyen Türkiye, son 4 buçuk yılda yüz-
de 7. 3 büyüme istikrarı göstermiştir. Bu 
dönemde Türkiye bir yandan krizin yara-
larını sarmış, bir yandan enflasyonla mü-
cadele etmiş, bir yandan da dünyayı şaşır-
tan oranlarda büyümeye devam etmiştir. 
Bugün Türkiye hem sürekli büyüyen, hem 
de birikmiş borçlarını yavaş yavaş eriten 
bir ülkedir. Bütün bunların kendi kendine 
olduğunu iddia edenler var. Ancak sizler, 3 
Kasım 2002’de bu ülkede neyin değiştiğini 
gayet iyi biliyorsunuz. 

Biraz önce, bizden önceki birçok hükü-
metin dillerine pelesenk ettiği Karadeniz 

Sahil Yolu Projesi’ni hizmete açtık. Bu 
projenin ne zaman başladığını, ilk kaz-
manın ne zaman vurulduğunu hatırlıyor 
musunuz? Ben söyleyeyim; 1987 yılında 
başlamış, yani yirmi sene önce… Aradan 
birçok hükümet gelmiş geçmiş, Karadeniz 
Sahil Yolu konuşulmaya devam etmiş. İşte 
bizim farkımız bu. Biz konuşmak için de-
ğil, iş yapmak için sizlerden yetki istedik. 
Sizler bize teveccüh gösterdiniz, biz de siz-
lere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için 
geceli gündüzlü çalıştık, çalışmaya devam 
ediyoruz. Bugün Karadeniz Sahil Yolu ar-
tık uzak bir hayal değil, bölgenin çehresini, 
makus talihini değiştirecek bir gerçektir. 
Bolu Tüneli, Bakü-Ceyhan-Tiflis Boru Hat-
tı, Boğaz Tüp Geçişi, Hızlı Tren Projesi, 
bu ülke için gerçekten hayati olan bütün 
bu dev projeler, sorumsuz siyasetçilerin 
ağzında milletimize bıkkınlık veren birer 
siyasi tekerlemeye dönüşmemiş miydi? 

Bakın bugün hepsi birer gerçek, hepsi tıkır 
tıkır işliyor, inşa halinde olanlar da hızla 
ilerliyor. Bu ülkenin her şehrinde konutlar 
yükseliyor, okullar, hastaneler açılıyor, 
duble yollar yapılıyor, sanayi bölgeleri dev-
reye giriyor. Köylerimiz yola, suya, okula 
kavuşuyor. Okullarımız bilişim teknolojile-
riyle buluşuyor. Barajlarla, göletlerle, içme 
suyu projeleriyle bereket bütün bölgeleri-
mize yayılıyor. Bunlar bir devin uyanışının 
işaretleridir. Bakınız bir dev diyorum; o 
devi bir cüceye dönüştürenler bu milletten 
utanmalı, af dilemelidir. Bizim elimizde 
sihirli değnek yok, biz Türkiye’nin büyük 
potansiyelini harekete geçiriyoruz, bu 
ülkenin kaynaklarını hırsıza, arsıza değil 
yatırıma, tesise yatırıyoruz. Biz bu ülkenin 
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kaynaklarını bu ülkenin geleceğine yatırı-
yoruz. O geleceğin aydınlığı daha şimdiden 
ufkumuzu sarmıştır, güzel günler yaklaşı-
yor, bu coşkuyu, bu heyecanı kalplerimiz-
de hissediyoruz. 

Değerli Ordulular… 

Şimdi önümüzde yeni bir seçim var. Tür-
kiye, gelecek beş yılın kararını vermeye 
hazırlanıyor. Ben diyorum ki oyunuzu 
Türkiye’nin istikrarına, huzuruna, güve-
nine verin. Türkiye’yi muasır medeniyet 
seviyesinin ötelerine taşıyacağına inan-
dığınız kim ise, oyunuzu ona verin. Mil-
letimizin beklentilerine hakkıyla cevap 
verene, milletimizin derdine kulak vere-
ne, Türkiye’nin geleceği için fikri olana, 
projesi olana, heyecanı olana verin. Eğer 
geleceği mamur kılacak o ışığı, o umudu 
görmüyorsanız oyunuzu bize de vermeyin. 
Ama görüyorsanız, emaneti ehline verme-
ye de özen gösterin. Çünkü Türkiye’nin ne 
kaybedecek bir saniye vakti var, ne de boşa 
harcanacak enerjisi. Durmaya, dinlenmeye 
değil, bütün gücümüzle adımlarımızı her 
gün biraz daha ileriye atmaya ihtiyacımız 
var. İnanıyorum ki aynı duyguda birleşe-
rek, çok daha güzel bir geleceğe yine hep 
birlikte yürüyeceğiz. Sizlerin bu ülke için 
en hayırlı kararı vereceğinize inanıyorum. 

Önümüzdeki dönem, Türkiye’nin kaza-
nımlarını kalıcı hale getirdiği, dünyanın 
zirvelerini hedeflediği ve insanına artık 
hissedilir biçimde refahı sağladığı bir dö-
nem olacaktır. Ben buna inanıyor ve mille-
timize güveniyorum. Sizlerin de bu güzel 
geleceğe en az benim kadar inandığınızı 

ve Türkiye’nin istikrarına sahip çıkmakta 
asla bir zaaf içinde olmayacağınızı biliyo-
rum. İnşallah, milletimiz hak ettiği bütün 
güzelliklere kısa zamanda kavuşacaktır. Bu 
umutla sözlerime son veriyor, açılışını yap-
tığımız bütün bu eserlerin Ordu şehrimize, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Karadenizliler, sevgili hemşerile-
rim… Sizleri, en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Öncelikle bu tarihi günde aranız-
da olmaktan büyük mutluluk duyduğumu 
ifade etmek istiyorum. 

Evet. tarihi bir gün diyorum, çünkü bugün 
Karadenizlilerle birlikte milletimiz, en bü-
yük özlemlerinden birine daha kavuşmuş 
oluyor. Bugün Karadeniz Sahil Yolu’nun 
açılışını yapıyoruz. Bu proje sadece Ka-

radeniz bölgemizin değil, 70 milyonluk 
ülkemizin, 81 vilayetimizin yarım asırlık 
bir rüyası, yarım asırlık bir özlemiydi. İşte 
rüyalar gerçek oluyor, işte özlemler, has-
retler sona eriyor. 

1960’lı yıllardan önce belirlenen bu gü-
zergahta bütün Karadeniz’in ihtiyacına 
cevap verecek bir yolun yapılabilmesi 
yıllarca konuşuldu, tartışıldı. O günden 
bugüne tam 34 hükümet geçti. 1987 yılına 

Karadeniz Sahil Yolu Açılış 
Töreni
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geldiğimizde ilk ihale yapıldı ve ilk kazma 
vuruldu. Ancak, o günden bizim hüküme-
timize kadar da tam 12 hükümet daha geç-
ti. Bütün hükümetlerin üzerinde durduğu 
Karadeniz Sahil Yolu Projesi’nin tamamla-
nabilmesi için en az bir 24 yıl daha gereki-
yordu. Evet, aynı yavaş tempoyla bu proje 
yürütülseydi, Türkiye güven ve istikrara 
kavuşmasaydı, Karadeniz Sahil Yolu’nun 
bu açılış törenini en iyimser tahminle 
2024 yılında ancak yapılabilecekti. Bunu 
nereden çıkarıyorum. Bakınız, Karadeniz 
Sahil Yolu’nda 16 yılda 220 kilometrelik 
mesafe alınabilmiş. Biz ise sadece 4 yılda 
316 kilometre yol yapmışız. 

İşte buradan hareketle söylüyorum. Çok 
şükür bugün, Türkiye istikrara kavuş-
muştur. Ekonomik ve sosyal kalkınma 
yolunda önemli adımlar atılmış, büyük bir 
atılım gerçekleşmiştir. 30 yıllık, 40 yıllık 
beklentiler karşılanmış, 30 -40 yıldır bek-
letilen projeler hızla hayata geçirilmiştir. 
Tıpkı 30-40 yıl boyunca baş edilemeyen 
enflasyon canavarının dizginlenmesi gibi. 
Tıpkı milletimizi perişan eden yüksek faiz 
ateşinin söndürülmesi gibi. Biliyorsunuz, 
yüksek faiz tabii bir felaket olarak kabul 
ediliyordu ve sadece parası olanlar para 
kazanabiliyordu. Çok şükür faizin de beli-
ni kırdık. Ekonomik kriz kavramını teda-
vülden kaldırdık. Tıpkı bol sıfırlı paraları 
tedavülden kaldırdığımız gibi. 

Sevgili hemşerilerim… 

Türkiye’yi bir baştan bir başa şantiye ala-
nına çevirdik. Türkiye’nin bütün yollarını 
eş zamanlı olarak açmaya başladık. 81 vila-

yetimizde modern şehirciliğin gerektirdiği 
konutlar inşa ettik, etmeye devam ediyo-
ruz. İşte güvenin semeresi… İşte istikrarla 
birlikte büyümenin meyvesi. İşte modern 
yollara ulaşan ülkemizin sahip olduğu eş-
siz eserler. 

Bugün, Karadeniz Sahil Yolu’nu açıyoruz. 
Ülkemize, milletimize, Karadenizli hemşe-
rilerimize hayırlı olsun. Halkımız bu yol-
larda kazasız, belasız seyahat edecek inşal-
lah. Bu yol, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
gerçekleştirdiği en büyük modernleşme, 
kalkınma projelerinden biridir. Adım adım 
ülkemizin kalkınma hedeflerini gerçekleş-
tirdiğimizin en açık göstergesidir. Zira bu 
uzun yolda sadece insanlar, şehirler birbi-
rine kavuşmayacak, bu yol sayesinde Kara-
deniz bölgemiz büyük bir ekonomik cazibe 
merkezi olacak. Eşsiz tabiat güzelliklerine 
kavuşamayan milyonlarca vatandaşımız 
bu yol sayesinde nasıl da zengin ve güzel 
bir ülkede yaşadıklarını görecekler. 

Turizmin gelişmesinde en önemli unsur-
lardan biri de ulaşım imkanlarıdır. İşte bu 
yol, Karadeniz bölgemizin de Akdeniz gibi 
eşsiz bir turizm cenneti haline gelmesine 
önemli bir vesile olacaktır. Karayolları 
Genel Müdürlüğümüzün Cumhuriyet ta-
rihinde gerçekleştirdiği en büyük projedir 
bu. Samsun’dan Sarp Sınır Kapısına kadar 
uzanan bu duble yol tam 542 kilometredir. 
Bu uzun yol ile sadece 6 şehrimiz kurtulu-
şa ermiyor aynı zamanda ülkemiz ilk kez 
emniyetli bir yol ile Avrasya’ya bağlanmış 
oluyor. Evet, bu rüyayı gerçekleştirmek 
isteyen bizden önceki 34 hükümet buna 
muvaffak olamadı. Karadeniz’in kurtu-
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luşuna vesile olacak bu yolun açılışı çok 
şükür bize nasip oldu. Tıpkı, 14 yıllık Bolu 
Tüneli’ni açmak bize nasip olduğu gibi. 

Aynı şekilde, bir kördüğüm haline gelen 
Antalya Alanya yolunu da biz açtık. Bakü-
Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesini proje 
olmaktan çıkarıp gerçekleştirdik. Yolu ve 
suyu olmayan köy bırakmamak için geceli 
gündüzlü çalıştık, çalışmaya devam ediyo-
ruz. Türkiye’nin dünyaya açılan kapıları 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Dalaman 
havaalanlarını modern Türkiye’ye yaraşır 
biçimde süratle inşa ettik. Çok şükür, ülke-
mizin ekonomisini büyütmek, adaletle her 
bölgesini, her şehrini kalkındırmak bize 
nasip oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca sa-
dece 4bin 326 kilometre duble yola sahip 
olan Türkiye’mizde bizim dönemimizde 6 
bin 355 kilometre yeni duble yol yaptık. 

Sevgili hemşerilerim… 

Elbette, Türkiye’ye kazandırdıklarımızı 
sıralamaya buradaki süremiz yetmez. Ül-
kemizin nereden nereye geldiğini görmek 
isteyenler Türkiye’nin yollarına düşsün-
ler. Şehirlerimizin hangi mantıkla, nasıl 
birbirine kavuştuklarını görsünler. İlçele-
rimizin, köylerimizin şehir merkezlerine 
nasıl bağlandıklarını görsünler. KÖYDES 
projesiyle, BELDES projesiyle köylerimizin 
ve beldelerimizin nasıl bir hızlı kalkınma 
seferberliğine girdiklerini görsünler. Biz, 
Türkiye’yi bir bütün olarak sahiplendik. 
Diyarbakır’ın köyünde hastasını kar üze-
rinde kızakla hastaneye ulaştıramayan va-
tandaşımızın derdi de bizim derdimizdir. 
Karadeniz’in yalçın dağlarında ürününü 

satamayan, şehre ulaştıramayan vatanda-
şımızın meselesi de bizim meselemizdir. 
Karadeniz’in fındığı da, çayı da, Akdeniz’in 
narenciyesi de, Malatya’nın kaysısı da, 
Doğu’nun hayvancılığı da, Ege’nin zeytini 
de bizim meselemizdir. 

Ülkemizi, şehirlerimizi, ekonomimizi bir 
bütün olarak sahiplenmezsek insanımızı, 
vatandaşımızı bir bütün olarak sahiplen-
miş olamayız. Karadeniz’in büyük rüyasını 
gerçekleştirirken aynı zamanda ülkemizin 
her köşesindeki canlanmanın, dirilmenin 
heyecanını yaşıyoruz. Bakınız bugün, 542 
kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu’nun ta-
mamını duble yol olarak hizmete açıyoruz. 
Bu yol, aynı zamanda ülkemizi dünyaya 
bağlayan uluslararası bir yol. Yapım çalış-
maları hızla devam eden 7 kilometrelik iki 
tünel ve 1 viyadük alanı hariç açtığımız 
Karadeniz Sahil Yolu Türkiye’nin nelere 
muktedir olduğunun en açık göstergesidir. 
Keşke bu yollar yarım asır, bir asır önce 
yapılmış olsaydı, altyapı sorunları çok 
önceleri çözülmüş olsaydı da bugün daha 
farklı sorunları çözmek için burada olsay-
dık. Keşke, bu ülkenin emeğini, alın terini 
yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle, hukuksuz-
luklarla yağmalayanlar Türk milletinin 
onca değerli yıllarını çalmasaydı da bugün 
Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasın-
da olsaydı. 

Ne yazık ki, hâlâ zemin düzenlemeyle, alt-
yapıyla uğraşıyoruz. Bütün olumsuzlukla-
ra rağmen, memnuniyetle ifade etmeliyim 
ki, çok büyük mesafeler aldık. Çok daha 
büyük mesafeler alacağız. Ülkemizi bir 
girdaptan, bir karanlık tünelden çıkardık 
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ve bugünlere getirdik. İnşallah, ülkemizin 
ertelenmiş bütün taleplerini karşılayaca-
ğız. Ülkemizi daha mamur hale getireceğiz. 
İşte açılışını yaptığımız bu yollar turizm 
ve ticaret merkezlerine, limanlara, hava-
alanlarına büyük bir canlılık getirecektir. 
Bunu başarmak hükümetimiz için büyük 
bir onur, büyük bir şereftir. 

Lütfen dikkatle bakınız. Karadeniz Sahil 
Yolu’nun ilk ihalesi 1987 yılında yapıldı. 
1987 yılından 2002 yılının sonuna kadar 
projenin sadece yüzde 40’ı gerçekleşebildi. 
Evet, 2003 yılının başından 2006 yılının 
sonuna kadar biz 542 kilometrelik yolun 
yüzde 60’ını tamamladık. Tekrar hatırla-
tıyorum. 16 yılda yüzde 40, 4 yılda yüzde 
60. İşte bizim farkımız. 16 yılda yapılanın 
bir buçuk katını 4 yılda gerçekleştirdik. 
Başlattığımız bütün işlerde elde ettiğimiz 
sonuç aşağı yukarı böyledir. Çok daha bü-
yük rekorlarımız var. Milletimizin yüzünü 
ağartan rekorlar. İhracat rekorları kırı-
yoruz, turizm rekorları kırıyoruz, üretim 
rekorları kırıyoruz. 

Bakınız bir kez daha karşılaştırmanızı 
rica ediyorum. Evet, Cumhuriyetimizin 
kuruluş yıllarındaki zorlukları bir yana 
bırakırsanız, 1940’tan, 1950’den bu yana 
olan tarihleri esas alırsanız bile, 70 yılda 
60 yılda sadece 4 bin 326 kilometre duble 
yol yapılmış olmasını izah edemezsiniz. 
İşte bu yüzden 4 yıl gibi kısa bir zamanda 
6 bin 355 kilometre yol yapan bir iktidar, 
bir hizmet anlayışı bütün Türkiye’nin kal-
kınması için büyük önem arz ediyor. Zira 
ancak bu kalkınma hızıyla Türkiye’nin 
onlarca yıl ertelenmiş taleplerini karşıla-

yabiliriz. Tekrar söylüyorum. Bu gayret, bu 
heyecan, bu azim, bu yüksek irade güçlü 
bir siyasi iradenin, güçlü bir demokratik 
idarenin eseridir. Bunu başardığımız için 
mutluyuz, bunu başardığımız için bahtiya-
rız. Türkiye’nin tıkanan bütün kanallarını, 
bütün yollarını açıyoruz açmaya devam 
edeceğiz. 

Sevgili hemşerilerim… 

Bugün, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize ve Artvin illerimiz güvenli bir yola 
kavuşmanın sevincini yaşıyor. İnşallah 
bütün yollarımız bu güvenliğe kavuşacak. 
Araç güvenliği için, can güvenliği için, 
ticaret için, ülkemizin dünya ile bütün-
leşmesi için yapıyoruz bunu. Bu yolları 
açarken usulsüzlüklere, hukuksuzluklara 
meydan vermiyoruz, vermeyeceğiz. Her 
kuruşunun hesabını millete vereceğimizin 
şuuruyla bu yolları açıyoruz. 

Bu vesileyle, bu işin maliyeti hakkında 
sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Ba-
kınız, açılışını yaptığımız Karadeniz Sahil 
Yolunun proje bedeli 6 milyar 543 milyon 
YTL. Bildiğiniz gibi ilk ihale, merhum Özal 
zamanında 1987’de Çarşıbaşı-Trabzon-
Araklı kısmı için yapıldı. 1987’den 2002 
sonuna kadar 2 milyar 298 milyon YTL 
harcama yapılmış. 2002 sonundan 2006 
sonuna kadar 316 kilometre yol yapıldı. 
Dediğim gibi iki tünel ve bir viyadük için 
çalışmalar hızla devam ediyor. Bu yol için 
harcadığımız miktar 3 milyar 551 milyon 
YTL. Bölgede yapılan hizmetler için harca-
nan toplam miktar ise 5 milyar 849 milyon 
YTL. Toplam açılan yol 535.5 kilometre. 
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1987’den bu güne 18 adet ihale yapıldı. Bu 
yol çalışması eski periyotta devam etseydi 
bu projenin 2024’te bitmesi gerekirdi. 

Bu rakamları, Türkiye’nin bu şartlarında 
gösterilen fedakarlığın büyüklüğünü siz 
aziz hemşerilerimin dikkatlerine sunmak 
için verdim. Burada, Bayındırlık Bakanlı-
ğımıza ve Karayolları Genel Müdürlüğü-
müze özellikle teşekkür ediyorum. Hükü-
metimizin hizmette sınır tanımayan hızına 
ayak uydurmak için canla başla çalışan 
teknik personele, mühendislerimize, işçile-
rimize ülkemiz adına ayrıca teşekkür edi-
yorum. Sözlerime son verirken, Karadeniz 
Sahil Yolu’nun Karadenizliler başta olmak 
üzere bütün milletimize, ülkemize hayırlı 
olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. 
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Sevgili Borçkalılar, değerli vatandaşla-
rım… Sizleri, en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Öncelikle, bu hayırlı başlangıç ve-
silesiyle aranızda olmaktan, heyecanınızı 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğu-
mu ifade etmek istiyorum. 

Bugün, yalnız Türkiye’nin değil, dünya-
nın en hızlı akan nehirlerinden biri olan 
Çoruh’un, ikinci altın gerdanlığını tak-
mak için, Borçka Barajı ve Hidroelektrik 

Santrali’ni faaliyete geçirmek için bura-
dayız. Bildiğiniz gibi hayatımızın idamesi 
ve ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi 
için en önemli ihtiyaçlarımızdan biri de 
enerjidir. Gerek nüfusun hızla artması, ge-
rekse kullandığımız araçların çeşitlenmesi 
nedeniyle enerjiye olan ihtiyacımız da 
giderek artmaktadır. Günümüzde bütün 
ülke yönetimleri bir yandan mevcut enerji 
kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullana-
bileceğini düşünürken, bir yandan da bu 

Borçka Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali Açılış Töreni

Artvin | 08 Nisan 2007
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kaynaklara yenilerini eklemenin arayışını 
sürdürmektedir. 

Halihazırda enerji alanında elektrik üre-
timi önemini, ağırlığını, önceliğini koru-
maktadır. Biliyoruz ki, bir ülkenin kişi 
başına düşen elektrik enerjisi tüketimi, 
aynı zamanda o ülkenin kalkınmışlığının 
da bir göstergesidir. 1950’lerde yılda sade-
ce 800 milyon kilowatt-saat elektrik üre-
ten Türkiye, bugün için bu oranı 200 kat 
artırarak yılda 173 milyar kilowatt-saate 
çıkarmıştır. Türkiye’de kişi başına yıllık 
elektrik tüketimi bugün hâlâ dünya ortala-
masının altındadır. Ancak öyle görünüyor 
ki, mevcut büyüme perspektifimizle elekt-
rik tüketimimiz ve dolayısıyla elektrik ih-
tiyacımız önümüzdeki dönemde çok daha 
fazla artacaktır. 

Eğer gereği bugünden yapılmaya başlan-
mazsa oluşacak enerji açığı hepimizin 
başını ağrıtır. Onun için, hükümet olarak 
enerji üretimine özel bir önem veriyor, 
enerji alanındaki yatırımlara büyük bir 
hassasiyetle yaklaşıyoruz. Şunu hemen 
ifade edeyim ki, Türkiye’nin elektrik üre-
tebileceği zengin kaynakları vardır, bunla-
rın başında da su gelmektedir. Zengin su 
kaynaklarımızın büyük bir kısmı maalesef 
bugüne kadar devreye sokulamamıştır. 
Bizim hedefimiz, bu tabloyu değiştirmek, 
zengin doğal kaynaklarımızı Türkiye’nin 
bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarına uy-
gun şekilde değerlendirmektir. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bugün itibariyle Türkiye’de işletilen hidro-
elektrik santral sayısı 138’dir. Bu santraller 

yıllık ortalama 46 milyar kilowatt-saat 
üretim kapasitesine sahiptir. Bu kapasite, 
potansiyelimizin yüzde 36’sına karşılık 
gelen bir kapasitedir. Yani Türkiye elin-
deki potansiyelin yüzde 64’lük kısmını 
halen kullanamamakta, zayi etmektedir. 
Kullanılmayan bu potansiyeli değerlendi-
rebilmek için mevcutlara ilaveten tam 540 
hidroelektrik santral yapılması gerekmek-
tedir. Bu santraller bizim için asla lüks de-
ğildir, aksine her birine ülke olarak büyük 
ihtiyaç duyuyoruz, duyacağız. 

Türkiye ekonomisi gibi hızlı gelişen, hızlı 
büyüyen ekonomilerde, enerji kaynakla-
rından azami derecede yararlanmak, bu 
kaynakları en verimli şekilde değerlendir-
mek artık bir mecburiyettir. İşte bu sebeple 
hükümet olarak yaptığımız ilk işlerden biri 
enerji arzı güvenliğimizi temin etmek üze-
re bir yatırım atılımı başlatmak olmuştur. 
Burada temel prensibimiz, enerji arzının 
güvenirliği için yerli kaynaklara ağırlık 
vermektir. Atılabilecek ilk adım olarak 
da yapımına başlanmış olan barajların 
bir an önce tamamlanmasına çalışmaktır. 
Bu süreç, bugün ne mutlu ki meyvelerini 
vererek devam ediyor. Bu süreçte, hidro-
elektrik üretiminde bir ilke imza atarak 
Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği çıkardık, 
enerji üretiminde özel sektörün önü açtık. 
Çünkü rekabet olmadan iktisattan, ekono-
miden, kalkınmadan, üretim artışından 
söz edilemez. 

Biz, enerji sektörünün gelişmesini sadece 
devletin sırtına yükleyen ve maalesef bu-
günlere kadar kayda değer bir sonuç ver-
memiş olan anlayışı terk ederek, bu önemli 
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alanda özel sektörümüzün dinamizmini de 
devreye sokmuş olduk. Türkiye’nin enerji 
ihtiyacına taze bir kan getireceğini sevine-
rek müşahede ettiğimiz bu yeni dönemde, 
yeni hidroelektrik santraller için bugüne 
kadar bize 1000’e yakın başvuru gelmiş 
bulunuyor. Bu Türkiye’nin bu alandaki po-
tansiyelinin ne kadar zengin ve gelişmeye 
açık olduğunu gösteren bir işarettir. 

Bakınız bu projelerin toplam 13 bin 500 
megavatlık kurulu güçleri, Cumhuriyet ta-
rihimizin en büyük projelerinden biri olan 
Atatürk Barajı’nın 5 katından fazladır. Bu 
örnek bile yapılması gereken daha ne çok 
işimizin olduğunu ve ülke olarak henüz 
devreye sokmadığımız ne büyük zenginlik-
lerimiz bulunduğunu ispatlamaya yeter… 
Bu tesislerden temin edilecek elektrik, 
ülkemizin her yıl artan enerji açığının 
kapatılmasını sağlayacak, kalkınma atılı-
mımızın aynı hızla devam edebilmesi için 
bize gerekli zemini kazandıracaktır. İhale-
ye çıkarılan hidroelektrik santraller için 
yapılacak yatırımın tutarı 13 milyar YTL’yi 
bulmaktadır. Bu para, Türkiye’nin gelece-
ğinin inşasına harcanacak olan paradır. Bu 
yatırımlar, ülkemizin müreffeh geleceğine 
yapılmış olan yatırımlardır. 

Değerli vatandaşlarım… 

Türkiye dünyanın en stratejik bölgelerin-
den birinde, enerji kaynaklarının zengin 
olduğu bir coğrafyada bulunuyor. Son 
yıllarda art arda hayata geçirilen dev pro-
jelerle Türkiye aynı zamanda kıtalararası 
bir enerji koridoru haline gelmiş, stratejik 
önemini daha da pekiştirmiştir. Hükümet 

olarak, bu gerçeğin bilincinde ve bölgedeki 
konumumuzun gereklerine uygun olarak, 
uluslararası dev projelerin hayata geçiril-
mesine büyük önem atfettik, bu konuda 
aktif roller oynadık. Bu çabalarımızın 
sonucu olarak, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol 
Boru Hattı gibi son derece önemli ulusla-
rarası projeler tek tek devreye girmeye baş-
ladı. Bunun yanında yıllar önce başlandığı 
halde bir türlü bitirilemeyen tesisleri de 
tek tek tamamlayarak hizmete soktuk. 

Biz Ankara’da aşılmaz duvarların ardında 
kendini unutturan bir iktidar olmayı seç-
medik, aksine vatandaşımız ihtiyacı olan 
her yerde bizi yanında buldu, buluyor. Ben 
ya da bakan arkadaşlarım, neredeyse her 
gün, Türkiye’nin dört bir yanında, aynı 
anda, böyle hayırlı açılışları toplu olarak 
gerçekleştiriyoruz. Neden toplu açılışlar 
yapıyoruz? Çünkü Türkiye öyle büyük 
bir hızla kalkınıyor ki, bu hıza bizler bile 
yetişemiyoruz. Bu tesislerin tamamı, tıpkı 
bugün burada açılışını yaptığımız Borçka 
Barajı gibi ülkemizin gücüne güç katacak, 
üretimi ve istihdamı artıracak, değer üre-
tecek tesislerdir. Milletimizin onlarca yıl 
beklediği tesislere bir an önce kavuşması 
için büyük bir mücadele veriyoruz. 

Bu ülkede yolu ve suyu olmayan tek bir 
köy bırakmayacağımıza dair sözümüzü bu-
rada bir kere daha tekrarlamak istiyorum. 
Bunun için de sizlere çeyrek asır sonrası-
nın tarihini vermiyoruz. Biliyorsunuz bu 
ülkede temeli atılan tesisler ancak aradan 
çeyrek asır geçtikten sonra bitirilebili-
yordu, hiç bitirilemeyen tesisler de vardı. 
Biz hem bu tesisleri ele alıp kısa sürede 
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tamamlıyoruz, hem de planladığımız yeni 
projeleri son derece makul bir takvim için-
de hizmet verir hale getiriyoruz. 

Bakınız, DSİ’de bizden önceki dönemde 
2000–2002 arasında sadece 9 tesis tamam-
lanmıştı. 2003-2006 yılları arasında yüzde 
50 daha az bir bütçeyle tamamladığımız 
tesis sayısı ise 366’yı aşmış durumdadır. 
Bunlar baraj ve göletler, içme suyu, taşkın 
koruma, sulama tesisleri ve enerji santral-
leri gibi insanımızın ihtiyaçlarına cevap 
veren dev tesisler… Son dört yılda açtığı-
mız sadece baraj ve göletlerin sayısı 111 
adettir. Bunlardan 6 adeti Hidroelektrik 
Santral olup, bu tesislerden yılda 2 milyar 
373 milyon kilowatt–saat enerji üretiyoruz. 
Bunları yapmak zorundayız, Türkiye’nin 
artık oyalanacak vakti, boşa harcanacak 
parası yoktur. Türkiye bir an önce kayıp 
yıllarını da telafi ederek mutlu ve müref-
feh geleceğini yakalamak zorunda… 

Değerli vatandaşlarım… 

İnşallah yine bu yıl Obruk Barajı ve Hid-
roelektrik Santrali, Alpaslan 1 Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali, Torul Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali, Boğazköy Barajı ve 
Hidroelektrik Santrali gibi hidroelektrik 
enerji üretim tesislerini tamamlayarak 
milletimizin hizmetine sunmayı hedefli-
yoruz. Daha önce sulamada, enerjide, içme 
suyu temininde nihai hedef olarak 2025 
yılını belirlemiştik. Fakat hükümetimizin 
yatırımda gerçekleştirdiği büyük ivmeleri 
ve aynı zamanda halkımızın gösterdiği bü-
yük gayretleri gördükten sonra bu hedefi 
12 yıl geriye çekerek 2013 yılı olarak plan-

ladık. İnşallah 2013 yılında su kaynakları-
mızı bütünüyle değerlendiren bir Türkiye 
tablosu ortaya çıkaracağız. Bunu elbette ki 
sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. 

İşte bugün de bu anlayışımızın bir ge-
reği olarak hız verdiğimiz projelerden 
birini, Borçka Barajı’nı devreye alıyoruz. 
Çoruh’un ikinci altın gerdanlığını gururla, 
mutlulukla, coşkuyla takıyoruz. Borçka 
Barajı ve HES yıllık 1.039 gigavatlık elekt-
rik sağlayacak ve ülkemizin sürekli artan 
enerji ihtiyacının karşılanmasında büyük 
rol oynayacak. Bu baraj ve santral aynı za-
manda Türkiye’nin geleceği için çok önem-
li gördüğümüz “Çoruh Vadisi” adını ver-
diğimiz projeler demetinin bir parçasıdır. 
İnşallah hepsi tamamladığında Türkiye’de 
üretilen toplam enerjinin yüzde 6’sı, hidro-
elektrik enerjinin ise yüzde 25’i buradan 
karşılanacaktır. Deriner Barajı ve Hidro-
elektrik Santrali’nin inşaatı da süratli bir 
şekilde devam ediyor. Ayrıca bu yıl içinde 
Yusufeli Barajı’nın da temelini atacağız ve 
söz verdiğimiz süre içinde inşallah bu pro-
jeyi de tamamlayacağız. 

Bu barajlar sadece elektrik üretmekle kal-
mayacak. İnşa edilen yollar, yapılan ağaç-
landırma çalışmaları ile bölgeyi taşkınlar-
dan koruyacak, erozyonla toprak kaybının 
önüne geçecek, çevre illere içme suyu da 
sağlayacak. Çok yönlü faydalarıyla bölge-
nin geleceğine önemli katkılar sağlayacak. 

Bizim hedefimiz bir yandan sizlerin ihti-
yaçlarınızı gidermek, bir yandan da gele-
ceğin ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları 
planlamak ve gerçekleştirmektir. İnşallah 
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Türkiye’nin yarınları bugünlerinden de 
çok daha güzel, çok daha aydınlık olacak. 
O güzel yarınların heyecanını milletçe yü-
reklerimizde taşıyor, bu inançla, bu azimle 
çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu 
duygularla sözlerime son verirken, Borçka 
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin ülke-
mize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, 
sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli davetliler, sevgili Ankaralılar… Siz-
leri, en kalbi duygularımlza selamlıyorum. 
Öncelikle, Cumhuriyetimizi yaşatacak, 
daha ileriye götürecek yeni nesillerin eği-
timi açısından son derece anlamlı bu tören 
vesilesiyle aranızda olmaktan büyük mut-
luluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. 

Yaklaşık dört yıldır Başbakan olarak katıl-
dığım törenlerin beni en çok sevindireni, 
ülkemizin geleceği adına umutlarımızı 

yeşerten bu okul açılışlarıdır. Bu okulları 
açarken, yüz binlerce çocuğumuzun, gen-
cimizin geleceğinin aydınlandığını görü-
yorum. İşte bugün Ankara’da tam 84 tane 
eğitim tesisini açıyoruz. Eskiden bu açılış-
lar tek tek yapılırdı ama artık Türkiye’nin 
geldiği düzey, aldığı mesafe buna imkan 
tanımıyor. 

Her gün ülkemizin bir başka köşesinde 
toplu açılışlar yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta 

84 Okul ve Eğitim Kurumunun 
Toplu Açılış Töreni

Ankara | 09 Nisan 2007
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sonu, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük 
projelerinden biri olan 542 kilometrelik 
Karadeniz Sahil Yolu’nu trafiğe açtık. 
Cuma günü Kırıkkale’de 6 okul, Cumartesi 
günü Ordu’da, Giresun’da ve Trabzon’da 
13 okul ile birlikte yurtlar, kütüphaneler 
açtık. Çok şükür, bu hızı, bu mesafeyi ya-
kaladık. Ülkemizin her şehrinde okullar 
açarken, hastaneler açarken, fabrikalar 
açarken, iş ve istihdam kapıları açarken ar-
tık sadece toplu açılışlara yetişebiliyoruz. 
İş başına geldiğimizde Türkiye’nin en bü-
yük önceliklerini eğitim, sağlık, adalet ve 
emniyet olarak belirlemiştik. Türkiye’nin 
yükselişinin bu temeller üzerinde olaca-
ğını ısrarla vurgulamış, bütün gücümüzle 
bu alanlardaki eksiklerimizin telafisine 
yoğunlaşmıştık. İşte bu bakış açımızın 
sonucu olarak 4.5 yıl gibi kısa bir zaman 
içinde 110 bine yaklaşan sayıda derslik 
inşa ettik. Bu yılsonu itibarıyla hedefimiz 
130 bin dersliğe ulaşmak. Bu süreçte bü-
yük bir toplumsal destek gördük ve hayır-
sever vatandaşlarımız Türkiye’mizin dört 
bir yanında hayırda yarıştılar. Başbakanlık 
Toplu Konut İdaremiz, Belediyelerimiz, 
Valiliklerimiz toplumun öncelikli ihtiyaç-
larını karşılamada hükümetimizin çalışma 
hızına paralel bir hizmet aşkı sergilediler. 
Onların hepsine ülkem adına, ülkemin 
çocukları, öğretmenleri, anne ve babaları 
adına teşekkür ediyorum. 

Değerli davetliler… 

İşte şimdi bu güzel bahar gününde 84 tane 
ilim ve irfan yuvasının, ek dersliklerin, 
eğitim merkezlerinin, sosyal tesislerin 
açılışlarını yapıyoruz. Mamak, Altındağ, 

Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Etimes-
gut, Gölbaşı ilçelerimizde açılışını gerçek-
leştirdiğimiz okulların yarısı hayırsever 
vatandaşlarımız tarafından yapılmıştır. 
Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız 3 spor 
salonu, 1 sosyal tesis ile 2 okulun restoras-
yonunu gerçekleştirmişlerdir. Görüldüğü 
gibi kamu ile vatandaşlarımızın ortaya 
koyduğu eserler yarı yarıyadır. Yani tam da 
Türkiye’nin özlemini duyduğu gelişme ve 
kalkınma tablosu. Bu tablodan büyük onur 
duyuyorum. 

Yakın zamanlara kadarki özel sektör 
mantığı, devletten nemalanan, gözünü 
devlet ve kamu imkanlarına dikmiş bir 
özel sektör anlayışıydı. Artık öyle değil. 
Türkiye’de yaşayan her vatandaşımız ka-
munun imkanlarını da, kaynaklarını da 
biliyor ve elini taşın altına koyması gere-
ken yerde kamunun yükünü paylaşıyor. 
İşte Ankara’da bugün açılışını yaptığımız 
84 eğitim kuruluşunun yarısının hayırse-
ver vatandaşlarımız tarafından yapılmış 
olması bu dayanışmanın en açık örneğidir. 
Bu okulların ekonomik maliyetinden çok, 
hükümet olarak, bakanlık olarak, valilik 
olarak, millet olarak kendi geleceğimize 
yatırım yapmış olmamız mutluluk verici-
dir. Burada yapılan iş Türkiye’nin ruhuna 
sahip çıkmaktır, kimliğine sahip çıkmaktır, 
geleceğine sahip çıkmaktır. Hayırsever va-
tandaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. 
Valimizi, kaymakamlarımızı, belediye baş-
kanlarımızı, Milli Eğitim müdürlerimizi 
yürekten tebrik ediyorum. 

Yapılan iş büyük iştir. Bakınız, sadece 
bugün açılışını yaptığımız toplam 1228 



335

Yeni Türkiye Vizyonu | Ya Allah Bismillah-2

derslik yaklaşık 40 bin öğrenciye hizmet 
verecektir. Bir kez daha altını çiziyorum. 
Bu okulların yanı sıra, 13 tane Atölye, 300 
öğrencinin barınabileceği bir pansiyon 4 
spor salonu, 1 sosyal tesis ve 2 restorasyo-
nun toplu açılışını yapıyoruz. İşte bu vesile 
ile de bu milletin olması gereken günde-
minin altını çiziyoruz. Evet, bizim günde-
mimizde eğitim var, yol var, hastane var, 
fabrika var. Kısacası yatırım var, kalkınma 
var. En fazla da eğitim var. 

Değerli davetliler… 

Bakınız, 2002 yılında biz iktidara geldiği-
miz zaman Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 
16, 5 milyar YTL iken, bu rakamı 2007’de 
21, 3 milyar YTL rakamına yükselttik. Milli 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Konsolide 
Bütçeye Oranı 2003’de yüzde 6. 91 olarak 
gerçekleşirken, bu oranı 2007 yılında 
yüzde 10. 40’a çıkarmış durumdayız. Aynı 
şekilde 2002 yılında 494 milyon YTL olan 
YURTKUR bütçesini de, 2006’da yaklaşık 
4 katlık büyümeyle 1 milyar 712 milyon 
YTL’ye yükselttik. 2003’ten beri her yıl 
kamunun kullanımı için ayrılan kadronun 
yaklaşık yüzde 50’sini Milli Eğitim Bakan-
lığı ve üniversitelere tahsis ettik. 

Geçtiğimiz dört yılda ülkemizin okullaşma 
oranı konusunda önemli ilerlemeler sağla-
dık. 2003 yılı başında yüzde 11 olan okul 
öncesi eğitimde okullaşma oranını bizim 
dönemimizde yüzde 25’e çıkardık. Son 
dört yıl içinde 537 bin 451 bilgisayarı eği-
timin hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin 
yüzde 90’ını ADSL ile internete kavuştur-
duk. Tam 26 bin 44 okulumuza ADSL siste-

mi kurduk. 3 bin kapalı köy okulunu yeni-
den hizmete soktuk. “Haydi Kızlar Okula” 
kampanyasıyla 228 bin kız öğrenciyi okul-
lu yaptık. 40 yıl önce hazırlanmış olan ve 
bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 
kalan müfredatı, öğrenmeyi öğretme esa-
sına dayalı olarak öğrenci merkezli olacak 
biçimde değiştirdik. 

4 yılda ilköğretim öğrencilerine 411 mil-
yon 282 bin 131 adet ders kitabını ücretsiz 
olarak dağıttık. Öğretmenlik mesleğini, 
öğretmen, uzman öğretmen ve başöğret-
men şeklinde kademelendirdik. Uygulama 
sonunda 92 bin 382 kişi uzman öğretmen, 
338 kişi de başöğretmen olmaya hak ka-
zandı. Ek ders ücretlerini yüzde 40 artır-
dık. YURT-KUR’da 1962’den 2003’e kadar 
geri dönüş 24 trilyon iken, 2003-2006 
arasında geri dönüş 456 trilyon olmuştur. 
YURT-KUR’un verdiği burs ve kredi 45 
YTL’den, 150 YTL’ye çıkarılmıştır. Üni-
versitelerin araştırma fonları 2002 de 70 
milyon YTL iken, biz bu fonları 2007’de 
300 milyon YTL’ye çıkardık. 116’sı müsta-
kil yurt olmak üzere orta öğretime yönelik 
318 adet yeni yurt yaptık. Bir milyon kişiyi 
belediyelerimizin düzenlediği kurslarla 
okuryazar yaptık. Üniversite önündeki yı-
ğılmayı azaltmak için 15’i devlet 2’si vakıf 
olmak üzere 17 yeni üniversite kurduk. 
Keza, hükümetimiz döneminde özürlü eği-
timi alanında da önemli gelişmeler sağla-
dık. Özürlülerimizin durumlarını dikkate 
alarak yeni okullar inşa ettik. Yine özürlü 
insanlarımızın devlet imkânlarıyla okulla-
rına taşınmasını temin ettik, taşınamayan-
lara evlerinde eğitim imkânı sağladık ve 
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ailelerine ayda 404 YTL yardım yapmaya 
başladık. 

İnanıyorum ki, başlattığımız bu büyük 
eğitim seferberliği ile büyük bir değişim 
gerçekleştirdik, adeta eğitime çağ atlattık. 
Elbette, aynı hızla, aynı azim ve kararlılıkla 
bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Cum-
huriyetimize, milletimize yakışan budur. 
Bizim de milletimize hizmet etmekten baş-
ka bir derdimiz yoktur. Bu bilgi çağında, 
bir bilgi toplumu olma yolunda atılması 
gereken bütün adımları atmak zorundayız. 
İşte bu açılan okullarla da bunu yapıyoruz. 

Yapımında hiçbir imkanın esirgenmedi-
ği, teknik donanımı eksiksiz bu modern 
okullarla daha aydınlık daha müreffeh bir 
Türkiye hedefimize her gün biraz daha 
yaklaşıyoruz. Buradan geriye dönüş yok. 
Bugün burada olduğu gibi bundan sonra 
da başaracağız. Yeter ki milletçe bu daya-
nışmamızı, bu birliğimizi bozmayalım, bu 
heyecanımızı kaybetmeyelim. Bu duygu-
larla sözlerime son verirken, bu okulları 
inşa eden hayırseverlerimizi, buna öncü-
lük eden milli eğitim camiamızı, valimizi, 
belediye başkanlarımızı bir kere daha 
kutluyor, teşekkür ediyorum. Açtığımız 
bu okulların, bu ilim ve irfan yuvalarının 
ülkemize, başkentimize ve çocuklarımıza 
hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli davetliler, değerli arkadaşlar… Siz-
leri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Bugün, ülkemizin bağımsızlığının, mille-
timizin özgürlüğünün en yüksek ifadesi, 
millet iradesinin yegâne tecelligahı olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılı-
şının 87’nci yıldönümünün coşkusunu 
yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay kabulünün 
86’ncı yıldönümünü kutladığımız İstiklal 

Marşı’nı bu tarihi günde TBMM önündeki 
bir anıtla taçlandırıyoruz. Bilindiği gibi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin 
destansı bağımsızlık mücadelesi içinde 
kurulmuştur. Bu destansı mücadeleyi en 
coşkulu, en güzel şekilde dile getiren İstik-
lal Marşımız da bağımsızlık mücadelemiz 
devam ederken yazılmış ve Millet Mecli-
simiz tarafından dört defa ayakta dinlene-
rek milli marşımız olarak kabul edilmiştir. 

İstiklal Marşı Anıtı’nın Açılış 
Töreni

Ankara | 23 Nisan 2007
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Bu vesileyle istiklal savaşı şehitlerimizi, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin kurucu üyelerini, bununla 
birlikte hem bu üyelerden biri, hem de İs-
tiklal Marşımızın şairi olan Mehmet Akif 
Ersoy’u rahmetle, minnetle anıyorum. Aziz 
ruhları şad olsun. 

Değerli arkadaşlar… 

İstiklal Marşımız, milli mücadele yıllarının 
ruhunu içinde taşıyan, o yılları yaşayan 
ecdadımızın hissiyatını nesilden nesile 
aktaracak olan emsalsiz bir şiirdir. İstiklâl 
Marşı’nı anlayabilmek için, “millî müca-
dele ruhu”nu yakından tanımak ve o ruhu 
hakkıyla hissetmek gerekir. Bizler istiklali-
mizi, hürriyetimizi, milli irademizi mille-
timizin en temel ortak paydası, medeniyet 
yürüyüşümüzün ilk hareket noktası olarak 
görüyoruz. Topyekûn yaşanan bu coşkuyu 
resmileştirmek üzere, yakın bir zamanda 
bir yasa çıkardık ve 12 Mart gününü, İs-
tiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ’i 
Anma Günü ilan ettik. Bugün de aynı has-
sasiyetle bir başka eseri o asil ruha sahip 
çıkacak milletimize armağan ediyoruz. 

Bu eserle birlikte istiklal marşının ru-
hunu, hürriyet vurgusunu, egemenliğin 
kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeğini 
anıtlaştırmış oluyoruz. Bu vesileyle, anıtın 
mimarlığını üstlenen Prof. Dr. Ferit Özşen 
başta olmak üzere anıtın yapılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bizim de bütün çabamız, tarihi mirası-
mıza sadakatle sahip çıkarak ülkemizi 
geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşı-

maktır. Hedefimiz, İstiklal Mücadelesinin 
komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde kurulmuş olan Cumhuriyeti-
mizi, 100’üncü yılında, onun işaret ettiği 
muasır medeniyetler seviyesinin üstüne 
çıkarmaktır. Ben, aziz milletimizin bunu 
başarmaya yetecek kadar güçlü olduğuna 
inanıyorum. Bu düşüncelerle sizleri sev-
giyle, saygıyla selamlıyorum. 
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Sevgili Erzurumlular, değerli vatandaş-
larım… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Bu coşkunuzu, bu heyeca-
nınızı yürekten paylaşıyorum. Ülkemizin 
en güzel şehirlerinden, Dadaşlar diyarı 
Erzurum’da olmaktan, bu hayırlı tören ve-
silesiyle sizlerle hasret gidermekten büyük 
bir mutluluk duyuyorum. 

Erzurum, milletimizin büyük İstiklal 
Mücadelesinin dönüm noktalarından 

biri olmuş, Cumhuriyetimizi kuran mu-
azzam millet iradesi bu topraklarda yeni 
bir ruh, yeni bir şuur, yeni bir istikamet 
kazanmıştır. Bu vatan toprağına adımımı-
zı her attığımızda, Erzurum’un havasını 
her soluduğumuzda, tarihe mal olmuş o 
büyük İstiklal Mücadelesinin kahraman-
larının Erzurum Kongresi vesilesiyle hay-
kırdıkları gerçek kulaklarımızda yeniden 
çınlamaktadır. Nedir o gerçek? O gerçek; 
“milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Erzurum | 12 Mayıs 2007
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bütündür; parçalanamaz” gerçeğidir. O 
gerçek; istiklal söz konusu olduğunda, ege-
menliği milli iradeye vermek söz konusu 
olduğunda geri kalan her şeyi teferruat 
olarak görmektir. 13 Temmuz 1919’da 
Erzurum’da en gür şekilde ifade edilen bu 
millet kararını, bugün aynı ruhla sahiple-
niyor, seslendiriyoruz. Bu bakımdan Milli 
Mücadelemizin sembol şehirlerinden olan 
Erzurum’un Türkiye için önemi ve değeri 
çok büyüktür. 

Biliyorsunuz, Erzurum Kongresi’nin 84. 
yıldönümü olan 2004 yılında Bakanlar Ku-
rulumuzu tarihinde ilk defa Erzurum’da 
topladık ve o gün milli hedeflerimiz doğ-
rultusunda tarihi öneme sahip kararlar 
aldık. Bu vesileyle milletimizin hem öz 
değerlerine sonuna kadar bağlı olduğunu, 
hem de dünyaya açılmakta kararlı oldu-
ğunu bir kere daha ortaya koyduk. Bugün 
yine bizim için anlamı büyük olan hayırlı, 
bereketli bir törende sizlerle beraberiz. Bu-
gün Erzurum’dan Türkiye’nin medeniyet 
seviyesinin ötelerine doğru çıktığı yolcu-
lukta ısrarını, kararlılığını, azmini bir kez 
daha ilan ediyoruz. Türkiye, geri dönülmez 
bir yükselişe geçmiştir. Huzur ve istikrarın 
semeresi ekonomik büyüme olarak gelmiş-
tir, refah olarak gelmiştir. Millet iradesi 
uzun yıllardan sonra makus talihini yen-
miş demokrasiyi, istikrarı, güven ortamını 
yeniden tesis etmiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti bugüne kadarki tek bir kazanımından 
geri adım atmayacak ve buradan sadece 
ama sadece ileriye gidecektir. Herkes, her 
vatandaşım bundan emin olsun. Zira, 
Ankara’da sizin emanetinizi taşıyan güçlü 
bir irade var. 

Sevgili Erzurumlular…

Bugüne kadar hiçbir şehrimize bigane 
kalmadık, hiçbir şehrimize eli boş gitme-
dik. Türkiye’nin, Türk milletinin iradesini 
güçlendirmek, Erzurumluların hayat 
kalitesini yükseltmek için buradayız. Ba-
kınız, burada bu törenle Erzurum’a 12 
yeni okul kazandırıyoruz, Pasinler Devlet 
Hastanesi’ni açıyoruz, Adliye Sarayımızı, 
Sivil Savunma binamızı açıyoruz. Karayol-
larımız tarafından yaptırılan Ilıca Çevre-
yolu, Çiğdemli Köprülü Kavşağı’nı, ayrıca 
Hamidiye Köprülü Kavşağı’nı, KÖYDES 
kapsamındaki stabilize ve asfalt yollarımı-
zı hizmete açıyoruz ve tam 134 yerleşim 
birimimizi içme suyuna kavuşturuyoruz. 
Yetmedi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 
tarafından Kandilli’de yaptırılan 96 afet 
konutunu, Aşağı Çat Yukarı Çat bölgesinde 
119 Tarım köyünü, yine Hınıs’taki 96 sos-
yal konutu, Ilıca 2. Etap 144 afet konutunu, 
İspir’deki 48 sosyal konutu, yani toplam 
503 konutun anahtarlarını sahiplerine 
teslim ediyoruz. Bakın saymakla bitmiyor; 
bütün bu yatırımlar, bütün bu projeler, 
Erzurum’un geleceğidir, Türkiye’nin ge-
leceğidir. Dadaşlar diyarına hayırlı olsun, 
milletimize hayırlı olsun. 

Değerli vatandaşlarım…

Biz bu ülkeye sevdalıyız, bu millete gönül-
den bağlıyız, bu bereketli toprakların aşığı, 
bu yüce gönüllü milletin hizmetkarıyız. 
İstiyoruz ki Türkiye hak ettiği sosyal ve 
ekonomik seviyelere gelsin, istiyoruz ki ço-
cuklarımıza çok daha müreffeh, çok daha 
ileri, hedeflerini çok daha fazla büyütmüş 
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ve dünyanın örnek aldığı bir ülke bıraka-
bilelim. İstiyoruz ki bu ülkenin parası pul 
olmasın, geleceği kül olmasın, kaynakları 
kurumasın, gücü kuvveti zayi olmasın. 
İstiyoruz ki insanlarımızın gözleri, yüzleri, 
gönülleri mahzun olmasın, çocuklarımız 
geleceğe umutla baksın, gençlerimiz ülke-
mizle gurur duysun. En modern yollarla 
şehirlerimizi birbirine bağlayalım. İnsan-
larımıza çağdaş konutlarda yaşama imkanı 
hazırlayalım, şehirlerimizi düzensizlikten, 
kirlilikten, dağınıklıktan kurtaralım. Oku-
lu olmayanı okula, suyu olmayanı suya, 
yolu olmayanı yola, doktoru olmayanı 
doktoruna, altyapısı olmayanı altyapıya, işi 
olmayanı işe kavuşturalım. 

Bunun için nasıl bir heyecanla çalıştığımı-
zı biliyorsunuz. Dur durak bilmeden gece 
gündüz demeden ülke içinde, ülke dışında 
nasıl koştuğumuzu görüyorsunuz. Her 
açılışa yetişmeye, her sevinci paylaşma-
ya çalışıyoruz. Tek bir derdimiz var, o da 
Türkiye’ye hizmet etmek, nerede ihtiyaç 
duyuyorsa orada milletimizin yanında ol-
mak, derdine gecikmeden, ihmal etmeden 
çare yetiştirmek. Türkiye uzun ve sıkıntılı 
yıllar yaşadı, insanlarımız sayısız siyasi ve 
ekonomik krizin ağır bedellerini ödedi, 
dertler dağ gibi yığıldı. Ama son dört buçuk 
yılda gördük ki devlet-millet bütünleşmesi 
sağlanır, birlik bütünlük korunur, doğru 
istikamet yakalanırsa, bu ülkenin gücü 
dağları delmeye de yeter. İşte açtığımız 
Bolu Tüneli… İşte açtığımız Bakü Ceyhan 
Boru Hattı… İşte açtığımız Karadeniz Sahil 
Yolu… İşte 81 vilayeti birbirine bağlayan 
modern yollar… İşte inşa ettiğimiz Antalya, 
Ankara, İstanbul, Dalaman havaalanları… 

İşte Erzurum’u bir dünya şehri yapan, işte 
Palandökeni dünya turizmine kazandıran 
siyasi irade… 

Yeter ki milletin sesine sağır kalmayan, 
milletin kalbinin sesini duyan bir hükü-
met olsun, yeter ki milletimizin büyük 
değişim iradesinin önü açılsın. Bu millet 
bir kere inançla, güvenle, kararlılıkla yola 
çıkınca aşamayacağı engel yoktur. Şimdi 
Türkiye’nin bu kadar kısa bir zaman içinde 
aldığı bu mesafe, geçirdiği bu büyük deği-
şim dünyanın dilinde. Burada güven var, 
burada özgüven var, burada istikrar var. 
Yatırımcılar, üreticiler artık Türkiye’yi bir 
risk ülkesi, bir istikrarsızlık adası olarak 
görmüyor. Bütün dünya dört buçuk yıl 
boyunca Türkiye’deki yükselişi, şahlanışı 
konuştu. Fakat üzülerek söylemek zorun-
dayım; Türkiye’nin başarılarını hazmede-
meyenler de var. 

Biz ne yaptıysak bu anlayıştakilere rağ-
men yaptık. Biz kriz tellallığı yapanlara, 
kamplaşma ve kargaşa çıkarmaya çalı-
şanlara karşı sağduyunun, istikrarın, 
huzurun sesi olduk. Uzlaşma ve diyalog 
zeminini güçlendirmeye, kuşatıcı ve ku-
caklayıcı bir siyaset tarzı sürdürmeye ça-
lıştık. Türkiye’nin büyüme aşkı, kalkınma 
heyecanı sekteye uğramasın diye azami 
gayret gösterdik. Bugüne kadar demokrasi 
adına, hukuk devleti adına, siyaset adına 
ne yaptıysak Türkiye’nin, Türk milletinin 
itibarı için yaptık. Zira yürüdüğümüz yol, 
milletimizin yoludur. Milletimizin iradesi-
ni hiçe sayanlara, milletimizin değerlerini 
küçümseyenlere, milletimizin kalkınma 
ideallerine yabancı olanlara karşı hep mil-
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letimizin yanında yer aldık, hep milli ira-
deyi en yüksekte tutmanın mücadelesini 
verdik. Devlet-millet kaynaşmasının nasıl 
bir sinerji doğuracağını bildiğimiz için 
yara alan ilişkileri yeniden onardık, devlet 
ile milleti bir bütün olarak algıladık. Dev-
let-millet el ele yürüyeceğiz, dedik. Vatanı 
sevmek, milleti sevmek ona hizmet etmek 
ile olur. Zaman herkesin ne dediğine değil, 
ne yaptığına bakma zamanıdır. Sonuçta 
yaptığımız şey birliğimize beraberliğimize 
mi hizmet ediyor, yoksa bizi bölüyor, ayrış-
tırıyor, kamplaştırıyor mu? Milletimizden 
ricam şudur: Herkesi söz ve eylemlerinin 
neticeleriyle değerlendirin. 

Değerli Erzurumlular…

Sizler bizim gönlümüzü biliyorsunuz, çün-
kü sizlerle aynı duyguları, aynı hissiyatı 
paylaşıyoruz. Bu ülke istikrarsızlıklardan, 
muhteris siyasetçilerden, kavgacı, çatışma-
cı zihniyetlerden, küçük düşünen, küçük 
hesaplar yapan, Türkiye’yi de bu küçük 
hesapların oyuncağı haline getirenlerden 
neler çekti, bunu da en iyi sizler biliyorsu-
nuz. Bu ülkeye, bu millete hizmet etmek 
için, çocuklarımıza bize devredilenden 
çok daha mutlu ve müreffeh bir Türkiye 
bırakabilmek için samimiyetle gayret gös-
teriyoruz. Bu yolda zaman zaman haksız-
lıklara uğradığımız, insafsızlıklara maruz 
kaldığımızı hızımızın kesilmek istendiğini 
de biliyorsunuz. Bu engellerin milletimi-
zin vicdanında nasıl bir hararete yol açtı-
ğına da biz biliyoruz. Kendi ihtiraslarını 
milletin yüreğine kızgın yağ gibi dökmek 
isteyenler muratlarına eremeyecekler. 

Türkiye’nin kardeşlik iklimini zedelemeye 
muktedir olamayacaklar. 

Bu millet, bu Erzurum, bu dadaşlar, bu de-
likanlılar, bu civanmert insanlar, Nene Ha-
tunun torunları, İbrahim Hakkı’nın, Erzu-
rumlu Emrah’ın, Aşık Reyhani’nin sesiyle 
ruhuyla büyüyenler onları biliyor, tanıyor. 
Fuzuli gündemlerle Türkiye’nin geleceğini 
çalmak istiyorlar, oysa kaybedecek bir tek 
dakikamız yok. Bu ülke yıllarca aslı esası 
olmayan gündemlerle, örtülü siyaset oyun-
larıyla, kendi menfaatini çatışmada gören 
siyasi zihniyetlerle çok zamanını, aylarını, 
yıllarını kaybetti. Sadece vaktimizi değil, 
enerjimizi, arzularımızı, umutlarımızı, 
hayallerimizi de heba ettiler. Onların heba 
etmeye çalıştıklarından kurtarabildikleri-
miz bile Türkiye’yi şaha kaldırmaya yetti. 
Acı reçete üstüne acı reçete, kriz üstüne 
kriz yaşattılar. 

O zamanlar üç ayda bir toplanama-
yan Bakanlar Kurulu’nu biz Erzurum 
Kongresi’nin yıl dönümünde burada topla-
dık. Hatırlayın o günleri… Bir gecede, evet 
bir gecede Türkiye’yi yüzde 50 oranında 
yoksullaştırdılar. Bu acı tablonun mimarla-
rı, ülkeyi gün gün geri götürenler, bu ülke-
nin kaynaklarını hoyratça çalıp çırpanlar 
Türkiye’nin gerçeklerine yıllarca sırtlarını 
döndüler. O gün Türkiye’yi krizlere düçar 
edenleri aziz milletimiz 3 Kasım’da san-
dığa nasıl gömdüyse, bugün milli iradeye 
gölge düşürmeye, Türkiye’nin yakaladığı 
istikrar ortamına sekte vurmaya çalışan si-
yasi anlayışlara da 22 Temmuz’da gereken 
cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. 
Demokrasilerde millet iradesinin tecelli 
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ettiği yer seçim sandığıdır. Oradan çıkacak 
sonucun bizim başımız, gözümüz üstünde 
yeri var. Karar milletindir. 

Kardeşlerim…

Şimdi umutlar yeniden yeşeriyor ya, işte 
bundan bile sanki rahatsız olanlar var. 
Türkiye ekonomisi günden güne büyüyor, 
üretim artıyor, ihracat artıyor, yabancı 
sermaye Türkiye’ye rağbet ediyor ya, is-
tikrarsızlıktan sebeplenenler işte bundan 
rahatsız. Nereden nereye geldik… Dadaşla-
rın diliyle söylersek, “hardan gelirsen, hara 
gidirsen”. 

Bakınız, hemen söyleyeyim. Kişi başına 
düşen milli gelir dört buçuk yılda iki katın 
üstünde bir artışla 5 bin  500 dolar sevi-
yelerine çıktı. Türkiye kişi başına 10 bin 
dolar hedefini görmeye başlayınca onları 
sıkıntı bastı, derde düştüler. Neden biliyor 
musunuz? Bu ülkeyi sevmedikleri için 
değil, seviyorlar. Ama kendilerini daha 
çok seviyorlar, kendi menfaatlerine daha 
çok düşkünler. Kalpleri milletle birlikte 
çarpmıyor. Kulakları duysa bile vicdanları 
milletin sesini duymuyor. Milletin değişim 
iradesi statüko siyasetini huzursuz ediyor, 
bunun için telaşlanıyorlar. O bayat, o köh-
ne zihniyet, bugün Türkiye’nin istikrarına 
gölge düşüren, demokrasiyi tartışmaya 
açan siyasi zihniyettir. Bu millete on yıllar 
boyunca siyaset diye dayattıkları köhne 
klişeler tedavülden kalkıyor. Gerçeği ört-
mek için, ışığın önünü kapatmak için, 
Türkiye’nin çalışan saatini durdurmak için 
çaba sarf ediyorlar. 

Bize attıkları taşın kendilerine geri dönece-
ğinin farkında değiller, bu milletin sadece 
gözüyle kulağıyla değil, aklıyla, vicdanıyla 
da kendilerini izlediğinin farkında değil-
ler. İncittiklerinin sadece bizim değil, mil-
letin de kalbi olduğunun farkında değiller. 
Ama fark edecekler. Er meydanı kuruldu-
ğunda, millet iradesi ortaya konduğunda 
kendi bindikleri dalı kestiklerini er geç 
anlayacaklar. 

Değerli Erzurumlular…

Her şey gözünüzün önünde cereyan edi-
yor, her şeyi biliyorsunuz. İnanıyorum 
ki, bugüne kadar bu ülkeye karşı yapılan 
kötülüklerden hiçbiri millet hafızasında 
mahkum olmaktan kurtulamamıştır, yine 
öyle olacaktır. Ülkemizin hızından, ener-
jisinden, dinamizminden, dikkatinden 
bir şeyler kaybetmesine umut bağlayan-
lar boşuna beklerler, beyhude beklerler. 
Buna izin vermemek, büyüme kararlılı-
ğımızı, huzur ve istikrarımızı korumak, 
Türkiye’nin istikametini mutlaka değişim 
rotasında tutmak mecburiyetindeyiz. 
Milletimiz memleketin kaderine sahip 
çıkacaktır. Bunu yine birlikte yapacağız, 
yediden yetmişe seferber olarak yapacağız, 
Türkiye’nin önceliklerini kendi öncelikle-
rimizin önüne koyarak yapacağız, hariçten 
gazel okumaya teşebbüs edenlere prim 
vermeyerek yapacağız. 

Bu zaman kavga zamanı değildir, çatışma 
zamanı değildir, çekişme zamanı değildir, 
bu zaman gözünü geleceğin hedef leri-
ne dikip en hızlı, en verimli, en kararlı 
adımlarla ilerleme zamanıdır. Bizim bir 
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sözümüz var. Bu millete asla ama asla be-
del ödetmeyeceğiz. Hiç kimsenin endişesi 
olmasın, Türkiye’nin geleceğe doğru yü-
rüyüşü sekteye uğramasın, insanlarımızın 
dikkati dağılmasın, hedefler kaybolmasın, 
bu ülkenin hızı kesilmesin diye aşkla, 
heyecanla milletimizle birlikte bu koşuya 
devam edeceğiz. 23 Temmuz’dan sonra da 
bu koşumuz devam edecek. 

Yeter ki bu ülkenin insanları artık refaha 
kavuşsun, yüzler gülsün, işsizler iş, aşsızlar 
aş sahibi olsun, yeter ki bu ülkenin sokak-
larında yoksul, yoksun kimse kalmasın. 
Yeter ki ülke olarak Cumhuriyetimizin ku-
ruluş hedefi ve ideali olan muasır medeni-
yet seviyelerini her alanda yakalayalım ve 
aşalım. Yeter ki çocuklarımızın gönlündeki 
ışıltı kaybolmasın, gençlerimizin umutları 
körelmesin, hayalleri kırılmasın. Yeter ki 
bu ülkenin birliğine, beraberliğine, vata-
nımızın istiklaline, milletimizin dostlu-
ğuna kardeşliğine halel gelmesin. Yeter ki 
Türkiye’nin istikbaline gölge düşmesin. 

Biz bu yola çıkarken sabır kuşanarak çıktık, 
değişim dediğimizde statükoyu koruma-
nın derdine düşenlerin, demokrasi deyin-
ce millet iradesini içine sindiremeyenlerin 
yolumuza taş koyacaklarını bilerek çıktık. 
Biz buradayız. Bu aziz topraklarda, bu 
dalgalanan şerefli bayrağın altında biz 70 
milyonuz. Hepimiz ev sahibiyiz. Hepimiz 
vatandaşız, hepimiz kardeşiz. Kimse, ama 
kimse bu kardeşlik iklimini kendi ihtirasla-
rı için bozamaz. İşte millet için buradayız, 
milletin iradesinden sapmayız, millet yü-
reğinden uzaklaşmayız, milletin sesinden 
başkasının sesine de kulak vermeyiz. 

Sevgili Erzurumlular…

Felaket tellalları boşuna bağırıyor, iflas etti-
ler, şanslarını kullandılar ve son kullanma 
tarihleri geçti. Şimdi Türkiye adım adım 
yürüyor, geleceğini inşa ediyor. Bu ülkenin 
her köşesi bugün bir şantiye durumunda-
dır. Beş yıla yakın bir zamandır doğudan 
batıya, kuzeyden güneye Türkiye’nin 
bütün şehirlerinde, ilçelerinde büyük bir 
imar seferberliği yaşanıyor. Ben ve bakan 
arkadaşlarım yapılan yatırımları, gerçek-
leştirilen projeleri tek tek açmaya yetişe-
miyoruz, bugün Erzurum’da yaptığımız 
gibi beşini onunu, otuzunu kırkını, ellisini 
yüzünü toplu törenlerle ancak hizmete 
açabiliyoruz. Benim güngörmüş vatandaş-
larım, çok hükümet eskitmiş insanlarım 
Türkiye’nin son dört buçuk yılının daha 
önceki dönemlerden ne farkı olduğunu 
gayet iyi görüyor, biliyor. Benim gönül zen-
gini Dadaşlarım, bu hükümetten önceki 
Erzurum’la, sonraki Erzurum’un farkını da 
gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz değil mi? 

Bakınız sadece birkaç örnek vereceğim. Er-
zurum bugün sağlık alanında dünyanın en 
ileri teknolojilerine sahip bir il durumun-
dadır. Eğitim-Araştırma Hastanemizin tıp 
alanında yakaladığı standartlar gerçekten 
hepimizin göğsünü kabartıyor. Bunu çok 
manidar buluyoruz, çünkü daha düne 
kadar Erzurum’dan, bölge illerinden insa-
nımız tedavi için hasta haliyle İstanbul’a, 
Ankara’ya gitmek zorunda kalıyordu. Şim-
di hastalarımız daha iyi şartlarda tedavile-
rini yaptırabilmek için kalkıp Erzurum’a 
gelse yeridir, gerçekten son derece mo-
dern, dünyanın pek az şehrinde bulabilece-
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ğiniz sağlık donanımı ve imkanları bugün 
Erzurum’da var. Bunlardan sadece siz Er-
zurumlular değil, Doğu Anadolu bölgemiz-
de yaşayan ve yıllar yılı yeterli şartlarda 
tedavi görmemiş diğer vatandaşlarımız da 
rahatlıkla yararlanabiliyor. 

Sevgili kardeşlerim…

Erzurum’da, Horasan’da, Dumlu’da, Pa-
şalı’da, Bağbaşı, Yenişehir, Aşkale ve 
Karayazı’da, diğer ilçelerde merhale mer-
hale ilerleyen diğer sağlık yatırımlarını 
inşallah birkaç ay içinde açacağız. Sizi can 
kulağımızla dinliyoruz. Taleplerinizi, ar-
zularınızı, hasretlik duyduğunuz her şeyi 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bizden önce 
bir krizle milletimizi bir gecede yüzde elli 
yoksullaştırdılar. Milyonlarca insanımızı 
yoksulluk sınırının altında yaşamaktan 
kurtarmak bize nasip oldu. İnşallah mil-
yonlara milyonları ekleyerek en azından 
orta sınıf bir hayat standardını herkes için 
sağlayacağız. Herkes ev, araba ve iyi bir eği-
tim ve sağlık imkanına sahip olacak. 

Bakınız, çocuklarımız eğitimsiz kalma-
sın, çok daha iyi şartlarda okusunlar diye 
imkanlarımızı seferber ettik, hayırsever 
vatandaşlarımızı da bu seferberliğe ortak 
ettik. 2003-2007 yılları arasında bütçe im-
kanlarıyla Erzurum’da 295, Eğitime Yüzde 
Yüz Destek kampanyası kapsamında da 
tam 532 yeni derslik yapılmış ve öğrenci-
lerimizin hizmetine sunulmuş durumda. 
Yine il genelindeki okullarımıza bugüne 
kadar 13 bin 976 adet bilgisayar gönder-
dik, 395 okulumuzun ADSL internet bağ-
lantısı gerçekleştirdik. Hükümet olarak 

sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlara 
özel bir önem veriyor, büyük hassasiyet 
gösteriyoruz. Çünkü bunlar olmazsa ol-
maz temel ihtiyaçlar, ertelenemez, ihmale 
gelmez ihtiyaçlar. Eğitimi, sağlığı, adaleti 
ve emniyeti en temel hizmetler olarak 
görüyoruz. Bu temeller üzerinden ayağa 
kalkacağız. Bu alanlarda eksik bırakma-
mayı boynumuzun borcu biliyoruz. Gece 
gündüz bunun için uğraşıyor, bunun için 
çaba harcıyoruz.

Değerli Erzurumlular…

Bu toprakların Türkiye’de hayvancılığın 
merkezi olduğunu her zaman ifade ediyo-
ruz. Hükümet olarak ilk günden bu yana 
hem tarımsal üretimi arttırmak, hem de 
üreticimizin sıkıntılarını gidermek için 
şartlarımızı sonuna kadar zorladık. Göreve 
geldiğimizde hayvancılığımızın neredeyse 
elden gittiğini gösteren bir manzarayla 
karşılaştık. Bugün tarım sektörünün bü-
tün alanlarında gelecek planlamasını yap-
mış, bütün negatif göstergelerini pozitife 
çeviren, üretimini ve ihracatını arttıran bir 
ülke konumuna geldik. 

Bakınız, bizim hükümetimiz döneminde 
tarım sektörümüz yüzde 73 gibi çok ciddi 
bir oranda büyümüştür. 2002 yılında 4 
milyar dolar olan tarım ihracatımız, 2006 
yılında yüzde 111 oranındaki bir artışla 
8.57 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yı-
lında 8.4 milyon ton olan süt üretimimiz, 
2006 yılı sonu itibariyle yüzde 37 oranında 
artışla 11.5 milyon tona yükselmiştir. Yine 
beyaz et üretiminde 700 bin tonluk seviye-
lerden 2006 yılı itibariyle yüzde 35 artışla 
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985 bin tona ulaşmıştır. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerimiz tarafından 
kullandırılan kredi miktarı hükümetimiz 
döneminde yüzde bin oranında artmıştır. 
2002 yılında çiftçilerimize verilen yem 
bitkileri desteği 36 milyon YTL civarınday-
dı, biz 2006 yılında bu rakamı 163 milyon 
YTL seviyelerine taşıdık. Bunun sonucun-
da ülkemizde yem bitkileri ekilen toplam 
alan 2002 yılında 216 bin hektarken, 2006 
yılında yüzde 369 artışla bu alan 800 bin 
hektara çıkmıştır. Yine 600 bin olan suni 
tohumlama sayısı, 2006 yılında 2 milyon 
100 bin rakamına ulaşmıştır. Hayvancılı-
ğa yönelik desteklemelerde, ki bu sizleri 
yakından ilgilendiriyor, destek miktarı 
yüzde 718 arttırılmıştır. Bu bir rekordur, 
hükümetimizin hayvancılığı kalkındırma 
hedefinin ne kadar ciddi olduğunun da bir 
göstergesidir. Sadece Erzurum’da 286 bin 
dönüm arazide yem bitkisi ekilmeye baş-
ladı. Bunun için yaklaşık 24 milyon YTL 
kaynak ayırdık. Yine, sadece Erzurum’da 
hayvancılığı geliştirmek için 80 bin büyük 
baş hayvana suni tohumlama yapıldı. 

Değerli Erzurumlular…

Biliyorsunuz, bu yılın Ocak ayında İtal-
ya’nın Torino şehrinde yapılan oylamayla 
25. Dünya Üniversite Kış Oyunları’nın 
2011’de Erzurum’da yapılması karara bağ-
landı. Bu ne anlama geliyor? Dünyanın en 
önemli, en büyük organizasyonlarından 
birine güzel Erzurum’umuzun ev sahipliği 
yapması, Erzurum’a yaklaşık 300 milyon 
YTL’lik yatırım yapılması, bölgede şimdi 
binlerle ifade edilen turist sayısının yüz 
binlere ulaşması anlamına geliyor. Bugün 

pek çok Avrupa şehri, böyle sportif, kül-
türel dev organizasyonlarla ekonomisini 
güçlendiriyor, o şehirlerde ticari açıdan 
büyük hareketlenmeler yaşanıyor. İnşal-
lah 25. Dünya Üniversite Kış Oyunları’nın 
Erzurum’a katkısı da büyük olacaktır, 
üstelik inanıyorum ki bu organizasyon Er-
zurum için yeni bir başlangıç olacaktır. İşte 
dünyaya açılmak budur. Türkiye’yi dün-
yaya açtık, dünyayı bu sayede Erzurum’a 
getirebiliyoruz. Soruyorum, kötü mü oldu?

Biliniz ki, Türkiye’yi dünyadan koparmak 
isteyenler yüzünden Palandöken bugüne 
kadar sahipsiz, Erzurum yalnız kalmıştır. 
Artık Erzurum bir dünya şehri oluyor. 
Hem Erzurum’un içinde, hem Palandö-
ken Dağı’nda Buz Hokeyi salonları, kayak 
pistleri, patinaj salonları, atlama kuleleri 
yapıyoruz. Bu Tesisler 2009 sonunda bite-
cek ki 2010’da test yarışları yapabilelim. 
Kazanacağımız bu tesislerde dünyada akı-
lınıza gelen her türlü şampiyona yapılabi-
lecek. Binlerce sporcunun yanı sıra bütün 
dünyadan gazeteciler Erzurum’u dünyaya 
tanıtacak. Erzurum bir cazibe merkezi ola-
cak. Dünya’nın dört bir yanından turistler 
Erzurum’a akın edecek. Erzurumlu ekme-
ğini bu dağdan yiyecek İstanbul’a, İzmir’e 
veya yurtdışına göç etmeye gerek kalma-
dan geçimini sağlayacak, “insanca” yaşam 
şartlarını yakalayacak. 

Sadece UNIVERSIADE’la ilgili  değil 
Erzurum’un yeni baştan yapılanması-
nı sağlayacak bir proje ortaya koyacak. 
Erzurum’un şehir planı, caddeler, geçitler, 
binalar, oteller, alışveriş merkezleri, hava 
kirliliğinin giderilmesi, ulaşımın en ideale 
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ulaşması, tarihi eserlerin ortaya çıkarıl-
ması, şehrin modernleşmesi ve Avrupa 
standartlarını yakalanması sağlanacak. 
Yüzlerce, binlerce gencimiz iş sahibi 
olacak. Esnafın yüzü gülecek, yöresel 
ürünler pazar payı bulacak. Ve nihayetin-
de Erzurum’un kendi yağıyla kavrulan, 
kendine yeten, geleceğe ümitle bakan bir 
ekonomik gücü yakalaması. Yani 2011’e 
kadar ve takip eden yıllarda Erzurum 
bütün eksikliklerini gidermiş, bölgedeki 
diğer illerimize omuz vermiş, Türkiye’mi-
ze büyük katkısı olacak bir dünya kenti 
olacak. Onun için 2011 Üniversiteler Kış 
Oyunları’nın kazandıracakları sporun çok 
çok ötesindedir. Onun için diyorum ki, 
“Spor sadece spor değildir”. 

Ben hem Erzurum için, hem bu ülkenin di-
ğer şehirleri için çok umutluyum, heyecan-
la doluyum. İnşallah hep birlikte çok daha 
güzel günler görecek, yaşayacağız. Bizim 
iktidarımız, sizin iktidarınızdır, milletin 
iktidarıdır. Unutmayın, kaderimiz kaderi-
nizle birdir. Biz size emanetiz, siz de bize. 
Beraber yürüyeceğiz, beraber büyüyeceğiz, 
Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak, Tek 
Millet olarak kaderimize sahip çıkacağız. 
Bu umutla sözlerime son veriyor, açılışını 
gerçekleştirdiğimiz bütün bu tesislerin 
Erzurum’a hayırlar, bereketler getirmesini 
temenni ediyorum ve Alvarlı Efe’nin sözle-
riyle sizlere veda ediyorum: 
Göl yerinde elbet sular bulunur

Yine vardır diye ümit olunur

Bugün dahi bin paraya alınır

Mevla’ya emanet olsun Erzurum. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 



Recep Tayyip ERDOĞAN

348

Değerli Vanlılar, sevgili vatandaşlarım… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Burada olmaktan, Van’ın bu mutlu 
gününde, böyle hayırlı bir törende sizlerin 
mutluluğunuzu paylaşma imkanı bulmak-
tan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Biliyorsunuz, biz gittiğimiz yere eli boş 
gidenlerden değiliz, bugün Van’a çok güzel 
hizmetler verecek bir çok tesisi hizmete 
açıyor, Van’ın çehresini değiştirecek ko-

nutları sahiplerine teslim ediyoruz. Başka 
hükümetlerin yıllarca görev aldıkları 
halde çivi çakmadıkları bu güzel vilayeti-
mize aynı anda bir çok önemli tesisi, yatı-
rımı kazandırmış olmanın da gururunu, 
mutluluğunu yaşıyoruz. Tek tek açmaya 
yetişemediğimiz bu tesisler, bu yatırımlar, 
Türkiye’nin nereden nereye geldiğinin, 
kalkınma hızımızın nerelere ulaştığının 
birer göstergesidir. Bu güzel ve dinamik 
kalkınma tablosunu Türkiye’nin son dört 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Van | 18 Mayıs 2007
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buçuk yılda yakaladığı değişim ruhuna, 
milletimizin yediden yetmişe bütün fert-
leriyle yakaladığı varoluş iradesine bağlı-
yorum. 

Bizim ortaya koyduğumuz bu başarı sizin 
başarınız, temsil ettiğimiz bu irade sizin 
iradeniz, hizmete dönüştürdüğümüz bu 
güç sizin gücünüz. Sizden aldığımız güçle 
Türkiye’nin gücüne güç katıyoruz. Siz-
den aldığımız destekle hem Van’ın, hem 
Türkiye’nin makus talihini değiştiriyoruz. 
Bu güçle, Erciş, Gevaş, Saray, Bahçesaray 
yeniden şehir hüviyetine kavuşuyor. Baş-
kalarının gündemi demokrasiye, hukuka, 
adalete, milli iradeye gölge düşürmek 
olabilir. Başkaları milletten, Milletin Mec-
lisinden kaçabilir, olmayacak hayallere ka-
pılabilir ama, bizim gündemimiz ülkemizi 
şenlendirmek, demokrasiyi hakim kılmak, 
adaleti yaygınlaştırmaktır. 

İşte Türkiye, kararını yenilemeye doğru 
gidiyor… İşte millete gidiyoruz… Her şey 
milletimizin gözü önünde cereyan etti. Her 
şeyi gördünüz. İlk defa Ankara’daki ayak 
oyunları milletin gözünden kaçırılamadı. 
Bütün olup bitenlerden sonra benim ka-
naatime göre aziz milletimiz gelecek için 
kararını şimdiden verdi. Milletin kararını, 
milletin iradesini içlerine sindiremeyenler 
22 Temmuz’dan sonra bir kez daha düşün-
mek zorundalar. Büyük bir mahcubiyet 
yaşadılar, 22 Temmuz’da çok daha büyük 
bir mahcubiyet yaşayacaklar. Milletimizin 
iradesini küçümseyenler, milletimizin ter-
cihlerini hafife alanlar, milletimizin talep-
lerine sağır kalanlar, sandıkta milletimizin 
iradesinin ne olduğunu görecekler, milli 

iradeyle bir kez daha tanışacaklar. Onlara 
şimdiden geçmiş olsun. Neden bu milletle 
gönül bağı kuramadıklarını, neden ege-
menlik hakkını milletin kullanmasından 
huzursuz olduklarını izah edemeyecekler. 

Türkiye bir kez daha şahlanacak, bir kez 
daha bu halk, bu millet, bu ülke gücünü 
dirayetle ortaya koyacak. Cumhuriyetimiz 
demokrasiyle, hukukla, adaletle, kalkın-
mayla çok güçlenecek. Demokrasimiz yeni-
den milletimizin güçlü iradesini ortaya çı-
karacak. Vatandaşımız sadece ama sadece 
adaleti, kalkınmayı, büyümeyi, gelişmeyi 
tercih edecek. Şimdiden tecelli edecek olan 
millet iradesini saygıyla selamlıyorum. 
Şimdiden aziz milletime en samimi teşek-
kürlerimi sunuyorum. Kendi iradesine sa-
hip çıkan aziz Vanlı kardeşlerimi şimdiden 
sevgiyle, kardeşlikle tebrik ediyorum. 

Sevgili kardeşlerim…

Türkiye uzun yıllar pençesinde kıvrandığı 
istikrarsızlıklardan, krizlerden, darboğaz-
lardan bu ruhla, bu güçle, bu varoluş ira-
desiyle kurtuldu. Türkiye’nin nerelerden 
geldiğini, hangi engelleri, hangi badireleri 
aşarak bugünlere ulaştığını sizler en iyi bi-
len, bunu en yakından yaşayanlarsınız. Ba-
kın daha 5 sene önce bu ülke tarihinin en 
büyük ekonomik krizini yaşadı. Bir gecede 
Türkiye bütün varlığının yarısını kaybetti. 
Bir gecede ülkemiz yüzde 50 oranında 
yoksullaştı. Yolsuzluklar, hukuksuzluklar, 
adaletsizlikler vicdanlarda çok ağır yaralar 
açtı. 
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On yıllar boyunca üst üste birikmiş eko-
nomik sorunlarımız, krizlerle artık sürdü-
rülemez hale geldi. Ülkede üretim durdu, 
yatırım durdu, çarklar durdu, kepenkler 
kapandı, çalışanlar sokağa terk edildi. Şim-
di o geçmiş yılların, o felaketlerin sorumlu-
larından bir kısmı sizin her şeyi unuttuğu-
nuzu düşünüyorlar. Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğini unutturmaya çalışıyorlar, 
kardeşlik iklimini sabote etmeye çabalıyor-
lar. Ama tren geçti. Artık, başarıyı gören, 
ekmeğinin büyüdüğünü gören, adaletin 
yaygınlaştığını, hukuk devletinin bütün 
vatandaşların hakkını koruduğunu gören 
bir Türkiye var. Buradan geriye gidiş olma-
yacak. Buradan demokrasiyi, milli iradeyi 
gölgelemeye çalışanlara iş çıkmayacak. 
Milletimiz onların yüzüne bakmayacak. 
Ama çok şükür ülkemiz onların hükümet 
ettiği karanlık günleri aştı. Bugün artık bu 
yol açtıkları krizlerin yaralarını bütünüyle 
sildik. Onların devri iktidarını artık bu mil-
let hatırlamak bile istemiyor. 

Bugünün Türkiye’sinde her insanımızın, 
özellikle de genç nüfusumuzun artık umu-
du var, çok güzel hayalleri var. Bugünün 
Türkiye’sinde insanlarımız artık geleceğe 
güvenle bakıyor. Dile kolay, Türkiye eko-
nomisi böyle ağır kriz şartlarının altından 
kalkmayı başardığı gibi, tam 20 dönemdir 
de üst üste büyüyor. Bir yandan enflasyon-
la mücadelesini en etkili şekilde sürdürü-
yor, bir yandan da dünya ekonomi çevrele-
rini hayrete düşüren bir istikrarla sürekli 
büyüyor. Böyle bir büyüme tarihimizde hiç 
olmadı. Birkaç dönem yüksek büyüme olsa 
bile, hemen arkasından daralma yaşandı 
ve tüm kazanımları sildi süpürdü. Çok 

şükür Türkiye bugün istikrara kavuştu, bu 
büyüme önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir. Bu ne demektir biliyor musu-
nuz? Bu, daha düşük faiz demektir. Bu, in-
sanlarımızın sırtına çok daha az borç yükü 
binmesi demektir. Bu, üretimin, yatırımın 
artması, yoksulluğun azalması demektir. 

Dikkat ediniz, biz iktidara geldiğimizde 
işsizlik oranı yüzde 10.3 seviyesindeydi, 
bugün yüzde 9.9’a kadar çektik ve müca-
delemiz de en yoğun şekilde devam ediyor. 
Bu ülkenin tek bir insanının işsizliğin 
sıkıntılarıyla baş başa kalmasını, bir tek 
insanımızın bile akşamları evine mahzun 
gitmesini, bir tek ocağımızın bile kederli 
olmasını biz asla istemeyiz. İnşallah bu 
sıkıntıları da adım adım aşacağız, her 
insanımızın gönlünün şen olacağı, her 
ocağımızın sevinçle, mutlulukla aydın-
lanacağı günlere hep birlikte ulaşacağız. 
Ben bugünleri çok uzakta görmüyorum, 
yeter ki huzurumuzu, istikrarımızı, bizi 
etle tırnak gibi bir ve bütün kılan kardeşlik 
duygularımızı koruyabilelim. Bu ülkenin 
bütün problemleri bizi bekliyor, el ele ve-
rerek hepsini aşabiliriz ve göreceksiniz tek 
tek aşacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Van’ın milli gelirden aldığı payın yeterli 
olmadığını biliyoruz. Bunu bildiğimiz 
için Van’ı çıkardığımız Teşvik Kanunu 
kapsamına aldık, buraya yatırım yapacak 
girişimcilere önemli avantajlar sağladık. 
Bunun meyvelerini de yavaş yavaş alıyo-
ruz, inanıyorum ki önümüzdeki dönemde 
daha da büyük bir canlanma ve istihdam 
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artışı yaşanacaktır. Bu ülkenin meseleleri o 
kadar uzun yıllar ihmal edilmiş, insanımı-
zın ihtiyaçlarına o kadar sağır kalınmış ki, 
elimizde sihirli değnek olmadan bunları 
ha deyince ortadan kaldırmamız maalesef 
mümkün olmuyor. Ama şundan asla şüphe 
etmeyiniz ki gayret ediyoruz, Van’a daha 
fazla bereket getirmek için, yüreklerinize 
daha fazla serinlik taşımak için, gençleri-
mize daha çok iş imkanı temin edebilmek 
için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 

Bizim için bütün şehirlerimiz mübarek, 
bu vatanın her karış toprağına aynı aşkla, 
aynı sevdayla bağlıyız. Her insanımızın 
mutluluğu, her insanımızın gönül ferahlığı 
bizim için aynı derecede önemli. Bu ülkede 
yaşayan her canı mübarek biliyoruz. Bu 
ülkenin bölgeleri arasında ayrım yapan, bu 
ülkenin insanları arasında ayrım yapan, 
bu ülkenin şehirleri arasında ayrım yapan 
anlayış AK Parti iktidarıyla son bulmuştur. 
Biz etnik milliyetçiliği de, bölgesel milli-
yetçiliği de, dinsel milliyetçiliği de ayak-
larımızın altına alarak, kırmızı çizgi ilan 
ederek yola çıktık; her bölgemizi, her va-
tandaşımızı aynı samimiyetle kucakladık. 
Biz, bu ülkenin insanlarını kategorilere, sı-
nıflara, bölgelere ayıranlar gibi yapmadık, 
böyle bir ayrımcılık yapılmasına da izin 
vermedik. Sizler zaten bizim farkımızı bili-
yorsunuz, laf ebeliği peşinde olmadığımızı 
sizler gayet iyi biliyorsunuz. Sözlerimizin 
arkasında durduğumuzu, Van’ın onlarca 
hükümet gelip geçtiği halde bir türlü el 
atılamamış hizmetlerini, yatırımlarını na-
sıl tek tek bitirip faaliyete geçirdiğimizi de 
biliyorsunuz. 

Bakın hatırlıyor musunuz, bu meydanlar-
dan size doğalgaz sözü vermiştim. Yaşadı-
nız gördünüz, sözümüzün arkasında dur-
duk, Van’a doğalgaz rahatlığını getirdik, 
Allah’a şükür sizlere de mahcup olmadık. 
Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapısını 
tamamladık. Küçük Sanayi Sitesi için tril-
yonlarca liralık kaynak tahsis ettik. Gevaş 
Hastanesi’ni bitirdik, Erciş Hastanesi’nin 
ek binasını bitirdik, ilaveten 9 tane de 
sağlık ocağını yapıp bitirdik, bugün de 
açılışlarını yapıyoruz. Yine sizlere yakışır, 
Van’a yakışır Adliye Sarayı’nı tamamla-
yarak faaliyete başlattık. Van’ın iki ilçesi 
var. Birinin adı Saray, diğeri Bahçesaray. 
Saray’ın hükümet konağı yoktu, onu yap-
tık. Bahçesaray’ın yolu yoktu, yılın on ayı 
dünyayla bağlantısı yoktu, Bahçesaray’ın 
yolunu da yaptık. Bugün de yine bu törenle 
Van’ın Gevaş, Erciş, Adilcevaz, Özalp, Saray, 
Kapıköy ve Başkale ile bağlantısını sağla-
yan yeni yollarını açıyoruz. 

Van’daki KÖYDES ve BELDES projeleri 
için üç yılda aktardığımız kaynak 100 
trilyon lirayı buldu. KÖYDES kapsamında 
bugüne kadar Van vilayetimiz sınırları 
içinde 753 kilometre asfalt, 2 bin 610 ki-
lometre stabilize yol yapılmıştır. Yine, Van 
Havaalanı’nı uluslararası uçuşlara müsait 
hale getirdik. Kusgunkıran Geçidi’nde 
yüzlerce insanımız hayatını kaybetmişti, 
dedik ki bu dert burada yaşayan vatandaş-
larımızın olduğu kadar bizim de derdimiz-
dir, bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gö-
rüyorsunuz şimdi dağları deliyoruz. Nefes 
alacağınız, dinleneceğiniz, eğleneceğiniz 
Kent Ormanınız’ı da kuruyoruz. Bunlarla 
birlikte Türkiye’nin geleceği demek olan 
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okullarımızı açıyoruz. Bunların içinde 11 
anaokulu, 56 ilköğretim okulu, 4 yatılı 
ilköğretim bölge okulu, 9 lise, bir hizmet 
içi eğitim enstitüsü, bir bilim ve sanat mer-
kezi, bir öğretmenevi, köy okullarımıza ait 
219 derslik bugün bu törenle çocuklarımı-
zın eğitimine açılıyor. 

Bakınız, Van önemli bir tarih ve medeniyet 
merkezidir. Van’da ne kadar tarihi, kültürel 
eser varsa ya Kültür Bakanlığımız eliyle ya 
da Vakıflar Genel Müdürlüğümüz eliyle res-
tore ettik. Akdamar Kilisesi’nden Halime 
Hatun Türbesi’ne, Mehmet Şir Camii’nden 
Hoşap Kalesi’ne, Van Kalesi’nden Erciş’teki 
Selçuklu Mezarlığına kadar bütün bu me-
deniyet mirası eserleri ihya ettik. Burada 
önemli bir turizm potansiyeli var, inşallah 
bu potansiyel önümüzdeki dönemde çok 
daha fazla harekete geçecektir. Bizim tek 
hedefimiz sizlerin rahatınızı temin etmek, 
mutluluğunuzu tesis etmek, çok daha iyi 
hayat standartlarına kavuşmanızı sağ-
lamak. Çünkü biz Türkiye’ye sevdalıyız, 
Türkiye’nin şehirlerine, bu gönlü zengin 
insanlarına sevdalıyız. 

Değerli vatandaşlarım…

Bugün yine benim çok önem verdiğim, 
meyvelerini aldığım zaman çok mutlu 
olduğum TOKİ projeleri kapsamında inşa 
edilen konutlarımızı da sahiplerine teslim 
edeceğiz. Bu konutlar, bütün sosyal dona-
tıları, çevre düzenlemesi, sosyal imkanla-
rıyla bugün Türkiye’nin bütün illerinde, 
bütün ilçelerinde yükseliyor. Bakınız 
2003-2007 yılları arasında, 81 il ve 316 
ilçemizde, toplam 702 şantiyede 255 bin 

83 konut uygulaması başlattık, bunların 
büyük bir kısmını da tamama erdirdik. Bu 
ne demektir biliyor musunuz? Her biri 100 
bini aşkın nüfuslu 11 şehir inşa edilmiş de-
mektir. Bu bizim en çok gururlandığımız 
icraatlarımızdan biri. Çünkü aralarında 
dar gelirliler de dahil olmak üzere her 
vatandaşımızın ev sahibi olmasını, bunun 
bir hayal olmadığına inanmasını çok arzu 
ediyoruz. 

Bizim insanımız buna layık, şehirlerimiz 
böyle güzel konut projelerine, dönüşüm 
projelerine fazlasıyla layık. Bu konutları 
yapmak ve milletimizin hizmetine sun-
mak suretiyle bu zamana kadar hep ihmal 
edilen “sosyal devlet” ilkesini hayata ge-
çiriyoruz. Zira, bu konutların projelerini 
yaparken toplumun hiçbir sosyal kesimini 
ihmal etmiyoruz. Lüks konutlar ürettiği-
miz gibi, alt gelir grubuna ve yoksullara 
yönelik olarak da konut üretiyoruz. Dar ve 
orta gelir grubu, alt gelir grubu ve yoksul 
insanlarımızın yanı sıra afetten zarar gö-
ren vatandaşlarımıza da yine sosyal konut 
niteliğinde afet konutları adıyla kaliteli 
ve ucuz konut üretimi gerçekleştiriyoruz. 
Tarımköy konutları da dahil olmak üzere 
bugüne kadar toplam 208 bin 771 sosyal 
konut üretimi gerçekleştirdik. 

Sevgili Vanlılar…

Bu projelerle sadece konut üretmekle de 
kalmıyoruz; konut ürettiğimiz her bölgeye, 
bu konutların her türlü ihtiyacını karşıla-
yacak sosyal donatılarını da birlikte inşa 
ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 
toplam 7 bin 497 derslikli 268 lise, ilköğ-
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retim ve anaokulu ile 51 spor salonu, 36 
kütüphane, 233 ticaret merkezi, 7 hastane, 
55 sağlık ocağı, 198 ibadethane ihaleleri 
gerçekleştirilmiş, bunların büyük kısmı 
başlatılmıştır. Bu uygulamalarla doğrudan 
ve dolaylı olmak üzere tam 800 bin insanı-
mıza istihdam sağladık. 

Bakınız, Vanlı vatandaşlarımız hükümeti-
mizin başlattığı bu konut seferberliğinden 
en çok istifade eden illerimiz arasında yer 
alıyor. Van’da bugüne kadar 2 bin 42 ko-
nut, 2 ilköğretim okulu, 2 ticaret merkezi, 
2 cami ve bir sağlık ocağını tamamladık, 
sizlerin hizmetinize sunduk, sunuyoruz. 
Başlattığımız projelerden bir kısmının ça-
lışmaları ise halen devam ediyor, bir kısmı 
ise ihale aşamasında. Yani sırada 1296 ko-
nut, 2 ilköğretim okulu, 2 ticaret merkezi, 
2 cami, bir sağılık ocağı, 400 yataklı bir 
hastane daha var. Yapımı sürdürülen ve 
projesi yapılmış olanlar da tamamlandı-
ğında, AK Parti Hükümeti döneminde Van 
ilimize toplam 3 bin 734 konut, 5 ilköğre-
tim okulu, 5 ticaret merkezi, 5 ibadethane, 
2 sağlık ocağı, engelsiz yaşam merkezi ve 
bir hastane kazandırılmış olacaktır. Bu 
hizmetlerin tamamı Vanlı kardeşlerime 
şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 

Bizler, ömrümüz yettiği sürece bu ülke-
nin her karış toprağında bu ülkenin güzel 
insanlarına hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 
Çünkü benim ülkem, benim insanım en 
iyisini hak ediyor. Çünkü milletimizin 
yüzü güldükçe, insanımızın gözlerinde 
mutluluk parıltıları gördükçe bizim de 
vicdanlarımızda bir rahatlama oluyor. “İn-
sanı yücelt ki devlet yücelsin” prensibini 

benimsemiş bir hükümet olarak vatan-
daşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı en 
öncelikli görevimiz sayıyoruz. Bu hükümet 
sizin hükümetinizdir, bu hükümet milletin 
hükümetidir. Bize inanın, bize güvenin, 
Türkiye’nin geleceği için umudunuzu, 
heyecanınızı asla kaybetmeyin. Çok güzel 
günler göreceğiz, çok aydınlık ufuklara 
yürüyeceğiz. Bu vesileyle sözlerime son 
verirken, Van ilimizin ve siz değerli Vanlı 
kardeşlerimin hizmetine sunulan tesisle-
rimizin herkese hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, mu-
habbetle selamlıyorum.
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Sevgili Sivaslılar, değerli vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Bugün burada, bu tarihi şehirde, 
böyle güzel bir tören vesilesiyle, sizlerle 
olmaktan, sizlerle kucaklaşmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyorum. 

Sivas bizim için çok önemli bir şehir, mille-
timiz için, tarihimiz, İstiklal Mücadelemiz 
için gönüllerdeki yeri ayrı bir şehir. İstiklal 
Savaşı’nın dönüm noktalarından, mille-

timizin varoluş mücadelesindeki kararlı-
lığını açık ve net olarak ortaya koyduğu, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin ilk 
işaretlerinin alındığı topraklar bu toprak-
lardır. Şimdi kalkınarak, güçlenerek, her 
geçen gün biraz daha ilerleyerek muasır 
medeniyet seviyesini yakalama yolunda 
ilerleyen bir Türkiye’de, çok önemli, çok 
hayati bir sürecin başında bu istiklal hatı-
rasını yeniden yad ediyor, Türkiye sevda-
mızı tazeliyoruz. Bu ülkenin istiklali uğ-

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Sivas | 27 Mayıs 2007
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runa tarihimiz boyunca canını feda eden 
aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, 
minnetle anıyoruz. 

Bugün burada Sivas’ın geleceği için son 
derece önemli eserleri, son derece önem-
li tesis ve yatırımları hizmete açmanın 
coşkusunu ve mutluluğunu da bir arada 
yaşıyoruz. Türkiye’nin her köşesinde bu-
gün Sivas’ta yaşadığımız bu değişim heye-
canının, büyüme heyecanının, kalkınma 
coşkusunun benzeri yaşanıyor. İl il, ilçe 
ilçe, köy köy dolaşıyoruz, Türkiye doğudan 
batıya, kuzeyden güneye nihayet tarihine 
yakışır, büyüklüğüne yakışır bir ülke olma 
yolunda hızla ilerliyor. Bu Türkiye hangi 
Türkiye? Daha bundan birkaç yıl öncesine 
ağır krizlerle inim inim inleyen, kötü yö-
netimler elinde -Allah korusun- geleceğini 
kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
Türkiye. Ne değişti peki? Millet yönetime 
el koydu, millet sandığa sahip çıktı, millet 
iradesi iktidar oldu, değişim başladı. 

Sevgili Sivaslılar…

Türkiye son dört buçuk yıldır, geçmişte 
şahit olmadığımız bir değişim sürecini 
yaşıyor. Dikkat ediniz, son beş yılın, on 
yılın değil, son elli yılın, bazen Cumhuriyet 
tarihimizin en iyi ekonomik seviyelerini 
gördü Türkiye. Yıllar boyunca her politika-
cının ağzına sakız olan, ama bir türlü çö-
züm iradesi ortaya konmayan sorunlar, bu 
iktidar döneminde tek tek çözüme kavuş-
tu. Geçmişte Türkiye’nin ne tür sorunlarla 
boğuştuğunu, ne tür badireler atlattığını, 
hangi uçurumların kenarından döndüğü-
nü sizler çok iyi biliyorsunuz. 

Bakın, bu ülkenin başında çok büyük bir 
enflasyon belası vardı. Bu ülke, yıllık yüzde 
50, yüzde 60, hatta yüzde yüzlerin üstünde 
enflasyon oranlarını gördü. Bu meydanda 
onlarca siyasetçi size enflasyonu indire-
ceklerini söyledi. Ama siyasi tarihimize 
bakın, o enflasyonu indireceğim diyenleri 
enflasyon indirmiştir. Neden? Çünkü ikti-
dara geldiler ve bu meydanda verdikleri 
sözleri unuttular. İktidara geldiler ve bu 
meydanlara, bu millete, sizlere sırtlarını 
döndüler. Kendi eş dostlarını zengin et-
tiler, ülkenin bütün kaynaklarını peşkeş 
çektiler, iktidarı bir nemalanma fırsatı gibi 
gördüler ve milletten de tokadı yediler. 
Şimdi sizin o sandığa gömdükleriniz, ya da 
onların uzantıları, eklentileri yeniden sah-
neye çıkmışlar, yeniden milletin huzuruna 
çıkmışlar, milletten oy istiyorlar. Ne yüzle? 
Sen ne yüzle milletin karşısına çıkıyorsun? 

Millet işte birkaç hafta önce seni Meclis’te 
seyretti… Aslında seyredemedi. Bu ülke-
nin insanları o gün Meclis’e baktı, ama 
seni orada göremedi. Sen milletten oy 
almışsın, yetki almışsın, ama Türkiye 
Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanı seçilecek, 
sen o yüce Meclis’te yoksun. Bu millet sana 
ne diye bir daha oy verecek? En lazım oldu-
ğun zamanda, Türkiye için en kritik karar-
ların alınacağı sırada kaçasın diye, kaybo-
lasın diye, ortalıkta görünmeyesin diye mi 
oy verecek? Demokrasiyi kilitleyesin diye 
mi oy verecek? Ülkeyi yeniden gerginliğe, 
gerilime sürükleyesin diye mi oy verecek? 
Bu millet sana ne diye oy verecek? 

Bakın, tam dört buçuk yıldır biz hizmet 
üretiyoruz. Gece demedik, gündüz deme-
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dik, gerek ben, gerek bakanlarım, parti 
grubumuz, teşkilatımız, milletin derdiyle 
başımızı yastığa koyuyor, milletin derdiyle 
uyanıyoruz. Peki dört buçuk yıldır bunlar 
ne yapıyor? Dört buçuk yıldır engellemek 
için, durdurmak için, tökezletmek, düşür-
mek için var güçleriyle çalışıyorlar. Dört 
buçuk yıldır seçim seçim diye tutturdular. 
Buyurun, 22 Temmuz’da sandığa gidiyo-
ruz. Dikkat edin, hiçbir hazırlıkları yok. 
Ağızlarından Türkiye’nin meselelerine 
dair tek bir laf çıktığını duydunuz mu? 
Enflasyona ilişkin bir politikaları yok. Fa-
izlere ilişkin politikaları yok. Dış ticarete 
ilişkin politikaları yok. Yatırımı, üretimi, is-
tihdamı artırmaya yönelik politikaları yok. 
Dış politikaları yok, iç politikaları yok. Yok, 
yok, yok… Çünkü Türkiye diye, Türkiye’nin 
geleceği diye bir meseleleri yok. 

Sevgili Sivaslılar…

Bakın, Türkiye ekonomisi tam 20 dönem-
dir üst üste büyüyor. Bunun tarihimizde 
örneği yok. İlk kez bizim dönemimizde, ilk 
kez AK Parti iktidarı döneminde, Türkiye 
ekonomisi tam 20 dönem üst üste büyüme 
başarısını gösterdi. Her yıl, belirlediğimiz 
büyüme hedefinin üstünde bir büyüme 
oranı kaydettik. Bakınız; 1993-2002 yılları 
arasında, yani on yıl boyunca, Türkiye’nin 
ortalama büyüme hızı yüzde 2.6. AK 
Parti döneminde, 2003-2006 arasında, 
Türkiye’nin ortalama büyüme hızı yüzde 
7.3. Türkiye’nin zenginliği biz geldiğimizde 
181 milyar dolar seviyesindeydi, bugün 2 
katından fazla, 400 milyar dolar seviyesin-
de. Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 

2 bin 500 dolar seviyesindeydi, bugün 5 
bin 500 dolar seviyesinde. 

Şimdi birileri çıkıyor, “Türkiye’yi borçlan-
dırdınız” diye sağda solda konuşuyor. Bak 
güzel kardeşim, bu hükümet Türkiye’yi 
borçlandırmamış, tam tersine ilk kez bu 
hükümet döneminde Türkiye’nin borçları 
azalmaya başlamıştır. Geçmişte ne oluyor-
du biliyor musunuz? İşçiye maaş ödene-
cek, Hazine’de para yok. Memura maaş 
ödenecek, Hazine’de para yok. Çiftçiden 
buğday almışsın, bedelini ödeyeceksin, 
Hazine’de para yok. IMF’ye borç ödeyecek-
sin, Dünya Bankası’na borç ödeyeceksin, 
oraya buraya faiz borcunu ödeyeceksin, 
Hazine’de para yok. Dönüyorlardı Merkez 
Bankası’na, kağıt var, mürekkep var, ma-
kineler boş durmasın, sabah akşam para 
basıyorlardı. Ya da çıkıyorlardı uluslarara-
sı piyasalara, yüzde 50, yüzde 100, hatta 
yüzde binleri aşan faizlerle borç arıyorlar-
dı. Sonuç? Sonuç enflasyon, sonuç boğazı-
mıza kadar borç. 

Bakın 2005 ve 2006 yıllarında, Türkiye’nin 
borç yükü tarihinde ilk kez gerileme gös-
terdi. Üstelik, bakın buraya özellikle dikka-
tinizi çekiyorum, 2002 yılında Türkiye’nin 
gayri safi milli hasılasının yüzde 78’i borç-
ken, bugün sadece yüzde 44.8’i borç. Onlar 
kendi çalışanlarından aldığı zorunlu tasar-
rufların bile üzerine yatmıştı; biz, “devletin 
milletine borcu olamaz” dedik, iktidara 
gelir gelmez zorunlu tasarruf meselesini 
masaya yatırdık. Devlet yıllarca işçiden, 
memurdan, işverenden zorla kesinti yap-
mış. Gün gelmiş, bu aldığı borçları ödeye-
cek, ama ortada para yok. Sizlerin emeği-
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nizden, ekmeğinizden kestikleri paraları, 
har vurup harman savurmuşlar. Kaç tane 
hükümet ödeyeceğim vaadiyle gelmiş, an-
cak bu sorunun yanına bile yaklaşamamış. 
Biz ne yaptık? Kim bu işin muhatapları, 
işçi sendikaları, memur sendikaları, işve-
ren sendikaları… Hepsiyle bir araya geldik, 
günlerce süren müzakereler yaptık, ödeme 
planımızı sunduk, uzlaşmayı sağladık ve 
ödemeye başladık. 

Bakın artık çalışanların umudunu kestiği 
bu kesintiler, nemalarıyla birlikte hak sa-
hiplerine ödendi, bitti. Tam 13.5 katrilyon 
TL’yi, yani 13 buçuk milyar YTL’yi hak 
sahiplerine ödedik. Yine “devlet çalışanına 
borçlu olamaz” dedik, Konut Edindirme 
Yardımı kesintilerini ödemek için hazır-
lıklara başladık, onları da inşallah yakında 
ödüyoruz. Banka batırmışlar, bankaların 
için boşaltmışlar, çalmışlar, çırpmışlar, 
devleti vatandaşa borçlu hale getirmişler. 
İmar Bankası’ndan dolayı mağdur olan va-
tandaşlarımıza, 8 buçuk milyar YTL’yi öde-
dik. Bitti mi? Bitmedi… Biz geldiğimizde 
IMF’ye Türkiye’nin borcu 23 buçuk milyar 
dolar. Bugün bu borç ne kadar, 8.7 milyar 
dolar. Bu kadar mı? Hayır… 2002 yılında 
Merkez Bankası’nın toplam rezervi 27 
milyar dolardı. Bugün, dikkat ediniz, tam 
64.4 milyar dolar. Bu mudur Türkiye’yi 
borçlandırmak, bu mudur Türkiye’yi borç 
yükünün altına sokmak? Siz o koalisyon 
dönemlerinde Türkiye’nin hangi borcunu 
ödediniz? Hadi çıkarın hesaplarınızı, bu 
millete ne kadar borç ödediniz, IMF’ye ne 
kadar borç ödediniz, Merkez Bankası’nda 
ne kadar rezerv biriktirdiniz? Siz bu mille-

tin borcunu mu ödediniz, yoksa bu mille-
tin varını yoğunu borca mı yatırdınız? 

Bakın şu sıralar koalisyon hükümetlerine 
methiyeler düzenler var. Türkiye’yi yeni-
den koalisyonlara mahkum etmek isteyen-
ler var. O yamalı bohça gibi koalisyonları 
özleyenler, arzulayanlar var. Üstünden çok 
zaman geçmedi, daha dört buçuk yıl önce-
sine kadar, bu ülkede Bakanlar Kurulu bile 
toplanamıyordu. İki ayda bir toplanabi-
lirse, o gün neredeyse bayram ediliyordu. 
Toplandığı zaman da, kendi iç meseleleri-
ni, aralarındaki kavgaları, geçimsizlikleri, 
tartışmaları konuşmaktan, milletin me-
selesini tartışmaya fırsat bulamıyorlardı. 
Sizlerin o karanlık günleri unuttuğunuzu 
zannediyorlar, unuttunuz mu? Unutmadı-
nız, unutmadık, hiçbir zaman da unutma-
yacağız. 

Değerli kardeşlerim… 

Bizim tek bir hedefimiz var, o da milletimi-
ze hizmet etmek. Biz geleceğe bakıyoruz, 
biz yarınlara bakıyoruz, biz, Türkiye’yi 
daha fazla nasıl ileriye götürebiliriz, ona 
bakıyoruz. Bizim dört buçuk yıl önce seçim 
meydanlarında söylediklerimizi hayal diye 
nitelendirenler vardı. O hayallerin Allah’a 
şükür neredeyse tamamı gerçek oldu. 
Şimdi bizim yeni hayallerimiz, yeni hedef-
lerimiz var. Önümüzdeki beş yıl içinde, 1 
trilyon YTL gayri safi milli hasıla hedefi-
miz var. Kişi başına 10 bin dolar milli gelir 
hedefimiz var. 500 milyar dolar dış ticaret 
hacmi hedefimiz var. Bölgesinde ve dünya-
da güçlü, kalkınmış, ilerlemiş bir Türkiye 
hedefimiz var. Nasıl canla başla çalışıp 
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Türkiye’yi bugünlere taşıdıysak, aynı he-
yecanla, aynı kararlılıkla çalışıp, Türkiye’yi 
yarınlara taşıyacağız. Türkiye’nin şehir-
lerini, Sivas’ı, Erzurum’u, Diyarbakır’ı, 
Ardahan’ı, Yozgat’ı Tekirdağ’ı aynı şekilde 
kucaklayacak, aynı kalkınma seviyesine 
taşımak için çalışacağız. 

Değerli kardeşlerim…

Sağlık alanında çok önemli bir müjdeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün Resmi 
Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Ku-
rumu Başkanlığı’nın tebliğiyle önemli ye-
nilikler ve kolaylıklar getiriyoruz. Biliyor-
sunuz, sağlıkta bir dönüşüm programını 
başlattık ve bunu başarıyla uyguluyoruz. 
Hastalarımız artık hastanelerde rehin kal-
mıyor, hastane ayrımını kaldırdık, eczane 
önündeki, hastane önündeki kuyrukları 
asgariye indirdik. Bu yeni tebliği ile, kısaca 
MEDULA olarak adlandırılan, “Elektronik 
Ortamda Takip ve Faturalama Sistemi”ni 
getiriyoruz. Bundan sonra hastaneye giden 
her bir hastayla ilgili tüm bilgiler bilgisa-
yar ortamında depolanmış olacak. Hangi 
hastaneye giderseniz gidin, geçmişte hangi 
hastalıklar geçirilmiş, hangi ilaçlar veril-
miş, hangi operasyonlar yapılmış, bunlar 
birkaç saniye içinde doktorun önündeki 
bilgisayarda ekrana yansıyacak. Diğer bir 
yeni uygulamamız, sevk kağıdını ortadan 
kaldırıyor. Emekli Sandığı olsun, SSK 
olsun, Bağ-Kur olsun, çalışanların yakın-
ları, sadece kimlik kağıtlarıyla istedikleri 
hastaneye doğrudan gidip sağlık hizmeti 
alabilecekler. Öyle sevk kağıdı, vizite kağı-
dı, sağlık karnesi, fotokopi gibi kırtasiye ve 
bürokrasiyi tamamen ortadan kaldırıyo-

ruz. Daha önce, SSK mensupları üniversite 
hastanelerine gidebilmek için sevk almak 
zorunda idiler. Bağ-Kur mensupları ise 
üniversite hastanelerine para ödemek zo-
rundaydı. Bunu da kaldırıyoruz ve SSK ile 
Bağ-Kur mensupları doğrudan üniversite 
hastanelerinden yararlanabilecek. 

Çok önemli gördüğüm bir yeni uygulama 
da, tıbbi gereçlerin hastaneler tarafından 
temini. Biliyorsunuz, herhangi bir tıbbi 
malzeme, bir protez ihtiyacı olduğunda, 
hasta ya da yakını bunu kendisi temin 
ediyordu. Bu da simsarların oluşmasına, 
fiyatların fahiş şekilde yükselmesine, has-
tanenin ödediği para ile malzemenin bede-
li arasında farkın oluşmasına yol açıyordu. 
Bunu kaldırıyoruz, tüm tıbbi malzemeler 
ve yatan hasta için ilaçlar, bundan sonra 
hastane tarafından karşılanacak. Son ola-
rak getirdiğimiz yeniliklerden biri de, kro-
nik hastaların ilaç yazdırma çilesini orta-
dan kaldırıyoruz. Örneğin bir şeker hastası 
üç ayda bir doktora gidip ilaç yazdırmak 
zorunda kalıyordu, burada da süreyi iki 
yıla çıkardık. Sağlıkta yeni bir devrim sayı-
labilecek bu yeni uygulamaların da milleti-
mize hayırlı olmasını diliyorum. 

Değerli vatandaşlarım…

Başta da ifade ettiğim gibi Sivas bizim için 
özel bir şehir, bugün de Sivas için özel bir 
gün. Bu güzel törenle hizmete açtığımız 
tesisler, Sivas’ın aydınlık geleceğini inşa 
etme yolunda attığımız adımlardır. Biz 
siyaset gemisini lafla yürütmeye çalışan-
lardan değiliz, sadece seçim zamanlarında 
sizleri hatırlayanlardan değiliz. Biz geldik 
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mi elimiz dolu geliyoruz, gittiğimiz her 
yere sadece günü kurtaracak değil, ge-
lecekte de iz bırakacak, hizmet verecek 
eserler, tesisler, yatırımlar açmak için gidi-
yoruz. 

Bugün Sivas’a da eserler bırakmaya, hayır 
duanızı almaya geldik. Bunların arasında 
hizmet binaları var, sosyal tesislerimiz, 
okullarımız, spor ve dinlenme tesislerimiz, 
sağlık ocağımız var, Bağdat Caddemiz var. 
Bunlar hizmete açılıyor, bir de startını ver-
diklerimiz, temelini attıklarımız var. Nedir 
onlar? Belediyemizin çevre açısından son 
derece hayati Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
hayırlısıyla temelini atıyoruz. Bunun 
yanında Akıncılar Hükümet Konağı ve 
Yıldızeli Devlet Hastanesi ek binasının da 
startlarını veriyoruz. Bu kadar mı? Değil. 
TOKİ tarafından yapılan 1287 konutun da 
anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. 
Sadece bu tesisleri alt alta sıralayıp baksa-
nız bile Sivas’ın nasıl bir tazelenme içinde, 
nasıl bir kalkınma içinde olduğunu göre-
bilirsiniz. Bunlar hep bir planın parçası, 
valiliğimiz çalışıyor, belediyemiz çalışıyor, 
biz çalışıyoruz, bunların devamı da gele-
cek, bundan şüpheniz olmasın. Paşabahçe 
projesi tamamlandığında sadece Sivas’ın 
değil, orta Anadolu’nun en güzel, en cazip 
yeşil alanlarından, mesire yerlerinden biri 
ortaya çıkmış olacak. 

Şehrin içinde de her geldiğimizde hayırlı 
değişiklikler olduğunu görüyor, mutlu olu-
yoruz. Sizler çok daha iyilerine layıksınız, 
standartlarını çok daha yüksek seviyelere 
çıkartmış bir Sivas’a layıksınız, inşallah o 
günleri de göreceksiniz. 

Yaptıklarımız yapacaklarımızın temina-
tıdır. Dört yılda Sivas’a 265 kilometre bö-
lünmüş yol yaptık. Sivas’ın köylerinde tam 
142 içme suyu, 252 yol, 33 tarımsal sulama 
ve 44 kanalizasyon projesi başlattık, bunla-
rın çoğunu da tamamladık. Hükümetimiz 
döneminde Sivas’ta Ziraat Bankası tara-
fından çiftçilerimize kullandırılan kredi 
miktarı 18 katına çıkmış. Türkiye Halk 
Bankası tarafından esnaf ve sanatkarla-
rımıza kullandırılan kredi miktarlarında 
bunun da üstünde, 10 katlık, 20 katlık bir 
artış var. Sağlık alanında, eğitim alanında 
Türkiye’nin genelinde yaşanan iyileşme 
tablosu Sivas’a da ayniyle yansımıştır. 

Sivas’ın nereden gelip nereye gittiğini 
anlamak için bir de sigortalı sayısındaki 
gelişmeye bakmak lazım. Bakınız, Sivas’ta 
sigortalı çalışan sayısı 1999 yılında 28 bin 
347, 2000 yılında 28 bin 372, 2001 yılında 
26 bin 524, 2002 yılında 27 bin 36 olarak 
tespit edilmiş, bir gelişme olmadığı gibi 
geriye bir gidiş var. Ya bizim dönemimizde 
ne olmuş? Bakınız, 2006 aralık ayı itibariy-
le Sivas’ta sigortalı çalışan sayısı yüzde 66 
oranında bir artışla 44 bin 855’e yüksel-
miştir. Hani ekonomideki iyileşme sokağa 
yansımıyordu? Hani büyüme rakamları 
yalandı, hani her şey yerinde sayıyordu? 
Bunlar yeterli mi, değil! Ama kimse insaf-
sızlık etmesin, Türkiye ilerliyor, Türkiye 
kalkınıyor, Türkiye büyüyor. Daha iyi yer-
lere gelmemiz için bu istikamette ilerleme-
ye devam etmemiz, istikrarımızı, birlik ve 
beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi 
korumamız, dikkatimizi Türkiye’nin kal-
kınma hedeflerine vermemiz lazım. 
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Bu ülkenin huzurunu kaçırmak, bu ülke-
nin insanlarını birbirine düşürmek, ara-
mızdaki muhabbeti bozmak isteyenlerin 
oyununu boşa çıkarmanın tek yolu deği-
şime tam yol devam etmektir. Başardık, 
yine başaracağız. Sizin inancınız, sizin 
desteğiniz, katkınız, hayır duanız olmadan 
bu işler olmazdı, bundan sonra da olmaz. 
Bizden hayır duanızı eksik etmeyin. Bu-
rada bulunmayan kardeşlerimize de en 
kalbi selamlarımızı iletin. Hepinizi Allah’a 
emanet ediyor, selamlarımı, saygılarımı 
sunuyorum.
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Değerli Amasyalılar, sevgili vatandaşla-
rım… Sizleri en kalbi duygularımla selam-
lıyorum. Sözlerime başlarken özellikle 
sevgili kardeşim, yol arkadaşım Sayın Akif 
Gülle’ye gösterdiğiniz sevgiyi, yüreklerini-
zin sıcaklığını takdirle karşılıyor, bu kadir-
şinas tavrınızdan dolayı bütün Amasyalı 
kardeşlerime teşekkür ediyorum. 

Biz, sevgiyle, aşkla bu ülkeye hizmet için 
yola çıkmış bir kadroyuz. Sevginin dilin-
den çok iyi anlarız ve hiçbir zaman o sevgi-

yi karşılıksız bırakmayız. Biz, milletimizin, 
yani sizlerin sevgisiyle, milletimizin rıza-
sıyla, hayır dualarıyla bugünlere geldik. 
Bugün de bu duygularla Amasya’dayız. Ge-
çen haftalarda Erzurum’daydık, Sivas’tay-
dık, şimdi de Amasya’dayız, önümüzdeki 
haftalarda Samsun’a da gideceğiz. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, mil-
li mücadelenin rotasının çizildiği güzerga-
hı takip ederek, o günlerde verilen İstiklal 
Mücadelesi gibi, bugün aynı ruh ve heye-
canla istikbal mücadelesi veriyoruz. İstik-

Toplu Açılış Töreni
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lal mücadelesini de, istikbal mücadelesini 
de aynı şekilde önemsiyoruz. Bu ülkeyi 
kalkındırmayı, geliştirmeyi, muasır me-
deniyet seviyesine ulaştıracak yatırımları 
yapmayı da; bu ülkenin evrensel değerlere 
ulaşmasını, milli iradenin korunmasını, 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye’nin çağdaş standartlara ka-
vuşmasını da aynı şekilde önemsiyoruz. Bu 
aziz milletin çağdaş yaşam şartlarına ulaş-
masını, adalet ve kalkınmayı yakalamasını 
da, temel hak ve özgürlüklere kavuşmasını 
da aynı derecede önemli buluyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Millet olarak terör örgütüne karşı büyük 
bir mücadele yürütüyoruz. Yıllardır teröre 
en çok kurban veren ülkelerin başında ne 
yazık ki Türkiye geliyor. Teröre karşı yü-
rüttüğümüz bu mücadelede bugünden çok 
daha kötü dönemlerimiz oldu. Terör olay-
larının en sık ve yaygın yaşandığı yıllarda 
bile milletimiz, güvenlik kuvvetlerimiz 
azim ve kararlılıklarından taviz vermedi. 
Milletimiz, daima birlik ve bütünlüğümüz, 
üniter yapımız konusunda kararlı bir has-
sasiyet içinde oldu. Bugün de etnik kökeni 
ne olursa olsun hiç bir vatan evladının, hiç 
bir Türk vatandaşının milletimize, vata-
nımıza, devletimize, bayrağımıza sadaka-
tinden şüphe duymuyorum. İnsanlarımız 
en zor zamanlarda bile hiç çekinmeden 
canları pahasına sadakatlerini ortaya 
koymuştur, bundan sonra da koyacaktır. 
Şehit verdiğimiz evlatlarımız, kahraman 
gazilerimiz bunun ölümsüz şahitleridir. 
Geçen hafta Tunceli’de şehit olan Amasyalı 
Eraslan Güngör kardeşime Allah’tan rah-

met, ailesine ve Amasyalı hemşehrilerime 
başsağlığı diliyorum. 

Kim bu millete kastederse, bu millete el 
uzatırsa, bu milletin canına, malına, bir-
liğine, beraberliğine, huzuruna musallat 
olursa, bu millet bunun da cezasını verir; 
devletimiz bunun da hesabını sorar. Bu 
hain saldırılara geçit vermeyeceğiz. Mille-
timizin dirliğini, 70 milyon vatandaşımı-
zın kardeşliğini kimse ama kimse bozmaya 
muktedir olamayacak. Bizler, sorumluluk 
sahipleri olarak tek bir evladımızın tırna-
ğına dahi zarar gelmemesini isteriz. Her 
şehit haberiyle birlikte bizim de yüreğimi-
ze bir kor ateş düşüyor. Ne acıdır ki, terörle 
mücadelenin doğasında şehit vermek de 
var. Güvenlik kuvvetlerimiz, bu mücade-
lede kayıplarımızı en aza indirmek için 
gayret gösteriyorlar. İnanıyorum ki, gerekli 
tedbirleri de alıyorlar. Eğer eksikleri varsa, 
bunları da her olayda tek tek değerlendirip 
gereğini yapıyorlar. Daha önce de söyledi-
ğim gibi, bu zor ve uzun soluklu bir müca-
deledir. Sabır ve metanet ister. Bu geceden 
yarın sabaha çözmenin herhangi bir yolu 
olsa, bunu mutlaka yapardık. Bize kalmaz, 
bizden öncekiler de mutlaka bunu yapardı. 
Ama gerçekçi olmak durumundayız. Çok 
iyi bilmeliyiz ki, her alanda olduğu gibi bu 
konuda da mucizevi çözümler yok. Yine 
bilmeliyiz ki, millet olarak önümüzde teh-
likeler, tuzaklar, riskler olabilir. Onun için, 
dikkatli, basiretli ve uyanık olmak mec-
buriyetindeyiz. Birlik ve bütünlüğümüze 
yönelik bu tuzakları fark edersek, onları 
boşa çıkarabiliriz. 
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Günlük heyecanlarla, öfkelerle, siyasi rant 
anlayışlarıyla ulusal güvenlik meseleleri-
mizi değerlendirmek doğru değildir. Terör-
le mücadelede her hatanın bedelini canla 
ödediğimizi görmek ve ona göre hareket 
etmek durumundayız. Bu, partiler üstü 
bir milli meseledir. Daha önce de ısrarla 
söylediğim gibi, herkes taşın altına elini 
koymalı, kimse bu meseleyi siyaseten istis-
mar etmeye kalkışmamalı. Unutmayalım 
ki, terörün asıl amacı toplum psikolojisini 
bozmaktır. Teröristlerin hain emellerine 
ulaşmalarına izin vermemeliyiz. Birlik, 
beraberlik, sağduyu ve metanet içinde 
birbirimize daha sıkı kenetlenerek vakur 
bir duruş sergilemek zorundayız. Ben bu 
zor mücadelede vatandaşlarımızın sada-
kati kadar sağduyularına da inanıyorum, 
güveniyorum. Terörün amacına ulaşması 
mümkün değildir. Yeter ki biz soğukkanlı-
lığımızı ve kararlılığımızı kaybetmeyelim. 
Birlik ve bütünlüğümüzü nifak tohum-
larına karşı herşeyin üstünde tutalım. 
Diyorum ki, millet olarak bize kurulan 
tuzaklara düşmezsek önümüz aydınlık, 
geleceğimiz parlaktır. 

Değerli Amasyalı hemşehrilerim…

Çok şükür, yüzümüzün akıyla 5 yıl bo-
yunca Türkiye’yi yönettik ve sağ salim 
ülkemizi bir karanlık tünelden çıkarıp 
bugünlere geldik. Gittiğimiz hiçbir şehre 
eli boş gitmediğimiz gibi, Amasya’ya da 
eli boş gelmedik. Bugün Amasya’yı gele-
ceğe taşıyacak çok önemli yatırımların, 
çok hayati tesislerin, çok değerli alt yapı 
projelerinin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. 
Amasya için bugün tam 36 tane projeyi ha-

yata geçiriyoruz. Bu projelerle Amasya’nın 
bütün köyleri, bütün ilçeleri devletin 
hizmet elini hissediyorlar, hissedecekler. 
Bunların içinde çok sayıda okulumuz, 
tamamlanan restorasyon çalışmaları-
mız var, yol çalışmalarımız var, KÖYDES 
projesi kapsamında yürütülen alt yapı 
çalışmalarımız var; yine Belediyemizin ve 
İl Özel İdaremizin yürüttüğü çalışmalar 
var. Bu projelerle Taşova’dan, Göynücek’e, 
Gümüşhacıköy’den Merzifon’a kadar 
Amasya’nın bütün ilçe ve köylerini mamur 
hale getiriyoruz. Çocuklarımız okullarına, 
köylerimiz yollarına, içme sularına, top-
raklarımız sulama projelerine kavuşuyor. 
Tarihi eserlerimiz mamur hale getiriliyor, 
şehirlerimiz yeniden şehir hüviyetine ka-
vuşuyor. Bütün bu yatırımlar, Hükümeti-
mizin size verdiği söz gereği kısa zamanda 
yapılarak bitirilmiş, sizlerin dertlerinize 
deva olsun, ihtiyaçlarınıza cevap olsun, 
Amasya’nın geleceği adım adım inşa olsun 
diye dikkatle takip edilmiş projelerdir. 

Bunlar, siz daha güzel, daha gelişmiş, 
standartları daha yüksek, daha çağdaş 
bir Amasya’da yaşıyor olmanın keyfini 
yaşayın, hiçbir şeyin yokluğunu ve sıkın-
tısını çekmeyin diye hayata geçirilmiş 
yatırımlardır. Çok farklı alanlardan, çok 
farklı ihtiyaçları giderecek, Amasya’nın 
topyekün kalkınmakta olduğunun ispatı 
olan, işareti olan, müjdesi olan tesislerdir, 
yatırımlardır. Hükümet olarak Amasya’yı 
ve sizleri ne kadar önemli gördüğümüzün, 
sizlerin beklentilerinize cevap verebilmek 
için nasıl bir gayret içinde olduğumu-
zun da bir göstergesi, bir nişanesidirler. 
Bu yatırımlar, Türkiye’nin geleceğine 
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yapılan yatırımlardır. Sadece Amasya’da 
değil, Burdur’da, Erzurum’da, Van’da, 
Hakkari’de, Tekirdağ’da, her bölgemizde, 
her şehrimizde, hatta beldelerimizde, köy-
lerimizde benzer bir imar atılımı içindeyiz. 
Bu ülkenin şehirleri kalkınmadan, ülke ka-
zanımları Türkiye Cumhuriyeti haritasının 
bir uçtan bir uca her köşesine yayılmadan 
genel bir ilerlemenin, genel bir iyileşme-
nin sağlanamayacağını gayet iyi biliyoruz. 
Nitekim bugün “Türkiye büyüyor” derken, 
afaki bir şey de söylemiyoruz. Amasya bü-
yüdüğü için, Samsun büyüdüğü için, Sivas 
büyüdüğü için, Manisa büyüdüğü için, 
Gaziantep büyüdüğü için Türkiye büyüyor. 

Bugün bu ülkede yakın geçmişte yaşanan 
o ağır krizin sıkıntılarından, umutsuzluk-
larından, karamsarlıklarından eser yoktur. 
Artık Türkiye ileriye bakıyor, son beş yıla 
yakın zaman içinde kazandığı özgüvenle, 
başardıklarının daha iyilerini başarmak 
için çalışıyor. Bu ülkede yaşayan herkeste, 
her vatandaşımızda bu inanç, bu umut, bu 
coşku fazlasıyla mevcut. Sizin gözleriniz-
de bu ışık var, çocuklarımızın gözlerinde 
bu ışık var, annelerimizin kalplerinde bu 
aydınlık umut var. Çünkü Türkiye her adı-
mıyla daha zengin, daha kalkınmış, daha 
müreffeh bir ülke olmaya doğru ilerliyor. 
Yolumuz açık, ufkumuz açık, inşallah bah-
tımız da açık. 

Değerli Amasyalılar… 

Sizler ne hükümetler gördünüz, bu kür-
sülerden sizlere ne vaatlerde bulunuldu... 
Bir okul için, birkaç kilometre asfalt yol 
için, basit bir altyapı yatırımı için ne kadar 

zaman beklerdiniz, iş nasıl yıllar boyu sü-
rüncemede kalırdı sizler iyi biliyorsunuz. 
Bakın şimdi tek tek açmaya yetişemiyoruz, 
yatırımların beşini, onunu, yirmisini, yeri 
geliyor ellisini, yüzünü, iki yüzünü birlikte 
hizmete açıyoruz. Bu zaten böyle olmalıy-
dı, Türkiye’nin gücü, zenginliği, potansiye-
li o kadar büyük ki, bu ülke bu kalkınma 
adımlarını çok daha önce atmalıydı, dün-
yanın zirvesinde çok zaman önce yerini 
almalıydı. Bizim yaptığımız, Türkiye’nin, 
insanımızın önünü açmaktır, Türkiye’nin 
zenginliklerini kazanca dönüştürmektir; 
düne kadar hırsıza, arsıza kaptırılan kay-
nakları milletimizin hizmetine, çocukları-
mızın geleceğine yatırmaktır. İşte, sonuç 
ortada. 

Türkiye yakaladığı huzur ve istikrarla 
büyüyor, ekonomik alanda hangi rekor 
varsa kırıyor, hem enflasyonu dizginliyor, 
hem büyüme istikrarını koruyor. İhracat 
gelirimiz 100 milyar sınırına dayandı; bu-
gün Türk girişimcisi dünyanın her yerine 
malını, ürününü satıyor; dünyanın her ye-
rinde iş yapıyor, ihale kazanıyor, projelere 
katılıyor. Hükümet olarak bizim çok gurur 
duyduğumuz, ülkemiz adına bizleri çok 
mutlu eden bir payemiz var. 

Değerli Amasyalılar… 

Elbette henüz sıkıntılar tamamen ortadan 
kalkmış değildir, dertler tümüyle bitmiş 
de değildir. Ancak bilin ki, bugün vatanda-
şının derdini kendi derdi bilen, insanının 
sıkıntısını kendi sıkıntısı sayan, milletine 
yabancı olmayan, sağır kalmayan, ülkesine 
aşılmaz duvarlar ardından bakmayan bir 
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hükümet görevdedir. Biz “kimsesizlerin 
kimsesiyiz” diyerek yola çıkmıştık, şimdi 
de “herşey Türkiye için” diyerek aynı inanç 
ve aşkla yolumuza devam ediyoruz. 

Türkiye iktidarımızla kötü gidişe son 
vermiş, istikrarını sağlamış, geleceği ka-
zanmak yolunda da çok önemli mesafeler 
almıştır. Mızrak çuvala girmez, bu gerçeği 
kabul edemeyenler, bu milletle aynı ge-
lecek umudunu, aynı coşku ve heyecanı 
taşımayanlar da bir gün gelecek, başlarını 
kaldırıp gerçeği görecekler. Türkiye’de 
değişimin milletin kararı olduğunu, mil-
let iradesinden, millet beklentilerinden 
doğduğunu görecekler. Kulaklarını açıp, 
bu milletin ne dediğini dinleyecekler, ne 
hissettiğini hissedecekler çünkü sular 
tersine akıtılamaz. Bu ülkede kaynakların 
israf edildiği, kötü yönetimler elinde insa-
nımızın inim inim inlediği, koalisyonlarla 
siyasete olan güvenin de kaybedildiği, 
suistimallerin alıp başını gittiği o günleri 
unutmadık, unutmayacağız. Türkiye bu 
ağırlıklardan kurtulmuştur, bu arızalardan 
kurtulmuştur. 

Bu ülkenin insanları artık geleceğe bakı-
yor; mutlu, müreffeh, güçlü Türkiye’nin 
habercisi olan aydınlık ufuklara bakıyor. 
Bunu herkesin bilmesi ve anlaması lazım. 
Yakında sizler bu gerçeği bir türlü anlama-
yanlara, anlamak istemeyenlere, Türkiye’yi 
yeniden kavga günlerine, boş polemiklere 
taşımak isteyenlere en iyi şekilde anlata-
caksınız. Anlatacaksınız değil mi? Vekalet 
vererek Meclise gönderdiğiniz, milli irade-
yi orada temsil etmekle görevlendirdiğiniz 
siyasetçilerin meclisi terk etmelerinin ne 

anlama geldiğini anlatacaksınız değil mi? 
Demokrasiye gölge düşürenlerin, cum-
hurbaşkanlığı seçimini meclisin iradesin-
den de halkın iradesinden de kaçırmaya 
çalışanların sorumsuzluklarını yine siz 
anlatacaksınız değil mi? Bu aziz millet, 
milli iradeden korkan, milletin değerlerini 
küçümseyen, milletin tercihlerine saygı 
duymayanlara 22 Temmuz’da en iyi cevabı 
sandıkta verecektir. Cumhuriyetçi görü-
nüp cumhurdan kaçan, halkçı görünüp 
halkı küçümseyen, demokrat görünüp 
meşruiyeti başka yerlerde arayanlar 22 
Temmuz’da halktan, halkın iradesinden 
kaçamayacaktır. 

Değerli vatandaşlarım, sevgili Amasyalı-
lar… 

Bugün için bu ülkenin en değerli kazanımı, 
en büyük serveti istikrardır, güvendir. Bu 
ülkeye gelen yatırımcı bu istikrara geliyor, 
planlamasını buna göre yapıyor, bu güven 
duygusunu korumamız lazım. Burada gö-
rev size düşüyor, bu ülkenin geleceğine, 
çocuklarımızın aydınlık yarınlarına siz-
ler sahip çıkacaksınız. Başkaları aylardır 
konuşuyor, bu milletin son beş yıla yakın 
zaman boyunca dişiyle tırnağıyla çalışarak 
ulaştığı hedefleri, bu ülkenin kazanımla-
rını, değişimini karalayan, istikrarı zede-
leyen, millet iradesine güvensizliğini açık 
açık ifade eden bu çevreler yakında susa-
cak, sizler konuşacaksınız. Çalışanla çalış-
mayanın, üretenle üretmeyenin, istikrarı 
temin etmek için gayret gösterenle bütün 
sermayesini çatışmaya, kavgaya yatıran-
ların farkını ortaya koyacaksınız. Ben siz-
lerin hakkaniyetinizden, dirayetinizden, 
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adaletinizden asla şüphe duymuyorum, 
asla bununla ilgili bir endişeye kapılmıyo-
rum. 

Türkiye’nin yaklaşık olarak son 5 yıl için-
de aldığı mesafe gerçekten çok büyüktür. 
Bundan sonra daha da büyük hedeflere 
koşacağız; bu koşuyu yarıda bırakırsak, 
köhne siyaset anlayışlarına teslim edersek 
Türkiye yine tökezler, yine istikrarsızlığa 
sürüklenir, yine krizlere duçar olur. Bu tec-
rübeleri yaşadık, bu ağır faturaları ödedik. 
Şimdi mühür sizin elinizde, en iyi kararı 
siz vereceksiniz. Benim sizlerden tek ri-
cam istikrara oy vermenizdir; bunu kim 
sağlayacaksa Türkiye’yi yönetme sorumlu-
luğunu ona yüklemenizdir. Türkiye’nin ge-
leceği açısından bu değişimi sürdürmeye, 
bu istikrarı sürdürmeye, bu atılımı sürdür-
meye mecburuz. 

Değerli vatandaşlarım… 

Bizim sizlerin mutlu olmanızdan, refaha 
kavuşmanızdan, daha iyi hayat şartlarına 
ulaşmanızdan başka muradımız yoktur. 
Bizim siyasetteki varlık sebebimiz, sizlere 
hizmet, Türkiye’ye hizmettir. Bunun için 
değişimin, gelişimin devamı şart. Ekono-
mide büyümeyi sürdürmek, enflasyonu 
kontrol altında tutmak, borçlarımızı 
ödemek, gelirlerimizi arttırmak mecburi-
yetindeyiz. Sanayide, tarımda, turizmde 
ve diğer bütün sektörlerde Türkiye’yi la-
yık olduğu seviyeye taşımak zorundayız. 
Vatandaşımıza layık olduğu hizmetleri 
sağlamak, sağlıkta, eğitimde, diğer temel 
hizmetlerde çağı yakalamak zorundayız. 
Türkiye’nin yüzünü ağartacak dev pro-

jeleri sürdürmek, Türkiye’yi bir dünya 
devi haline getirmek durumundayız. Yurt 
içinde, yurtdışında insanımızın onurunu 
daima en üst seviyede korumak, demok-
rasiyle, özgürlüklerle, adaletle, emniyetle 
ilerlemek durumundayız. Daha yapacak 
çok işimiz var. Hem Türkiye için, hem tek 
tek şehirlerimiz için daha yapacak çok işi-
miz var. Böyle daha nice açılış törenleriyle 
şehirlerimizi kalkındırmak zorundayız. 
Bu şehirleri yeniden imar etmek, geleceğe 
hazırlamak zorundayız. 

Bakınız, bugün bazılarını hizmete açtığı-
mız KÖYDES projeleri için, 2005 yılından 
bu yana Amasya’ya ayrılan kaynak 40 
milyon YTL’ye yakındır. İnşallah 2008’de 
Amasya’ya doğalgaz da getireceğiz, ihale 
işlemleri yapılıyor, takvim işliyor, biz söz 
verip unutanlardan değiliz; sizler bunu da 
biliyorsunuz. Bugün açılışını yaptığımız 
bütün bu tesisler size verdiğimiz sözler-
di, işte yerine getirdik; mahcup olmadık, 
Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi bu-
rada da sizlerin karşınıza alnı ak, başı dik 
şekilde çıktık. İnşallah el ele, gönül gönüle 
o güzel geleceğe ilerleyeceğiz. Çok daha gü-
zel günler göreceğiz; çok daha mutlu, çok 
daha aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz. 
Bu duygularla sözlerime son verirken, açı-
lışını yaptığımız bu tesislerin Amasya’ya 
hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri 
sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
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Sevgili Burdurlu kardeşlerim… Sizleri en 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 
açılışını yaptığımız bu çok değerli hizmet-
lerin, Burdur’umuza ve değerli hemşehri-
lerimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye güçleniyor, vatandaşımız güçleni-
yor, devletimiz milletimizle birlikte güçle-
niyor. Bu birlikte güçlenmeyi her zeminde 
dile getiriyorum, zira bu birliktelik bizim 
için, 70 milyon insanımız için, 81 şehri-

mizde yaşayan bütün vatandaşlarımız 
için ekmek kadar, su kadar hayati önem 
taşıyor. 

Evet, Türkiye’de devlet ve millet el ele 
güçlenecek demiştik; öyle de oldu. Dün, 
Amasya’da toplu açılışlar yaptık; bu-
gün, Burdur’un çehresini değiştirecek, 
Burdur’da yaşayan hemşehrilerimizin 
yüzünü güldürecek, hayatlarını kolaylaş-
tıracak birçok tesisin toplu açılışını hep 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Burdur | 10 Haziran 2007
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birlikte yapıyoruz. Konutta, eğitimde, 
yollarımızın açılışında, köylerimizin mo-
dernleşmesinde, belediye hizmetlerimizde 
eşsiz ve tarihi bir gün yaşatmanın sevinci-
ni yaşıyoruz. 

Gittiğimiz hiçbir şehrimize eli boş gitmiyo-
ruz; bugün Burdur’a da eli boş gelmedik. 
Çok şükür, yüzümüzün akıyla Türkiye’nin 
her şehrine, her ilçesine, her beldesine, her 
köyüne hizmet götürmenin, eserler ortaya 
koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Neler 
yaptığımızı, ülkemize neler kazandırdığı-
mızı milletimiz artık şehir şehir, köy köy 
biliyor, yaşıyor, görüyor. Biz anlatmasak da 
göz önündeki eserler kendini gösteriyor. 
Bu yüzden Burdur Cumhuriyet Meydanı 
gibi bütün şehirlerimizin meydanları sev-
giyle, aşka, heyecanla dolup taşıyor. 

Başkaları muhalefette oldukları halde, 
ciddi bir sorumluluk yüklenmedikleri 
halde halkın içine çıkmaya cesaret ede-
mezken, biz buradayız, yüzümüzün akıyla 
halkımızın içindeyiz. Sadece Burdur’da 
değiliz, Artvin’deyiz, Hakkari’deyiz, Edir-
ne’deyiz, Adana’dayız, Erzurum’dayız. 
Türkiye’nin her şehrinde, her ilçesinde biz 
varız. Hizmetimizle varız, siyasetimizle 
varız, yatırımlarımızla varız; dostluk ve 
kardeşlik elimizle varız. Bunun için, biz 
tüm Türkiye’nin hükümeti olduk, olmaya 
da devam edeceğiz. Bunun için, biz top-
lumsal merkeze dayanan, tüm Türkiye’yi 
aynı samimiyetle kucaklayan, kimseyi 
diğerinden ayırmayan, birlik ve beraberlik 
ruhuyla hareket eden bir iktidar partisiyiz. 
Kentsel dönüşüm projelerimizle şehirler-
deyiz, KÖYDES projelerimizle köylerdeyiz, 

BELDES projelerimizle beldelerdeyiz. İnsa-
nımızın yaşadığı hiçbir alanı ihmal etmiyo-
ruz, etmeyeceğiz. 

Ülkemizin bütün şehirlerinde sayısız 
açılışlar yapıyoruz, ülkemize sayısız eser-
ler kazandırdık, kazandırıyoruz. Bu, bir 
iktidar için, siyaset yapanlar için büyük 
bir bahtiyarlıktır. Başkaları laf kalabalığı 
yapacak, biz ülkemize neler kazandırdı-
ğımızı anlatacağız. Siyasetin ayak oyunu 
olmadığını, siyasetin dolap çevirmek ol-
madığını, siyasetin, siyaset dışında tezgah 
kurmak olmadığını ülkemize göstermenin 
onurunu yaşıyoruz. Demokrasi budur, 
adalet budur, kalkınma budur. Demokra-
siye hakkıyla sahip çıkamayanlar, milli 
iradenin tecelli yeri TBMM’yi terk ederek 
milletin yüklediği şerefli görevi layıkıyla 
yerine getirmeyenler, meşruiyeti halkta 
değil de başka yerlerde arayanlar, bunları 
anlayamazlar. Cumhurbaşkanının Mec-
liste seçilmesine de, halk tarafından seçil-
mesine de tahammül edemeyenler bunu 
anlayamazlar. 22 Temmuz’da bu millet, 
iradesine de, demokrasiye de, istikrara da 
sahip çıkacaktır. 

Değerli kardeşlerim… 

Şu hususu samimiyetle ifade etmek istiyo-
rum: Bugün açılışını yaptığımız bu tesisler, 
bu hizmet alanları, bu okullar, Başbakan 
olarak benim göğsümü kabartıyor. Yıllar 
boyunca hizmet götürülmemiş, bir tek çivi 
çakılmamış, yol yapılmamış, su götürül-
memiş illerimizin, ilçelerimizin, belde ve 
köylerimizin bu hizmetlere kavuşuyor ol-
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ması, hepimizi gururlandırıyor, hepimizin 
göğsünü kabartıyor. 

Bakın, 4.5 yıldır, açılıştan açılışa koşuyo-
ruz. Hemen her hafta bir ilimizde, bugün 
Burdur’da yaptığımız gibi toplu açılışlar 
gerçekleştiriyoruz. Öyle ki, şu anda dahi 
birçok ilimiz, benzeri toplu açılışları yap-
mamız için bizi bekliyor. Biz, geçmişte çok-
ça yapıldığı gibi, gidip temeli atıp oraya sır-
tımızı dönmüyoruz. Temeli atıyoruz, gün 
gün işi takip ediyoruz ve en kısa zamanda 
o işi bitirip, gelip açılışını da yapıyoruz. 

Bakın, biz iktidara geldiğimizde Tür-
kiye’nin hemen her köşesinde, temeli atıl-
mış ama öylece kalakalmış yüzlerce inşaat 
vardı. Her birini yeniden ele aldık. Önce, 
maliyetlerini aşağı çektik. Bu inşaatlar ger-
çekten gerekli midir, yoksa seçim yatırımı 
mıdır, bunları tek tek ölçtük biçtik. Hiç-
bir faydası olmayan, popülist yaklaşımla 
başlanan işleri durdurduk. Diğer işleri de 
azami derecede tasarruf ederek bitirdik 
ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 
Bir yandan bu yarım kalmış işleri tamam-
larken, bir yandan da dev projelerimizi 
başlattık ve bunları da tek tek tamamlayıp 
milletimizin hizmetine sunuyoruz. Bütün 
bunlar, ortak bir heyecanın, ortak bir ener-
jinin, dinamizmin ürünüdür. 

Bakınız, şunu asla unutmayınız: Eğer 
Ankara yapması gereken işi yapmıyorsa, 
lüzumsuz tartışmaların, lüzumsuz gergin-
liklerin içinde vakit öldürüyorsa; bu bütün 
Türkiye’yi etkiler ve bütün Türkiye hizmet-
ten mahrum kalır. Bunu hep birlikte yaşa-
dık. Koalisyon dönemlerinde Türkiye’nin 

neler yaşadığını bu millet unutmadı. Baş-
bakan bakanlarıyla kavgalı, bakanlar kendi 
aralarında kavgalı, bürokraside uyum yok, 
koordinasyon yok. Ankara’da merkezi yö-
netimle çevre arasında, yerel yönetimler 
arasında iletişim yok. Burdur’un sorunları 
var, ihtiyaçları var, bunları gidip Ankara’da 
anlatacak ama muhatabı yok. Muhatap bu-
labilse bile çözüm yok, hizmet yok. Bütün 
bunları Türkiye defalarca yaşadı. 

Şimdi kimileri çıkmış, koalisyonlara mersi-
yeler düzüyor. Koalisyon olsaymış, Türkiye 
için iyi olurmuş. Kusura bakmayın, bu 
yaklaşım, milletle dalga geçmektir, mil-
letle alay etmektir; milleti hafife almaktır. 
Türkiye’yi bir gecede yoksullaştıran koa-
lisyonlar değil miydi? Biz, yıllar boyunca o 
yamalı bohça gibi koalisyonların bu mille-
te ne bedeller ödettiğini unutmadık. Bunu 
millet de unutmadı. 

Bakın, bugün herşeyden önce Ankara’da 
güven veren, işini bilen ve iş üreten bir ik-
tidar var. İktidarın oluşturduğu bu güven, 
dalga dalga tüm Türkiye’yi sarıyor. Hü-
kümet çalışıyor, bürokrasi çalışıyor, yerel 
yönetimler çalışıyor ve hizmet üretiliyor. 
Üstelik Burdur’un sorunları, Ankara’ya 
hiç gerek kalmadan, burada, Burdur’da çö-
zülüyor. Valimiz, belediye başkanlarımız, 
milletvekillerimiz, teşkilatımız sorunları 
yakından takip ediyor, sorunlarına muha-
tap buluyor ve çözümleri de hemen uygu-
lamaya koyuyor. İşte onun için, bu başarı 
sadece hükümetin değil, topyekün bu mil-
letin başarısıdır. 
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Türkiye’nin hızla değişen çehresi, bizzat 
bu milletin iradesiyle, azmiyle, kararlılı-
ğıyla, gayretiyle değişmektedir. Kim bu 
milleti küçümserse, er ya da geç bu millet 
de bunun cevabını en güzel şekilde verir. 
Kim milletin iradesini hafife alırsa, millet 
de onu hafife alır. Kim bu milletle alay 
etmeye kalkarsa, bu millet de onu tarihin 
tozlu raflarına kaldırır. Ve kim bu millete 
kastederse, bu millete el uzatırsa, bu mil-
letin canına, malına, birlik-beraberliğine, 
huzuruna musallat olursa, bu millet bu-
nun da cezasını verir, devletimiz bunun da 
hesabını sorar. 

Terörle mücadele bir milli güvenlik mese-
lesidir. Dün yine üç yiğidimizi şehit verdik. 
Şehitlerimizin acısı ne kadar büyük olsa 
da millet olarak terörle mücadelede asla 
yılgınlığa kapılmayacağız. Bölücü terör 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da en ağır karşılığı görecektir. Türkiye’nin 
askerine, polisine, güvenlik güçlerine, si-
villerine yönelik bu insanlık dışı saldırılar, 
geçmişte hak ettikleri cevabı aldılar, şimdi 
de mutlaka alacaklar. Milletin birliği, daya-
nışması, kardeşliği, bu insanlıktan nasibini 
almamış lanetli terör odaklarına gereken 
cevabı zaten vermektedir. 

Açık söylüyorum, biz Hükümet olarak 
milletimizin hayrına olan hiç bir adımı 
atmaktan geri durmayız. Bu konuda hiç 
bir kompleksimiz yok. Ben hiç bir Türk 
vatandaşının milletimize, bayrağımıza, 
vatanımıza veya devletimize sadakatinden 
şüphe duymuyorum. Terörün en yoğun 
olduğu yıllarda bile milletimiz sadakatini 
canı pahasına ortaya koymuştur. Bütün 

siyasilere sesleniyorum, gün, küçük oy 
hesapları yapma günü değildir. Gün, birlik 
ve beraberlik günüdür. Gelin, hep birlik-
te ortak bir duruş sergileyelim. Bundan 
imtina edenler olursa, onlara da diyorum 
ki, nifaka düşersek bundan terör kazanır, 
millet olarak hepimiz kaybederiz. Gelin ke-
netlenelim, evlatlarımızın canı üzerinden, 
şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmaya-
lım. Şehit cenazeleri, birlik ve beraberlik 
yeridir. Muhalefetin yeri, seçim mey-
danlarıdır. Şehitlerimiz siyasi görüşü ne 
olursa olsun bütün milletimizin şehididir; 
herhangi bir siyasi partinin değil. Onlar, 
hep birlikte parçası olduğumuz milletimiz, 
bayrağımız, vatanımız, devletimiz için şe-
hadete koştular. Yükselttikleri bayrak şu ve 
ya bu partinin değil, hepimizin bayrağıdır. 
Milletimiz, hiç bir siyasi partinin mensup-
larından ibaret değildir. 

Bütün partilerimize destek veren herkes 
milletimizin eşit ve aynı derecede vatan 
sevgisine sahip mensuplarıdır. Hepimiz 
Türk vatandaşıyız ama bazılarımız bir 
partiye, bazılarımız bir diğerine taraftar 
olabiliriz. Biz şehit cenazelerimizi siyasi 
gösteri yerine dönüştürmedik, dönüştür-
meyeceğiz. Bu, milletimizi bölmek olur, te-
rörün ekmeğine yağ sürmek olur. Onların 
arayıp da bulamadığı budur zaten. Herkesi 
bunun vebalini sorumluluğunu bilerek ha-
reket etmeye davet ediyorum. Onlar, birlik 
ve bütünlüğümüz için şehit oldular. Şimdi, 
bizim de onlara karşı sorumluluğumuz 
bölücü terör karşısında bir ve bütün ol-
mayı başarmaktır. Neticede, siyasi partiler 
hasım ya da düşman değildir. Bizler sadece 
rakibiz. Milletimize, ülkemize daha iyi hiz-
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met etmek iddiasıyla demokratik bir reka-
bet içindeyiz. Bu yarışta kin ve nefrete yer 
yoktur, olmamalıdır. Bütün siyasi partileri-
mizi, bütün vatandaşlarımızı şehitlerimizi 
birlik beraberlik içinde uğurlamaya davet 
ediyorum. Amacı bizi bölmek olan teröre 
vereceğimiz en anlamlı cevap bu olacaktır. 

Değerli kardeşlerim…

Bakın, bir noktaya özellikle dikkatinizi 
çekmek istiyorum: Türkiye, son 4.5 yıldır, 
tarihinde hiç görülmemiş bir kalkınma 
hamlesini gerçekleştirdi. Siyasette, ekono-
mide, dış politikada Türkiye, bugüne ka-
dar hiç tecrübe etmediği seviyelere ulaştı. 
Türkiye, hem bölgesinde, hem de dünyada, 
istikrar unsuru olarak, güven unsuru ola-
rak parmakla gösterilen bir ülke haline 
dönüştü. 

Bakınız, enflasyonu, 35 yıl aradan sonra 
ilk kez 2005 yılında yıllık olarak tek ha-
neli oranlara kadar çektik. Kısa bir süre 
yüzde 10’lar seviyesinde gitti, şimdi Mayıs 
ayında yeniden tek haneli oranlara düş-
tü. Türkiye’nin gayri safi milli hasılasını 
181 milyar dolardan aldık, 400 milyar 
dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli 
geliri 2 bin 600 dolardan aldık, 5 bin 500 
dolara çıkardık. Türkiye’nin borçları ilk 
kez bizim dönemimizde gerilemeye baş-
ladı. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde bir ülke konumuna yükselttik. 
Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide 
Türkiye’yi kaliteli, yaygın, ucuz hizmetlerle 
buluşturduk. Bütün bunları, sağladığımız 
güven ortamıyla, huzur ortamıyla, istikrar 
ortamıyla başardık. İşte bunu kıskananlar 

var. Türkiye’nin istikrarını, huzurunu kıs-
kananlar var. Neden? Çünkü Türkiye’deki 
kavgalardan, gerilimden, çekişmelerden, 
ayrımcılıktan, istikrarsızlıktan nemala-
nanlar vardı biz bunları kestik, bu yüzden. 
Türkiye’yi şimdi yeniden o istikrarsızlık 
ortamına çekmek istiyorlar. Bunu da as-
kerimize, polisimize, masum sivillerimize 
saldırarak yapmak istiyorlar. Buna geçit 
vermeyeceğiz. Milletimizin dirliğini, 70 
milyon vatandaşımızın kardeşliğini kimse 
bozmaya muktedir olamayacak. Bu millet, 
tek yürek halinde bunun karşısında sapa-
sağlam duracak ve bu oyunları inşallah 
bozacak. Yel kayadan ne koparabilirse bu 
ülkenin huzuruna, kardeşliğine kasteden-
lerin hissesine de o kadarı düşecektir. 

Değerli kardeşlerim… 

Türkiye’nin şu son dönemde içine girdiği 
atılım süreci, her alanda ve her ölçekte 
hissedildi, hissedilmeye de devam ediyor. 
Bakın, sadece Burdur’da yaptıklarımız 
bile, Türkiye’de nasıl bir hizmet seferber-
liği başlattığımızın en somut göstergesidir. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni kurduk. 
Doğalgazı geçen sene sanayiye getirmiştik, 
bu yıl içinde evlere de doğalgaz verilmiş 
olacak. 200 Yataklı Devlet Hastanesi’nin 
ihalesi bu ay içinde yapılıyor, bir yıl için-
de hastane tamamlanmış olacak. Burdur 
Antalya arasındaki duble yolun 58 kilo-
metresi bitti, tamamını bu yıl sonuna ka-
dar bitireceğiz. 1993’de yapımı başlayan 
Karaçal Barajı’nın biz geldiğimizde fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 33 idi. Şu ana kadar 
13.5 katrilyon lira harcadık; bu projeye bü-
yük önem veriyoruz. 
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Bu dönemde, Burdur iline yapılan tarım-
sal destek miktarı 119 milyon YTL olmuş. 
4 yılda tarıma verdiğimiz destekleri tam 
yüzde 77 oranında artırmışız. 2003 yılında 
Ziraat Bankası’ndan kullandırılan kredi 
miktarını 2 milyon YTL’ye çıkarmışız. Son-
raki yıllarda da bu artış devam etmiş, 2006 
yılında tam 45 milyon YTL’ye ulaşmış. 
Yani, Burdurlu çiftçimizin kullandığı kredi 
miktarı yüzde 2 bin artış kaydetmiş. Es-
nafımızın kullandığı kredi miktarında da 
manzara aynı. 4 yılda esnaf kredileri tam 
yüzde 255 oranında artış göstermiş. Okul-
larımızdaki öğretmen sayımızı artışmışız. 
2002-2003 öğretim yılında Burdur’da sa-
dece 83 tane bilişim teknoloji sınıfı varmış, 
bunu 145’e çıkarmışız. Burdur genelinde 
okullarımızda 1279 adet bilgisayar varken, 
bugün 3 bin 334 adet bilgisayar rakamına 
ulaşmışız. 

Sağlıkta dikkat çekici gelişmeler yaşandı, 
doktor sayısını önemli ölçüde artırdık. 
2002 yılında il genelinde 389 ebe ve hem-
şire görev yaparken, bugün, dikkat ediniz, 
770 adet, neredeyse iki katı seviyede ebe 
ve hemşire görev yapıyor. 2002 yılında 1 
tane 112 acil servis varmış, bugün 13 tane. 
112 ambulans sayısı 1 tane imiş, bugün 14 
tane. 

Bildiğiniz gibi, 2005 yılında KÖYDES 
projesini başlattık. Yolu, suyu, elektriği ol-
mayan köy kalmayacak, dedik. Çok şükür, 
bunu da başardık. Sadece Burdur’a, üç yıl 
içinde 29 milyon YTL KÖYDES yardımını 
ulaştırdık. Toplam 48 kilometre yol yapı-
mını gerçekleştirdik. Şu nokta çok önemli: 
Burdur’da sigortalı çalışanların sayısı 

2002 yılında 11 bin 635 kişi idi. Bugün, bu 
sayı 22 bin 284’e çıkmış durumda. Yani, 
yüzde 92 oranında bir artış sağladık. 

Bunlar, yaptıklarımızın sadece bir kısmı. 
TOKİ’nin yatırımları var, sosyal yardım-
lar var, devam eden projeler var. Kısacası, 
Burdur’a, tarihinde hiç görmediği seviyede 
bir hizmet seferberliği başlatıldı. Bu sefer-
berlik, hiç ama hiç hız kesmeden devam 
edecek. Burdur’un başlayan projeleri, baş-
latılan yatırımları tamamlanacak ve inşal-
lah en kısa zamanda hizmete sunulacak. 
Yeter ki bu milletin hayır duası arkamızda 
olsun, Allah’ın izniyle altından kalkamaya-
cağımız iş yoktur. Bu duygularla sözlerime 
son verirken, bir kez daha bugün açılışını 
yaptığımız tesislerin Burdur için, ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyor, sizleri sevgiy-
le, saygıyla selamlıyorum.
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Değerli Kütahyalılar, aziz vatandaşlarım… 
Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyo-
rum. Böylesine hayırlı bir törende sizlerle 
birlikte olmaktan, bu güzel anı sizlerle pay-
laşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

Milletimizin dertlerine derman olacak, 
insanımızın hayat standardını yükseltecek 
bu tip hayırlı projeler bizi heyecanlandı-
rıyor. Çünkü burada sadece milletimizin 
daha iyi, daha sağlıklı, daha rahat, daha 

müreffeh yaşamasına imkan sağlayacak 
konutları, okulları, spor salonlarını açmak-
la kalmıyoruz, şehirlerimizin ufkunu da 
açıyoruz. Şehirlerimize yaptığımız her ya-
tırımla mutlu ve müreffeh Türkiye’nin te-
mellerini atıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? 
Ankara’ya saplanıp kalan siyasi anlayışlar 
gibi davranarak değil elbette. Ankara’ya 
saplanıp kalanlar, ancak seçim zamanla-
rında vatandaşımızı hatırlıyor, kapısını 
çalıyorlar. Derdiniz nedir, sıkıntınız nedir, 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Kütahya | 29 Haziran 2007
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ihtiyacınız nedir diye sormak bilmezler, 
vermek için değil, almak için kapınızı ça-
larlar. “Orda bir köy var uzakta, gezmesek 
de tozmasak da” anlayışı bize uygun de-
ğildir. Bize göre, gitmediğin, görmediğin, 
gezmediğin, kokusunu duymadığın, sesini 
işitmediğin, tozunu yutmadığın yer senin 
değildir. 

Evelallah biz 81 vilayetimizin 81’nin de 
tozunu yuttuk. Bu şehirlerde yaşan bütün 
vatandaşlarımızla aynı yağmur altında 
ıslandık, aynı güneş altında kavrulduk. 
Türkiye’yi köy köy, mahalle mahalle, semt 
semt, ilçe ilçe, şehir şehir dolaştık, dolaş-
maya devam ediyoruz, bundan sonra da 
devam edeceğiz. Tek tek bütün şehirleri-
mizde insanımızın dertlerini, sorunlarını 
dinledik, o sıkıntıları gidermek için çaba 
harcadık. Ülkesinin her karış toprağıyla, 
bütün bölgeleriyle, bütün şehirleriyle barı-
şık, 70 milyon insanımızın hayat tarzıyla, 
dünya görüşüyle barışık olduk. Yerel yö-
netimlerimizle elbirliği içinde aç ve açıkta 
kalan her vatandaşımıza sahip çıkmak için 
projeler geliştiriyoruz, acil olarak bu çö-
zümleri uygulamaya dönüştürüyoruz. 

Değerli kardeşlerim, aziz milletim…

Bakınız, bundan önceki yaz dönemlerinde 
bizler Türkiye’nin dört bir yanında toplu 
konutlar, fabrikalar, hastaneler, okullar 
açarken, başkaları Antalya’daki lüks otel-
lerin havuzlarından çıkmıyordu. Ben, her 
yaz dönemi milletvekili arkadaşlarıma 
söylemişimdir, milletimin tatil yapması 
demek, milletvekilinin tatile girmesi de-
mek değildir. Biz, yasama döneminin sona 

ermesini, milletimizle kucaklaşmak için 
fırsat olarak gördük. Onlar ise, seçim yaz 
dönemine gelince “Havuza girip ter atmak 
varken, Anadolu’nun tozlu yollarında 
terlemek de nereden çıktı” diye paniğe 
kapıldılar. Hiç kusura bakmasınlar, seçime 
giden terler. Köylü köyünde, çiftçi tarlasın-
da, işçi fabrikasında, memur ofisinde nasıl 
terliyorsa, sen de gömleğime, kravatıma 
toz kondurmam demeyeceksin, aynı şekil-
de terleyeceksin. Keza milletimize hizmet 
yolunda terlemek en büyük şereftir. 

Değerli kardeşlerim…

Bakınız, onlar bugüne kadar memleket 
için hiçbir taşın altına elini koymadıkla-
rından, bu ülkeye hiçbir hizmet kazandır-
madıkları için meydanlara çıktıkları vakit 
yakmaktan, yıkmaktan, hamasetten bah-
sediyorlar. Ne yaptıkları bir tek hizmet var, 
ne de hizmet etmeye niyetleri var. Oysa biz 
Türkiye’nin her şehrine, her ilçesine hiz-
met götürdüğümüz için gönlümüz rahat, 
vicdanımız rahat milletimizin karşısında 
dimdik duruyoruz. Çünkü biz iş üretiyo-
ruz, adalet üretiyoruz, istihdam üretiyo-
ruz, değer üretiyoruz, emek üretiyoruz. 
Çünkü biz milletimizin bağrından çıkıp 
geldik buralara; onun için milletimizin 
dertlerinin, sorunlarının, özlemlerinin ne 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Gecekonduda 
yaşamanın ne demek olduğunu, bütün bir 
ömrü huzurlu bir ev sahibi olma rüyasıyla 
tüketmenin ne demek olduğunu çok iyi 
biliyoruz. İşte bunun için Cumhuriyet tari-
hinin en büyük gecekondu dönüşüm pro-
jesini, en büyük kentsel dönüşüm projesini 
başlattık. Hükümetimizin başlattığı konut 
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seferberliği ile toplumun bütün sosyal ke-
simlerinin konut özlemlerini giderdik, gi-
dermeye devam ediyoruz. Milletimizin ev 
sahibi olma rüyasını gerçeğe dönüştürdük. 
Bugün bu rüyanın gerçekleşmesinin heye-
canını, mutluluğunu paylaşıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye, AK Parti iktidarıyla birlikte yeni-
den sosyal devletle tanıştı. Çok şükür, Cum-
huriyet tarihinde ilk defa bu kadar büyük 
kapsamlı gecekondu dönüşüm programını 
başlatmak bize nasip oldu. TOKİ eliyle 
sadece konut inşa etmekle kalmadık, 290 
okul, 55 spor salonu, 36 kütüphane, 246 
ticaret merkezi, 212 cami, 7 hastane, 63 
sağlık ocağı inşaatlarını başlattık. Bu saye-
de doğrudan ve dolaylı 800 bin insanımıza 
istihdam sağladık. Bu projeden her ilimiz 
gibi Kütahya da fayda sağladı, Kütahyalı 
kardeşlerimiz de yararlandı. 

Bakınız, bugün itibariyle Kütahya ilimiz-
de sosyal donatıları, altyapıları, çevre 
düzenlemeleriyle birlikte; toplam yatırım 
maliyeti 116 milyon YTL olan 2 bin 761 
konut, 2 ilköğretim okulu, lise, spor salo-
nu, 2 sağlık ocağı, 4 ticaret merkezi, cami 
ve şadırvan ile kütüphane uygulamalarını 
başlattık. Proje ve ihale çalışmaları devam 
eden 828 konutu da Kütahya’mıza kazan-
dırınca, Kütahya ilimizde toplam 3 bin 589 
konuta ulaşmış olacağız Allah’ın izniyle. 
İşte bugün 1596 konutun anahtar teslim 
törenini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı 
sıra, Kütahya Belediyemizin 11 tesisinin, 
20 adet eğitim ve öğretim yatırımlarının, 
11 sağlık kuruluşumuzun, 15 fabrikamı-

zın, Emet Adalet Sarayımızın ve KÖYDES 
kapsamındaki içme suyu ve yol projeleri-
nin Kütahya’nın hizmetine sunulmasının 
coşkusunu yaşıyoruz. 

Değerli kardeşlerim…

Bu çok önemli tesisleri ülkemizin Kütah-
ya’mıza kazandırmak bizim en büyük 
gurur kaynağıdır. Milletimizin yüzü gül-
dükçe, insanımızın gözlerinde mutluluk 
parıltıları gördükçe bizim de içimiz aydın-
lanıyor, gönlümüz huzura eriyor, göğsü-
müz kabarıyor. Bütün şehirlerimizde baş-
lattığımız kalkınma heyecanı, inanıyorum 
ki sizlerin yüreklerinde de heyecana dö-
nüşüyor. Hükümet olarak sizlerin ihtiyaç-
larınızı karşılamayı en öncelikli görevimiz 
sayıyoruz. Bu iktidar sizin iktidarınızdır, 
bu iktidar milletin iktidarıdır. 

Bize inanın, bize güvenin, Türkiye’nin 
geleceği için umudunuzu, heyecanınızı 
asla kaybetmeyin. Nasıl ki 4.5 yıldır Tür-
kiye ekonomisi canlanmaya başladıysa, 
güven ve istikrara kavuştuysa, herşeyden 
önemlisi milletimiz önünü görmeye baş-
ladıysa, yeni dönemde de büyük bir atılım 
gerçekleşecektir. Yarının Türkiye’si bugün 
olduğundan çok daha güzel, çok daha par-
lak olacaktır. Güzel günler göreceğiz, hep 
birlikte aydınlık ufuklara yürüyeceğiz. Bu 
vesileyle sözlerime son verirken, Kütahyalı 
kardeşlerimin hizmetine sunulan bu tesis-
lerimizin herkese hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, mu-
habbetle selamlıyorum.
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Değerli konuklar… Sizleri, en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Öncelikle, bugün 
burada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eği-
tim ve Araştırma Merkezi’ni yeni hizmet 
binasına kavuşturmuş olmaktan büyük 
memnuniyet duyduğumu ifade etmek is-
tiyorum. 

Çok şükür, geçmiş dönemlerde uzun yıllar 
sürüncemede bırakılmış bir hizmeti daha 
kısa sürede tamamlamış bulunuyoruz. Bu 
hizmet binasının kısa tarihçesine bakıldı-

ğında, açıkçası ibretlik bir manzarayla kar-
şılaşıyoruz: Bu binanın arsası 1974 yılında 
tahsis edilmiş. Bundan tam 33 yıl önce. 
Arsa tahsisinden 21 yıl sonra 1995 yılında 
ancak projesi hazırlanabilmiş. İnşaat 1996 
yılında başlamış. Tamamlanıp hizmete 
açılması ise, 11 yıl sonra, bugün gerçekleş-
miş. İşte şu kısa tarihçe bile, Türkiye’deki 
eski tarz yönetim anlayışıyla ile yeni tarz 
yönetim anlayışının farkını apaçık ortaya 
koymaktadır. 

ÇASGEM Açılış Töreni

Ankara | 09 Temmuz 2007
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Bakınız; emek, en kutsal değerdir. Emeğiy-
le geçinen, alınteriyle rızkını temin eden 
en saygıdeğer insandır. Bu, bazıları için 
sadece bir slogandan ibarettir. Nitekim 
geçmişte bu ifadenin çok kullanıldığını, 
ancak içinin yeterince doldurulmadığını 
görüyoruz. Bizim için ise bu ifade, hayatı-
mızın, siyaset tarzımızın, idare tarzımızın 
merkezinde bulunan, yön gösterici, yol 
gösterici bir ifadedir. Ekonomiye yaklaşı-
mımızda, siyasete yaklaşımımızda, çalış-
ma hayatının meselelerine yaklaşımımız-
da, biz bu ifadenin gereğini yapmayı son 
derece önemsiyoruz. 

Hükümet olarak önceliğimiz, Türkiye’nin 
eksiksiz bir sosyal hukuk devleti olmasıdır. 
Anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti’ni de-
mokratik, laik, “sosyal bir hukuk devleti” 
olarak tanımlıyor. Bu tanım, doğrudan va-
tandaşla, vatandaşlık haklarının kullanıl-
masıyla ilgilidir. Sosyal hukuk devleti de-
mek, vatandaşın hukukunun, haklarının 
devlet tarafından korunması, güvenceye 
alınması, vatandaşlar arasında hiçbir ay-
rım yapılmaması demektir. Sosyal hukuk 
devleti demek hiçbir vatandaşın haksız 
rekabete maruz kalmaması demektir. 
Onun için, bütün politikalarımız birbirini 
tamamlar nitelikte vatandaşımızın güç-
lenmesine dönük politikalardır. Eğitim, 
sağlık, adalet ve güvenliği siyasetimizin 
merkezine almamız bu yüzdendir. 

Okula gittiğinde haksız rekabete maruz 
kalıyor musun? Hastaneye gittiğinde hak-
sız rekabete maruz kalıyor musun? Mah-
kemeye çıktığında haksız rekabete maruz 
kalıyor musun? Emniyetin, güvenliğin 

korunuyor mu? Sosyal güvenliğin için dev-
let üzerine düşeni yapıyor mu? Bize göre 
sosyal hukuk devleti bu sorulara doğru 
cevap veren devlettir. Bu yüzden emeğe, 
alınterine en büyük hürmeti göstermek 
zorundayız ve devletimize gerçek anlamda 
sosyal hukuk devleti olma niteliğini kazan-
dırmalıyız. 

Değerli konuklar… 

Bakınız, ekonomide 4.5 yıl boyunca ne yap-
tıysak, hangi hedefi önümüze koyduysak, 
öncelikle emeğin yüceltilmesi, öncelikle 
insanın yüceltilmesi boyutunu gözetmişiz-
dir. Düşen grafikler, çıkan grafikler, göster-
geler, rakamlar eğer buna hizmet ediyorsa 
anlamlıdır. Emeğin karşılığını alamadığı, 
alın terinin heba olduğu bir ortamda, ne-
rede hangi başarıyı elde ederseniz ediniz, 
nihayetinde başarısız olursunuz. 

Bakınız, çalışma hayatının en önemli me-
selelerinden bir tanesi asgari ücret. 2002 
yılında net asgari ücret 184.25 YTL. 4 
buçuk yılda ulaştığımız nokta ise, 419.42 
YTL. Dikkat ediniz, 4 buçuk yılda asgari 
ücreti tam yüzde 128 oranında artırmışız. 
Bu artış oranı, 4.5 yıllık enflasyon oranının 
iki katına tekabül etmektedir. Yani asgari 
ücret artmakla kalmamış, aynı zamanda 
alım gücü de önemli ölçüde artmıştır. Yine 
yıllarca çalışmış, çabalamış, emek sarfet-
miş ve emekliye ayrılmış vatandaşlarımı-
zın emekli ücretlerine yaptığımız artış da 
benzer şekilde enflasyonun çok üzerinde 
gerçekleşmiş durumdadır. 
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Burada sadece bir örnek vermek istiyo-
rum: 2002 Aralık ayında 148.66 YTL olan 
Esnaf Bağ-Kur asgari emekli aylığı 2007 
Ocak ayında 392.67 YTL’ ye yükselmiş 
durumdadır. Artış oranı tam yüzde 164 ol-
muştur. Hiç kuşkusuz emeğin kutsiyetiyle 
bağlantılı olarak attığımız adımlar bundan 
ibaret değildir. Sosyal güvenlik alanında, 
mesleki eğitim alanında, istihdam konu-
sunda, işçi sağlığı ve güvenliği noktasında, 
çalışan çocuklar, çalışan kadınlar, örgüt-
lenme özgürlüğü konularında, on yıllardır 
yapılamayan düzenlemeleri şu 4 buçuk yıl 
içinde gerçekleştirmiş durumdayız. 

Bakınız, tam 30 yıldır, yeni bir iş kanunu-
nun çıkarılması gerektiği söylendi durdu. 
30 yıldır söylenen ama yapılmayanı biz 
iktidarımızın ilk aylarında, 2003 yılında 
gerçekleştirdik ve Uluslararası Çalışma 
Örgütü standartlarında bir iş kanunu çı-
kardık. Yine sosyal güvenlik noktasında 
çıkardığımız kanun, bugün dünyanın en 
ileri sosyal güvenlik sistemlerinden birini 
getirmektedir. Her Türk vatandaşı, doğu-
mundan ölümüne kadar devletin sosyal 
güvenlik şemsiyesi altında güvenle yerini 
alabilmektedir. İşveren ve sigortalı prim 
borçları yeniden yapılandırılmıştır. Nisan 
2007 sonu itibariyle tahsil edilen prim 
miktarı 4 katrilyon 244 trilyon lirayı bul-
muştur. 

Gelir ve aylık ödemelerinde bankalardaki 
yığılmalar yine bu dönemde önlenmiştir. 
Her akşam banka önlerinde yaşlı, emekli 
vatandaşlarımızın nasıl çile çektiklerini 
izliyorduk. Bugün çok şükür bu manza-
ralar ortadan kalkmıştır. İlaç kuyrukları 

ortadan kaldırılmıştır. Özel hastaneler ve 
üniversite hastaneleri sigortalılar ve emek-
lilere açıldı. Sigortalılar ile emeklilerin 
eş ve çocuklarına yurtdışı tedavi imkanı 
getirildi. Bütün sağlık tesisleri yurtdışı 
sigortalılarımıza açıldı. Yine daha geçtiği-
miz aylarda, 218 bin 733 geçici işçi daimi 
kadroya geçirildi. Bunlar yaptıklarımızın 
sadece bir kısmı. Ancak dikkat ederseniz, 
her biri devrim niteliğinde düzenlemeler 
olmuş, çalışanlarımızın, emeklilerimizin 
ve onların yakınlarının hayatlarında çok 
önemli rahatlamaları beraberlerinde getir-
miştir. 

Değerli konuklar…

Biliyorsunuz, on yıllar boyunca Türkiye’nin 
en önemli iki sorunu enflasyon ve işsizlik 
olmuştur. Çok şükür enflasyon konusunda 
Türkiye önemli mesafe kaydetmiş, 2005 
yılından itibaren enf lasyonu tek haneli 
oranlara çekmiş ve tek hanede muhafaza 
etmiştir. Enflasyonu daha da düşürmek 
konusundaki kararlılığımız da sürmekte-
dir. Yine işsizlikle mücadelemiz de yoğun 
şekilde devam etmektedir. 

Şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyo-
rum: 2002 yılının sonundan günümüze, 
nüfusumuzda meydana gelen 4 milyon 
kişilik artışa rağmen, işsiz insanımızın 
sayısında azalma olmuştur. Diğer bir ifade 
ile, artan 4 milyon nüfusa rağmen, yeni 
işsiz oluşturulmadığı gibi, devralınan işsiz 
kişi sayısı da azaltılmıştır. Hiç kuşkusuz 
bu yeterli değildir. Önümüzdeki dönemde, 
işsizliği daha makul seviyelere indirme 
yönündeki çabamıza hız kesmeden devam 
edeceğiz. 
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Ancak burada önemli bir noktaya da de-
ğinmek istiyorum. Bakınız, Türkiye eko-
nomisi, bugün dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomileri arasında yer alıyor. Tam 21 
çeyrektir üst üste büyüyoruz. Diğer yan-
dan özel yatırımlar da rekor düzeyde artış 
gözleniyor, doğrudan uluslararası yatırım-
larda yine öyle, rekor düzeyde bir seviyeye 
ulaşılmış durumda. Bunlara paralel olarak, 
sanayi sektörümüz de büyük bir değişim, 
dönüşüm geçiriyor. Kalifiye eleman ih-
tiyacı artıyor, eğitimli iş gücü artık çok 
daha hayati bir rol oynamaya başlıyor. Yani 
Türkiye, mesleki eğitim konusunda artık 
deyim yerindeyse alarm veriyor. 

Türkiye’nin hangi şehrine gitsek, hangi 
işadamımızla konuşsak, eğitimli iş gücü 
noktasındaki şikayetlerine şahit oluyoruz. 
Meslek liselerimizin çağın dışındaki tar-
tışmalar nedeniyle geçmişte çağın dışına 
itildiğini biliyoruz. Diğer yandan üniver-
sitelere bakıyorsunuz, büyüyen, gelişen, 
kalkınan Türkiye’ye gerekecek eleman 
ihtiyacını karşılamak yerine, çok farklı 
meşguliyet alanlarına yönelmiş durumda. 
Açıkçası bu durumun sürdürülemez oldu-
ğunun farkındayız ve özellikle mesleki eği-
tim konusunda Türkiye’nin ihtiyaçlarını 
karşılayacak uygulamaları da önümüzdeki 
dönemde inşallah hayata geçirmiş olaca-
ğız. 

Değerli konuklar…

Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik konu-
larında eğitim ve araştırma çalışmaları 
yapacak olan bu merkez, çok önemli bir 
işlevi yerine getirecek, çalışma standart-

larımızın artmasına önemli katkı sağlaya-
caktır. Türkiye Avrupa Birliği katılım sü-
recinde bir ülkedir. Bakınız, Türkiye’nin 
Birlik’e katılımı, sadece ve sadece sosyal 
haklar noktasından bakıldığında bile 
büyük önem arzetmektedir. Örgütlenme 
konusunda, iş güvenliği konusunda, kadın 
çalışanlar, çocuk çalışanlar konusunda son 
derece hassas ve çağdaş standartlar, bu 
süreçte Türkiye’ye kazandırılmış olacaktır. 

Geçmişte Türkiye’nin, iş kazaları istatis-
tiklerinde, ayrımcılık davalarında, çalışan 
çocuk sayısında ve benzeri olumsuzluk-
larda dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda 
yer alması hiç şüphesiz kabul edilecek bir 
durum değildi. Şimdi bunun tersine dön-
düğünü görmek, Türkiye’nin Uluslararası 
Çalışma Örgütü standartlarına, AB stan-
dartlarına ulaştığını görmek, son derece 
mutluluk verici bir gelişmedir. Bu geliş-
melere katkı sağlamış olan, bundan sonra 
da daha kaliteli şekilde katkı sağlayacak 
olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür ediyo-
rum. Yine bu hizmet binasının yapımına 
maddi manevi katkı sağlayan başta MESS 
ve TEKSİF olmak üzere tüm kuruluşları-
mıza da teşekkür ediyorum. Sözlerime son 
verirken, yeni hizmet binasının ülkemize, 
çalışanlara, emek mücadelesine hayırlar 
getirmesini diliyor, sizleri sevgiyle, saygıy-
la selamlıyorum.
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Sevgili Uşaklılar, aziz vatandaşlarım… Siz-
leri, en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
Böylesine anlamlı ve hayırlı bir törende 
sizlerle olmaktan; bu güzel anı sizlerle 
paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyu-
yorum. 

Bugün hizmete sunduğumuz tesislerin 
ortak paydası Uşak’ta hayat standartlarını 
yükseltecek nitelikte olmalarıdır. Bugün 

TOKİ tarafından yapılan 805 konutu 
sahiplerine teslim ediyoruz. Yine birçok 
sanayi ve üretim tesisini hizmete açıyoruz. 
Ve Uşak köylerinin Cumhuriyet tarihinin 
en büyük kırsal kalkınma projesi olan 
KÖYDES Projesi kapsamında yapıp bitiri-
len alt yapı yatırımlarını hizmete sunuyo-
ruz. Bunlar hayatın her alanını kaplayan, 
çok boyutlu bir kalkınma atılımının güzel 
işaretlerini taşıyan yatırımlardır. Biz topal 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Uşak | 10 Temmuz 2007
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bir kalkınma anlayışıyla Türkiye’nin çok 
ileri hedeflere ulaşamayacağını biliyoruz. 
Bu sebeple fotoğrafın bütününe bakıyor, 
kalkınmanın köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir 
Türkiye’nin her karış toprağına, her bölge-
sine yayılması gerektiğine inanıyoruz. 

Geçen beş yıla yakın zaman zarfında attı-
ğımız her adımı da Türkiye’yi, Türkiye’nin 
kalkınma mücadelesini bir bütün olarak 
düşünerek attık. Şehri kalkındır, ama köyü 
unut, bu olmaz. Ankara’yı, İstanbul’u kal-
kındır, Uşak’ı, Yozgat’ı, Diyarbakır’ı unut, 
bu da olmaz. Hesap belli, Türkiye’nin kay-
nakları ortada, çok şükür adım adım yatı-
rımlarımızı gerçekleştirebilecek seviyelere 
de geldik. O zaman eldekini en adaletli 
şekilde kullanarak, hizmeti, yatırımı ülke 
geneline yaymak borcundayız. Yaptığımız 
budur. Bu ülkenin bir karış toprağını bile 
ihmal etmemeyi kendimize ilke edindik. 
Nereye bölünmüş yol lazımsa, oraya yolu 
yaptık. Nereye okul lazımsa, okul yaptık. 
Nerede kanalizasyon eksikse, oraya kanali-
zasyon yaptık. Konut ihtiyacı varsa, bütün 
sosyal donatılarıyla birlikte konutları da 
yaptık. 

Türkiye büyük bir ülke. 70 milyonu aşan 
genç ve kalabalık bir nüfusumuz var. El-
bette ihtiyaçlarımız da büyük. Ancak artık 
Türkiye’de her insanımız biliyor ki devlet 
onun derdine sağır değil. Eldeki imkan-
lar seferber edilerek, aciliyet de dikkate 
alınarak ülkenin her köşesine azami yatı-
rım yapılıyor, azami hizmet götürülüyor. 
İmkanlar yetmediği zaman, hayırsever 
insanlarımız da büyük bir vatanseverlikle 
bu imar seferberliğine destek oluyorlar. 

Çok mesafeler aldık, daha da yapılacak çok 
işimiz var. Ancak bu ülkeye, bu ülkenin 
büyük potansiyeline, milletimizin büyük 
azmine her zaman güvendik, güveniyoruz. 
Doğru bir yönetim anlayışıyla bu ülke-
nin kaynakları bu ülkeye yeter. Nerede 
kaynağı diye soranlara daha ilk günden 
kaynak Türkiye’dir dedik. Görüyorsunuz 
kendi yağımızla kavruluyoruz, Uşak’lar, 
Karaman’lar, Ardahan’lar Türkiye’nin öz 
kaynaklarıyla adım adım geleceğe yürü-
yor. Bütün bu yatırımların Uşak’a hayırlı 
olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere 
şükranlarımı ifade ediyorum. Sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum.
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Değerli davetliler… Hepinizi en kalbi duy-
gularımla selamlıyorum. Başkentimizin 
en seçkin kuruluşlarından olan Ankara 
Sanayi Odası’nın yeni hizmet binası teme-
lini bugün atıyoruz. Ankara’ya, Ankaralı 
sanayicilerimize, ülkemize hayırlı olması-
nı diliyorum. 

Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllarda 
Anadolu’nun ortasında küçük bir kasaba 

olan Ankara, bugün artık dünyanın en 
büyük, en modern, en hareketli şehirlerin-
den biri haline gelmiş durumda. Ankara, 
sadece bir başkent değil, aynı zamanda 
Anadolu’nun ortasında bir sanayi ve tica-
ret merkezi. 2006 yılında, Türkiye gene-
lindeki en büyük 500 firma içinde, 29 tane 
Ankara firması var. Bugün artık şehrin 
dört bir yanı, büyük fabrikalarla, organize 
sanayi bölgeleriyle, Türkiye ve dünyaya 

ASO Hizmet Binası Temel Atma 
Töreni

Ankara | 11 Temmuz 2007
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üretim yapan uluslararası sanayi kuruluş-
larıyla çevrelenmiş durumda. 

Şunu da konuşmamın hemen başında ifa-
de etmek istiyorum: Ankara’nın bir sanayi 
merkezi, bir üretim merkezi olmasında, 
Ankara Sanayi Odamızın çok önemli katkı-
ları oldu. 44 yıl boyunca, gerek sanayinin 
gelişmesi, gerekse sorunların çözümü için 
yoğun çaba sarfettiler. Bu ülke için, bu mil-
let için katma değer üreten, üretim yapan, 
iş kapısı açan bütün sivil toplum örgüt-
lerimize, bütün iş alemimize olduğu gibi 
Ankara Sanayi Odası’nın yöneticilerine ve 
değerli üyelerine de teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız; Türkiye, tarihinde hiç görülmedik 
derecede bir büyüme performansı sergi-
liyor. Son 21 çeyrek üst üste büyüme ba-
şarısını gösterdik. Yine bu dönemde, yani 
bizim iktidar olduğumuz dönemde, sanayi 
sektörünün ortalama büyüme hızı yüzde 
7.8. Dikkat ediniz, 1999–2002 arasında 
sanayi sektörü sadece yüzde 2.9 oranında 
büyümüş. O dönemleri, başta sanayicile-
rimiz olmak üzere hepimiz unutmadık, 
unutmayız. Yüksek faiz ateşinin nasıl ya-
kıp kavurduğunu, yatırımların imkansız 
hale geldiğini, üretimin nasıl durduğunu 
unutmadık, unutmayız. Enflasyon yüksek 
ve belirsiz, sanayici önünü göremiyor. 
Hükümetlerin ekonomi politikaları her an 
değişebiliyor, uzun vadeli kararlar almak 
bir yana kısa vadeli kararlar bile alına-
mıyordu. Yatırım ortamı kötü, vergiler 
yüksek, üretim durma noktasına gelmiş, 
verimlilik, kapasite düşmüş…

Cu m h u r i y e t i m i z i n  b a ş k e n t i  o l a n 
Ankara’nın tarihinde görülmemiş olaylar 
yaşanıyordu. Sanayici ne yapacağını şaşır-
mış, Siteler’de, OSTİM’de, Sincan’da çark-
lar duruyor, firmalar kapanıyor, sanayici 
kapısına kilit vurup Tandoğan meydanına 
gösteri yapmaya geliyor. Başbakanlığın 
kapısına fırlatılan yazar kasaları unutma-
dık, Tandoğan meydanında Türkiye’nin en 
vakur kesimi olan esnafımızın eylemlerini 
de unutmadık. Türkiye bunları yaşadı, An-
kara bunları yaşadı. Bunları unutmamız, 
unutabilmemiz mümkün değil, çünkü 
Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik 
kriz dönemleriydi bunlar. Çok şükür o 
girdaptan çıktık, o karanlık tünel geride 
kaldı. Bugün çok farklı, çok aydınlık bir 
tabloyla karşı karşıyayız. Kuşkusuz, hayat 
yeni talepler, yeni ihtiyaçlar getirerek de-
vam ediyor. Geldiğimiz nokta ile asla yeti-
nemeyiz ve mutlaka çok daha ileri hedefler 
belirlemeliyiz. Demokratik istikrar ile eko-
nomik istikrarı mutlaka birlikte yürütmeli, 
geleceğe birlikte yol almalıyız. 

Artık Türkiye’de, 4 yılda ortalama yüzde 
7.8 oranında büyüyen bir sanayi sektörü 
var. 2002 yılında sadece 30 milyar YTL 
iken, 2006 yılında 96 milyar YTL’ye yük-
selmiş bir özel sektör yatırımı var. Kapasite 
kullanım oranları yüzde 80’lerin üzerine 
çıkmış. Çok şükür makineler çalışıyor, 
işçiler çalışıyor, kapasite her geçen gün 
artıyor, verimlilik artıyor, üretim, ihracat, 
istihdam artıyor. 

Şuraya dikkat ediniz: Bu hükümet öncesi 
37 yılda Türkiye’de toplam 65 Organize 
Sanayi Bölgesi yapılmış. Bu dönemde biz 
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29 Organize Sanayi Bölgesi açtık. 37 yılda 
65 tane, 4 yılda 29 tane Organize Sanayi 
Bölgesi. İşte budur, “muasır medeniyet” 
hedefine yürümek. İşte budur, demokratik 
istikrarın ekonomik gelişmeye katkısı. İşte 
budur, ülkesini sevmek, ulusunu sevmek, 
vatandaşını sevmek… 

Bakınız yine bu dönemde tam 48 küçük sa-
nayi sitesini de hizmete açtık. Sanayimizin 
yenilikçilik ve rekabet gücünü artırmak 
için 23 tane Teknopark kurduk ve bunlara 
vergi muafiyeti getirdik. 49 ilimizi teşvik 
bölgesi ilan ettik ve bu illerimizde sana-
yinin gelişmesini, istihdamın artmasını 
sağladık. Mevduat bankalarının 2002 yı-
lında kullandırdığı ticari ve ihtisas kredisi 
toplamı, yine buraya dikkat ediniz, sadece 
25.7 milyar YTL idi. Bugün, Haziran sonu 
itibariyle bu miktar, 99.5 milyar YTL’ye 
yükselmiştir. Yani bankalarımız da artık 
asli görevlerine dönmüş, sanayiyi fonlar 
hale gelmiştir. Çünkü artık 22 bankanın 
içinin boşaltıldığı ve fona devredildiği kriz 
günlerinde değiliz. 

Artık, hiçbir risk almadan para ile para 
kazanan o meşhur iş adamlarımız da 
Türkiye’nin gerçeklerine göre adımlarını 
dikkatle atıyorlar. Artık 5 yıl boyunca istik-
rar içinde büyüyoruz, kalkınıyoruz. Eko-
nomide elde ettiğimiz genel iyileşmeler 
de sanayicimizin önünü daha net görebil-
mesini, daha isabetli kararlar alabilmesini 
sağlamış durumdadır. Bugün artık enflas-
yon tek haneli oranlara çekilmiş durumda. 
Aynı zamanda enflasyon hedeflemesine 
geçtik ve hedeflediğimiz aralıklarda enflas-
yonu tutmak için gerekli tedbirleri alıyo-

ruz. Yine faiz oranları düşmüş, yatırım için 
çok daha uygun bir ortam oluşturulmuş-
tur. Türkiye’nin uluslararası itibarı, prestiji 
de bu dönemde artmış, Türk malları dün-
yada yeniden itibar kazanmıştır. 

Değerli katılımcılar…

Hiç şüphesiz sanayimizin, sanayicilerimi-
zin tüm sorunlarını çözmüş değiliz, böyle 
bir iddia içinde hiç olmadık. Biz, hiçbir 
zaman aldatan ve aldanan bir yönetim 
anlayışı içinde olmadık, olmayacağız. Ucuz 
popülizme hiçbir zaman tenezzül etmedik, 
etmeyiz. İktidara geldiğimizde dedik ki, 
herkesin, her kesimin iktidarı olacağız. 
Bizden kimse adalet yerine imtiyaz bek-
lemesin. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. 
Türkiye’yi o kriz günlerinde bataklığa 
çeken şey adaletin yerini imtiyaza bırak-
masıydı. O yolsuzluklar, o sönen ocaklar 
adalet duygusunun, yerini imtiyaza bı-
rakmasındandı. Biz Türkiye’nin imkan ve 
kaynaklarını Türkiye’ye kazandırmak isti-
yoruz. Bunun için de son derece gerçekçi 
bir çizgide yürüyoruz. 

Daha yapacak çok işimiz var. Yeter ki, güç 
birliğimizi, toplumsal dayanışma ruhu-
muzu zaafa uğratacak yanlışlardan hep 
birlikte kaçınalım. Unutmayalım, bugüne 
kadarki başarılarımız demokratik istikra-
rın eseridir. Bu eserlerin hepsi, demokrasi 
de, istikrar da, refah artışı da, üretimin 
artışı da Cumhuriyetin kazanımlarıdır. Bu 
kazanımların hiçbiri ötekinin alternatifi 
değildir. Toplumun güçlenmesi, demok-
rasinin güçlenmesi bazılarının iddia ettiği 
gibi devleti zaafa uğratmaz, aksine devlet 
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toplum ile birlikte güçlenir. Biz diyoruz ki, 
artık toplumun enerjisini toprağa veren ih-
tilaflardan özenle kaçınalım ve Türkiye’nin 
gücünü dağıtmayalım. 

Değerli arkadaşlar…

Bakınız, Vergi sistemine ilişkin, enerjiye 
ilişkin, bazı yüklere ilişkin meseleleriniz 
olduğunu biliyoruz. Ancak sanayi sektö-
rümüzün son 40 yılda katettiği mesafeyle, 
son 4 yılda katettiği mesafeyi karşılaştı-
rın, ve Türkiye’nin nereye doğru gittiğini 
siz kendiniz görün. Bakın, Türkiye, son 
4 yılda sadece 2001 krizinin etkilerini 
silmekle, bu krizin açtığı derin yaraları 
tedavi etmekle kalmamıştır. Aynı zaman-
da son on yılların kronik sorunlarını da 
çözüm yoluna koymuştur. Bu noktada Av-
rupa Birliği’ne katılım süreci, başta sanayi 
sektörümüz olmak üzere, her alan için, 
toplumun her kesimi için köklü bir dönü-
şüm sürecini beraberinde getirmektedir. 
Üretim, çevre duyarlılığı, rekabet gücü, 
ihracat, istihdam ve benzeri bir çok alanda, 
artık çok daha üst standartlara doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz. Biz bu dönüşümü 
tamamladığımızda, Avrupa’nın en büyük, 
en dinamik sanayisine sahip olacağız. Ve 
bu süreç devam ediyor. 

Ankara’da, ya da Anadolu’nun değişik kent-
lerindeki sanayicilerimiz, eminim ki istik-
rarın, güvenin, tutarlılığın, öngörülebilir-
liğin ne demek olduğunu çok iyi bilirler. 
Çünkü Anadolu sanayicisi, sırtını kamuya 
yaslamamış, tam tersine dişiyle, tırnağıyla 
bugün geldiği noktaya gelmiştir. Ne demek 
istediğimi Siteler esnafı, Ostim esnafı, 

Gimat esnafı, Sincan esnafı ve sanayicisi, 
Samanpazarı, İskitler ve Ata Sanayi Sitesi 
esnafı ve sanayicileri çok, ama çok iyi bilir. 
Esnaf ve sanayici, güvenlikle, istikrarla, de-
mokrasiyle ekonomik kalkınmanın paralel 
yürümesi gerektiğini çok iyi bilir. Çünkü 
en ufak bir istikrarsızlık belirtisinde günü 
gününe hisseder. Bu yüzden diyoruz ki de-
mokrasi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi en 
iyi Anadolu girişimcisi anlar. Bizim başlat-
tığımız tüm bu reformların kesintiye uğra-
ması, hatta kesintiye uğrayacağına yönelik 
küçücük bir şüphenin dahi oluşması, en 
çok Anadolu’daki sanayicilerimizi rahatsız 
eder. Çünkü onlar, nereden gelindiğini, 
hangi acı tecrübelerin yaşandığını, dün ile 
bugünün farkını çok net olarak görmüşler-
dir, görmektedirler. 

Değerli kardeşlerim…

Türkiye kalkınma yolunda, ilerleme yo-
lunda eşsiz bir fırsatı yakalamış durumda. 
Biraz önce de belirttiğim gibi bunu ihracat 
rakamlarından, kapasite kullanım oranla-
rından, açılan-kapan şirket sayılarından, 
enerji tüketiminden, kredi kullanımından, 
açılan Organize Sanayi Bölgelerinden ve 
diğer bir çok göstergeden net olarak an-
lıyoruz. Bir kez daha altını çizerek ifade 
ediyorum ki, bu başarı siyasi ve demokra-
tik istikrarın eseridir. Bizim hedefimiz, bu 
fırsatı daha ilerilere taşımaktır. 

Bakınız bundan 5 yıl sonra kişi başına dü-
şen milli gelirimizi 10 bin dolara çıkaraca-
ğız. Milli gelirimizi bundan 5 yıl sonra 800 
milyar dolara çıkaracağız. Tıpkı, 2 bin 500 
dolardan 5 bin 500 dolara çıkardığımız 
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gibi. Tıpkı, ihracatımızı 36 milyar dolardan 
96 milyar dolara çıkardığımız gibi. Tıpkı 
enflasyonu dize getirdiğimiz gibi. Bu he-
deflerimizi inşallah hep birlikte yapacağız. 

İnşallah 22 Temmuz’dan sonra, sizlerin 
içinden gelen bir değerli arkadaşımız, 
Değerli Zafer Çağlayan, sizlerin adına par-
lamento çatısı altında bizimle birlikte bu 
mücadeleye ortak olacaktır. Türkiye, 4.5 
sene öncesine göre bugün çok farklı bir 
yerdedir. 5 sene sonra bugünkünden de 
farklı bir yerde olacağına inanıyoruz, bu-
nun için gayret gösteriyor, bunun için mü-
cadele ediyoruz. Ben bu duygularla sözleri-
me son verirken, Ankara Sanayi Odası’nın 
yeni hizmet binasının bir an önce tamam-
lanmasını ve hizmete geçmesini temenni 
ettiğimi ifade etmek istiyorum. Attığımız 
bu temelin, Ankara’ya, sanayicilerimize, 
ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize 
teşekkür ediyorum.
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Türkiye Belediyeler Birliği’nin saygıdeğer 
yöneticileri, değerli belediye başkanları… 
Bu anlamlı günde hepinizi en kalbi duygu-
larımla selamlıyorum. Bu modern hizmet 
binasının, Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve 
tüm yerel yönetimlerimize hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyorum. Türkiye Belediyeler 
Birliği’nin, belediye başkanlarımızın ufku-

nu açacak, işlerini kolaylaştıracak çalışma-
ları, bu güzel binada çok daha verimli bir 
şekilde gerçekleştireceğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlar…

Günümüzde dünya genelinde gelişmişlik 
ölçütlerinin en önemlilerinden bir tanesi 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
Yeni Hizmet Binası Açılış 

Töreni

Ankara | 19 Temmuz 2007
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demokratik ve ekonomik yapının güçlü 
olması ise, bir diğeri de mahalli idarelerin 
güçlü olmasıdır. Demokratik ve ekonomik 
kalkınma ile yerel yönetimlerin gelişmiş-
liği arasında da doğrudan bir ilişki vardır. 
Güçlü demokratik sistemler, aynı zamanda 
yerel yönetimleri de güçlü olan sistemler-
dir. Bu alanlarda yüksek standartları yaka-
lamış ülkelerin insanlarının yaşam kalite-
leri ileri düzeylere çıkmaktadır. Ekonomik 
gelişmişlik konusundaki ölçüler, gayrı safi 
milli hasıla, kişi başına düşen milli gelir, 
üretim, istihdam, ihracat, ithalat rakamları 
gibi unsurları içermektedir. Demokrasi ve 
özgürlükler konusunda da dünya gene-
linde kabul görmüş belirli parametreler 
vardır. Bu parametrelerden bir tanesi de 
mahalli yönetimlerin güçlü yetkilerle 
donatılmış olması, yerel demokrasinin ku-
rumsallaşması ve hizmetlerin mahallinde 
görülüyor olmasıdır. 

Ülkelerin her biri, kendi tarihsel seyirleri-
ne, siyasal ve sosyal yapılarına göre farklı 
yerel yönetim biçimleri geliştirmişlerdir. 
Bununla birlikte, çağdaş mahalli idarele-
rin ortak özellikleri, karar organlarının 
halk tarafından seçilmesi, tüzel kişilikle-
rinin olması, idari ve mali özerkliğe sahip 
bulunmaları olarak ifade edilebilir. Bu 
açıdan bakıldığında ülkemizdeki yerel 
yönetim yapısı, önceki dönemlerde çağdaş 
standartlardan oldukça uzaktı. Yetkilerin 
ve kaynakların merkezi idarenin elinde 
toplanması, geniş bir coğrafyaya ve büyük 
bir nüfusa sahip olan ülkemizde, kamunun 
hizmet sunumunda yetersizliğe ve çarpık-
lığa yol açmaktaydı. Bu durum da, haklı 

olarak halkımızın mağduriyetine ve mem-
nuniyetsizliğine neden olmaktaydı. 

2002 yılında, milletimizin teveccühü ile 
iktidara geldiğimiz günden itibaren bu 
çarpıklığı gidermek için kolları sıvadık. 
Öncelikle, idari düzenlemelerle gerçekleş-
tirilebilecek çalışmaları hayata geçirdik. 
Ancak, sorun çok boyutlu ve derin olduğu 
için köklü bir mevzuat değişikliği yapmak 
gerekiyordu. 4 Mart 2005 tarihinde yürür-
lüğe giren 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanu-
nu ile 13 Temmuz 2005 tarihinde yürür-
lüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
bu yolda atılmış iki büyük adım olmuştur. 
Biliyorsunuz, her iki kanun da, vetolar se-
bebiyle, oldukça uzun ve meşakkatli bir sü-
recin sonunda yürürlüğe sokulabilmiştir. 
Sonuçta, diğer düzenlemelerle birlikte bu 
iki temel kanunun değişmesi, ülkemizde 
yerel yönetimler alanında yeni bir döne-
min başlamasına büyük katkı sağlamıştır. 

Değerli belediye başkanları, değerli arka-
daşlar…

Mevzuat değişikliği yapmak, mevzuatı ça-
ğın gereklerine uyumlu hale getirmek çok 
önemlidir, ancak tek başına yeterli değil-
dir. Ülkemizde, mahalli idareler, özellikle 
de belediyeler bakımından en büyük sıkın-
tı, çok dağınık bir yapıya sahip olmalarıdır. 
Bilindiği gibi, nüfusumuzun dörtte üçü 
belediye sınırları içerisinde yaşamaktadır. 
Ancak, belediyelerimizin yüzde 80’e ya-
kını, nüfusu 10 binden az yerleşim birim-
lerinde bulunmakta; belediye nüfusunun 
üçte ikisi ise nüfusu 500 binin üzerindeki 
yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Yani, 
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bir tarafta küçük nüfuslara hizmet verme-
ye çalışan çok sayıda belediye, diğer tarafta 
çok büyük nüfuslara hizmet vermekle yü-
kümlü az sayıda belediye vardır. 

Belediyeleşme oranındaki ve belediye 
nüfusunun dağılımındaki bu çarpıklık, 
yönetim yapımızın en ciddi sıkıntıları ara-
sında yer almaktadır. Üstelik mahalli bi-
rimlerin tüzel kişiliklerini bir üst seviyeye 
çıkarma konusundaki ısrar ve baskı zaman 
zaman yoğunlaşmaktadır. Köyler belediye, 
beldeler ilçe, ilçeler il, iller büyük şehir 
statüsüne geçmek istemektedir. Bu dikey 
baskının en önemli sebebi, her bir birimin, 
bir üst statüye geçince daha fazla gelir elde 
edeceği ve hareket alanının genişleyeceği 
umududur. Oysa sorun birimlerin statüle-
rinde değildir. Asıl olan sistemin bir bütün 
olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşmasıdır. Aksi halde, statülerin de-
ğişmesi, kaynak israfından öte bir anlam 
taşımaz. Belediye sınırlarının yeniden be-
lirlenmesi başta olmak üzere, bu çerçevede 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hepinizin 
malumudur. Ancak, soruna daha köklü ve 
kalıcı çözümler getirmek için bu konudaki 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 

Değerli arkadaşlar…

Gerçekleştirdiğimiz yasal düzenlemeler, 
mahalli idareler sisteminin yeni ve sağlıklı 
bir yapıya kavuşması için ihtiyacımız olan 
mevzuat altyapısını büyük ölçüde sağla-
mıştır. İki yılı aşkın süredir devam eden 
uygulamanın ışığında, sistemin sürdürü-
lebilir bir yapıya kavuşması için gerekli 
diğer adımlar da peyderpey atılmaktadır, 

atılacaktır. Bu değişimde, hükümet olarak 
bizim yerel yönetimler anlayışımızın bü-
yük katkısı olduğunu belirtmek isterim. 

Bilindiği gibi, 2004 yılında yapılan mahalli 
idareler seçimlerinde, büyükşehir, il, ilçe 
ve belde belediyelerinin büyük bölümünü 
AK Partili adaylar kazanmıştır. Biz, bu dö-
nemde yaptığımız açıklamalarda, belediye-
ler arasında, parti mensubiyetine göre bir 
ayrım yapmayı kesinlikle reddettiğimizi 
ilan etmiştik. Nitekim bu kararımızı uygu-
lamada da gösterdik, tam anlamıyla hayata 
geçirdik. Örneğin, hangi partiye mensup 
olursa olsun, hiçbir belediyenin gelirinin 
yüzde 40’ından fazlasına, borcundan dola-
yı el konulmasına izin vermedik. Böylece, 
belediyelerimizin personeline dahi maaş 
veremeyecek zayıflıkta kurumlar haline 
dönüşmesinin önüne geçtik. Ancak, bele-
diyelerimizin, bilhassa mali kaynaklara 
ilişkin sıkıntılarının tümüyle bittiğini söy-
leyebilmemiz mümkün değildir. 

Belediyelerimizin yaşadıkları mali sı-
kıntıların gerisinde birkaç önemli sebep 
vardır. Bunlardan birisi, geçmişten gelen 
sıkıntılardır. Yani, önceki dönem yönetim-
lerinin aldıkları borçlar veya girdikleri 
taahhütlerin bugüne yansımasından kay-
naklanan sorunlar vardır. Bu borçlar veya 
taahhütler, gerçekten hizmete müteallik 
konulardan doğmuşsa, bunları göğüsle-
mek işin bir parçasıdır. Belediyelerimizin 
mali sıkıntılarının bir diğer sebebinin de 
kurumlar arasındaki kaynak dağılımından 
kaynaklandığının farkındayız. Yerel yö-
netimlerin mali sorunlarının çözümü ilk 
günden itibaren en önem verdiğimiz konu-
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ların başında gelmiştir. Türkiye’de sistem, 
geleneksel olarak mahalli idarelerin zayıf-
lığı üzerine kurulmuştur. Böylece, merkezi 
yönetimler, uzun yıllar mahalli idarelerin 
mutlak anlamda kendilerine bağımlı kal-
malarını sağlamışlardır. Oysa çağdaş yöne-
tim anlayışı, mahalli idarelerin zayıflığını 
değil, tam tersine güçlü ve olabildiği kadar 
bağımsız olmasını öngörmektedir. Sivil 
toplumun en önemli unsurlarından biri 
olan mahalli idarelerin zayıflığı, demok-
rasinin güçlenmesine de engeldir. Bunun 
için, mahalli idareleri güçlendirmeyi, de-
mokrasiyi güçlendirmekle eşdeğer olarak 
görüyoruz. 

Mahalli idarelerin mali yönden tahkimi 
de, bu işin en önemli unsurlarından bi-
ridir. İl özel idarelerin de yaptığımız dü-
zenlemelerle, eskiden atıl birer yer olan 
bu kurumları, etkili birer hizmet ünitesi 
haline getirdik. İl özel idarelerimizin 
güçlenmesi, belediyelerimizin de işlerini 
kolaylaştırmaktadır. Belediyelerimizin 
mali sorunlarını, biraz önce ifade ettiğim 
hususları göz önünde bulundurarak daha 
da güçlendireceğiz. Elbette ülkenin yö-
netim yapısının iliklerine kadar sinmiş 
bir anlayışın üstesinden, birkaç mevzuat 
değişikliği ve birkaç düzine idari kararla 
gelmek mümkün değildir. Bu, kararlılık ve 
çok çalışma yanında, zaman da alacak bir 
iştir. Fakat şunu açıklıkla söylemek isterim 
ki, bu sürecin çoğu gitmiş azı kalmıştır. 

Bununla birlikte şunu da unutmamamız 
gerekiyor. Mahalli idareler alanı, çok di-
namik ve değişken bir alandır. Yapılan en 
radikal değişiklikler bile bir süre sonra 

yetersiz kalabilmektedir. Bunun için, biz 
geçtiğimiz yıllarda yaptığımız işlerin yeter-
li olduğu düşüncesine kapılıp, kendimizi 
değişime kapatmayacağız. Ülkenin ve top-
lumun değişen şartlarına uygun olarak, di-
ğer alanlarda olduğu gibi, mahalli idareler 
konusunda da yeni projeleri, yeni çalışma-
ları hayata geçirmeye devam edeceğiz. 

Değerli belediye başkanları…

Belediye başkanlığı, fevkalade zor ve zah-
metli bir görevdir. Ama aynı zamanda 
insana ve şehre hizmet etmek gibi onurlu 
ve kutsal bir boyutu da vardır. Çok büyük 
uğraşlar ve mücadeleler sonucunda elde 
edilen kurumsal ve toplumsal tecrübeler 
altın değerindedir. Belediye başkanlarımı-
zın bu tecrübelerini paylaşmaları ve ortak 
bir akıl etrafında olgunlaştırmaları gerek-
tiğine inanıyorum. Amerika’yı yeniden 
keşfetmek diye bir deyim var biliyorsunuz. 
Bizde, her 4-5 yılda bir, binlerce belediye 
başkanı Amerika’yı yeniden keşfe çıkar. 
Oysa belediyelerimiz arasında oluşturu-
lacak gerçekçi bir işbirliği ve dayanışma 
sistemi, pek çok sorunun çok daha kısa 
zamanda, çok daha az kaynak ve enerjiy-
le çözümünü mümkün kılacaktır. Gerek 
kendi belediye başkanlığım dönemindeki, 
gerekse de, hükümetteki tecrübelerim, bu 
işin daha sistematik bir hale getirilmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye Belediyeler Birliği, bu birikimleri 
toparlayıp, ihtiyaç duyan herkese suna-
bilecek bir mecra olabilir. Birliğin, bu 
çerçevede bir takım çalışmaları olduğunu 
biliyorum. Ama bunların daha ileriye 
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götürülmesi ve en önemlisi de sistematik 
hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Karşılıklı dayanışma ve işbirliğiyle birçok 
zorluğun üstesinden gelebilir, tecrübe-
mizi daha verimli sonuçlar için kanalize 
edebiliriz. Türkiye Belediyeler Birliği’ne 
önümüzdeki dönem bu açıdan da önemli 
sorumluluklar düşmektedir. Bu düşünce-
lerle, Türkiye Belediyeler Birliğimizin yeni 
hizmet binasının bir kez daha hayırlı olma-
sını diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum.
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Kocaeli’nin saygıdeğer insanları, sevgili 
vatandaşlarım, hanımefendiler, beyefen-
diler… Hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. Kocaeli’nin çalışkan halkı-
nı, çalışkan yöneticilerini yürekten tebrik 
ederek sözlerime başlıyorum. 

Yaşadığımız hüzünlü günlerin arasında 
Kocaeli umutlarımızı yeşertiyor, sevinç-
lerimizi büyütüyor, geleceğe güvenle bak-

mamızı sağlayan eserler inşa ediyor. Baş-
bakan olarak 14. defa geldiğim Kocaeli’nde 
bugün bir Açılış Bayramını kutluyoruz. 
Bundan 11 ay önce 19 Kasım 2006 ta-
rihinde 1. Açılış Bayramı dolayısıyla 
Kocaeli’nde tam 99 tane tesisimizi hizmete 
açmış, bu güzel şehrimize 99 tane eser ka-
zandırmıştık. Dünya çapında bir eser olan 
SEKA Parkı ve Derince Tünelinin açılış 
törenlerinde, çalışma azmimizin artarak 

Toplu Açılış ve TOKİ Anahtar 
Teslim Töreni

Kocaeli | 27 Ekim 2007
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devam edeceğini, çalışarak şehirlerimizi ve 
ülkemizi daha mamur hale getireceğimizi 
söylemiştik. İşte Büyükşehir Belediyemiz, 
hizmet üreten kadrolarımız, geceli gün-
düzlü çalışarak çıtayı daha çok yukarıya 
çıkardı ve bugün Kocaeli’ne tam 111 tane 
yeni eser kazandırıyoruz. 

Demek ki, Kocaeli Büyükşehir Belediye-
si’nin temel ilke edindiği sloganda söyle-
diği gibi çalışınca oluyor. Çalışınca oluyor, 
çünkü hak ve hakkaniyet duygusuyla, 
çalışanların emekleri, alınterleri bereket-
leniyor. Çalışınca oluyor, çünkü emanet 
ehline verilince emanete ihanet edilmi-
yor, halka hizmeti hakka hizmet bilenler 
yüksek bir mesuliyet duygusuyla hareket 
ediyor. Çalışınca oluyor, çünkü alınterini 
en kutsal değer olarak gören kadrolar, hal-
kın derdini dert ediniyor. Aynen, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi’nin ispatladığı gibi, 
Hükümetimizin ispatladığı gibi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 60. Hükümetinin Baş-
bakanı olarak bu eserlerle ve bu eserleri 
insanımıza kazandıran kadrolarla gurur 
duyuyorum. 

Bugün Kocaeli olarak çok sevinçliyiz ama 
millet olarak ne yazık ki bir burukluk için-
deyiz. Milletçe bir yürek sızısı, bir yürek 
acısı duyuyoruz. Gencecik şehitlerimizin 
acısıyla yüreğimiz parçalanıyor. Doğudan 
batıya, kuzeyden güneye 70 milyon insanı-
mızın duyduğu bu acının adı, evlat acısıdır. 
Bu derin acıyı bize yaşatan ihanet çetesi 
ve o terör çetesine güç verenler muhak-
kak ektiklerini biçeceklerdir. Milletimiz 
yediden yetmişe metin olsun, emin olsun. 
Emin olun ki, bütün hevesleri kursakların-
da kalacaktır. Bir tek Mehmetçiği, bir tek 

evladımızı, bir gram toprağımızı ezdirme-
ye tahammülümüz yoktur, kalmamıştır. 
Bunu herkes böyle bilsin! Bu acılar, bu 
kederler bizi birbirimize daha da yakın-
laştırıyor. Yekvücut olduk, tek millet, tek 
yürek olduk. Yaşama azmimizi kıramazlar, 
bu ülkeye aşkla bağlılığımızı zedeleyemez-
ler. Kardeşlik iklimimizi, dayanışma ruhu-
muzu bozmaya asla muktedir olamazlar. 
Biz, bu vatana, bu bayrağa ezeli bir sadakat 
yeminiyle bağlıyız. Şehitlerimizi omuzları-
mızda, dualarla cennete uğurladık. Evlat-
larımıza uzanan namluları, terörün hain 
hançerini gerisin geri fırlatacağız! 

Hain emeller kursaklarında, hain planlar 
ellerinde kalacak, tüm menfi senaryolar 
boşa çıkacak. Masum hiçbir vatandaşımı-
za zarar vermeden, hiçbir vatandaşımızın 
yekdiğerine yan gözle bakmasına fırsat 
vermeden, milletçe yekpareliğimizi, bü-
tünlüğümüzü, kardeşliğimizi koruyarak 
terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüre-
ceğiz. Müsterih olunuz aziz kardeşlerim! 
Herkes müsterih olsun. Omuzlarımızdaki 
emaneti, yüreklerimizdeki yükü sadakatle 
taşıyoruz, taşıyacağız. Yüce Allah bizimle-
dir, aziz şehitlerimiz bizimledir. 70 milyon 
insanıyla, bu ülkenin şehir meydanları da, 
köyleri de, dağları da bizimdir! Allah’ın 
izniyle, milletimizin manevi dokusu ve 
sağlam kumaşı zedelenmeden, devletimi-
zin dirlik ve düzeni bozulmadan sonsuza 
kadar böyle olacaktır. 

Değerli kardeşlerim, benim azimli, üret-
ken, güzel vatandaşlarım…

Türkiye, büyük, güçlü ve saygın bir ülkedir. 
Türkiye, her gün gücüne güç katmaktadır. 
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Sadece ekonomisiyle değil, demokrasisiy-
le, dünyada artan saygınlığıyla, siyasal ve 
sosyal istikrarıyla, askeri ve toplumsal gü-
cüyle de bu gücünü açığa vuruyor. Bugün 
bizi Kocaeli’nde bir araya getiren Açılış 
Bayramı da işte bu yüksek enerjimizin 
ispatıdır. Türkiye’nin bütün şehirlerinde 
bu dinamizm, bu hizmet aşkı halkımızın 
yıllarca ertelenen özlemlerine son veriyor. 
Hükümet olarak, Başbakan olarak artık 
bütün açılışlara yetişemiyoruz. 

Bakınız, bir tek şehirde tam 111 yatırımın 
aynı anda hizmete açılması ne demek? Bu 
şehirde işleyen zihinler, işleyen gönüller, 
işleyen eller var demek. Açılış Bayramı, 
çok güzel, çok isabetli bir isim. Tebrik 
ediyorum. Zira, tam 362 milyon YTL’lik 
yatırım yapılmış. Hatırlarsınız, eskiden, 
çok değil bundan beş sene evvel, bu büyük 
meblağları yolsuzluk haberlerinde, içi 
boşaltılan banka haberlerinde duyardık. 
Şimdi hamdolsun, ülkemizin kaynakları 
vatandaşımızın hizmetine sunuluyor. 
Türkiye’nin 7 bölgesi, 81 şehri bir bir 
mamur hale getiriliyor. Emekler, paralar, 
mesailer hizmet için sarf ediliyor! Bu da 
bize bayram sevinci, bayram hoşnutluğu 
yaşatıyor. Şükürler olsun!

Kıymetli vatandaşlarım…

Kocaeli, Türkiye’nin örnek şehirlerinden 
biridir. Bu şehirdeki yüksek enerji bütün 
ülkemiz için büyük bir ilham kaynağıdır. 
Hem bir sanayi şehri, hem de doğal ve 
tarihî güzelliklere sahip bir şehir. Buradaki 
gelişmeler heyecanımıza heyecan katıyor, 
geleceğe daha çok güvenle bakmamızı sağ-

lıyor. Dünyanın herhangi bir yerinden bir 
insanı Kocaeli’ne getirip şöyle bir gezdirdi-
ğiniz zaman hayran kalmaması mümkün 
değildir. Çünkü hem on binlerce insanımı-
zı çalıştıran fabrikaları var, hem ormanları 
var. Hem Eskihisar Kalesi var, hem Mimar 
Sinan’ın eseri olan camileri var. Hem SEKA 
Park’ı var, hem güzelim Körfezi var. Biz 
de, Hükümet olarak 24 Temmuz 2004’te 
Kocaeli’ne Büyükşehir statüsü verdik. 
Böylece Kocaeli 3 yıl gibi kısa bir zamanda, 
yüzümüzü güldüren, yüzümüzü ağartan 
atılımlar gerçekleştirdi. 

Değerli arkadaşım İbrahim Karaosman-
oğlu’nun gayretleri semerelerini verdi. 
Tabii ki, marifet iltifata tabidir ve bir yöne-
timin başarısı esas itibarıyla bir kadronun 
başarısıdır. Belediye Başkanımız başta 
olmak üzere Kocaeli’ndeki güçlü ekibini 
ve seçkin kadrosunu yüreklerindeki aşk 
ve heyecandan dolayı canı gönülden teb-
rik ediyorum. Kocaeli’nde, Türkiye’nin en 
çalışkan insanlarının yaşadığı şehirlerden 
birinde vazife yapıyor. Çalışkan insanlar, 
çalışkan yönetimin niyetlerini, halini, 
hedeflerini gayet iyi anlıyor. Hizmetlerin 
kıymeti bilinince, takdir görünce, belediye 
yönetiminin de heyecanı ve azmi artıyor. 
İşte bu sayede, Kocaeli bir model şehir ha-
line geldi. 

Değerli kardeşlerim…

Bugün açılışını yaptığımız Merkezi İda-
remizin ve Büyükşehir Belediyemizin 
eserlerini saysam, süremiz yetmeyecek. Bu 
yüzden bir kısmına değinmek istiyorum. 
Başbakanlık Toplu Konut İdaremiz 81 
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vilayetimiz için bir can simidi oldu. Toplu 
Konut İdaremiz, bugüne kadar, dile kolay, 
tam 140 bin haneyi şenlendirdi. Haliha-
zırda devam eden konut sayısı 283 bindir. 
Önümüzdeki Mart sonuna kadar da 200 
bin konut bitirilmiş olacak. 

Bakınız bugün burada 764 konut sahibine, 
anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu konut-
ların 338’i alt gelir gruplarına ait vatan-
daşlarımız içindir. Yarısı Ocak 2006’da, 
diğer yarısı Ağustos 2006’da başlamış ve 
Eylül 2007’de evler hak sahiplerine teslim 
edilecek noktaya gelmiştir. Anahtarlarını 
alan aileler, anneler, babalar, çocuklar güle 
güle, huzur içinde otursunlar. Haneleri 
ebediyen şen olsun. Allah dert ve keder 
göstermesin. Çalışınca oluyor dediğimiz 
şey işte budur. 

Bakınız, Büyükşehir Belediyesinin eser-
leri Kocaeli’ni ne kadar modern bir şehir 
haline getirdi. Düne kadar Körfezine yak-
laşılmayan, çevre kirliliği yaşayan Kocaeli 
bugün bir deniziyle, yeşil alanlarıyla bir 
zümrüt şehir haline gelmiştir. Sadece, bu-
gün açılışını yaptığımız eserlere bakın: As-
lanbey Taçyaprak Evleri, Umuttepe duble 
yolu ve köprülü kavşakları, 5 adet köprülü 
kavşak, Orgeneral Memduh Tağmaç Kışla-
sı Er Pavyonu, Dilovası Düzenli Depolama 
Tesisi, 6 tane park açılışı, 2 tane yürüyüş 
yolu, 17 adet dere ıslahı, 32 adet içme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu terfi sistemi, 
87 tane köy meydanının düzenlenmesi… 
Evet, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. 
Türkiye’nin 81 vilayetinde bu güzelliklerin 
çoğalmasını diliyorum… 

Kocaeli’ndeki gelişmeler bunlardan ibaret 
değil. Kocaeli’nin artık köylerine kadar do-
ğalgaz götürülmesi, 50 bin kişinin meslek 
kurslarında, KO-MEK’te öğrenim görmesi, 
7 bine yakın konutun inşa edilmesi, Körfez 
sularının temizlenmesi ve Körfez’de deniz 
ulaşımının başlaması, 1,000 kilometreyi 
aşkın içme suyu hattının döşenmesi, sahil 
düzenlemelerinin yapılması, 2 milyon 
200 bin ağaç dikilmesi, binlerce kilometre 
yepyeni yolların yapılması, kültür mer-
kezlerinin ve spor tesislerinin açılması da 
getirdiğimiz diğer hizmetlerden. Bütün bu 
hizmetler, sizlere verilen değerin, sizlere 
duyulan saygının ispatıdır. 

Kocaeli’nin ilçeleri, Gebze, Karamürsel, 
Derince, Kandıra, Gölcük, Karamürsel, İz-
mit, aynı çatı altında yaşayan 7 kardeş gibi. 
Her biri ayrı güzel. Her birinde ayrı bir 
dinamizm, hareket ve güzellik var. Ayrıca, 
yakinen biliyorum ki, kısa vadede, burada 
tüm Türkiye’yi ilgilendiren projeler haya-
ta geçirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin 
TÜBİTAK’la, Kocaeli Üniversitesi’yle ve 
büyük şirketlerle ortaklaşa yürüttüğü 
faaliyetler meyvelerini verecek. O zaman 
yine sizlerle bayram edeceğiz. Kocaeli yine 
sevinçle aşılanacak!

Kıymetli kardeşlerim…

Hizmet, çalışkanlık ve güler yüz, Koca-
eli’nin nişanı olmuş. 111 eser Kocaeli hal-
kına hayırlı, uğurlu olsun. Allah, birlikte 
nice Açılış Bayramları kutlamayı nasip et-
sin. Allah aziz milletimizi ilelebet payidar 
kılsın. Hepinizi en kalbî duygularla selam-
lıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Saygıdeğer cumhurbaşkanı, saygıdeğer 
başbakan, saygıdeğer bakanlar, değerli ko-
nuklar… Hepinizi sevgi ve saygılarımla se-
lamlıyorum. İki dost ve komşu ülke arasın-
daki Doğalgaz Enterkonektörü’nün açılışı 
vesilesiyle burada sizlerle birlikte olmak-
tan büyük memnuniyet duyuyor, hepinize 
ülkemize ve güzel Edirne’mize hoşgeldiniz 

diyorum. Sevgili dostum Başbakan Kara-
manlis ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu 
açılış törenine Saygıdeğer kardeşim Cum-
hurbaşkanı Aliyev’in de katılması bizim 
için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. 

Bildiğiniz gibi 3 Temmuz 2005 tarihinde 
bu önemli projenin temelini atmıştık. Çok 

Türkiye-Yunanistan Doğalgaz 
Enterkonnektörü Açılış Töreni

Edirne | 18 Kasım 2007
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kısa zamanda enterkonnektörün tamamla-
narak faaliyete geçmesi ortak irademizi ve 
kararlılığımızı göstermektedir. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecindeki ge-
lişmelere paralel olarak yeni bir safhaya 
giren Türk-Yunan yakınlaşması her alanda 
artmaktadır. Bu yakınlaşma, iki ülke ara-
sındaki işbirliğine olduğu kadar, bütün bir 
bölgenin refah ve istikrarına da katkıda bu-
lunmaktadır. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, 
enerji, turizm gibi çok çeşitli sektörlerde 
bu sürecin somut sonuçlarını görmekten 
mutluluk duyuyoruz. En somut işbirliği 
alanlarından bir tanesine bugün burada 
hep birlikte tanık olmaktayız. Doğalgaz 
Enterkonertörü’nün hizmete açılıyor 
olmasının, önümüzdeki dönemde diğer 
alanlarda atılabilecek adımları da teşvik 
edeceğine inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Türkiye’nin geniş bir enerji vizyonu vardır. 
Bu vizyon doğrultusunda, jeo-stratejik 
konumumuzla birlikte bölgede enerji 
merkezi, dağıtıcısı ve transit ülke pozisyo-
numuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Esas 
itibariyle enerji stratejimizi da bu vizyona 
dayanarak, küresel gelişmeleri ve beklenti-
leri göz önünde bulundurarak oluşturduk. 
Buradan hareketle Türkiye olarak; Doğu-
Batı ve Kuzey-Güney ekseninde transit 
ülke olmayı, Ceyhan Terminali’nin enerji 
ticaret merkezi haline dönüştürülmesini, 
Samsun-Ceyhan BY-Pass Petrol Boru Hattı 
ve Hazar Geçişli Doğalgaz Boru Hattı proje-
lerini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 

2006 yılında faaliyete geçen Bakü-Tiflis-
Ceyhan Petrol Boru Hattı ile geçtiğimiz 

Temmuz ayında işlerlik kazanan Ba-
kü-Tif lis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı 
projeleri, bu çerçevede yakın zamanda 
hayata geçirdiğimiz önemli çalışmalardır. 
Bu projelerle Türkiye, 21. yüzyılın İpek 
Yolu olarak adlandırılan Doğu-Batı Enerji 
Koridoru’nun hayata geçirilmesine öncü-
lük etmektedir. Türkiye-Yunanistan-İtalya 
Doğalgaz Enterkonektörü vasıtasıyla da 
Hazar Havzası ve Ortadoğu’nun doğalgazı-
nı Avrupa’ya taşıyoruz. 2005 yılında teme-
lini attığımız ve bugün açılışını yaptığımız 
enterkonektör aracılığıyla, başta Hazar 
havzası olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika bölgelerinde yer alan büyük do-
ğalgaz kaynakları, Türkiye ve Yunanistan 
üzerinden Avrupa’ya ulaştırılacaktır. Bu 
projeyle Türkiye, Avrupa Birliği’nin doğal-
gazda dördüncü ana arteri olma yolunda 
önemli bir adım atmaktadır. Bu hat aynı 
zamanda Avrupa Birliği’nin enerji arzı gü-
venliği bağlamında, enerji kaynaklarını ve 
güzergahlarını çeşitlendirme hedefi ile de 
örtüşmektedir. 

Özellikle vurgulamak isterim ki, düzenli ve 
kesintisiz bir enerji nakli için, enerji üre-
ticisi ve tüketicisi ülkeler arasında işbirli-
ğine dayalı bir anlayışın geliştirilmesi çok 
önemlidir. Çünkü burada, bir tarafın diğer 
tarafa üstünlüğü değil, karşılıklı bir bağım-
lılık söz konusudur. Türkiye’nin girişim-
leriyle hayata geçirilen enerji politikaları, 
bu çerçevede de olumlu bir iklim ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Temennimiz, ener-
ji konusunda başlayan karşılıklı güvene 
dayalı işbirliği sürecinin, siyasi, kültürel, 
sosyal ve ekonomik alanları da kapsayacak 
şekilde süratle genişlemesidir. 
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Değerli misafirler…

Bugün burada, üretici ülke dost ve kardeş 
Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı Sayın Ali-
yev de bulunmaktadır. Bu boru hattının 
hayata geçirilmesiyle, Azeri doğalgazı 
Yunanistan’a erişmiş olacaktır. Bu bir ilktir. 
Bundan sonraki hedefimiz, projenin ikinci 
ayağını teşkil eden ve Adriyatik altından 
inşa edilecek olan Yunanistan-İtalya Doğal-
gaz Boru Hattı’nın tamamlanmasıdır. Pro-
jenin ikinci ayağının da hayata geçmesiyle, 
bu güzergah üzerinden Avrupa’nın enerji 
sistemi beslenmeye başlamış olacaktır. 

Hazar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgeleri 
doğalgaz kaynakları bağlamında önem ar-
zeden ve yine Avrupa Birliği’nin desteğini 
elde etmiş olan Nabucco Doğalgaz Boru 
Hattı’na ilişkin çalışmaların da devam et-
mekte olduğunu bu vesileyle dile getirmek 
isterim. Enerji projelerinde transit ülke 
konumunda olmak, Türkiye’ye önemli 
misyonlar yüklemektedir. Sağlam ekono-
mik ilişkiler, siyasi ve kültürel ilişkilerdeki 
gelişmeleri de beraberinde getirmektedir. 
Bu yüzden bu tür projeler her açıdan an-
lamlı ve önemlidir. Türkiye olarak, doğal-
gaz boru hatları başta olmak üzere, enerji 
projelerini, aynı zamanda bölgede refahın, 
barışın ve huzurun geleceğini garantiye 
alacak çalışmalar olarak değerlendiriyo-
ruz. Refahın, barışın ve huzurun olduğu 
yerde, yoksulluğun, terörün ve dünyayı 
tehdit eden diğer olumsuzlukların barına-
mayacağına inanıyoruz. 

Türkiye, enerji alanında, mevcutlara ila-
veten pek çok alternatif projenin öncü-

lüğünü yaparak, bu kaynakların çatışma 
değil, zenginlik kaynağı olmasını sağlama 
yönünde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 
Önümüzdeki dönemde, hem mevcut proje-
leri titizlikle takip ederek, hem de yeni pro-
jeler üreterek bu yöndeki gelişmeleri daha 
ileri bir düzeye taşımak kararlılığındayız. 
Türkiye’nin, Doğu-Batı Enerji Koridoru’nu 
oluşturan projeler konusundaki hassasi-
yeti, bu koridorun, dünyada ve bölgede 
istikrar ortamının oluşmasına katkıda 
bulunacağına olan inancından kaynak-
lanmaktadır. Bu düşüncelerle, Türkiye-
Yunanistan Doğalgaz Enterkonektörü’nün 
hayata geçirilmesinde emeği geçenleri gö-
nülden kutluyorum. Faaliyete geçirdiğimiz 
bu boru hattının Türk ve Yunan halkları 
arasındaki dostluk ve barış bağlarını daha 
da sağlamlaştırmasını diliyorum. Hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum.
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Değerli İstanbullular, hanımefendiler, be-
yefendiler… Sizleri en kalbi duygularımla 
selamlıyorum. 

Bugün çok önemli iki olayı bir arada 
yaşıyoruz. Birisi, benim için anlamı bü-
yük olan, Melen Suyu Projesi’nin açılış 
törenidir. Diğeri de, Türkiye’nin aydınlık 

ve yeşil yarınları için yürütülecek “Milli 
Ağaçlandırma Seferberliği”nin başlatılma-
sıdır. Doğa ağacıyla, suyuyla, havasıyla ve 
toprağıyla ayrılmaz bir bütündür. Biz bu 
bütünlüğü dikkate alarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bugün iki ayrı projenin 
törenini bir arada yapıyor olmamız, bu 
yaklaşımın ürünüdür. Aslında Melen Suyu 

Melen Suyu Projesi Açılışı ve 
Ağaçlandırma Seferberliğinin 

Başlatılması Töreni

İstanbul | 02 Aralık 2007
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Projesi, 20 Ekim’de devreye alınmış, 23 
Ekim’den itibaren de İstanbul halkı bu 
suyu kullanmaya başlamıştır. Bu gelişme-
ler, Anayasa değişikliği referandumunun 
olduğu günlere denk geldiği için, projenin 
resmi açılış törenini bugün yapıyoruz. 
Bu projenin, İstanbul halkına ve ülkemi-
ze hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, 
geçtiğimiz yaz aylarında tedirginliğini 
yaşadığımız susuzluk tehlikesiyle bir daha 
karşılaşmayacağız. 

Değerli misafirler…

Su, başta insan olmak üzere bütün canlıla-
rın hayatlarını sürdürmeleri için vazgeçil-
mez, olmazsa olmaz, temel bir ihtiyaçtır. 
Su, başlı başına bir medeniyettir. Biz aslın-
da zengin bir su medeniyetinin mensup-
larıyız. Türkiye su kaynakları açısından 
zengin, kullanılabilir su potansiyeli açısın-
dan yoksul bir ülkedir. Suyun medeniyet 
haline dönüşmesi için çalışmak, mevcut 
imkanları çok iyi şekilde değerlendirmek, 
gerekli yatırımları yapmak gerekiyor. 

İktidara ilk geldiğimizde de söylemiştim: 
Türkiye’nin akarsuları, ırmakları, dereleri 
var, ama sular akıp gidiyor. Tutamadığınız, 
kullanamadığınız su sizin değildir. Gün-
lük su tüketimi oranında çok gerilerdeyiz. 
Günlük su tüketiminde dünya ortalaması 
yıllık 7 bin 600 metreküptür. Bizde ise 
1400 metreküp. Ülkemizde ortalama brüt 
içme ve kullanma suyu miktarı 1980’li 
yıllarda 98 litre/gün, 1990’lı yıllarda 192 
litre/gün iken, 2000’li yıllarda 210 litre/
güne ulaşmıştır. Bu rakam 2007 itibariyle 
1600 litre/gündür. 

Dönemimizde ciddi bir baraj çalışmaları 
başlattık. Çok şükür önemli barajları bitir-
dik. DSİ tarafından 2003-2007 arasındaki 
dönemde 366 tesis hizmete açılmıştır. Bu 
tesislerin 111 adeti baraj ve gölet; 81 adeti 
ise sulama projesidir. Yarım asırdır hayali 
kurulan ama bir türlü hayata geçirileme-
yen Ilısu ve Yusufeli Baraj ve HES’leri ile 
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel gibi dev 
projelere başlanmıştır. İnşallah on beş gün 
sonra İzmir’de on yıllardır konuşulan Bey-
dağı Barajı’nın açılış törenini yapacağız. 
Aynı gün Bursa Nilüfer Barajı, Sinop Erfe-
lek Barajı da dahil olmak üzere 11 adeti ba-
raj olan 20 tesis daha hizmete alınacaktır. 
Başkaları hep konuştu, biz hep iş yaptık, 
başkaları laf üretti, biz iş ürettik. 

Biliyorsunuz, 1994 yılında İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığına geldiğimizde, 
İstanbul adeta susuzluktan kırılıyordu. 
İnsanlar, çöp dağları arasında, çamurlu 
yollarda bidonlarla evlerine su taşımanın 
mücadelesini veriyordu. Tabii ki suyu ol-
mayan bir şehirde ağaçtan, yeşilden ve çev-
reden bahsetmeniz de mümkün değildir. O 
dönemde, şu anda Çevre ve Orman Bakanı 
olarak hükümette birlikte çalışmaya de-
vam ettiğimiz Veysel Eroğlu ile birlikte, ge-
cemizi gündüzümüze katarak İstanbul’un 
su sorununu çözmüştük. Ancak, sadece 
güncel sorunu çözmenin yeterli olmadığı-
nı bildiğimiz için, İstanbul’un, 3-5 yıllık de-
ğil, 30-40 yıllık su sorunu çözecek projeler 
üzerinde de kafa yorduk. 

Bugün açılışını yaptığımız Melen Suyu 
Projesi, işte bu dönemdeki çalışmalar 
sırasında geliştirdiğimiz bir projedir. Bü-
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yükşehir Belediyesi’nin yöneticisi olarak 
tasarladığımız bir projeyi, bugün merke-
zi hükümetin yöneticisi olarak hizmete 
sunuyor olmamız tesadüf değildir. Elde 
ettiğimiz sonuç, geniş ve derinlikli bir viz-
yonla hareket etmenin, çok çalışmanın ve 
milletle birlikte yürümenin bir ürünüdür. 
Melen suyu, İstanbul’a ilk etapta yılda 268 
milyon metreküp ilave su sağlayacak. Pro-
jenin diğer etapları bittiğinde İstanbul’a 
gelen toplam su miktarı 1 milyar 180 mil-
yon metreküp suya ulaşacak. Bu da tek ba-
şına 3 milyon İstanbullunun su ihtiyacını 
karşılayacak. Esasen, 21. yüzyılda pek çok 
yerleşim bölgesinde içme suyunun bugüne 
kadar tamamlanmamış olması büyük bir 
eksikliktir. Bu meseleyi çözmek için, gerek 
kırsal alandaki, gerek kentsel bölgelerdeki 
içme suyu ihtiyacının karşılanmasına bü-
yük önem veriyoruz. 

Bununla birlikte, suyun akıllıca kullanıl-
masına da ihtiyaç vardır. Suyu akıllıca kul-
lanmak, elinizdeki kaynağı israf etmeyip, 
örneğin içme suyunun artığını, sulama 
suyu olarak değerlendirmek demektir. An-
cak bu şekilde gerçek anlamda su zengini 
haline gelebilirsiniz. Bizim hedefimiz de 
budur. 

Ülkenin bütün meselelerine de aynı anla-
yışla yaklaşıyoruz. Nitekim, geçtiğimiz yaz 
aylarında ciddi bir tehdit haline dönüşen 
susuzluk sorununu çözmek için de gere-
ken tedbirleri aldık, alıyoruz. Bu çerçevede 
Melen Projesi’ni de hızlandırarak süratle 
bitirdik. Dünyanın sayılı su projelerin-
den biri olan Melen, yaklaşık 1.5 milyon 
insanımızın su ihtiyacını karşılayacaktır. 

Böylece, hem 2010 yılında dünya başkenti 
olacak İstanbul’un su kullanım düzeyi çağ-
daş noktaya ulaşacak, hem de susuzluk so-
runun çözümüne katkı sağlanmış olacak-
tır. Büyük bir su medeniyetinin mirasçısı 
olan İstanbul’un susuz kalmayacağının bir 
tescili olan Melen Projesi’nde katkısı bulu-
nan herkesi, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanımızı, İSKİ Genel Müdürümüzü 
kutluyorum. 

Değerli misafirler…

Bugün, bir taraftan İstanbul’un su hayalini 
gerçekleştirirken, bir taraftan da büyük bir 
ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Bi-
liyorsunuz, 2002 yılı sonundan beri ülke-
mizin hizmetinde olan AK Parti hükümet-
leri, milletimizin talep ve beklentilerinin 
en etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşti-
rilmesi için çalışmaktadır. Özellikle Çevre 
ve Orman Bakanlığımızın gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmalar, Türkiye’yi rahatlatacak, 
halkımızın yaşam şartlarını iyileştirecek 
çalışmalardır. Halkımızın ve gelecek nesil-
lerimizin sağlığını ilgilendiren çevre prob-
lemlerinin çözümü ile bu alanda dünyada 
meydana gelen gelişmelerin takibinde çok 
önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bunun 
örneklerinden biri de, Türkiye’nin, Birleş-
miş Milletler Çevre Programı çerçevesinde 
düzenlenen ağaçlandırma kampanyasında 
gösterdiği başarıdır. 

İklim değişikliklerini yavaşlatma amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz çalışmada, ülkemiz, 
2007 yılında dikilen 200 milyon fidanla 
Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada 
yer almıştır. Bugün biz de “Ağaç dikiniz ki, 
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âmâ bir insan bile yeşillikler arasında ol-
duğunu fark etsin” sözleriyle herkesi ağaç 
yetiştirmeye teşvik eden Cumhuriyetimi-
zin kurucusu Atatürk’ün izinden gidiyo-
ruz. Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir 
bir ülke bırakabilmek için uzun soluklu 
bir çalışmaya başlıyoruz. Çevre ve Orman 
Bakanlığımızın koordinatörlüğünde, res-
mi-sivil bütün kurum ve kuruluşların, 
medyanın ve vatandaşlarımızın desteği 
ile yürütülecek olan “Milli Ağaçlandırma 
Seferberliği”ni başlatıyoruz. 

Çevre duyarlılığı dünyanın gündemine son 
on yıllarda gelmeye başlamıştır. Halbuki 
biz, kıyamet kopmaktayken bile elindeki 
fidanı dikmeyi tavsiye eden bir inancın 
sahibiz. Doğal hayata sahip çıkmak için 
vakıflar oluşturmuş bir toplumsal yapının 
mirasçısıyız. Ormansız toprağın, sel, göç, 
susuzluk, fakirlik, açlık demek olduğunu 
hiçbir zaman gözden uzak tutamayız. Bu 
Ağaçlandırma Seferberliği’yle, ülkemizi 
yeşillendirmeyi, topraklarımızı korumayı, 
halkımızı yaşadıkları yerde mutlu etmeyi 
amaçlıyoruz. 

Hükümet olarak ağaçlandırmaya, orman-
larımızın ıslahı ve erozyon kontrolü çalış-
malarına büyük önem veriyoruz. Nitekim, 
60. Hükümet Programımızda da bu husu-
su teyit ederek, ağaçlandırma, erozyonla 
mücadele ve iyileştirme çalışmalarının 
hızlandırılacağını belirttik. Bu çerçevede, 
1995 yılında yürürlüğe konulan, ancak bir 
türlü yeteri kadar hayata geçirilemeyen 
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberlik Kanunu’na, yayımladığımız ge-
nelge ile işlerlik kazandırdık. Ağaçlandır-

ma Seferberliği kapsamında, 2008-2012 
yılları arasında toplam 2 milyon 300 bin 
hektarlık sahanın ağaçlandırılmasını plan-
lıyoruz. Bu, Trakya bölgemiz büyüklüğün-
de bir toprağın yeşile bezenmesi anlamına 
gelmektedir. Burada her kişi ve kurumun, 
üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle ha-
reket edeceğinden şüphem yoktur. Bunun 
için ilgili bütün kuruluşların bütçelerinde 
yeterli ödenekler ayrılacak, yer tahsisleri 
konusunda gereken destek sağlanacaktır. 
Ayrıca gelecek yıllarda bu milli seferberlik-
te en başarılı iller ile kurum ve kuruluşlara 
ödül verilecektir. 

Konunun önem ve önceliğine binaen, 
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bu 
çerçevede yapılan çalışmaların titizlikle 
takipçisi olacağımızı buradan özellikle 
belirtiyorum. Her alanda olduğu gibi, bu 
konuda da halkımızla omuz omuza çalışa-
rak Ağaçlandırma Seferberliği’ni hedefine 
ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi ol-
masın. Aslında, bir fidan dikip ağaç haline 
getirmek çocuk yetiştirmeye benzer. Onu 
her tür tehlikeden korumak, eğildiğinde 
destekle düzeltmek ama hep sevgiyle yak-
laşmak gerekir. Halkımızın ve seferberliğe 
destek veren kurumlarımızın, ağaçlarımız-
dan ve ormanlarımızdan, bu ilgi ve şefkati 
esirgemeyeceğine inanıyorum. Bu güzel 
ve anlamlı çalışmada emeği geçen herkesi 
yürekten kutluyor, sevgi ve saygılar sunu-
yorum.
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Saygıdeğer Hataylı kardeşlerim, değerli 
misafirler, hanımefendiler, beyefendiler… 
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. 

Hatay’ımıza yılların özlemi olan hizmet-
leri, açılışları kazandırmak için bugün 
burada sizlerle bir araya geldik. Başbakan 
olarak katıldığım pek çok program içinde, 
beni en çok heyecanlandıranlar önemli 

hizmetlerin halkımızın kullanımına sunul-
duğu açılış törenleridir. Çünkü yaptığımız 
her açılışın, bu ülkeye, bu ülkenin herşeyin 
en iyisine layık insanlarına hizmet verecek 
birer kalıcı eser anlamına geldiğini biliyo-
rum. Bu eserler, Türkiye’nin ilerlemesinin, 
kalkınmasının, gelişmesinin, insanımızın 
yaşam kalitesinin yükselmesinin somut 
işaretledir. 

Havaalanı Açılışı ve TOKİ 
Anahtar Teslim Töreni

Hatay | 09 Aralık 2007



Recep Tayyip ERDOĞAN

404

Türkiye’de her şey tartışılır, her şey gelip 
geçer ama yapılan hizmetler kalır. Biz 
siyasetçiler, yöneticiler için en büyük 
mutluluk halkımızın gönlünü kazanacak, 
rızasını, hayır duasını alacak, halkımızın 
hayatını kolaylaştıracak hizmetlere imza 
atmak, bu gökkubbe altında hoş bir seda 
bırakmaktır. 22 Temmuz seçimlerinden 
önce Hatay’da on binlerce vatandaşıma söz 
vermiş, ilk ziyaret programlarım arasına 
Hatay’ı alacağımı söylemiştim. Bugün siz-
lerle bir araya gelmekten, Hatay’ımız için 
önemli açılışları yapmaktan bundan dolayı 
da mutluluk duyuyorum. 

Bugün Hatay’da açılışını yapacağımız ha-
vaalanı, TOKİ’nin 713 konutu, Cilvegözü 
Sınır Kapısı yeni hizmet binası ile Yayla-
dağı Gümrük Kapısı hizmet binası, pek 
çok hastane ek binası ve sağlık ocağı, 45 
ilköğretim okulu, yatılı bölge okulu, liseler, 
KÖYDES ve BELDES Projeleri kapsamında 
yaptığımız yollar, içme suyu tesisleri ve di-
ğer hizmetler… Hepsini teker teker sayma-
ya ve özelliklerini anlatmaya kalksak, belki 
saatler sürecek. 

Biliyorsunuz Türkiye geçmişte boş tartış-
malarla çok vakit harcadı. Biz beş yıldır 
gecemizi gündüzümüze katarak bu kaybı 
telafi etmenin ve ülkeye, rahmetli Özal’ın 
deyimiyle yeniden çağ atlatmanın müca-
delesini veriyoruz. Geçmişte buraya veya 
memleketin başka herhangi bir iline giden 
siyasetçilerin, size birbirlerini karalamak-
tan, hamasetten öte bir şey söylediğini 
duydunuz mu? Var mıydı böyle elinde 
saatlerce anlatsa bitmeyecek hizmet lis-
tesiyle karşınıza çıkan? Yoktu. Bu siyaset 

anlayışının sembol isimlerinin çoğu, halkı-
mızın tercihiyle siyaset sahnesinden çekil-
diler. Ama onların takipçileri hala ortada 
geziyorlar. Bu kadar zamandır onları din-
liyoruz, daha ülkenin ve milletin hayrına 
sadra şifa bir söz söylediklerini, teklif getir-
diklerini görmedik. En büyük hakem olan 
milletimiz, bunun muhasebesini yapacak 
dirayete sahiptir, seçim dönemlerinde de 
bunu en güzel şekilde göstermektedir. 

Siyaseti hizmet için, insanımızın hayat 
standardını yükseltmek için, vatandaşla-
rımızın refah ve mutluluğunu arttırmak 
için yapanlar milletimizin daima gönlünde 
özel bir yere sahip olmuştur. Bizim yöne-
tim anlayışımızın temeli insana hizmet 
etmek, adalet ve refahı sağlamaktır. Elbette 
hizmet yolu meşakkatli bir yoldur. Bu yol-
da, attığınız her adımda, elinizi uzattığınız 
her yerde, kafanızı çevirdiğiniz her yönde 
sıkıntı vardır, sorun vardır, engel vardır. 
Bizim bu mücadelede tek yardımcımız 
millettir. Bugüne kadar ne yaptıysak, mille-
timizden aldığımız güçle yaptık. Sağ olsun 
milletimiz de bize verdiği desteği her dö-
nemde daha da ileriye taşımış, gücümüzü 
tazelemiştir. Biz de milletimizin bu tevec-
cühüne layık olmaya çalışıyoruz. 

Değerli vatandaşlarım…

Havacılık sektörü, Türkiye’de en hızlı geli-
şen ve insanımızın hayatını en çok kolay-
laştıran sektörlerin başında gelmektedir. 
2002 yılında 33.5 milyon olan iç ve dış hat 
yolcu sayısı, 2006 yılında 61.6 milyona 
ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 376 bin olan 
iç ve dış hat uçuş sayısı, 2006 yılında 630 
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bine ulaşmıştır. Bu rakamlar, 2007 yılında 
daha da artmıştır. 2002 yılında iç hatlarda, 
2 merkezden 25 noktaya uçuş yapılırken, 
bugün 7 merkezden 39 noktaya, dış hat-
larda ise 109 noktaya uçuş yapılmaktadır. 
Bugün ülkemizde 21’i iç ve dış hat, 30’u 
sadece iç hat uçuşu yapılan, 10’u da özel 
statüde olmak üzere, toplam 61 sivil hava 
ulaşımına açık havaalanı vardır. Bunlar-
dan bir kısmı, inşa edilmiş olduğu halde 
atıl durumda bekliyordu. Biz bunları ye-
niden faal hale getirdik. Yolcu yoğunluğu 
fazla Antalya, Atatürk, Dalaman, Esenbo-
ğa, Adnan Menderes gibi havaalanlarımızı, 
yap-işlet-devret modeli ile fevkalade mo-
dern bir şekilde yeniden inşa ettik. Hatay 
Havaalanı, inşallah 62. havaalanımız ola-
rak hizmet vermeye başlayacaktır. 

Amacımız, her bir vatandaşımızın seya-
hatinde havayolunu, diğer ulaşım araçları 
kadar kolay, ulaşılabilir ve ekonomik bir 
alternatif haline getirmektir. Bu doğrul-
tuda pek çok düzenleme yaptık. Bölgesel 
Hava Yolu Taşımacılığı Projesi’ni 2003 
yılında uygulamaya koyduk. Hava yolu 
taşımacılığından alınan bir takım vergileri 
kaldırdık; havaalanı servis ücretlerinde 
indirim yaptık. En önemlisi sektörü reka-
bete açtık. Bütün bu çabalar sonucunda 
Türkiye’de havayolu taşımacılığını iyi bir 
noktaya gelmektedir. Uygulamada ortaya 
çıkan eksiklik ve aksaklıkları da göz önüne 
alarak, bu sektörde başlattığımız hamleyi 
sürdürmekte kararlıyız. 

Diğer taraftan, bu bölgenin potansiyeli göz 
önüne alındığında, Hatay Havaalanı geç 
kalmış bir yatırımdır. Bu hizmeti sizlere 

getirmek de, hamdolsun, hükümetimize 
nasip olmuştur. Geçtiğimiz yıl çalışmaları-
na başladığımız ve bugün hizmete açmak-
ta olduğumuz havaalanının, Hataylılara ve 
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yarın 
itibariyle Türk Hava Yollarımızın Hatay’a 
tarifeli uçak seferleri de başlamaktadır. Bu 
seferlerin de hayırlı olmasını diliyorum. 
Coğrafi konumu, tarihi ve stratejik önemi 
ile Türkiye’nin gözbebeği bir ilimiz olan 
Hatay’ımızın, yeni imkan ve fırsatları da 
en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyo-
rum. 

Biz, bu havaalanını Hatay’ın geleceğine 
yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. 
Hatay’ın, büyük bir atılım heyecanı içinde 
olduğu çok açıktır. Hükümet olarak, bu 
heyecanın aksiyona dönüşmesi için elimiz-
den gelen her türlü kolaylığı göstermeye 
çalışıyoruz. Büyüyen, gelişen ve sadece 
kendiyle yetinmeyip, sınırları da aşacak 
şekilde bölgesel bir merkez olma yolunda 
ilerleyen Hatay’ın yüzümüzü daha da ağar-
tacağına inanıyorum. 

Değerli misafirler…

Biraz önce de belirttiğim gibi, maalesef 
Hatay’da tamamlanıp hizmete alınacak 
işlerin hepsini teker teker değerlendirme-
ye vakit yok. Ama bu hizmetlerden birine 
özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Bugün Hatay’da Toplu Konut İdaresi 
Başkanlığımız tarafından yapılan 2 bin 
037 konut, 3 ilköğretim okulu ve 2 ticaret 
merkezinden, 713 konutun, açılışını yapı-
yoruz. Hatay’da inşa edilen konutlardan 
451’i, 250 YTL gibi kira bedelinin dahi 
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altında taksitlerle sahip olacakları şekilde, 
dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik yapıl-
mıştır. Şu ana kadar Türkiye genelinde 285 
bin 343 adet konutun yapımına başladık. 
Bunlardan 154 bin 129 adedini tamamla-
dık. 

Yine Türkiye genelinde TOKİ aracılığıyla 
351 okul yapıyoruz, 170 civarında okulu 
tamamladık. Bu da yaklaşık 10 bin ders-
lik demektir. Bu rakamlar, Türkiye’nin 
konut sayısı en az 10 ilinin, aşağı yukarı 
yeni baştan inşa edilmesi anlamına gel-
mektedir. Bu projeler için 17 milyar YTL 
kaynak kullanılmıştır. Aynı şekilde, Toplu 
Konut İdaresi’nin projeleri, yeni bir şehir-
cilik anlayışına da öncülük etmektedir. 
Bu projeler, kaliteli konutları ve sosyal 
donatılarıyla, şehirlerin içinde veya hemen 
bitişiğinde yepyeni yaşam alanları üret-
mektedir. Günyazı ve Kırıkhan’da tamam-
lanan 713 konut da işte bu çerçevede inşa 
edilmiştir. Bu konutlarda ikamet edecek 
vatandaşlarımızın evlerinde ağız tadıyla ve 
afiyetle oturmalarını temenni ediyorum. 

TOKİ tarafından yapılan 3 ilköğretim oku-
luna, bu bölgemizin evlatlarından üç şehi-
dimizin; Jandarma Onbaşı Harun Taş’ın, 
Piyade Er Ahmet Saylak’ın ve Piyade Onba-
şı Abdulkadir Erkan’ın isimleri verilmiştir. 
Bu vesileyle, bütün şehitlerimizi bir kez 
daha rahmetle anıyorum. 

Biliyorsunuz, bugün Cilvegözü Sınır 
Kapısı’nın yeni hizmet binasının da açılışı-
nı yapacağız. Ayrıca akşam işadamlarımız 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir 
araya geleceğiz. Havaalanı ve toplu konut 

başta olmak üzere, hizmete açılan eğitim, 
sağlık, toplu konut ve diğer tesislerin ha-
yırlı olmasını diliyor, hepinizi bir kez daha 
en kalbi duygularımla selamlıyorum.
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Sevgili İzmirliler, değerli vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlı-
yorum. Açılışını yapmak üzere bir arada 
olduğumuz; İzmir Beydağ Barajı, Bursa 
Nilüfer Barajı, Burdur Belkaya Barajı, 
Kastamonu Kulaksızlar Barajı, Afyon Dü-
zağaç Akdeğirmen Barajı, Bilecik Merkez 
Kurtköy Göleti, Sivas Kangal Üçöz Göleti, 
Yozgat Şefaatli Gülistan Göleti, Manisa 
Yuntdağı Köseler Göleti ve Sulaması, İzmir 
Menderes Değirmendere Ataköy Göleti ile 
Ordu Projesi Baraj ve HES’lerinin Ulaşım 

Yollarının ülkemize hayırlı olmasını dili-
yorum. Yine bu törenle hizmete açtığımız, 
bir çok sulama tesisinin de ülkemize ve 
milletimize hayırlı olmasını temenni edi-
yorum. 

Bu tesislerin toplam maliyeti 1.1 milyar 
YTL’dir; yani, neredeyse 1 milyar dolara 
yakın bir rakamı bulmaktadır. Bu projeler 
sayesinde 54 bin 274 hektar tarım arazisi 
sulanacak, Afyon, Bursa ve Çorum illeri-
miz ile Hakkari’nin Şemdinli ilçemizde 

DSİ Toplu Açılış Töreni

Ödemiş, İzmir | 16 Aralık 2007
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yaşayan vatandaşlarımıza 97 milyon met-
reküp içme suyu temin edilmiş olacaktır. 
Ayrıca, hem Ordu ilimizde yapılan baraj 
ve HES’lere ulaşımı sağlayacak, hem de bu 
ilimizi İç Anadolu’ya bağlayacak yolun bir 
bölümünü oluşturan önemli bir karayolu-
nu da hizmete açtık. Gördüğünüz gibi pro-
je hurdalığı haline dönüşmüş bir kurum 
olan DSİ’miz, bugün başladığı işi mümkün 
olan en kısa sürede tamamlayan bir hizmet 
fabrikası durumuna gelmiştir. 

Bugün açılışını yaptığımız tesislerin bü-
yük çoğunluğunun inşaatı 1990’lı yıllarda 
başlamıştır. Beydağ Barajı’nın temeli 1994 
yılında atılmış, aradan 10 yıl geçmiş, biz 
geldiğimizde yüzde 14 gerçekleşme oranı-
na ulaşılabilmişti, ayrıca inşaat da durma 
noktasına gelmişti. Beydağ Barajı, inşaat 
bu hızla devam etseydi ancak 74 yıl sonra 
bitecekti. Yani bu barajın bittiğini ancak 
torunlarımız görebilecekti. Biz ne yaptık? 
2005 yılının Aralık ayında yine DSİ’nin 
İzmir’deki açılışında barajın ikinci defa 
temelini attık. Temeli atarken de dedik ki, 
bölge insanı artık daha fazla beklemeye-
cek, en kısa zamanda tarlalar suyla bulu-
şacak. 

İşte bugün sözümüzü tutuyoruz. Bir baş-
ka örnek Nilüfer Barajı’dır. 1994 yılında 
temeli atılan baraja yıllarca hiçbir şey 
yapılmamıştı. Aynı şekilde 1993 yılında 
temeli atılan Afyonkarahisar Akdeğirmen 
Barajı’nın 2003 yılı başındaki gerçekleşme 
oranı sadece yüzde 9’du. Kırşehir Sıddıklı 
Sulaması’nın gerçekleşmesi yüzde 7, Bi-
lecik Kızıldamlar Sulaması’nın ise yüzde 

18’di. Biz bunların hepsini de tamamladık 
ve bugün hizmete açıyoruz. 

Temelini kendimizin attığı işlerde açılış 
tarihini de veriyor ve günü geldiğinde 
açılışını yapıyoruz. 2005 yılında inşaatına 
başladığımız Çorum İçme suyu Projesi 
Tasfiye Tesislerini hızla tamamladık. Yeni-
hayat Barajı ile birlikte bu tesisler Çorum 
iline yılda ortalama 17.4 milyon metreküp 
su sağlayacaktır. Aynı yıl temelini attığımız 
İzmir Ataköy Göleti ise yüzlerce hektar ara-
ziyi sulu tarıma kavuşturacaktır. 2006 yılı 
Nisan ayında yapımına başladığımız Ma-
nisa Köseler Göleti ile 1300 dönüm arazi 
sulanacaktır. Yine 2006 yılı Kasım ayında 
ihalesi yapılan Hakkari Şemdinli İçmesu-
yu Projesi’ni de tamamladık. 

Bu projelerle, bir yandan toprağı, bir yan-
dan insanımızı suyla buluşturmuş olduk. 
Hem eski yatırımları canlandırarak, hem 
de bunlara yenilerini ekleyerek Türkiye’de 
yepyeni bir dönem başlattık. Devlet Su 
İşlerimizi, bu projelerin dışında, özellikle 
enerji sektöründe, özel sektörün önünü 
açan, serbest teşebbüsün dinamizmini 
bu alana yönlendiren bir işleve de kavuş-
turduk. Görüldüğü gibi, planlı, programlı 
çalışınca, parayı doğru kullanınca ve en 
önemlisi iş doğru kişilere emanet edilince 
yapılamayacak hiçbir iş yoktur. 

Değerli vatandaşlarım…

Eskiden, bu işler çok seyrek olduğu için, 
her birine ayrı tören düzenlenebiliyordu. 
Hükümetimizin Türkiye’ye getirdiği yeni 
icraat anlayışıyla birlikte hizmet üretimi 
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eskiyle mukayese kabul etmez düzeyde 
arttığı için, yıllardır açılış törenlerini bu şe-
kilde toplu yapmak durumunda kalıyoruz. 
2003 yılından bu yana 111 baraj ve gölet, 
6 hidroelektrik santrali inşaatını tamam-
layarak hizmete açtık. Diğer sulama, içme 
suyu ve taşkın koruma tesisleri ve bugün-
külerle birlikte hizmete açılan toplam tesis 
sayısı 451’dir. 

Bir kez daha belirtiyorum; bunlar DSİ’nin 
sadece son beş yıllık performansının 
ürünü olan hizmetlerdir. Bütün bunları 
şunun için anlatıyorum: Bilindiği gibi, bir 
ülkenin vatandaşları ile devletini birbirine 
bağlayan en önemli unsurlardan biri de 
fiziki altyapıdır. Siz insanların birbirine 
ulaşmasını sağlayacak yolları yapmadı-
ğınızda… Siz insanların evlerinde ve ara-
zilerinde ihtiyaç duydukları suyu onlara 
götürmediğinizde… Siz insanların enerji 
ihtiyacını karşılamadığınızda… Siz insan-
ların iletişimini kolaylaştıracak altyapının 
oluşturulmasını sağlamadığınızda… Siz 
insanların okulunu, hastanesini, adliyesini 
ve diğer kamu hizmeti veren birimlerini 
kurmadığınızda… Devlet olarak vatandaş-
larınızı kucaklayamamışsınız demektir. Bu 
durumda vatandaşınızın da sizi kucakla-
masını bekleyemezsiniz. 

Türk milletinin gönlünde devlet kavramı-
nın ayrı bir yeri olduğunu, hatta bunun 
kutsallık atfetme derecesine vardığını bi-
liyoruz. Ama modern çağda, devleti devlet 
yapan, vatandaşına verdiği hizmetlerdir. 
Artık insanların zihninde devlet soyut bir 
olgu olarak değil, somut unsurlarıyla teza-
hür etmektedir. Eskiden sembolik düzeyde 

varlığı yeterli olan devlet algısı, günümüz-
de fiziki altyapı başta olmak üzere, vatan-
daşına verdiği hizmetler ölçüsünde anlam 
kazanmaktadır. Bugün de burada, devletin 
vatandaşlarına karşı olan fiziki altyapı so-
rumluluğunun pek çok unsurunu birden 
hizmete açıyoruz. 

Biz diyoruz ki: İnsanı yücelt ki, devlet yü-
celsin… Hükümetimizin insanı yücelten, 
insanın huzur, refah ve mutluluğunu esas 
alan yönetim anlayışı devlet-millet kay-
naşmasını her zamankinden daha güçlü 
konuma getirmiştir. Devlet adamlığı devle-
te, millete, topluma hizmet etmekle anlam 
ve değer kazanır. Yöneticiler için en büyük 
ödül halkın rızasını ve gönlünü kazanmak-
tır. Devletin yönetiminin sorumluluğunu 
üstlenenler için bundan daha büyük bir 
mutluluk olabilir mi?

Değerli vatandaşlarım…

Türkiye sadece fiziki altyapı konusunda 
değil, zihniyet konusunda da bir büyük de-
ğişim geçirmektedir. İlk ve en büyük deği-
şim siyaset alanında yaşanmıştır. 3 Kasım 
2002’de, Türk milleti, ülkeye çok zaman ve 
enerji kaybettiren köhne siyaset anlayışını 
kökünden tasfiye etmiştir. 22 Temmuz’da 
da bu tutumunu, daha güçlü bir şekilde 
teyit etmiştir. 

Dikkat ederseniz, son beş yıldır Türkiye’de 
siyaset gündemi, eskisine göre çok değiş-
miştir. Elbette eski anlayışın aktörlerin-
den hala varlığını ispatlamaya çalışanlar 
bulunmaktadır. Ama milletimizin şaşmaz 
sağduyusu, onları da adım adım hak et-
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tikleri yere doğru itmektedir. Siyasetteki 
değişimin etkisini Türkiye’nin gündemine 
bakarak anlamak rahatlıkla mümkündür. 
Bir zamanlar yasa çıkartmakta zorlanan 
Meclis, bugün anayasa değiştirmeye ha-
zırlanıyor. Daha fazlasını söylemeye gerek 
var mı? Bir diğer değişim ekonomik para-
metrelerde yaşanmıştır. Bugün Türkiye’de; 
milli gelirinin ne zaman 10 bin dolara 
ulaşacağını, yabancı sermaye akışının yıl-
da 20 milyar doları nasıl aşacağını, hangi 
sektörlerinin dünya sıralamasında ilk 3’e, 
5’e, 10’a girdiğini, ülke olarak dünyanın en 
büyük 10 ekonomisinde yer alma hedefi-
mizi, ihracatın 110 milyar doları aşmasını 
konuşuyor, tartışıyoruz. Aynı şekilde, sos-
yal, kültürel her alanda vizyonu, söylemi, 
gündemi, hedefleri değişen bir Türkiye ile 
karşı karşıyayız. 

Biz içinde yaşadığımız için belki çok fazla 
fark edemiyoruz ama bu durum dışarıdan 
çok daha iyi tespit edilmektedir. Gittiğimiz 
her yerde bu durum bize ifade edilmek-
tedir. Nasıl ki, Cumhuriyet tarihindeki, 
Menderes dönemi gibi, Özal dönemi gibi 
önemli değişim dönemlerini bugün daha 
iyi görebiliyor ve anlayabiliyorsak, bugün 
yapılanlar da ileride daha iyi kavrana-
bilecektir. Türkiye, bu büyük değişimi, 
dünyada dengelerin yeniden kurulmaya 
başladığı kritik bir zamanda, fakat 10-15 
yılı kaybettikten sonra ancak yakalamış-
tır. Bugün bir yandan geçmişteki kaybı 
telafi etmeye, bir yandan da yeni açılımlar 
yapmaya, yeni kanallar oluşturmaya çalışı-
yoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar aldığı-
mız mesafeyi çok önemli buluyor, fakat ye-
terli görmüyoruz. Türkiye de, Türk milleti 

de çok daha iyisine, çok daha fazlasına la-
yıktır. Heyecanımızı, azmimizi, enerjimizi, 
hırsımızı kaybetmeden Türkiye’yi ileriye, 
daha ileriye, en ileriye taşıma gayretimizi 
sürdürmek kararındayız. Bu düşüncelerle, 
bir kez daha açılışını yaptığımız tesislerin 
ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.
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Değerli Konyalılar, aziz vatandaşlarım… 
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyo-
rum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından 
yapılan Lamcı köprülü kavşağının ve reha-
bilite edilerek lonca yaprağı eklenen Ada-
na yolu köprülü kavşağının, Konya’mıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Türkiye’de örnek gösterilecek nitelikte 
şehircilik anlayışına sahip nadir illerimiz-
den biri olan Konya’mız, bu alandaki yeni 
atılımlarıyla Konyalıların yüzünü gül-

dürmeye, bizi de memnun etmeye devam 
ediyor. Türk tarihinin en kadim devletle-
rinden Selçuklulara başkentlik yapmış bu 
güzel şehrimizin, günümüzde de etkisini 
ve önemini sürdürdüğünü görmek mut-
luluk vericidir. Tarihi dokusu, kültürel ve 
beşeri zenginlikleriyle bizim gönlümüz-
de de ayrı bir yeri olan Konya, herşeyin 
en güzeline, en iyisine layıktır. Nitekim, 
Başbakanlığımız döneminde Konya’ya sık 
sık geldik. Bu, Konya’ya 10. gelişimiz. Her 
gelişimizde çok sayıda fabrika, doğalgaz, 
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okul, hastane, alt geçit gibi hizmet ünitele-
rinin açılışını yaptık. Sadece Konya’mızın 
değil, Türkiye’nin manevi ikliminde çok 
önemli yeri olan Mevlana’nın ölüm yıldö-
nümü vesilesiyle düzenlenen Şeb-i Arus’a 
da, uluslararası bir hüviyet kazandırdık. 
Böylece Konya’mızı turizm alanında da 
markalaştırdık. 

Türk ekonomisinde yaşanan genel iyileş-
me ve ilerleme, özel sektörümüzün önün-
de yeni ufuklar açmış, müteşebbislerimize 
yeni atılımlar için güven vermiştir. Bu 
gelişme, Konya’mıza, sahip olduğu büyük 
sanayi ve ticaret potansiyelini daha ileriye 
taşıma imkanı sağlamıştır. Bugün karşı-
mızda, kabuğuna sığmayan, Türkiye’nin 
her tarafına mal gönderen, dünyanın dört 
bir yanına ihracat yapan bir Konya var. 
Konyalı kardeşlerimin girişim azmi, tica-
ret ve üretim dinamizmi övgüye değerdir. 
Gelişme ve büyüme, dinamik bir süreçtir. 
Türkiye’miz de, Konya’mız da sürekli daha 
ileriye gitmek, daha çok üretmek, daha çok 
ihracat yapmak, daha fazla yenilik yapmak 
zorundadır. Küreselleşme, hem ülkeler, 
hem kurumlar, hem de bireyler için daha 
çetin bir rekabeti beraberinde getirmiştir. 

Biz Türkiye’nin her alanda rekabet gücünü 
yükseltmenin mücadelesini verirken, Kon-
ya’mızda da benzer bir çabanın varlığını 
görüyor ve takdir ediyoruz. Dünyada artık 
ülkeler değil, şehirler birbiriyle rekabet 
etmeye başlamıştır. Konya da sadece ülke 
içinde değil, ülke dışında da rekabet ede-
bilir bir şehir olarak gücüne güç katmak 
zorundadır. Konya’nın potansiyeli, imkan-
ları, girişimci insanları bunu gerçekleşti-

rebilecek düzeydedir. Biz Konya’mıza ve 
Konyalı kardeşlerimize güveniyoruz. İnşal-
lah, ülkemizin de, Konya’mızın da geleceği 
aydınlıktır. 

Değerli Konyalılar…

Ulaştırma, haberleşme ve enerji altyapısı 
ile devletin asli hizmetlerinin yürütülme-
sini sağlayan diğer fiziki yapıların yeterli 
düzeyde kurulması, bir devletin vatandaş-
larına karşı en önemli sorumluluklarından 
biridir. Hükümet olarak, iktidara geldikten 
sonra Türkiye’de adeta bir fiziki altyapı 
seferberliği başlattık. Özellikle ulaştırma 
konusunda, gerçekten geçmişle mukayese 
edilemeyecek hizmetler gerçekleştirdik. 
İktidara gelirken 15 bin kilometre duble 
yol sözü vermiştik. 7 bin 767 kilometre 
duble yolu tamamladık. Çalışmalarımızı 
dönem sonunda bu hedefi yakalamaya 
dönük olarak sürüyoruz. Ankara-Konya 
arasında, beş yıl, on yıl önce ve bugün gi-
dip gelmiş olanlar, bu dediklerimi daha iyi 
anlayacaklardır. 

Duble yol, ilk defa bizim icat ettiğimiz bir 
şey değildir. Bu yöntem her zaman vardı, 
her zaman biliniyordu. Ama Türkiye, da-
racık yollara mahkum edilmişti. Zaman 
kaybı, insan kaybı, para kaybı had safha-
daydı. Sadece yollar değil, zihniyetler de 
daracıktı. Biz önce zihniyeti değiştirdik. 
Türkiye’nin önüne yepyeni bir vizyon, yep-
yeni hedefler koyduk. Vizyon genişleyince 
yolların genişlemesi de kaçınılmaz oldu. 
Sadece duble yollarla, hızlı trenlerin çalış-
tığı demiryollarıyla, ülkenin neredeyse her 
yerine inen uçaklarla ülkenin şehirlerini 
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birbirine bağlamak yetmiyor. İnsanları 
birbirine kavuşturmak için, onların şehir 
içinde de hızlı bir şekilde hareket edebil-
melerini sağlamak gerekiyor. Bu bakım-
dan, şehir içi ulaşımlarının daha hızlı ve 
güvenilir şekilde yürümesini temin etmek 
zorundayız. Açılışını yaptığımız köprülü 
kavşakla işte bunu sağlayacağız. 

Bu, Konya’nın şehir içi ulaşımını kolaylaş-
tırmak için Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından yapılan ne ilk hizmettir, ne de son 
olacaktır. Hizmet mücadelesi, bitmeyen bir 
yarış gibidir. Durduğunuz, hatta yavaşladı-
ğınız an kaybedersiniz. Onun için, benzer 
hizmetler sürekli artarak, çoğalarak, yay-
gınlaşarak devam edecektir. Konya’yı, şanlı 
geçmişine, manevi önemine, artan nüfusu-
na, genişleyen alanına ve hepsinden önem-
lisi gelecek için çok büyük ümitler veren 
potansiyeline uygun bir şekilde geliştirme-
yi sürdüreceğiz. 

Değerli Konyalılar…

Merkezi yönetimde de, yerel yönetimlerde 
de Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz deği-
şimin en büyük tanığı sizlersiniz. Çünkü 
bu değişimi günlük hayatında yaşayan 
sizlersiniz. Fakat biz, yaptıklarımızı yeterli 
bulmuyoruz. Geçmiş yılların tecrübe-
sinden hareketle, önümüzdeki dönemde 
Türkiye’ye daha büyük atılımlar yaşatmak 
azim ve kararındayız. Hükümet çalışmala-
rında, 22 Temmuz seçimlerinde bize ver-
miş olduğunuz güçle bu süreci başlattık. 
İnşallah, yaklaşık 15 ay sonra yapılacak 
seçimlerde, milletimizin bize göstereceği 

teveccühle, aynı atılımı mahalli idarelerde 
de sürdüreceğiz. 

Konya Büyükşehir Belediyemiz, çağdaş 
belediyeciliğin en güzel örneklerini sergi-
liyor, Konyalı vatandaşlarımızın yaşam ka-
litesini artırmak için elinden gelen çabayı 
gösteriyor. Her gelişimizde Konya’nın daha 
ileri bir noktaya taşındığını memnuniyetle 
görüyoruz. Bu düşüncelerle, bir kez daha 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapı-
lan köprülüğü kavşağın hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunu-
yorum.












