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Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri…

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor; 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu görüşmelerinin ülkemize, milletimize, demokrasimize ve 

ekonomimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum.

Konuşmamın hemen başında, 2013 Bütçe Tasarısı’nın hazırlanmasında 

emeği geçen Maliye Bakanlığımıza, Plan ve Bütçe Komisyonumuza, 

tüm Bakan, Milletvekili arkadaşlarımıza, bürokrat ve teknokratlarımıza, 

şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Tasarı’nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul aşamasında, yapıcı, 

yol gösterici, katkı sağlayıcı şekilde; özellikle de karşılıklı saygı ve nezaket 

dairesinde müzakere edilmesini gönülden diliyorum.

Sayın Başkan,

Değerli Milletvekilleri… 

Bugün görüşmelerine başladığımız 2013 Yılı Bütçesi, AK Parti 

Hükümetleri tarafından hazırlanmış 11’inci Bütçe olma özelliğini taşıyor.

Şu ana kadar 10 bütçe hazırladık ve tamamını başarıyla uyguladık.

Bugün, 2013 yılı bütçesini görüşürken, AK Parti Hükümetlerinin 

11’inci bütçesini müzakere ederken, aslında, geride bıraktığımız 10 

yılın muhasebesini yapacak; aynı zamanda önümüzdeki 10 yılın da 

planlamasını gerçekleştireceğiz.

Sizlere dağıttığımız konuşma kitapçığında geride bıraktığımız 10 yıla 

ilişkin oldukça detaylı, ama yine de özet niteliğinde bir icraat dökümü 

bulunuyor.

Ben burada ayrıntılara girmeden, hem geride kalan 10 yıla, hem de 

önümüzdeki 10 yıla ilişkin değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak 

arzusundayım… 

Bir kere en başta şunu ifade etmek durumundayım…

Geride bıraktığımız 10 yıl, her alanda olduğu gibi, ekonomi alanında da, 

89 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en parlak dönemlerinden biri oldu.

AK Parti’nin 10 yıllık başarılı icraat dönemini, Cumhuriyet tarihimizin 

tamamıyla kıyasladığımızda, birileri bundan maalesef rahatsız oluyor.

Şunu herkes bilsin ki, biz, asla ve asla bir hesaplaşma içinde değiliz.

Tam tersine biz, 29 Ekim 1923’te kurulmuş Cumhuriyetimiz için 

neler yaptığımızı, Cumhuriyetimize neler kazandırdığımızı, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni hangi seviyeden alıp, hangi seviyelere taşıdığımızı ve 

taşıyacağımızı konuşuyoruz.

Elbette, Gazi Mustafa Kemal’den bugüne kadar, Cumhuriyet için, ülke 

için, millet için, taş üstüne taş koymuş, çalışmış, üretmiş herkese şükran 

borçluyuz, minnet borçluyuz.

Ancak şunu da görmek durumundayız…

Ne yazık ki, Gazi Mustafa Kemal’in vefatının ardından, bazı istisnai 

dönemler haricinde, Türkiye’nin potansiyeli yeterince kullanılmamıştır.

Türkiye’nin, enerjisi, heyecanı, zengin kaynakları, dinamik ve genç 

nüfusu, gereksiz tartışmalarla, gereksiz müdahalelerle adeta heba 

edilmiştir.

Biz, 10 yıllık AK Parti Hükümet dönemlerini, Cumhuriyet tarihimiz içinde 

bir kıyaslamaya tabi tutarken; bir yandan neleri başardığımızı anlatıyor, 

bir yandan da bu başarıların geçmişte neden elde edilemediğinin 

sorgulanmasını istiyoruz.

Şair Orhan Veli’nin deyimiyle, “Bu ülke için kimlerin sadece nutuk 

attığını, kimlerin de taş üstüne taş koyduğunu, hizmet ürettiğini” 

milletimiz görsün istiyoruz.

Bizim her zaman ifade ettiğimiz bir gerçek var…

Son 10 yılda elde ettiğimiz başarılar, AK Parti Hükümetlerinin 

başarısından ziyade, bizatihi bu aziz milletin başarısıdır.

Yani son 10 yılda elde edilen başarı, Türkiye’nin başarısıdır, milletin 

başarısıdır, Cumhuriyetin başarısıdır.

Biz eğer, hemen her alanda,  Cumhuriyet döneminin rekorlarını 

elde ettiğimizi söylüyorsak, bunu, milletimiz adına, ülkemiz adına, 

Cumhuriyetimiz adına bir kazanım olarak görüyor, bunun heyecanıyla 

söylüyoruz.

Özetle, Cumhuriyet döneminin rekor seviyelerine ulaşan, yine 

Cumhuriyet’tir, Cumhuriyetin ta kendisidir.
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Cumhuriyet döneminin rekorlarını elde etmiş olmamızdan hiç 

kimse rahatsız olmasın, tam tersine Cumhuriyetin fertleri olarak, 

Cumhuriyetimizin ulaştığı seviyeyi görerek bundan herkes mutluluk 

duysun istiyoruz.

Bakın, tekrar ediyorum: Biz, AK Parti dönemine kadar, 79 yılda yapılanları 

elbette takdir ediyoruz.

Ama biz, şunun da artık cesaretle, herkes tarafından sorgulanmasını 

istiyoruz.

79 yıllık süreçte, Türkiye’nin erişmiş olması gereken seviye, 2002’deki o 

seviye midir?

Türkiye çok daha fazlasını hak etmemiş miydi?

1945’te, taş üstünde taş kalmayan Almanya ve Japonya dünyanın en 

büyük ekonomileri haline geldiler.

1960’larda Almanya kalkınmak için bizim işgücümüze ihtiyaç duyuyordu.

1970’lerde uzaya gidiliyordu.

1980’lerde küreselleşme dünyayı etkisi altına alıyordu.

1990’larda kapalı rejimler yıkılıyordu.

Ama bütün bu süreçte, Türkiye kendi iç meseleleriyle uğraşıyor, 

demokrasiye yönelik müdahalelerle sürekli kan kaybediyordu.

Daha 1930’larda, Boğaz’a Köprü için proje hazırlayanları, uçak sanayii 

için, savunma sanayi için büyük girişimlerde bulunanları, Gazi Mustafa 

Kemal’in talimatlarına rağmen, dönemin hükümetleri, bakanları dışladı, 

öteledi.

Yatırım ortamı iyileştirilmedi, eğitimin alt yapısı güçlendirilmedi, Türkiye 

için büyük, geniş, iddialı bir vizyon gözetilmedi.

On yıllar boyunca Türkiye yapay tartışmalarla, sanal korkularla, kendi 

milletini iç düşman ilan eden, “Cumhuriyet Tehlikede”, “Laiklik Elden 

Gidiyor”, “İrtica Geliyor” diyerek paranoya üreten bir zihniyetle enerjisini 

heba etti.

Siyaset kurumuna yönelik güvensizlik koalisyon hükümetleri olarak 

tezahür etti. On yıllar boyunca koalisyon dönemlerinde Türkiye ağır 

bedeller ödedi.

Bütün bunlara ek olarak, Türkiye, demokrasiye geçişin ardından ortalama 

10 yılda bir müdahaleye maruz kaldı. Ülkemiz yine çok ağır bedeller, çok 

ağır maliyetler ödedi.

Bugün, bizim ekonomide elde ettiğimiz başarıları, Cumhuriyet’le bir 

hesaplaşma gibi lanse edenler, önce çıksınlar, müdahalelerdeki rollerini, 

darbeler karşısındaki destekleyici tavırlarını sorgulasınlar.

Bakın; 27 Nisan bildirisi, AK Parti Hükümeti’nin dik duruşu sayesinde 

sadece beyhude bir girişim olarak kalmış, akamete uğratılmıştır. 

Buna rağmen, bu e-bildirinin Türkiye’ye sadece faiz yoluyla maliyeti, yıllık 

2 milyar dolar olmuştur.

28 Şubat’ın bu ülkeye maliyetinin ne olduğunu varın siz kıyaslayın...

12 Eylül’ün, 12 Mart’ın, 27 Mayıs’ın bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, 

vatandaşlarına nasıl bir ekonomik külfet yüklediğini varın siz hesap edin.

Türkiye eğer bu kesintileri yaşamasaydı, Türkiye içerdeki yapay 

meselelerle enerjisini harcamasaydı, belki de bundan 10 yıl önce 

dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline gelecekti.

Geç de olsa bunu biz başaracağız.

10 yıl önce başlattığımız süreci kararlılıkla devam ettirecek, inşallah 

Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri konumuna 

yükselteceğiz.

Türkiye’de, demokratikleşme ile ekonomi arasındaki doğru orantı, 

yaşadığımız tecrübelerin ışığında, şüpheye mahal bırakmayacak derecede 

netleşmiştir.

Demokratikleşme adımlarının atıldığı, reformların yapıldığı, özgürlüklerin 

genişlediği süreçlerde Türkiye ekonomisi her zaman büyümüş, ileri 

gitmiştir.

Demokrasinin kesintiye uğradığı, özgürlüklerin daraltıldığı, devlet ile 

vatandaş arasında güven bunalımının oluştuğu her dönemde de ekonomi 

daralmış, telafi si on yıl alacak maliyetler ortaya çıkmış, bu maliyetler de 

vatandaşın, dar gelirlinin, yoksulun omuzlarına bindirilmiştir.
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TE-
RÖR

Türkiye’nin terörle mücadelesinde de bu tablo net olarak ortaya 
çıkıyor. Terör örgütü bölgede, bir yandan demokratikleşme 
adımlarını etkisizleştirmeye çalışırken, aynı zamanda ekonomik 
yatırımları da engellemek için her yola başvuruyor.

Ekonominin demokrasiyi; demokrasinin de ekonomiyi 
güçlendireceğini bilen terör örgütü, bölge halkının yoksul kalması, 
yoksun kalması için, kalkınma yönünde atılan her türlü adımın 
karşısında duruyor. Bölgede baraj yapılmasını engellemeye 
çalışıyorlar.
Bölgede havaalanı inşaatlarına saldırı düzenliyorlar. Yol, enerji, 
konut projelerini sabote etmek için uğraşıyorlar. Hatta daha da 
ileriye gidiyor; hem demokrasinin, hem ekonominin can damarı 
olan eğitimi kesintiye uğratmak, bölge halkını cahil bırakmak için 
okulları yakıyor, yıkıyor; öğretmenlere saldırıyorlar. Terör örgütü de 
çok iyi biliyor ki, eğer o çocuklar okurlarsa, okula giderlerse, dağa 

TÜRKİYE’NİN TERÖRLE 
MÜCADELESİNDE DE 
BU TABLO NET OLARAK 
ORTAYA ÇIKIYOR.
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çıkmayacaklar.
O çocuklar okula giderlerse, o çocukların eline taş verip 
attıramayacaklar. Eğer o çocuklar okurlarsa, terör örgütü de biliyor 
ki, o çocukları dağlarda ölmeye ve öldürmeye gönderemeyecekler.
Bunu bildikleri için de, hem demokratikleşmenin, hem ekonomik 
kalkınmanın önünde set olmaya çalışıyorlar.

Demokrasiden de, ekonomik kalkınmadan da, terörle 
mücadeleden de vazgeçmeden, asla geri adım atmadan bu kutlu 
yolda yürümeye, kardeşlik içinde Türkiye’yi büyütmeye devam 
edeceğiz.
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ILERI
DE-
MOK-
RA-
SI

Bakın değerli milletvekilleri…

Bundan 10 yıl önce, Türkiye, sanayide düşük yoğunluklu 
teknolojiye, demokraside de oldukça düşük standartlara sahipti. 
Bugün artık Türkiye, sanayide ileri teknolojiye sahip olduğu gibi, 
buna paralel olarak, demokraside de ileri standartlara sahip.

Şu anda bizim artık 2023 hedefl erimize 10 yıl var. Bu 10 yıl içinde, 
2023 hedefl erine ulaşmak için, bizim iki alanda seviyeyi daha 
da yukarıya çekmemiz gerekiyor. Birincisi, yüksek yoğunluklu 
teknolojiye; ikincisi de demokraside çok daha yüksek standartlara 
ulaşmamız gerekiyor. Eğer, bunlardan herhangi birinde aksama 
olursa, hedefl erin tutması zorlaşır, hatta imkansızlaşır.

2023’te bizim 500 milyar dolar ihracat hedefi miz var.
2023’te, 2 trilyon dolar milli gelirle, 25 bin dolar kişi başı milli 

2023’TE BİZİM 500 
MİLYAR DOLAR İHRACAT 
HEDEFİMİZ VAR.
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gelirle, dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olma hedefi miz var.
Bunu, işte iki unsurla, ileri teknoloji ve ileri demokrasiyle 
başaracağız.

Yüksek yoğunluklu teknolojiyi şu anda, yeni teşvik uygulamasıyla 
en güçlü şekilde destekliyoruz ve inşallah bu alanda Türkiye’de 
artık yeni bir dönem başlıyor.

Buna paralel olarak da, demokrasiyi daha da güçlendirmeye, 
demokrasinin standartlarını daha üst seviyelere çıkarmaya devam 
edecek, bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Eğitimi daha da yaygınlaştırarak, eğitimin kalitesini daha da 
yükselterek, özgür, girişimci, cesur ve özgüveni yüksek gençler 
yetiştirerek, Türkiye’nin geleceğini daha da aydınlatacağız. Biz, 10 
yıl boyunca bu ülkenin çocuklarına en başta özgüven aşıladık.

Bu ülkenin çocuklarının, hiçbir sorunun kalıcı, hiçbir 
sorunun çözümsüz olmadığını görmelerini sağladık. Bizim 
çocuklarımız, kendi öz değerlerinden, kendi tarihlerinden ve 
kendi medeniyetlerinden aldıkları ilhamla, evrensel değerleri 
özümseyerek, inşallah bu coğrafyada tarihi çok farklı şekilde 
yazacaklar.

Bu ülke geçmişte nasıl tarihe, bilime ve sanata yön veren insanlar 
çıkardıysa, inşallah bugün ve yarın da, bu topraklardan, bu genç 
nesillerden, geleceğe yön verecek isimler yetişecek.
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DIS
PO-
LI-
TI-
KA

Değerli milletvekilleri…
Ekonomi ile demokrasi arasındaki paralellik kadar, ekonomi ile aktif dış 

politika arasında da paralellik bulunuyor.

Türkiye son 10 yılda, aktif, barışçı dış politikaları sayesinde, 
bölgenin ve dünyanın saygın, etkili, sözü dinlenen ve sözünün 
ağırlığı olan bir ülkesi konumuna yükseldi.

Dış politikamızda, uluslararası ilişkilerde her zaman küresel vicdanı öne 

çıkardık; adaleti yücelttik, kardeşliğe, dostluğa, dayanışmaya vurgu 

yaptık.

Sorun çıkaran değil, sorunların üzerine giden, ateşi söndürmek, acıları 

dindirmek, akan kanları durdurmak için mücadele eden bir ülke olduk.

Biz her ülkeyle, ama her ülkeyle iyi ilişkiler tesis etmeye, varsa aradaki 

sorunları samimi şekilde çözmeye gayret ettik.

TÜRKİYE SON 10 YILDA, 

AKTİF, BARIŞÇI DIŞ 

POLİTİKALARI SAYESİNDE, 

BÖLGENİN VE DÜNYANIN 

SAYGIN, ETKİLİ, SÖZÜ 

DİNLENEN VE SÖZÜNÜN 

AĞIRLIĞI OLAN BİR ÜLKESİ 

KONUMUNA YÜKSELDİ.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Azerbaycan’ın, Türki Cumhuriyetlerin, 

bölgemizdeki, dünyadaki tüm dost ve kardeş halkların hukukunu en 

güçlü şekilde savunduk ve savunmaya devam ediyoruz.

Arap halklarının özgürlük, hak, adalet, insanca yaşam taleplerini en güçlü 

şekilde destekledik.

Medeniyetler İttifakı projemizle küresel barış mücadelesi vermeye devam 

ediyoruz.

Bütün olumsuzluklara, bütün engelleme çabalarına rağmen, Avrupa 

Birliği umudumuzu muhafaza ediyor, gerekli reformları yapıyoruz.

Uluslararası kuruluşlarda aktif görevler üstleniyoruz.

Sadece 2012 yılında 11 ülkeyle Türkiye arasındaki vizeleri kaldırdık.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz gidebildiği ülke sayısı 64’e, 

sınırda vize alabildiği ülke sayısı 11’e yükseldi.

Küresel fi nans krizinde, gelişmiş ülkeler dış temsilciliklerini kapatırken, 

biz burada da farklı bir performans sergiledik, dış temsilcilik sayılarımızı 

artırdık.

2002 yılında Türkiye’nin dünya genelinde 93 büyükelçiliği vardı. 

Biz 10 yılda 27 yeni Büyükelçilik açtık ve toplam sayıyı 120’ye çıkardık.

Afrika Kıtası’nda sadece 12 Büyükelçiliğimiz vardı; yıl sonunda bu sayı 

34’e ulaşıyor.

2002’de 163 olan dış temsilcilik sayımız şu anda 204’e ulaştı. 

Bunu en kısa zamanda 231’e çıkaracak ve dünyanın en yaygın 

örgütlenmiş 5 ülkesinden biri olacağız.

Sadece 2012 yılında 23 yeni merkezde Ticaret Müşavirlikleri tesis ettik.

Ticaret Müşavirlerimizin görev yaptığı Merkez sayısı 2002’de 62 adet 

iken, şu anda 160’a ulaştı. 

2002’de 84 müşavir görev yaparken, şu anda 233 müşavir bu 

merkezlerde görev yapıyor. 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı, 10 

yılın sonunda 150 milyar dolara yükselttik. Sadece belli ülkelere değil, 

dünyanın en ücra, en uzak ülkelerine kadar ulaştık.

Müteahhitlik hizmetlerinde Çin’den sonra dünyada en fazla iş yüklenen 

ülke olduk.

Turizm gelirlerimiz aynı dönemde 3 kat arttı. Turist sayısında dünyada 

6’ıncı, turizm gelirinde dünyada 9’uncu ülke konumuna yükseldik.

Bölgenin istikrarını, bölgenin barış ve huzurunu, Türkiye’nin refahıyla, 

büyümesiyle bağlantılı gördük ve her zaman barışın, her zaman 

diyaloğun, her zaman uzlaşmanın tarafında durduk.

Türkiye olarak, güçlünün yanında değil, haklının yanında; zalimin yanında 

değil, mazlumun, mağdurun yanında yer aldık.

Biz, Filistinlilere yaptığı zulme, Gazze’de uyguladığı insanlık dışı 

saldırılara, uluslararası sularda yardım gemisine yönelik korsan 

saldırıya rağmen, birileri gibi İsrail’in yanında durmadık, İsrail’e selam 

gönderenlerden olmadık.

Kendi halkına karşı insafsızca, zalimce, gaddarca soykırım uygulayan 

Suriye rejiminin yanında saf tutmadık.

Hiçbir ülkenin iç işlerine karışmadık, hiçbir ülkenin topraklarına göz 

dikmedik. 

Ama, kendi halkına, bölge halklarına insanlık dışı saldırılarda bulunanlar 

karşısında, tarihimizden ve medeniyetimizden aldığımız güçle, 

diklenmeden dik durduk, dik duruyoruz.
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TİKA İLE DÜNYANIN HER 

KÖŞESİNE YARDIM ELİMİZİ 

UZATIYOR, ATA YADİGARI 

ESERLERİ GÜN YÜZÜNE 

ÇIKARIYORUZ.

TI KA
Değerli milletvekilleri…

Aktif ve barışçı dış politikamızın bir başka neticesi de, dünya üzerinde, 

ihtiyaç sahibi her ülkeye, dost ve kardeşlerimize elimizi uzatmamız oldu.

Bir yandan dünya geneline yayılmış akrabalarımıza, kardeşlerimize, 

dostlarımıza ulaşırken, aynı zamanda ata yadigarlarımıza da çok güçlü 

şekilde sahip çıktık.

TİKA ile dünyanın her köşesine yardım elimizi uzatıyor, ata yadigarı 

eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığımızla Türkiye’nin sıcaklığını ve gücünü hissettiriyoruz.

Yunus Emre Enstitülerini kurarak dünyaya Türkçe öğretiyoruz.

TRT AVAZ’la, TRT TÜRK’le, TRT ARAPÇA’yla, TRT ŞEŞ’le, Türkiye’nin 

mesajlarını dünyaya duyuruyoruz.
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Bakın… 1992 ile 2002 yılları arasındaki 10 yılda, faaliyet gösterdiği 

ülkelerde TİKA’nın toplam proje sayısı 2 bin 241 idi. 2002 yılından 2011 

yılına kadar TİKA aracılığıyla biz, 10 bin 86 proje sayısına ulaştık.

Yani TİKA’nın proje sayısını, önceki 10 yıla göre 4,5 kat artırdık.

Ülkemizin resmi kalkınma yardımları, 2011 yılında rekor bir seviyeye 

ulaştı, 1 milyar doları aştı ve 1 milyar 273 milyon dolar oldu.

2002 yılında 86 milyon dolar olan yurt dışı kalkınma yardımlarımız, 27 

kat artarak, 2011 yılında 2 milyar 363 milyon dolara ulaştı. 

Kazakistan’da Kazak-Türk Lisesi’ni,  Karadağ’da Şükriye Mecedoviç 

İlkokulu’nu, Afganistan’da Kabil’deki Mahmud Tarzi Lisesi’ni,  

Makedonya’da Üsküp-Tefeyyüz İlköğretim Okulu’nu, Kosova’daki Prizren 

Üniversitesi’ni ve bunun gibi birçok ülkedeki üniversiteyi, liseyi, ilkokulu 

biz inşa ettik. Sadece 2007’den günümüze kadar geçen sürede inşa 

edilen okul sayısı 214’e ulaştı.

Orta Asya’nın İlk Kemik İliği Nakil Merkezi’ni Kırgızistan’da açtık. 

Filistin’in kuzeyinde Tubas Türk Hastanesi’nin yapım işini sürdürüyoruz. 

Hastane tamamladığında Tubas şehrinin ilk hastanesi olacak. 

Son 4 yıl içinde Pakistan, Somali, Moldova, Filistin Batı Şeria’ya 58 

ambulans hibe ettik.

Lübnan’daki 100 yataklı Sayda Türk Hastanesi’nin inşaatını 2 yıl önce 

tamamladık.

Sadece Nijerya’da 19 bin 410 kişiye sağlık taraması yaptık.

Yıllar içinde yıpranan Kudüs Harem-i Şerif’te bulunan Kubbet-üs Sahra 

Hilalinin üç parçadan oluşan altın renkli bakır hilalini 5’inci defa biz 

yeniledik. 

Bosna’da Tarihi Konjic Köprüsü’nü yeniden inşa ettik.

Drina Köprüsü’nün korunması için çalışmalar yürütüyoruz.

Türkmenistan’da Sultan Sancar Türbesi’nin restorasyonunu, 

Kazakistan’da Ahmet Yesevi Türbesinin restorasyonunu biz yapıyoruz.

Moğolistan’daki 1.300 yıllık Türk Anıtları’nın gelecek nesillere aktarılması 

için Bilge Kağan ve Kül Tigin Anıtları’nın kopyalarını çıkardık ve Göktürk 

Anıtları’nın bulunduğu bölgede bir müze inşa ederek bu anıtları sergiye 

açtık.

Giray Han tarafından 1500 yılında Bahçesaray’da yaptırılan ve Doğu 

Avrupa’nın en eski eğitim kurumlarından biri olan Zincirli Medrese ile 

Giray Han Türbesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık ve açılışa 

hazır hale getirdik.

Kırım Tatar kardeşlerimize, uygulamaya başladığımız Toplu Konut 

Projeleri ve inşa ettiğimiz okullarla, Türkiye’nin sıcaklığını, yakınlığını 

hissettirdik.  

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da tek cami olarak hizmet veren Kadı 

Seyfullah Efendi Camii’ni biz restore edeceğiz.

Makedonya’da Kocacık Köyü’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal’in babası 

Ali Rıza Efendi’nin yaşadığı ev tarafımızdan aslına uygun olarak yeniden 

inşa edildi.

Bunlar, dünya üzerinde uyguladığımız projelerden sadece bir kısmı. 

Elinizdeki kitapçıkta çok daha ayrıntılı bilgi yer alıyor.

Dünya geneline yayılmış ata yadigarı eserlere sahip çıkarken; kardeş ve 

akraba topluluklara el uzatırken, Türkiye içinde de Vakıf eserlerine güçlü 

şekilde sahip çıkıyor, onları yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz.

1996-2002 yılları arasında sadece 46 vakıf eseri onarılmışken, biz, 10 yıl 

içinde 3 bin 750 tarihi eserin onarımını gerçekleştirdik.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız eliyle de 90 eseri restore ettik. 15 eserin 

restorasyonu sürüyor.

Tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya, gün yüzüne çıkarmaya yönelik 

çok büyük, özel projeler sürdürüyoruz; aynı zamanda yurtdışına çıkarılmış 

hazinelerimizi de tek tek Türkiye’ye kazandırıyoruz.
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SAVUNMA SİSTEMLERİ 

İHTİYAÇLARININ 

YURTİÇİNDEN KARŞILANMA 

ORANINI 2 KAT ARTIŞLA 

YÜZDE 54’E ÇIKARDIK.

SA-
VUN-
MA 
SA-
NA-
YI

Türkiye’de son 10 yıldaki değişimi en iyi ifade eden sektörlerden biri de 

savunma sanayii sektörümüz.

Savunma sistemleri ihtiyaçlarının yurtiçinden karşılanma oranını 2 kat 

artışla yüzde 54’e çıkardık.

ASELSAN ve TUSAŞ’ın geçmişte esamesi dahi okunmuyordu; şu anda, 

bu iki şirketimiz, savunma sanayiindeki yatırımlarıyla, dünyanın en büyük 

100 fi rması arasında yer alıyorlar.

Milli sermayemizin ürettiği Mini İnsansız Hava Aracı sistemlerinin seri 

üretimleri süratle devam ediyor. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

hizmetine 164 adet insansız uçak ve 4 adet insansız helikopter sunuldu.

Altay Milli Tankımızın ön tasarımı tamamlandı. İlk defa ülkemizde 

modern bir tankın üretimini gerçekleştiriyoruz.

Anka İnsansız Hava Aracımızın tasarım ve prototip imalatını tamamladık.

Uzun Menzilli Roketler artık ülkemizde üretiliyor.  

İleri teknolojiyle donatılan, 50 kilometre ve daha uzun menzilli obüs ve 
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roket sistemlerinin seri üretimlerine başladık. 

Türkiye’nin ilk milli savaş gemisi olan ve tamamen ülkemizde tasarlanarak 

inşa edilen Milgem Savaş Gemisini 2008 yılında denize indirdik. 

Atak Helikopteri de Türkiye’de üretiliyor. Helikopterlerin uçuş testlerine 

2011 yılı içerisinde başlandı. 

2013 yılı içinde bu helikopterlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatına 

başlamayı planlıyoruz.

Göktürk-2 Uydumuzun üretimini tamamladık. 

Bu uydumuzu, 19 Aralık’ta, Saat 18.52’de uzaya gönderiyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde, yurtdışında yaptırılmış olan uçak 

modernizasyonları da artık ülkemizde yapılabilir hale geldi.

Tank modernizasyonlarını artık milli fi rmalarımız yapıyor.

Şimdiden Ortadoğu’da, Asya’da, Uzakdoğu’da ve hatta Latin Amerika’da 

birçok ülkeye savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Evet… Biz, “Nutuk Milliyetçiliği” değil; millete ve ülkeye hizmet üreten 

“Fiili Milliyetçilik” yapıyoruz.

Değerli milletvekilleri…

10 yıldır başarıyla uyguladığımız ekonomi politikaları, 10 yıl içinde çok 

farklı şekillerde test edildi.

Ekonomimiz, yurtiçinde oluşturulmaya çalışılan siyasi krizlerde çok 

sağlam bir duruş sergiledi.

Demokrasiye yönelik müdahale girişimlerinin olduğu dönemlerde dahi 

Türkiye ekonomisi hiçbir sarsıntıya maruz kalmadı.

Aynı şekilde ekonomimiz, 10 yıl içinde gerçekleşen 2 Mahalli Seçim, 3 

Genel Seçim, 2 Halkoylamasında yine dirençli bir yapı sergiledi.

Oluşan güven, istikrar ve disiplin sayesinde, geçmişte her seçim 

döneminde dalgalanan ve dengeleri bozulan ekonomi, geride 

bıraktığımız 7 seçimde en küçük bir sapma göstermedi.

Yine ekonomimiz, küresel dalgalanmalar karşısında, küresel krizler 

karşısında da, dünyaya örnek olacak bir sağlamlık sergiledi.

Bütün bunların ötesinde, ekonomimiz, geride bıraktığımız 10 yıl içinde, 7 

farklı seçimde milletimizin huzuruna çıktı ve milletimizden tam not aldı.

Elbette ki biz, insanı “ekonomik nesne” olarak görmüyoruz, böyle 

göremeyiz.

Bizim için insan, ekonomiden ibaret değildir.

Bizim için insan, sadece bir tüketici, sadece bir üretici, pazarın ve 

piyasanın öylesine bir aktörü olmaktan ibaret değildir.

İnsanı Eşref-i Mahlukat olarak görüyor, maddi ihtiyaçlarından çok daha 

ötede, insanı ruhuyla, kimliğiyle, değerleriyle, insanı diğer canlılardan 

ayıran ulvi özellikleriyle değerlendiriyoruz.

Demokratikleşme alanında attığımız adımlara paralel olarak, sosyal 

politikalarımıza paralel olarak, ekonomi politikalarımız da 10 yıl boyunca 

milletin takdirine sunuldu ve milletten büyük teveccüh gördü.

Eğer, ekonomide kaydettiğimiz başarılar, rekorlar sokağa yansımasaydı, 

çarşıya, pazara yansımasaydı, günlük hayatlara etki etmeseydi, partimiz, 

her seçimde ve her coğrafi  bölgede birinci parti olarak teveccüh 

görmezdi.



2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI 27

HANELERDEKİ BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ BULUNMA 

ÖLÇÜMLERİ 2004 YILINDAN 

İTİBAREN YAPILMAYA 

BAŞLANDI. 

REFAH 
GÖS-
TER-
GE-
LE-
RI

Burada, refah seviyesine ilişkin sadece birkaç göstergeyi sizlerle ve aziz 

milletimle paylaşmak istiyorum…

Bakınız… Hanelerdeki Bilişim Teknolojileri Bulunma ölçümleri 2004 

yılından itibaren yapılmaya başlandı. 2004 yılında, Türkiye’de her 100 

evden 11’inde bilgisayar vardı; şu anda her 100 evden 59’unda bilgisayar 

var. 2004 yılında, her 100 evden 54’ünde cep telefonu vardı, şu anda her 

100 evden 93’ünde cep telefonu var.

Cep telefonu abone sayısı 2002 yılında 23 milyon kişiydi, şu anda 65 

milyonu aştı. Bir cep telefonu abonesi, 2009 yılında ayda ortalama 

184 dakika konuşuyordu; şu anda ortalama konuşma süresi ayda 300 

dakika. İnternet abone sayısı 2002 yılında 1 milyon 310 bin kişiydi; 2011 

sonunda 14 milyon aboneye ulaştı; Yani internet abonesi sayısı 11 kat 

arttı. 2002’de Türkiye’de kayıtlı 4 milyon 600 bin otomobil vardı, şu anda 

8,5 milyon kayıtlı otomobil var.
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AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ 

DAHİL EN DÜŞÜK MEMUR 

MAAŞI 2002 ARALIK 

AYINDA 392 LİRA İKEN 

2012 ARALIK AYINDA 1.758 

LİRAYA ÇIKTI, ARTIŞ YÜZDE 

348 OLDU.

ÜC-
RET-
LER

Geliyorum ücretlere…

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 

392 lira iken 2012 Aralık ayında 1.758 liraya çıktı, artış yüzde 348 oldu.

Aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı 2002 Aralık ayında 

578 lira iken 2012 Aralık ayında 2 bin 42 liraya çıktı, artış yüzde 253 

oldu. Net asgari ücret 2002 Aralık ayında 184 lira iken 2012 Aralık 

ayında 740 liraya çıktı, artış yüzde 301 oldu. En düşük memur emekli 

aylığı 2002 Aralık ayında 377 lira iken 2012 Aralık ayında 1.084 liraya 

çıktı, artış yüzde 188 oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2002 Aralık 

ayında 257 lira iken 2012 Aralık ayında 886 liraya çıktı, artış yüzde 245 

oldu. En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2002 Aralık ayında 149 lira 

iken 2012 Aralık ayında 718 liraya çıktı, artış yüzde 383 oldu. En düşük 

BAĞ-KUR çiftçi emekli aylığı 2002 Aralık ayında 66 lira iken 2012 Aralık 

ayında 536 liraya çıktı, artış yüzde 714 oldu. 65 yaş aylığı 2002 Aralık 

ayında 24 lira iken 2012 Aralık ayında 122 liraya çıktı, artış yüzde 397 
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oldu. Muhtar aylığı 2002 Aralık ayında 97 lira iken 2012 Aralık ayında 

427 liraya çıktı, artış yüzde 338 oldu.

Emekli maaşları arasındaki farkı gidermek için 2012 yılında çıkardığımız 

İntibak Yasası, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle artık yürürlüğe giriyor.

Ücretlerin hiç biri enfl asyon karşısında erimedi, hatta geçmiş on yılın 

enfl asyon kayıplarını telafi  ettik.
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ENFLASYONLA 

MÜCADELEDE 

SAĞLADIĞIMIZ BAŞARININ 

BİR ESERİ OLARAK, 

ÜCRETLERİN ALIM GÜÇLERİ 

CİDDİ ORANLARDA ARTTI.

ALIM 
GÜ-
CÜ

Enfl asyonla mücadelede sağladığımız başarının bir eseri olarak, ücretlerin 

alım güçleri ciddi oranlarda arttı.

Burada, ücretlerin alım gücünün nasıl arttığını Asgari Ücret üzerinden 

birkaç örnekle paylaşmak istiyorum…

2002 yılında Asgari Ücretin tamamıyla, 143 litre süt alınabiliyordu, bugün 

316 litre süt alınabiliyor. 2002 yılında Asgari Ücretle 82 kilo kuru fasulye 

alınıyordu; şu anda 142 kilo alınabiliyor. 2002 yılında Asgari Ücretle 

181 kilo ekmek alınabiliyordu; şu anda 289 kilo.  2002 yılında Asgari 

Ücret 1.146 kilovat saat elektriğe tekabül ediyordu; şu anda 2 bin 72 

kilovat saat elektriğe karşılık geliyor. Asgari Ücret 2002’de 492 metreküp 

doğalgaz alabilirken, bugün 701 metreküp alıyor.  Aynı şekilde Asgari 

Ücret 8,7 adet tüp alabilirken, bugün 11 adet tüp alabiliyor.
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YOKSULLUĞUN ÖLÇÜMÜ 

KONUSUNDA TÜM 

DÜNYADA KULLANILAN 

METODU BİZ DE 

KULLANIYORUZ. DÜNYAYA 

REFERANS OLABİLECEK 

YÖNTEMLE YOKSULLUĞU 

HESAPLIYORUZ.

YOK-
SUL-
LUK

Geliyorum; sıkça istismar edilen, çarpıtılan, olduğundan farklı şekilde 

gösterilen YOKSULLUK konusuna…

Yoksulluğun ölçümü konusunda tüm dünyada kullanılan metodu biz 

de kullanıyoruz. Dünyaya referans olabilecek yöntemle yoksulluğu 

hesaplıyoruz.

2002 yılında, kişi başı günlük 1 doların altında harcama yapanlar, 

toplam nüfusun binde 2’sini oluşturuyordu. 2006 yılından itibaren 

Türkiye’de günlük harcaması 1 doların altında nüfus kalmadı. Günlük 

harcaması 2,15 doların altında nüfus 2002’de yüzde 3,04 oranındaydı, 

geçen hafta açıklanan yeni verilerle bunun da artık yüzde 0,14’e kadar 

düştüğünü görüyoruz. 2002 yılında, 66 milyon olan nüfusumuz içinde, 

günlük harcaması 2,15 doların altında olan 2 milyon 82 kişi vardı; 2011 

sonunda, 73,4 milyon nüfus içinde bu sayı sadece 105 bin kişi.
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Günlük harcaması 4,3 doların altındaki nüfus 2002’de yüzde 30 

seviyesindeydi, bu da 2011 sonunda yüzde 2,79’a kadar geriledi.

2002 yılında, 66 milyon nüfus içinde günlük harcaması 4,3 doların 

altında olan 20 milyon 721 bin kişi vardı; 2011 sonunda, 73,4 milyon 

nüfus içinde bu sayı 2 milyon 111 bin kişiye düştü.
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2002 YILINDAN BU YANA 

UYGULANAN DİSİPLİNLİ 

VE TUTARLI EKONOMİ 

POLİTİKALARIMIZ 

SAYESİNDE BORÇLANMA 

MALİYETLERİMİZ TARİHİN 

EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE 

GERİLEDİ. 

BORC-
LAR

Değerli Milletvekilleri… Hemen her yıl, bütçe görüşmelerinde Türkiye’nin 

borcu bu kürsüden dile getiriliyor.

Borç konusu, muhalefet tarafından, maalesef, doğru olmayan, doğru 

yansıtılmayan rakamlar marifetiyle bir istismar aracı olarak kullanılıyor.

Burada, Türkiye’nin borçları konusunda, en net, en güncel, uluslararası 

kabul gören en doğru rakamları sizlere ve aziz milletimize aktarmak 

istiyorum.

Bir kere en başta şunu söylemek durumundayım…

2002 yılından bu yana uygulanan disiplinli ve tutarlı ekonomi 

politikalarımız sayesinde borçlanma maliyetlerimiz tarihin en düşük 

seviyelerine geriledi. 

TL cinsinden iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama faizi 2002 yılında 

yüzde 62,7 iken, yapılan en son ihalede yüzde 5,9 ile tarihin en düşük 

seviyesine inmiştir.
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Reel iç borçlanma faizi 2002 yılında yüzde 30,3 olarak gerçekleşirken, 

bugün itibariyle sıfır civarına gerilemiştir.  Borçlanma faizleri hızla 

düşerken, borçlanma vadelerimiz de tarihinin en yüksek seviyelerine çıktı. 

Hükümeti devraldığımızda, Hazine, iç piyasalardan ancak ortalama 9,4 ay 

vade ile borçlanabiliyordu. Bugün Hazine iç piyasalardan 10 yıl vadeyle, 

yani 120 ay vadeyle borçlanma yapabiliyor. 

2002 yılında dış piyasalarda dolar cinsinden tahvil borçlanmamızın 

vadesi ortalama 7 yıl iken bugün ortalama vade 14,5 yıla çıkmıştır. Buna 

ek olarak, Hazine, 2012 yılında hem iç piyasada, hem de uluslararası 

sermaye piyasalarında ilk defa kira sertifi kası ihracı gerçekleştirdi.

İç piyasada gerçekleştirilen ihraca 2 katından fazla, uluslararası piyasada 

gerçekleştirilen ihraca ise 5 katına yakın talep geldi. Böylece, ülkemiz 

faizsiz fi nansman piyasalarına erişim sağlamış ve İstanbul’un fi nans 

merkezi olmasına yönelik projemizde önemli bir adım atılmıştır.

Borçlanma faizlerinin düşmesiyle, faiz ödemelerinin bütçe ve milli 

gelir içindeki payı ciddi biçimde azaldı. Faiz giderlerinin toplam bütçe 

harcamaları içindeki payı 2002 yılında yüzde 43 iken, bu oran 2012 

yılında yüzde 13 civarına gerilemiştir. 2002 yılında merkezi yönetim vergi 

gelirlerinin yüzde 86’sı faiz harcamalarına giderken, bu oranın 2012 

yılında yüzde 17,6’ya gerilemesini bekliyoruz. 

Hükümetlerimiz döneminde gayrisafi  yurtiçi hasılaya oran olarak faiz 

harcamalarında 11,4 puanlık bir tasarruf sağlandı. Bu, 2012 yılı gayri 

safi  yurt içi hasılası baz alındığında, yaklaşık olarak 163,6 milyar TL’lik bir 

tutara karşılık geliyor.

Geliyorum borç yüküne… 

Uyguladığımız mali disiplin ve etkin borçlanma stratejileri sonucunda, son 

10 yıllık dönemde, Türkiye’nin kamu borç yükü yaklaşık 40 puan düştü.

2002 sonunda yüzde 74 düzeyinde olan Avrupa Birliği tanımlı genel 

yönetim borç stokunun gayrisafi  yurtiçi hasılaya oranı bu yıl sonu 

itibariyle yüzde 36 civarına düşecek. Küresel kriz döneminde bir çok 

ülkede borç yükü ciddi oranlarda arttı. Kamu borcunun gayrisafi  

yurt içi hasılaya oranı 2012 yılı itibariyle, Japonya’da yüzde 236,6’ya, 

Yunanistan’da yüzde 170,7’ye, İtalya’da yüzde 126,3’e, Portekiz’de 

yüzde 119,1’e, İrlanda’da yüzde 117,7’ye, Amerika Birleşik Devletleri’nde 

yüzde 107,2’ye yükseldi. Dünyada, gelişmiş ülkelerde bu yaşanırken, biz 

Türkiye’de son 3 yılda borç yükünü 10 puan azalttık. 2002 yılsonunda 

yüzde 61,5 düzeyinde gerçekleşen kamu net borcunun gayrisafi  yurtiçi 

hasılaya oranı 45 puana yakın bir düşüşle, 2012 yılında yüzde 18 civarına 

geriledi.

Bakın… Kamunun dış borcu ile döviz cinsi varlıkları netleştirildiğinde, 

yani kamunun dış pozisyonuna bakıldığında, 2002 yılında 54 milyar dolar 

net dış borç varken, 2012 yılının ikinci çeyreği itibariyle kamunun 1,9 

milyar dolar net dış varlığı bulunuyor.
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BU HÜKÜMET, KİŞİ BAŞINA 

MİLLİ GELİRİ 3 BİN 500 

DOLARDAN ALMIŞ, 3 KAT 

ARTIŞLA 2011 SONUNDA 10 

BİN 500 DOLARA ÇIKARMIŞ 

BİR HÜKÜMETTİR.

YOLSUZ-
LUKLA 
MÜCA-
DELE

Sayın Başkan,

Çok değerli milletvekilleri…

Tam bu noktada, çok çok önemli bir hususa da burada değinmek 

durumundayım…

Bakın, bugün, Kayseri’de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız 

tarafından, son derece anlamlı, son derece önemli bir etkinlik 

gerçekleştirildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, bugün 

Kayseri’de, 3 bin 500 aileye, 1’er kilogram sucuğu ücretsiz olarak 

hediye etti. Kayseri’de, bir gün içinde, yoksul ailelere tam 3,5 ton sucuk 

dağıtıldı. Şimdi bu sucuk meselesi nereden çıktı diyeceksiniz.

Bunu bugün gündeme getirdim, zira, Kayseri’de dağıtılan 3,5 ton sucuk 

için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanım adına, Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin Sayın Genel Başkanı’na şükranlarımı ifade ediyorum.

Sadece CHP’nin Sayın Genel Başkanı’na değil; 2011 yılı Bütçe açılış 
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görüşmeleri esnasında, Sayın Genel Başkan’ın eline, Kayseri ile ilgili yalan 

yanlış bilgileri tutuşturan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum.

Gerek CHP Genel Başkanı, gerek ona not ileten arkadaşları sayesinde, 

hamdolsun Kayseri sucuğa doydu. Bugün dağıtılan 3,5 ton sucuk, 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ya da devlet tarafından değil, 

bakın altını çizerek ifade ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu’nun iftira ve 

ithamları sayesinde, bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından fi nanse edilmiş 

oldu.

Tam 2 yıl önce, yine bu kürsüde, CHP Genel Başkanı, eline tutuşturulan 

notlardan yola çıkarak, Kayseri Büyükşehir Belediyemize yolsuzluk 

ithamında bulundu. Hemen ardından kürsüye gelerek, 15 dakika sonra, 

bu iddiaların iftira olduğunu belgesiyle, deliliyle ortaya koyduk. Sayın 

Kılıçdaroğlu, hem bizden, hem Kayseri Belediye Başkanımızdan özür 

dilemek yerine, bu iddia ve iftiralarını sonraki günlerde, hatta sonraki 

yıllarda da sürdürdü.

Belediye Başkanımız tarafından açılan tazminat davalarından 3’ü 

sonuçlandı. CHP Genel Başkanı, 75 bin lira tazminatı Büyükşehir Belediye 

Başkanımıza ödedi. Tabii bu arada, Sayın Kılıçdaroğlu da, Belediye 

Başkanımıza, kendisine “yalancı” dediği için bir hakaret davası açtı.

Savcıya sunulan, Sayın Kılıçdaroğlu’na ait tam 21 iddia ve bu 21 iddianın 

nasıl yalan olduğuna dair ispatlar neticesinde, Savcılık, kovuşturmaya yer 

olmadığına karar verdi.

Şimdi bakın değerli milletvekilleri… Yolsuzluk çirkindir. Yolsuzluk, kul 

hakkı yemektir ve haramdır. Yolsuzluk, yetimin hakkını yemektir ve aynı 

zamanda insanlık dışıdır. Ancak; yolsuzluk ne kadar çirkin, haram ve 

insanlık dışıysa; belgesiz, mesnetsiz, delilsiz şekilde yolsuzluk ithamında 

bulunmak da o kadar çirkin, o kadar haksız, o kadar insanlık dışıdır.

Bırakın insanlığı, bırakın ahlakı; en azından demokratik kültüre sahip 

birisi bile, bu kadar kolay yalan söyleyemez, bu kadar kolay yolsuzluk 

iddiasında, yolsuzluk ithamında bulunamaz.

Bu Hükümet, 10 yılda Türkiye’nin milli gelirini 3 kat artırmış, 230 milyar 

dolardan, 774 milyar dolara çıkarmış bir hükümettir.

Bu hükümet, kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan almış, 3 kat artışla 

2011 sonunda 10 bin 500 dolara çıkarmış bir hükümettir.
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BİZ GÖREVİ 

DEVRALDIĞIMIZDA, 

TÜRKİYE’NİN IMF’E BORCU 

23,5 MİLYAR DOLARDI. ŞU 

ANDA BORÇ, 1 MİLYAR 

DOLARIN ALTINDA: 860 

MİLYON DOLAR. 

IMF 
BOR-
CU

Yolsuzluk diyorlar…

Biz görevi devraldığımızda, Türkiye’nin IMF’e borcu 23,5 milyar dolardı. 

Şu anda borç, 1 milyar doların altında: 860 milyon dolar. 

Yolsuzluğun olduğu yerde 22 milyar dolardan fazla IMF borcu ödenebilir 

miydi?

Yolsuzluğun olduğu yerde, Türkiye, IMF’ten borç isteyen ülke 

konumundan, IMF’e borç verebilen ülke konumuna yükselebilir miydi?
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ŞU ANDA, TÜM 

ZAMANLARIN YİNE 

REKORUNU KAYDETTİK. 

Merkez Bankası döviz rezervini biz 27,5 milyar dolardan devraldık. 

Bakın bu rakamı yeni açıklıyorum, ilk kez açıklıyorum.  Şu anda, tüm 

zamanların yine rekorunu kaydettik. 

Merkez Bankası döviz rezervini 118 milyar 366 milyon dolara çıkardık.

Yolsuzluğun olduğu yerde, Merkez Bankası’nın döviz rezervi 91 milyar 

dolar artabilir miydi?

MERKEZ 
BAN-
KA-
SI
REZERVI
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HÜKÜMETLERİMİZ 

DÖNEMİNDE, 2001 

KRİZİNİN BANKACILIK 

MALİYETİ NEDENİYLE 

111 MİLYAR LİRAYI (111 

KATRİLYON LİRA) BİZ 

ÖDEDİK. 

BAN-
KA-
LAR

Biz görevi devraldığımızda, 2001 yılındaki bankacılık krizi nedeniyle 

TMSF’ye, Kamu Bankalarına ve Merkez Bankası’na ihraç edilen Devlet iç 

borçlanma senetlerine ilişkin yükü de devraldık.

Hükümetlerimiz döneminde, 2001 krizinin bankacılık maliyeti nedeniyle 

111 milyar lirayı (111 katrilyon lira) biz ödedik. 

Hazine’nin yıllık bileşik faiziyle hesapladığınızda, 10 yıl içinde, bankacılık 

krizinin 231 milyar lirasını (231 katrilyon lira) ödeyen Hükümetle 

yolsuzluk bir araya gelebilir mi?
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ZORUN-
LU
TASAR-
RUF

Bitmedi… Göreve geldik, devletin işçisine, memuruna bir türlü 

ödemediği bir borcu var, Zorunlu Tasarruf borcu, derhal çalışmaları 

başlattık. Yıllardır ödenmeyen bu borcu işçi ve memurlarımıza biz ödedik. 

Tam 13,5 milyar lira. (13,5 katrilyon Lira)

Bitmedi… İşçi ve memurlarımızın kendilerinin dahi unuttuğu Konut 

Edindirme Yardımını biz gündeme getirdik, tozlu rafl ardan, çuvalların 

içinden tek tek makbuzları bulduk, hak sahiplerini tespit ettik. 

7,9 milyon hak sahibine 3,5 milyar lirayı (3,5 katrilyon lira) biz ödedik.

Eğer bu ödemeler olmasaydı, eğer üzerimizde bu yük olmasaydı, 

Türkiye’nin bugün iç borcu daha düşük seviyede olacaktı. 

Biz, hem bu ödemeleri yaptık, hem de borcu düşürdük.

YILLARDIR ÖDENMEYEN 

BU BORCU İŞÇİ VE 

MEMURLARIMIZA BİZ 

ÖDEDİK. 
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GÖREV 
ZA-
RA-
RI

Yolsuzluk diyorlar… 1990’lı yıllardaki kötü yönetimin sonucunda kamu 

bankaları çok ciddi zarar etti.

Kamu bankalarına, görev zararı alacakları için, Hazine tarafından 2001 

yılı fi yatlarıyla yaklaşık 23,7 milyar lira tutarında özel tertip devlet tahvili 

verildi. 

Söz konusu bankalara bunun dışında 3,2 milyar lira civarında sermaye 

transferi yapıldı. Bizim dönemimizde, işte bu zarar eden, Hazine’ye, 

millete yük olan bankalar kara geçti.  

Kamu bankaları Hazineye yük değil katkı sağlayan bir değer haline geldi.

Ziraat ve Halk Bankası’ndan, 2002 yılından bu yana 16 milyar liranın (16 

katrilyon) üzerinde brüt temettü geliri elde ettik. Geçmişte hep zarar 

eden bu bankalar, ayrıca 10 milyar Lira (10 katrilyon Lira) tutarında 

kurumlar vergisi ödemesi yaptı.

KAMU BANKALARI 

HAZİNEYE YÜK DEĞİL KATKI 

SAĞLAYAN BİR DEĞER 

HALİNE GELDİ.
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2001 yılına kıyasla, 2012 yılında Ziraat Bankasının aktif büyüklüğü 4,3 

kat artarak 155 milyar liraya, Halk Bankasının aktif büyüklüğü ise 5,6 kat 

artarak 102 milyar liraya yükseldi.

Takipteki kredilerin oranı Ziraat Bankası için yüzde 34,5 seviyesinden 

yüzde 2,7 seviyesine, Halk Bankası için ise yüzde 45,27 seviyesinden 

yüzde 2,89 seviyesine geriledi.

Hisseleri borsada işlem gören Halk Bankası’nın borsa değeri, 5 Aralık 

itibariyle 21,6 milyar liraya ulaştı.

Allah aşkına soruyorum… Yolsuzluğun olduğu yerde bunlar olur mu?

Halk Bankası kredilerine esnaf ve sanatkârımızın ödediği faiz oranı 2002 

yılında yüzde 47 iken, bu oran 2012 yılında yüzde 5 ile yüzde 7,8 arasına 

indi.

Halk Bankası’nın esnafa verdiği kredi miktarı, 2002 yılı sonunda 154 

milyon lira iken, Ekim 2012 sonu itibariyle 6,6 milyar liraya ulaştı. Yani 43 

kat arttı.

Kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 63 binden 256 bine yükseldi.

Ziraat Bankasınca çiftçilerimize kullandırılan tarımsal kredilerin faiz oranı 

yüzde 59’du; bu oranı bugün yüzde 0 ile yüzde 7,5 aralığına çektik.

Ziraat Bankasınca çiftçimize kullandırılan toplam kredi miktarı 228 milyon 

lira iken, Ekim 2012 sonu itibariyle bu miktar, 72 kat artışla 16,5 milyar 

liraya yükseldi.

Yolsuzluğun hüküm sürdüğü bir ülkede bunlar mümkün olabilir miydi?
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U-
LAS-
TIR-
MA

Geldiğimizde, Türkiye’de toplam bölünmüş yol ağı sadece 6 bin 100 

kilometreden ibaretti. 79 yılda 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol…

10 yılda Türkiye genelinde 16 bin 103 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 

Şu an Türkiye’nin 22 bin Kilometre bölünmüş yol ağı var.

Karayolları için 89,6 milyar Lira (yaklaşık 90 katrilyon Lira) harcama 

yaptık.

Biz geldik, 26 ilden uçakla tarifeli sefer düzenleniyordu. Şu anda 48 

havalimanından tarifeli sefer düzenleniyor. Yolcu trafi ğini 34,5 milyondan 

aldık, 3,5 kat artışla şu anda 118 milyon kişiye ulaştırdık.

Havayolları için 7,3 milyar Lira (7,3 katrilyon Lira) harcama gerçekleştirdik.

1951’den 2003’e kadar, 52 yılda 945 kilometrelik demiryolu ana hat 

çalışması yapılmıştı. 10 yılda biz 1.076 kilometre ana hat çalışması yaptık.

Eğer, 52 yıl boyunca, bizim dönemimizdeki hızla, bizim dönemimizdeki 

ULAŞTIRMADA 10 YILDA 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 

TOPLAM YATIRIM TUTARI 

140 MİLYAR LİRA.
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performansla demiryolu inşa edilseydi, 5 bin 595 kilometre yol inşa 

edilecekti. 

Yani biz, 6 kat daha fazla demiryolu ana hattı inşa ettik. Türkiye’yi hızlı 

trenle tanıştırdık. Demiryollarımız için 10 yılda 24,6 milyar Liralık (yaklaşık 

25 katrilyon Liralık) yatırım gerçekleştirdik.

Ulaştırmada 10 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarı 140 milyar 

Lira. (140 katrilyon Lira)
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TOKI
10 yılda Türkiye’nin 81 vilayetinde 559 bin 840 Konut inşaatına başladık, 

yaklaşık 440 bin konutu tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik. 

120 bin konutun inşası devam ediyor. Dünyaya örnek teşkil edecek bir 

konut ve şehirleşme projesini TOKİ eliyle başarıyla sürdürüyoruz.

81 vilayete, kaliteli, sağlıklı, sağlam, her gelir grubuna uygun konutlar 

ürettik. Konutlarla birlikte sosyal tesisler, camiler, çarşılar, okullar inşa 

ettik ve ediyoruz.

TOKİ’nin uyguladığı başarılı sistem, şu anda dünyanın bir çok ülkesi 

tarafından örnek alınıyor, inceleniyor, hatta TOKİ’nin yurtdışında inşaat 

yapması için davetler alınıyor.

10 YILDA TÜRKİYE’NİN 

81 VİLAYETİNDE 559 BİN 

840 KONUT İNŞAATINA 

BAŞLADIK, YAKLAŞIK 440 

BİN KONUTU TAMAMLADIK, 

HAK SAHİPLERİNE TESLİM 

ETTİK. 
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EGITIM Milli bütçede 1’inci sırada yer alan Eğitimde, 10 yılda 181 bin 419 yeni 

derslik açtık.

92 yeni üniversite kurduk; Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. 2002’de 

76 üniversitemiz vardı, şu anda 168 üniversitemiz var.

Öğrenci yurtlarında kapasiteyi 128 bin 600 kişi yükselttik, 288 yurt ve 

blok açtık.

Lisans, Master ve Doktora öğrencilerinden isteyen her öğrenciye burs ve 

kredi veriyoruz.

LİSANS, MASTER 

VE DOKTORA 

ÖĞRENCİLERİNDEN İSTEYEN 

HER ÖĞRENCİYE BURS VE 

KREDİ VERİYORUZ.
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SAG-
LIK

1993-2002 yılları arasında toplam 1.078 adet sağlık tesisi yapılmıştı. 

Biz iktidarımız döneminde 8,5 milyar lira harcayarak 2 bin 114 adet 

sağlık tesisi inşa ettik.

Kamu Özel Ortaklığı fi nans modeliyle yaklaşık 30 ilimizde yapacağımız 

Şehir Hastaneleri ve Genel Hastanelerle birlikte, 44 bin 835 nitelikli 

yatağımızla vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en güzel şekilde almasını 

sağlayacağız.  

Ülkemizde sağlık alanında çalışan insan gücü sayısı 2002’de 177 bin 905 

iken, bu rakamı bugün 461 bin 877’ye yükselttik. 

İktidara geldiğimizde 6 bin 839 olan kamu hastanelerimizdeki nitelikli 

yatak sayısı, bugün 40 bin 716’ya ulaştı.

Yoğun bakım yatağı sayısı ise 869’dan 9 bin 957’ye yükseldi.

BİZ İKTİDARIMIZ 

DÖNEMİNDE 8,5 MİLYAR 

LİRA HARCAYARAK 2 BİN 

114 ADET SAĞLIK TESİSİ 

İNŞA ETTİK.
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Biz görevi devraldığımızda kamu hastanelerindeki MR sayısı sadece 18 

adetti, bugün ise kamu hastanelerinde 316 adet MR cihazıyla hizmet 

veriliyor.

Son 10 yılda bilgisayarlı tomografi  sayısı 121’den 449’a, ultrason cihazı 

sayısı 495’den 2 bin 999’a, diyaliz cihazı sayısı ise 1.510’dan 4 bin 481’e 

yükseldi.

Anne ölüm oranları yüzbinde 64’den yüzbinde 18’e düştü.

Bebek ölüm hızı ise binde 31,5‘den binde 10,3’e geriledi.

10 yıl önce Türkiye’de ne helikopter ambulans ne de uçak ambulans 

vardı, bizim iktidarımızda Türkiye helikopter ve uçak ambulansla tanıştı. 

Bugün 4’ü uçak 19’u helikopter toplam 23 hava ambulansıyla sağlık 

hizmetlerini en iyi şekilde sunuyoruz.  
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ADALET
Adalet teşkilatımızı, altyapısıyla, hizmet binalarıyla, yeterli personel 

imkanlarıyla çok daha güçlendirdik.

Yüksek yargıdaki yığılmaları önlemek için Bölge Adliye Mahkemeleri’ni 

kurduk. Yargı süreçlerini hızlandırmak için hazırladığımız üç ayrı yargı 

paketi Meclis’te kabul edildi, dördüncü yargı paketinin çalışmalarını da 

sürdürüyoruz.

Hâkim ve savcı sayısını yüzde 30 oranında artırdık. Böylece her 100 bin 

kişiye düşen hâkim sayısı 7’den 12’ye çıktı.

Ülkemizin dört bir köşesinde, mimarisi ve imkanlarıyla modern bir 

görünüme sahip 157 yeni Adalet Sarayı inşa ettik. 

Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, sanayide, tarımda, 

konutta, ulaştırmada Türkiye ilklerle tanıştı.

ADALET TEŞKİLATIMIZI, 

ALTYAPISIYLA, 

HİZMET BİNALARIYLA, 

YETERLİ PERSONEL 

İMKANLARIYLA ÇOK 

DAHA GÜÇLENDİRDİK.
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Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı Küresel Rekabet Gücü Endeksinde 

Türkiye 2005 yılında 117 ülke arasında 71’inci sıradaydı. 

Bugün ise 144 ülke arasında 43’üncü sırada.

Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, Türkiye 2006 yılında 

175 ülke arasında 84’üncü sıradaydı, bugün 183 ülke arasında 71’inci 

sırada.

1980–2002 döneminde, 22 yılda Türkiye sadece 15 milyar dolar 

uluslararası yatırım çekebilmişti. 

Son 10 yılda 119 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çektik.

Yolsuzlukların hüküm sürdüğü bir ülke, uluslararası sıralamalarda bu 

kadar yükseğe, bu kadar hızlı tırmanamaz.
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Nitekim, Uluslararası Yolsuzluk Algı Endeksi’nde, 2002 yılında 102 ülke 

arasında 65’inci sırada olan Türkiye, şu anda 174 ülke arasında 54’üncü 

sırada. 

Yani yolsuzluk algısı en düşük olan üçte birlik gruba girdik.  Bu 

Hükümete yolsuzluk ithamında, yolsuzluk iftirasında bulunan, en başta 

kendisini aziz millet nezdinde, dünya nezdinde küçük düşürür. Biz yola 

çıkarken 3 Y ile mücadele dedik… Yolsuzlukla, Yoksullukla ve Yasaklarla 

mücadeleyi kararlı şekilde sürdüreceğiz dedik.

Bugün geldiğimiz noktada, yolsuzlukla güçlü şekilde mücadele etmiş, 

yoksulluğu ciddi oranlarda geriletmiş, yasakları tek tek ortadan kaldırmış 

bir Türkiye manzarası var.

Hangi partiden olursa olsun, nerede, nasıl olursa olsun, yolsuzluğa asla 

müsamaha göstermeyiz, tahammül göstermeyiz ve en kararlı şekilde 

üzerine gider, sorumluları yargıya teslim ederiz.

BUGÜN GELDİĞİMİZ 

NOKTADA, 

YOLSUZLUKLA GÜÇLÜ 

ŞEKİLDE MÜCADELE 

ETMİŞ, YOKSULLUĞU 

CİDDİ ORANLARDA 

GERİLETMİŞ, YASAKLARI 

TEK TEK ORTADAN 

KALDIRMIŞ BİR TÜRKİYE 

MANZARASI VAR.

YOL-
SUZLUK 
EN-
DEK-
SI
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KU-
RE-
SEL 
KRIZ

Sayın Başkan,

Değerli milletvekilleri…

Burada, Türkiye ekonomisinin bazı önemli gündem maddelerine de 

kısaca değinmek istiyorum…

2007 yılının İkinci yarısında, Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan 

fi nans krizi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada etkisini ağır 

şekilde hissettirmeye devam ediyor.

Gelişmiş ülkelerde bütçe açıkları artıyor, kamu borç stokları tarihi yüksek 

seviyelere ulaşıyor, Merkez Bankaları olağanüstü miktarlarda karşılıksız 

para basarak piyasaya sürüyor.

Ne bu küresel kriz sürecinde, ne de kriz öncesinde, Merkez Bankası’nın 

karşılıksız para basmasına asla göz yummadık. Avrupa ülkelerinde 

maaşlar dondurulurken, biz enfl asyon üzerinde artışlar yapıyoruz.

NE BU KÜRESEL KRİZ 

SÜRECİNDE, NE DE KRİZ 

ÖNCESİNDE, MERKEZ 

BANKASI’NIN KARŞILIKSIZ 

PARA BASMASINA ASLA 

GÖZ YUMMADIK. 
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Avrupa’da sosyal harcamalar kısılırken, biz sosyal harcamaları artırıyoruz.

Emekli maaşlarından orada kesinti yapılırken, biz emeklilerimizi 

enfl asyona karşı koruyoruz. Her alanda vergiler artırılırken, biz vergileri 

sabit tutuyor, daha da azaltıyoruz.

İngiltere’de, tasarruf amacıyla öğrenci harçları 3 kat artırılırken, 

Türkiye’de biz Üniversite harçlarını kaldırdık. ABD’de, işsizlik oranı 2010 

yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan yüzde 9,6’yı gördü ve şu anda 

da yüzde 7,9 seviyesinde. Avro Bölgesi’nde işsizlik, yüzde 11,7 gibi tarihi 

rekor bir seviyede. İspanya ve Yunanistan’da işsizlik oranları ortalama 

yüzde 25 seviyesini aştı.
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IS-
SIZ-
LIK

Türkiye’de ise biz, böyle ağır bir küresel kriz sürecinde istihdam 

oluşturmada ve işsizliği azaltmada rekorlara imza attık.

Krizin en derin hissedildiği 2009 yılının ikinci çeyreğinden bu güne kadar 

yaklaşık 4 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. İşsizlik oranı Ağustos ayı 

itibariyle yüzde 8,8 ile son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. 

OECD sınıfl amasına göre işsizlik oranı 2012 yılı ikinci çeyrek itibariyle 

ilk defa OECD ortalamasının altına indi. Engelli İstihdamını bu 10 yıllık 

süreçte 5,5 kat artırdık. 2002’de, kamu artı özel sektörde istihdam 

edilen engelli sayısı 10 bin 883 iken, bugün 60 bin 773 kişi. 2012 

yılında küresel büyümenin yüzde 3,3; 2013 yılında da yüzde 3,6 olması 

bekleniyor. Gelişmiş ekonomilerin, 2012’de yüzde 1,3; 2013’te yüzde 1,5 

büyümesi bekleniyor.

Böyle bir tablo içerisinde, Türkiye ise, Orta Vadeli Programımızda da 

öngördüğümüz gibi, 2012’de kontrollü olarak yüzde 3,2; 2013’te ise 

yüzde 4, ardından, 2014 ve 15’te yüzde 5 büyüme hedefl iyor.

TÜRKİYE’DE İSE 

BİZ, BÖYLE AĞIR 

BİR KÜRESEL KRİZ 

SÜRECİNDE İSTİHDAM 

OLUŞTURMADA VE 

İŞSİZLİĞİ AZALTMADA 

REKORLARA İMZA ATTIK.
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Türkiye, 3 yıllık Orta Vadeli Programlar hazırlayarak, bu programları da 

kararlılıkla uygulayarak, küresel krizde çok farklı bir yerde durdu.

2013 – 2015 dönemi için hazırladığımız Orta Vadeli Programı da aynı 

kararlılıkla uygulayacağız. Bir zamanların kabusu olan, bir zamanlar 

canavar olarak adlandırılan enfl asyon, en son Kasım ayında, yüzde 6,4’le, 

son 40 yılın en düşük oranını gördü.

Bununla da yetinmiyoruz…

İstihdamı artırarak, enfl asyonla mücadeleyi sürdürerek, cari işlemler 

açığındaki düşüş eğilimini devam ettirerek hedefl erimizi tutturacağız.

Bankacılık sektörümüzü risklere karşı daha güçlü şekilde korumak 

amacıyla hedef sermaye yeterlilik oranını 2006 yılında yüzde 12’ye 

çıkarmıştık. 

Küresel krize rağmen, Türkiye’de bankaların sermaye yeterlilik oranı, 

yüzde 8 olan kriterin 2 kat üzerinde, yüzde 16,5 seviyesindedir.

Küresel kriz sonrası krediler yıllık ortalama yüzde 30 oranında artarken, 

kredilerin takibe düşme oranı yüzde 3 gibi düşük bir seviyede kalmaya 

devam ediyor.

Kredilerin takibe düşme oranı Avrupa Birliği’nde yüzde 6; ABD’de yüzde 

4,7 ve OECD’de ortalama yüzde 3,2. Türkiye’de ise, tekrar ediyorum, 

yüzde 3. Bütün bu süreçte, Türkiye’nin kredi notunun da yükseldiğini 

hatırlatmak isterim. Birçok ülkenin kredi notu birkaç kademe birden 

düşerken, öngörülebilir politikalarımız sayesinde 2012 yılında da kredi 

notumuz arttı.

Ekonomimiz güçlendikçe küresel ekonomide etkinliğimiz de artıyor.

2002 öncesinde, Türkiye’de ekonomik kriz çıktığında, ne yazık ki 

bu krizleri başkaları yönetiyordu; IMF, borç veriyor, verdiği borç 

karşılığında Türkiye’ye bazı yükümlülükleri dikte ettiriyordu. Biz böyle 

yükümlülüklerin altına asla girmedik.

Bankaların birleştirilmesi, bağımsız kurullar, Gelir İdaresi’nin yapısı 

konusunda kendi çözümlerimizi ürettik ve bunları başarıyla uyguladık.

Dün kendi çıkardığı krizi başkalarının yönetmesine müsaade eden bir 

Türkiye varken, bugün küresel krizi yöneten, küresel krizin çözümünde 

aktif görev alan, öneriler sunan bir Türkiye var. 

2012 yılında OECD Bakanlar Konseyi dönem başkanlığını yaptık. 

2013 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının yıllık toplantısına ev 

sahipliği yapacağız.

Türkiye, biz göreve geldiğimizde G-20 üyesi değildi. Şu anda G-20’nin 

aktif üyesi olan bir Türkiye var. G-20 içinde karar alma süreçlerinde 

ağırlığımız artıyor. 2015 yılında G-20 toplantılarına ev sahipliği yapacağız. 

Uluslararası Para Fonu’nda ülkemizin yüzde 0,46 olan oy gücü, yüzde 

0,95’e yükselecek.  Böylece Türkiye, Fon’un en büyük 20 üyesinden biri 

haline gelecektir.  Artan oy gücümüze paralel olarak, Uluslararası Para 

Fonu yönetiminde de daha fazla söz sahibi olacağız. 

Türkiye 2014’ten itibaren dönüşümlü İcra Direktörlüğünü üstlenecek. 

Güçlenen ekonomimiz ile küresel ve bölgesel rolümüze paralel olarak 

başka ülkelere olan desteğimizi de artırıyoruz. Yani artık Türkiye alan el 

olmaktan çıktı, veren el konumuna yükseldi.

2023

Sayın Başkan,

Çok değerli milletvekilleri…

2013 bütçemizi, önceki bütçelerimiz gibi, 2023 vizyonuyla, 2023 

ruhuyla, 2023 hedefl eriyle uyumlu hazırladık.

2013 Bütçesi de, tıpkı diğer 10 bütçemiz gibi, faiz bütçesi değil, hizmet 

ve yatırım bütçesi olarak tasarlandı.

2004 yılından itibaren yaptığımız gibi, 2013 bütçesinde de en büyük payı 

yine eğitim aldı.
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2013 bütçemizde ilk sırada yine Milli Eğitim var.

Milletçe, 2023 yılının, yani Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100’üncü 

yıldönümünün heyecanını yaşarken, aynı zamanda 2023 hedefl erimizin 

de heyecanını yaşıyor, umudunu çok güçlü şekilde muhafaza ediyoruz.

İnşallah, Türkiye istikrarla büyümeye devam edecek. Türkiye, içerdeki 

sorunlarını adım adım çözmeye, bölgesel barış için çok güçlü, kararlı 

şekilde çaba sarf etmeye devam edecek.

Genç neslimizle, dinamik iş gücümüzle, zeki girişimcilerimizle; 

işçimiz, memurumuz, esnaf, sanayici, çiftçimizle, ihracatçılarımız, 

yatırımcılarımızla, 2023’e giden yolu bir nakış gibi ilmek ilmek 

dokuyacağız.
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BÜYÜK 
PROJE-
LER

Bir yandan 2023 hedefl erine yürürken, bir yandan dev projelerle 

Türkiye’yi imar etmeyi sürdüreceğiz.

FATİH Projesi’yle eğitimde çığır açıyoruz. Bu projeyi tamamlayarak 

eğitimin altyapısını tamamen değiştiriyoruz. Anadolu yürüyüşünün 

1.000’inci yıldönümünde, yani 2071 yılında, Türkiye inşallah, vizyon 

sahibi, ufuk sahibi bir gençlikle, heyecan, dinamizm dolu bir Türkiye 

Cumhuriyeti gençliğiyle yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecek.

3’üncü Boğaz Köprüsü ve Bağlantı Yolları yapım çalışmalarına 2013 

yılında başlıyoruz. Proje 6 milyar liraya malolacak, İstanbul’un trafi ğine 

ciddi şekilde nefes aldıracak. Büyük Projelerimizden olan İstanbul – İzmir 

Otoyolu projesi Körfez Köprü geçişiyle inşaatıyla birlikte şu an devam 

ediyor.

Bölünmüş yol uzunluğumuz şu anda 22 bin kilometreye ulaşmış 

durumda. 

BİR YANDAN 2023 

HEDEFLERİNE YÜRÜRKEN, 

BİR YANDAN DEV 

PROJELERLE TÜRKİYE’Yİ 

İMAR ETMEYİ 

SÜRDÜRECEĞİZ.
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2023’e kadar 15 bin kilometre daha bölünmüş yol yaparak, toplam 

uzunluğu 37 bin kilometreye çıkaracağız.

İstanbul’a, 100 milyon/yıl kapasiteli 3’üncü bir havaalanı kazandıracağız.

Çukurova Bölgesel Havalimanı projesini 2015’te bitiriyoruz.

Ege Bölgemize, İzmir’e, Çandarlı Limanını kazandırıyoruz.

Kanal İstanbul Projemizin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul ve Ankara’daki metro projelerini tamamlayacak, yeni projeleri 

başlatacağız.

MARMARAY, Boğaz Tüp Geçidi, İzmir’de İZKARAY, Ankara İstanbul, 

Ankara Sivas, Ankara İzmir Hızlı tren hatları bitmiş olacak.

Kuzey Güney yönünde 18 karayolu ulaşım güzergahı belirledik ve 

buralarda devasa projeler başlattık, başlatıyoruz.

Osmanlı döneminden bu yana hayali kurulan, ama bir türlü 

gerçekleştirilemeyen, Rize – Erzurum bağlantılı Ovit Tüneli’nin temelini 

13 Mayıs’ta attık. İnşaat şu anda devam ediyor. 

14,7 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun, dünyanın da sayılı 

uzun tünellerinden biri olacak Ovit Tüneli’ni, inşallah 2015 yılında 

bitirecek. Böylece Rize ve Erzurum üzerinden Karadeniz’i Doğu 

Anadolu’ya, kuzeyi güneye bağlamış olacağız. 

Kastamonu Çankırı arasında ILGAZ TÜNELİ’ni inşa ediyoruz. Bu önemli 

hattaki tünelimiz 2014 sonunda tamamlanacak.  

Erzurum Bayburt arasında KOP TÜNELİ’ni inşa ediyoruz; 2015 yılında bu 

tüneli bitireceğiz.

Artvin’de CANKURTARAN TÜNELİ’ni inşa ederek, hem bölgenin ulaşım 

sorununu çözecek, hem Kafkasya’dan Anadolu’ya geçişte önemli bir hat 

elde edeceğiz. 

Kahramanmaraş’ta PÜREN TÜNELLERİ’ni 2014 sonunda tamamlayacağız. 

Kahramanmaraş’ı Akdeniz’e bağlarken, Kuzey Güney yönünde önemli 

bir hat inşa etmiş olacağız. Malatya’da inşa edeceğimiz ERKENEK 

TÜNELİ’yle de Doğu ve İç Anadolu Bölgelerimizi, GAP ve Akdeniz’i 

birbirine yakınlaştıracağız. Bu tünel de 2014 yılında tamamlanacak.

ILISU, YUSUFELİ hidroelektrik santrallerinin inşaatları tamamlanacak. 

SİLVAN projesini tamamlayarak tarıma cansuyu vereceğiz.

BU ARADA, DERİNER BARAJINI TAMAMLADIK. TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK, 

DÜNYANIN 6’INCI EN YÜKSEK BU BARAJINI, ÖNÜMÜZDEKİ ÇARŞAMBA 

GÜNÜ, 12.12.2012’DE, SAAT 12.12’DE, 112 BÜYÜK PROJEYLE 

BİRLİKTE AÇACAĞIZ. TÖRENİ BAŞKENT VOLEYBOL SALONU’NDA 

GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. TÜM ANKARALILARI O MUHTEŞEM TÖRENE 

BEKLİYORUZ.

AYNI ŞEKİLDE, 16 ARALIK PAZAR GÜNÜ DE, YİNE 2 BÜYÜK 

PROJEYİ KONYA’DAN AÇIYORUZ. KONYA’NIN, KONYA OVASI’NIN, 

OSMANLI’DAN BUGÜNE KADAR RÜYASI OLAN BAĞBAŞI BARAJI VE 

MAVİ TÜNEL PROJELERİNİ TAMAMLADIK. KONYA OVASI’NI SUYLA 

BULUŞTURACAK BAĞBAŞI BARAJI VE MAVİ TÜNEL’İN RESMİ AÇILIŞINI 

DA 16 ARALIK PAZAR GÜNÜ KONYA’DA YAPACAĞIZ.

Uzun zamandır bir hayal olan, Ülkemizden KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ’NİN verimli topraklarına hayat suyu getirilmesini 

sağlayacak boru hattı projesi çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türkiye ve KKTC’de inşası devam eden barajlardan sonra, 13 Ekim 

itibariyle, dünyada bir ilk olan denizaltı geçişli boru döşeme işlemine 

de başladık. Projeyi inşallah 7 Mart 2014 tarihinde tamamlayacak, 

Anamur’dan Geçitköy’e yılda toplam 75 milyon metreküp içme ve 

sulama suyu götüreceğiz. Bu miktarı, Kıbrıs’ın tamamının toplam su 

ihtiyacının neredeyse iki misline tekabül edecek şekilde, 10 katına kadar 

artırma imkânımız bulunuyor.
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Yine, Anamur’dan Girne’ye, deniz altına döşeyeceğimiz kablolarla, 

KKTC’ye, kendisine yetecek, hatta ihraç dahi edilebilecek miktarda 

elektrik ulaştıracağız.

2 adet Nükleer Enerji Santralini tamamlayarak, Türkiye’nin enerjide dışa 

bağımlılığını büyük ölçüde azaltacağız.

Çok önemli ve büyük bir proje olarak, SUKAP, yani Su, Kanalizasyon ve 

Altyapı Projesini 2010 yılında başlattık, bu büyük projeyi sürdüreceğiz.

Sağlık Kampüslerinin yapımı devam ediyor. 17 Proje için YPK onayı alındı.  

SODES adını verdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Sosyal Destek 

Programımızı yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz.

Yeni kurduğumuz üniversitelerimizin kampüs ihtiyaçlarını karşılayacak, 

altyapı sorunlarını çözeceğiz. Ar-Ge ve İnovasyona ayırdığımız kaynağı 

her yıl artırmaya devam edeceğiz.

Türkiye genelinde Kentsel Dönüşüm uygulamalarını başlattık; bunları da 

kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Başkan,

Değerli milletvekilleri…

10 yıllık AK Parti Hükümetleri döneminde, Türkiye ve aziz milletimiz 

yeniden özgüven kazandı.

Türkiye’nin kabuğunu kırabileceğini, sınırlarını aşabileceğini, kendi öz 

medeniyetinden aldığı ilhamla geleceği kendisinin şekillendirebileceğini 

bu aziz millet gördü ve yaşadı. Birlik içinde, kardeşlik ve dayanışma 

içinde, inşallah milletimize, ülkemize çok daha büyük sevinçler, daha 

büyük başarılar yaşatacağız.

Biz, krizlerden devraldığımız Türkiye’yi, yüzyılın küresel krizine 

meydan okuyan bir Türkiye konumuna yükselttik. Bir gün sonrasını 

bile göremeyen bir Türkiye’den, 10 yıl sonrasını, 2023’ü, hatta 2071’i 

planlayan, hedefl eyen bir Türkiye inşa ettik.

Bayrağı onurla dalgalanan, pasaportu, parası dünyada itibar gören, 

mazlum ve mağdurlar için umudun adı olan bir Türkiye imar ettik. 

Çok daha iyisini gerçekleştirecek güçteyiz. Biz yaptık, yapıyoruz ve hiç 

kuşkunuz olmasın, çok daha iyisini yaparız ve yapacağız.

Bu düşüncelerle, 2013 Bütçesi’nin hayırlara vesile olmasını Allah’tan 

temenni ediyorum. Bütçe çalışmalarında Genel Kurul’a başarılar diliyor, 

yüce heyetinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.



10
YILIN 
ÖZETI

HİZMET

YATIRIM

REFORM



2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI 95

DIS
POLI-
TIKA

2012 yılı hem uluslararası arenada hem de bölgemizde son derece 

önemli ve kritik gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu.

İktidara gelişimizin ilk gününden itibaren büyük bir özenle inşa ettiğimiz, 

insanlığın ortak değerlerini esas alan, vizyon sahibi, özgüveni yüksek 

ve proaktif dış politika sonucu, bugün Türkiye dünyanın her bölgesinde 

etkinliğini ve varlığını hissettiren oyun kurucu bir ülke haline geldi.

Tunus’ta başlayan ve daha sonra Mısır, Libya, Suriye dahil diğer bölge 

ülkelerine yayılan halk hareketleri karşısında ilkeli bir politika izledik.

Temaslarımızda tüm liderlere; ihtiyaç duyulan reformların zamanında 

yapılması, halka karşı silah kullanılmaması, daha kapsayıcı, özgür ve 

demokratik bir siyasal ortamın tesis edilmesi noktasında, gerekli telkin, 

tavsiye ve ikazlarda bulunduk.

Suriye

Yanı başımızdaki, en uzun sınırı paylaştığımız, akrabalarımızın, 

kardeşlerimizin yaşadığı Suriye’de, halkın taleplerinin dikkate alınması, 

değişim sürecinin zararsız şekilde atlatılması için her türlü girişimde 

2012 YILI HEM 

ULUSLARARASI ARENADA 

HEM DE BÖLGEMİZDE 

SON DERECE ÖNEMLİ 

VE KRİTİK GELİŞMELERİN 

YAŞANDIĞI BİR YIL OLDU.
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bulunduk.

Maalesef, tüm tavsiye ve dostane uyarılarımıza rağmen rejim, reformları 

yapmak yerine, oyalama taktikleriyle sorunun üstesinden gelebileceğini, 

baskıyla meseleyi çözebileceğini zannetti.

Ne zamanki Esed rejimi halkına karşı silah doğrulttu, çocukları, yaşlıları, 

kadınları, masum sivilleri katletmeye başladı, Türkiye olarak biz de Suriye 

halkının yanında yer aldık. 

Şu ana kadar Suriye rejimi, 50 binden fazla masum insanı katletti. 

Yaşanan olaylar neticesinde 2,5 milyon kişi ülke içinde göç etti, 200 bine 

yakını ülkemizde olmak üzere, 500 bin Suriyeli komşu ülkelere sığınmak 

zorunda bırakıldı.

Zulüm ve katliamdan kaçan Suriyeli kardeşlerimize, ayrım gözetmeden, 

meşrebine, mezhebine ve dinine bakmadan; kapılarımızı, evlerimizi ve en 

önemlisi gönüllerimizi açtık.

Hâlihazırda, 14 barınma merkezimizde 136 bin Suriye vatandaşını misafi r 

ediyor, eğitimden sağlığa her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Akan kanın ve yaşanan bu trajedinin biran önce son bulması amacıyla 

çok yoğun bir diplomasi trafi ği yürüttük, hâlen de yürütüyoruz.

Suriye meselesinin uluslararası toplumda hak ettiği ilgiyi görmesi için 

büyük çaba sarf ediyoruz.

Bu kapsamda, kurulmasında önemli rol oynadığımız ve üye sayısı 100’ü 

aşan Suriye Halkının Dostları toplantısının ikincisine 1 Nisan 2012’de 

İstanbul’da ev sahipliği yaptık.

Rejim güçlerinin Lazkiye’nin 13 mil açığında, uluslararası hava sahasında 

keşif uçuşu yapan silahsız uçağımızı vurarak düşürmesi sonucunda iki 

pilotumuz şehit oldu.

Hakeza, rejime bağlı unsurlarca atılan top mermisinin Akçakale ilçemize 

düşmesiyle, tamamı kadın ve çocuk 5 vatandaşımız maalesef hayatını 

kaybetti.

Değiştirilen angajman kuralları kapsamında, uluslararası hukuka riayet 

ederek, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu olaya misliyle mukabelede bulundu.

Meclisimiz tarafından Hükümetimize Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı 

ülkelere gönderilmesi için bir yıl süreyle izin verildi.

Bu olaylar, Esed rejiminin yalnızca kendi halkı için değil, bölge barış 

ve huzuru açısından da açık bir tehdit haline geldiğinin en müşahhas 

örnekleridir.

Aciz kalan rejimin, halkına karşı yürüttüğü bu kirli savaşa komşu ülkeleri 

müdahil kılmaya, çatışmaya çekmeye dönük niyetinin farkındayız.

Ancak, vatandaşlarımızın temel haklarını ve sınırlarımızı korumak için 

uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü önlemi aldık, almayı 

sürdüreceğiz. 

Türkiye olarak, Suriye halkı ile kardeşlik hukukun gereği olan 

dayanışmamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam 

edecek.

Mısır

Orta Doğu halklarıyla köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızdan güç 

alarak, bölgede kalıcı barış, istikrar ve huzurun tesisi amacıyla yakın 

ilişkiler geliştiriyoruz.

Mısır’da özgür, bağımsız ve çok partili seçimlerin ardından, 

Cumhurbaşkanlığı görevini resmen devralan Sayın Muhammed Mursi, 30 

Eylül 2012 tarihinde ülkemizi ziyaret etti.

Bu ziyaret, ilişkilerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi ve geleceğe 

dönük ortak iradenin ortaya konması bakımından son derece faydalı 

oldu.

17-18 Kasım 2012 tarihlerinde gerçekleştirdiğim Mısır ziyareti vesilesiyle 

Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısını 

düzenledik.

Burada yapılan müzakereler neticesinde iki ülke arasında ulaştırmadan 

tarıma, sağlıktan kültüre birçok farklı alanda 27 anlaşma imzaladık.

Bu anlaşmalar, her geçen gün güçlenen Türkiye-Mısır ilişkilerine önemli 

bir ivme kazandıracak, her alanda işbirliğini, dayanışmayı, ticareti daha 

da artıracaktır.
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Tunus

Aynı şekilde, büyük bir değişim yaşayan Tunus ile ülkemiz arasında birçok 

alanda işbirliği mekanizmaları tesis ettik.

Bu ülkede devam eden ekonomik ve sosyal problemlerin çözümü için 

kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. 

Bu doğrultuda Tunus’a 100 milyon doları hibe olmak üzere toplam 500 

milyon dolarlık kredi sağlanması yönündeki çalışmalarımız halen devam 

ediyor.

Libya

Dost ve kardeş Libya ile yakın işbirliği halindeyiz. 

Sayın Yusuf Magaryaf’ın devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk yurtdışı 

ziyaretleri arasında ülkemize yer vermesi, Türkiye Libya ilişkilerinin 

geleceği açısından önemli bir göstergedir. 

Libya’da, devletin yeniden inşasında en öncelikli ihtiyacın insan kaynağı 

olacağı anlayışıyla, Libyalı kardeşlerimize tarım, sağlık, enerji, gümrük, 

çevre, sanayi, ulaşım gibi çeşitli alanlarda teknik ve mesleki eğitim 

vermeyi planlıyoruz. 

Libya halkı ve hükümetinin mevcut ihtiyaçları doğrultusunda, Libya’ya 

destek faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü güvenlik alanında 

yoğunlaştırdık.

Milis kuvvetlerin ulusal güvenlik kurumlarına entegrasyon çabalarına 

katkıda bulunmak amacıyla, 1.500 Libya vatandaşına güvenlik alanında 

eğitim imkanı sağlayacağız. 

Libya’nın yeniden imarı için tahsis ettiğimiz kredi ve hibe yardımlarının 

toplamı, 300 milyon dolara ulaştı.

Hâlihazırda 800’den fazla Libya Polis Akademisi öğrencisi Türkiye’de 

eğitim görüyor.

Ülkemizin ve uluslararası toplumun bu kritik dönemde Libya halkına 

desteğini sürdürmesi, ülkedeki geçiş sürecinin başarısı açısından son 

derece önemlidir.

Fas

Fas’ta ise reform sürecinde zamanında atılan olumlu adımlar sayesinde, 

demokrasi yönünde istikrarlı ve sükûnetin hakim olduğu bir geçiş süreci 

yaşanıyor.

Ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulması 

hususunda mutabakata varılmış olup, Konsey’in oluşturulmasına ilişkin 

çalışmalarımız devam ediyor.

Lübnan

Suriye’de yaşanan gelişmelerin Lübnan’a sirayet etmemesi, birlik ve 

beraberliğin bozulmaması için gayret gösteriyoruz.

Ayrıca, Lübnan’ın iç istikrarını hedef alan teşebbüslere mani olunması 

amacıyla, toplumun farklı kesimlerinden liderler ve kanaat önderleriyle 

olan temaslarımızı yoğun biçimde devam ettiriyoruz.

Arap Yarımadası

Arap Yarımadası’nda bulunan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’la ilişkilerimiz her alanda gelişiyor ve 

güçleniyor.

Filistin

Filistinli kardeşlerimize her alanda güçlü destek sağlamaya devam ettik. 

İsrail’in 14 Kasım günü başlattığı ve 8 gün süren Gazze saldırısı, bu 

ülkenin saldırgan ve Filistinlileri ezmeye yönelik politikalarının en son 

örneğidir.

Aralarında çocuk, yaşlı, kadın, gazeteci bulunan 161 masum sivilin 

hayatını kaybetmesine, 1200’ününde yaralanmasına neden olan bu 

saldırılar karşısında tavrımızı açıkça ortaya koyduk.

Saldırıların son bulması, ateşkesin biran önce sağlanması için Mısır ile 

yakın işbirliği halinde yoğun bir diplomasi trafi ği gerçekleştirdik.

Dışişleri Bakanımız; mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı göstermek 

amacıyla bazı Arap Ligi Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Gazze Şeridi’ni 

ziyaret etti.
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Ülkemizin de desteğiyle, BM’de 29 Kasım günü yapılan oylama 

neticesinde, Filistin’e ezici bir çoğunlukla “üye olmayan gözlemci devlet” 

statüsü tanındı.

Bu gelişmeyi, geç kalmış bir hakkın tevdii olarak görüyor, barış 

sürecinin sağlam temelde başlatılması için önemli bir adım olarak 

değerlendiriyoruz.

Akdeniz’de, uluslararası sularda yardım gemisine saldıran ve 9 Türk’ü 

şehit eden İsrail özür dilemedikçe, tazminat ödemedikçe, Filistin 

üzerindeki ablukayı kaldırmadıkça, İsrail’le ilişkilerimizi gözden 

geçirmeyeceğiz.

Türk Cumhuriyetleri

Bu yıl Türk Cumhuriyetleriyle diplomatik ilişkilerimizin kurulmasının 

20’nci yıl dönümünü kutluyoruz.

Azerbaycan’la hemen hemen her konuda dayanışma ortamının tesisine, 

karşılıklı yardımlaşma ile ortak çıkarların korunmasına büyük özen 

gösteriyoruz.

İlkini 25 Ekim 2011’de İzmir’de yaptığımız Yüksek Düzeyli Stratejik 

İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısını, Sayın Aliyev ve Şahsımın Eş-

Başkanlıklarında, 11 Eylül 2012 tarihinde her iki ülkeden çok sayıda 

Bakan’ın katılımıyla Gebele’de gerçekleştirdik. 

“Demir İpek Yolu” olarak da adlandırdığımız “Bakü-Tifl is-Kars Demiryolu 

Hattı”nın en kısa sürede tamamlanması ve faaliyete geçmesine yönelik 

çalışmalarımızı, Azerbaycan ve Gürcistan’la işbirliği içinde devam 

ettiriyoruz. 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ilişkin 

sürdürdüğümüz müzakereleri başarıyla sonuçlandırdık. 

Ülkemiz ile Azerbaycan arasında Hükümetlerarası Anlaşma ile buna 

ek teşkil edecek olan Ev Sahibi Ülke Anlaşması’nı 26 Haziran 2012’de 

İstanbul’da imzaladık. 

Bu gelişme ülkemizin enerji alanındaki hedefl erine ulaşması, Avrupa ile 

Asya arasında önemli bir enerji koridoru olması bakımından stratejik bir 

adımdır.

Kazakistan, ülkemizin bölgedeki en aktif siyasi ve ekonomik 

ortaklarından biri durumunda. 

Bu ülkeyle ilişkilerimiz ortaya konan güçlü siyasi iradeyle istikrarlı bir seyir 

takip ederek her geçen gün gelişiyor, güçleniyor.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 11-12 Ekim 2012 tarihinde ülkemize 

yaptığı resmi ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk 

toplantısını gerçekleştirdik. 

Böylece, Kazakistan’la ilişkilerimizin stratejik boyutu kurumsal olarak iyice 

güçlendi ve ilişkilerimiz bir üst boyuta taşındı.

Hakeza, Türk Konseyi’nin kurumsallaşması ve dünyada hak ettiği saygın 

yere kavuşması yönünde Kazakistan’la yakın ve yapıcı işbirliğimiz devam 

ediyor.

Kırgızistan’la işbirliğimizi, stratejik ortaklık ruhu içinde ve kardeşlik 

bağlarımıza yakışır şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. 

Kırgızistan’ın demokratik reformlarını ve buna paralel olarak ekonomik 

kalkınmasını sürdürmesini destekliyoruz. 

Türkmenistan’la ilişkilerimiz de son dönemde sıklaşan üst düzey ziyaret 

ve toplantılarla önemli bir ivme kazandı. 

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov; Şubat ve Ağustos 

aylarında olmak üzere 2012 yılında ülkemizi iki defa ziyaret etti.

Balkanlar ve Güney Kafkasya

Bölgesel barış, istikrar ve işbirliğini artırmaya yönelik gayretlerimizi, 

Balkanlar ve Güney Kafkasya’da da yoğun biçimde sürdürdük. 

Sağladığımız güven ortamı sayesinde, Sırbistan ve Bosna Hersek’in 

ilişkileri normalleşme yoluna girmiş bulunuyor. 

Ayrıca, Hırvatistan’ın da dâhil olduğu üçlü danışma mekanizmaları ile 

bölgede güven ortamının pekişmesine büyük katkıda bulunduk.

2012 yılı içinde, savaş döneminde yerlerinden edilmiş kişilerin geri 

dönüşleri ile kırsal kalkınmanın teşviki için Ziraat Bankası aracılığıyla, 

Bosna-Hersek’e 100 milyon Avro tutarında uygun koşullu esnek kredi 

sağladık.

10 Eylül 2012 tarihinde, Kosova üzerindeki “gözetimli bağımsızlık” 



2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI 103102

sürecinin sona ermesiyle bu ülke ve Balkanlar için yeni bir dönem başladı.

Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Kosova’nın uluslararası toplum ile 

bütünleşmesini ve kalkınmasını güçlü bir biçimde destekliyoruz.

Kosova’nın tanınması yönünde, özellikle de henüz Kosova’yı tanımamış 

bazı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika ülkeleri nezdinde gayretlerimizi 

aralıksız sürdürüyoruz.

Afganistan

Köklü siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarımız bulunan Afganistan’da 

kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretleri destekledik.

Ülkenin yeniden imarına, sosyo-ekonomik kalkınmasına, bilhassa 

başta kız çocukları olmak üzere eğitim ve sağlık hizmetlerinin 

yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyoruz.

Bu gayretlerin, Afganistan’da kalıcı barış ve istikrarın tesisinde belirleyici 

rol oynayacağına inanıyoruz.

Özellikle, Afgan Milli Ordusu ile Afgan Polis Gücü’nün eğitimine 

verdiğimiz katkı ve destek artarak devam ediyor.

Pakistan

Karşılıklı üst düzey ziyaretle desteklenen ve sağlam bir temele sahip olan 

Türkiye Pakistan ilişkileri mükemmel düzeyde seyrediyor. 

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı’nı, 20-

22 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirdik, muhtelif alanlarda geniş bir 

yelpazedeki konuları içeren anlaşma ve mutabakat muhtıraları imzaladık. 

Böylece, Türkiye ile Pakistan arasında imzalanmış olan ikili anlaşma ve 

mutabakat muhtıralarının sayısı 100’ü aşmış oldu. 

Sadece Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çalışmaları kapsamında son iki 

yılda imzaladığımız belge sayısı ise 30’a ulaştı. 

Doğu Asya ve Pasifi k

Doğu Asya ve Pasifi k bölgesindeki ülkeler ve örgütlerle ilişkilerimizin 

geliştirilmesi, dış politikamızın öncelikli hedefl eri arasında yer alıyor.

2012’de Şangay İşbirliği Örgütü’ne Diyalog Ortağı olduk. 

2010’da Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzaladığımız Güneydoğu Asya 

Ülkeleri Birliği ASEAN’la ilişkilerimizi, bu örgüt nezdinde Daimi Temsilcilik 

olarak görev yapan Endonezya Büyükelçiliğimiz aracılığıyla daha da 

ilerlettik.

Bu yönde attığımız her adım, ihracat pazarlarımızın çeşitlendirilmesi 

ve ülkemize doğrudan yabancı yatırım çekilmesinin yanısıra, küresel 

meselelerde ağırlığı giderek artan, bölge ülkeleriyle işbirliği ve eşgüdümü 

kuvvetlendirdi.

Bu anlayışla, hem ikili planda münferit bölge ülkeleriyle, hem de 

bölgedeki çok tarafl ı yapılanmalarla, ilişkilerimizi bir bütünlük içinde 

geliştiriyoruz. Myanmar’ın Arakan bölgesinde, 2012 yılının ortalarında 

baş gösteren ve Rohingya Müslümanlarının büyük ölçüde etkilendiği 

olayları yakinen takip ediyoruz.  Eşim, kızım ve Dışişleri Bakanım Ahmet 

Davutoğlu bölgeyi ziyaret ederek, yaşananları bilfi il yerinde gördü, 18 ton 

insani yardım malzemesi Kızılay aracılığıyla kamplardakilere dağıtıldı.

Başlatılan yardım kampanyası aracılığıyla toplanan yardımlar, bölge 

hükümetleri ile işbirliği halinde, mağdurlara dağıtılmaya devam ediyor. 

Gelişmeleri yakından takip ediyor, hem ikili düzeyde, hem de BM ve 

İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çeşitli uluslararası platformlarda gündemde 

tutuyoruz.

D-8

D-8 oluşumu, üyeleri arasında önemli bir işbirliği platformu olduğu kadar, 

Güney-Güney diyaloğu bakımından da olumlu bir örnek teşkil ediyor. 

D-8’in bu yönünün kuvvetlendirilmesine de önem veriyoruz.

Bu bağlamda, D-8‘in küresel ekonomik gelişmeler ışığında yeni bir 

vizyona kavuşturulması, daha etkin ve kurumsal bir yapıya sahip olması 

yönündeki çabalarımız devam ediyor.

Latin Amerika

Latin Amerika ülkeleriyle, karşılıklı diplomatik temsilin artırılması 

konusunda son dönemde önemli ilerleme kaydettik.

Ekvator’un Başkenti Quito’daki Büyükelçiliğimizin, 2012 Ocak ayı 
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itibariyle faaliyete geçmesiyle bölgedeki Büyükelçiliklerimizin sayısı 9’a 

ulaştı. 

Önümüzdeki dönemde, bölgede yeni Büyükelçilikler ihdasına yönelik 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Geliştirilen bu yakın ilişkilerin bir sonucu olarak 2000 yılında 919 milyon 

dolar seviyesinde olan bölge ülkeleriyle ticaret hacmimiz, bugün 6 milyar 

doları aştı.

ABD

ABD ile ilişkilerimiz “Model Ortaklık” temelinde her alanda güçleniyor. 

Türkiye ve ABD, Irak’tan Arap-İsrail ihtilafının çözümüne, Afganistan’ın 

yeniden imarından, Güney Kafkasya’nın istikrarına ve terörle 

mücadeleden, enerji güvenliğine kadar pek çok konuda eşgüdüm içinde 

hareket ediyor.  

Önümüzdeki dönemde, ABD ile ilişkilerimizi, bölgemiz ve ötesinde barış, 

refah ve istikrara yapıcı katkıda bulunma çabalarımız temelinde daha da 

güçlendireceğiz.

Rusya

Rusya Federasyonu’yla, bölgenin iki köklü devletleri olarak, son dönemde 

karşılıklı diyaloğu ve işbirliğini esas alan güçlü ilişkiler geliştirdik. 

İlişkilerimiz, 3 Aralık 2012’de Şahsım ve Sayın Putin’in Eş başkanlığında 

gerçekleştirilen, Üst Düzey İşbirliği Konseyi Üçüncü Toplantısı ve 

imzalanan 11 anlaşma ile önemli bir ivme kazandı. 

Yine bu toplantı; Suriye halkının özgür iradesinin hakim kılınması, barış 

ve istikrarın yeniden tesis edilmesi noktasına, bölgesel sahiplenmeyi 

göstermesi bakımından önemli bir adım olmuştur.  

Kıbrıs

Kıbrıs sorununun, BM parametreleri temelinde adil, kalıcı ve kapsamlı bir 

çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarımızı aralıksız sürdürdük. 

Kıbrıs Türk tarafı, müzakere sürecinde sergilediği yapıcı tutum ve ortaya 

koyduğu öneriler ile Kıbrıs’ta çözüm isteyen tarafın kim olduğunu, 

uluslararası topluma bir kez daha gösterdi. 

KKTC’nin uluslararası konumunun güçlendirilmesi, haksız biçimde 

uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılması ve özellikle uluslararası 

örgütlerdeki statüsünün ileriye taşınması için sağladığımız desteği 2012 

yılı boyunca da devam ettirdik.

14-15 Ekim’de, Bakü’de yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde 

KKTC’nin, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki konumuna benzer şekilde, 

EİT nezdinde de “Kıbrıs Türk Devleti” adı altında gözlemci üye statüsü 

kazanması, yıl içinde sağlanan en somut neticedir.

Uzun zamandır bir hayal olan, Kıbrıs’ın verimli topraklarına hayat suyu 

götürülmesini sağlayacak boru hattı projesini planlanan şekilde devam 

ettirdik. 

Türkiye ve KKTC’de inşası devam eden barajlardan sonra, 13 Ekim 

itibarıyla, dünyada bir ilk olan denizaltı geçişli boru döşeme işlemine de 

başladık. 

Açılışını 7 Mart 2014 tarihi için planladığımız bu projeyle, Anamur’dan 

Geçitköy’e yılda toplam 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu 

götüreceğiz. 

Bu miktarı, Kıbrıs’ın tamamının toplam su ihtiyacının neredeyse iki 

misline tekabül edecek şekilde, 10 katına kadar artırma imkânımız 

bulunuyor.

Bu büyük çaplı projeler ile Anavatan ile KKTC arasındaki sarsılmaz birlik 

ve dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor, Kıbrıs Türk tarafını Rumlar 

karşısında güçlendirecek, önemli bir avantaj sağlıyoruz. 

Afrika

Bugün, başlangıçta bir açılım stratejisi olarak yürütülen Afrika 

politikamız, Türk dış politikasının stratejik boyutlarından biri haline geldi.

Ülkemizin Afrika kıtasına olan yönelimi, sadece ikili siyasi ve ekonomik 

hedefl erimizle sınırlı değil. 

İmkânlarımız ölçüsünde; sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlarda Afrika’nın 

gelişme ve kalkınmasına da katkıda bulunuyoruz.

Somali örneğinde olduğu gibi, ihtiyaç duyan diğer kıta ülkelerine düzenli 
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insani yardımlar sağlayarak, bütüncül bir politika izliyoruz.

Afrika stratejimizin uygulanmasında önemli rol üstlenen, yeni Büyükelçilik 

ve dış temsilciliklerimizin açılması çalışmalarını, 2012 yılında da devam 

ettirdik.

İktidara geldiğimizde, Kıta’da 12 Büyükelçiliğimiz mevcutken, gösterilen 

gayret neticesinde bu sayı, 2012 sonunda 34’e ulaşacaktır.

Afrika ülkeleriyle yakaladığımız bu ivmenin, turizmden ticarete, kültürden 

toplumsal hayata, eğitimden uluslararası işbirliğine kadar önemli 

yansımaları oluyor.

Nitekim; Sahraaltı Afrika ülkeleriyle 2000 yılında sadece 742 milyon dolar 

olan ticaret hacmimiz, bu yılın Ocak-Ekim döneminde 5,4 milyar doların 

üzerine çıktı.

Aynı dönemde Afrika Kıtası ile olan ticaretimiz ise 16 milyar dolara ulaştı.

Bilindiği üzere, Afrika’ya açılım politikamızda ön plana çıkan unsurlardan 

biri de giderek sıklaşan karşılıklı üst düzey ziyaretlerdir. 

Kıta sorunlarının çözümüne katkıda bulunulması yönündeki 

çalışmalarımız da 2012 yılı içinde artarak devam etmiş ve ülkemiz birçok 

girişime öncülük eden konumunu muhafaza etmiştir. 

Uluslararası Girişimler

20’den fazlası Bakan düzeyinde olmak üzere, 57 ülke ve 11 uluslararası/

bölgesel örgütün katılımı ile İkinci İstanbul Somali Konferansı’nı 31 

Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde BM ile işbirliği içerisinde İstanbul’da 

gerçekleştirdik.

2010 yılında Finlandiya’yla birlikte başlattığımız “Barış İçin Arabuluculuk” 

girişimi bugün, 34 ülke ve BM dahil 8 uluslararası/bölgesel kuruluş olmak 

üzere toplam 42 üyesi olan bir yapıya dönüştü.

24-25 Şubat 2012 tarihlerinde alanında önde gelen uzman ve 

siyasetçilerin katılımıyla birinci İstanbul Arabuluculuk Konferansı’nı 

düzenleyen Türkiye, 2012 yılı içinde ayrıca önemli bir Medeniyetler 

İttifakı İştirakçiler Forumu’na da ev sahipliği yaptı.

2015 yılında G-20 dönem başkanlığını üstlenecek olan ülkemizin, aynı yıl 

BM Güvenlik Konseyi’ne de bir kez daha üye olmak suretiyle, uluslararası 

barış ve güvenliğe katkısını azami düzeye çıkartacağına inanıyoruz.

BM Reformu

Türkiye olarak, BM’nin değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmesi 

amacıyla devam eden reform çalışmaları ile yakından ilgileniyor, sürece 

katkıda bulunuyoruz.

Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere; BM’nin günümüz denge 

ve dinamiklerini yansıtan etkin, demokratik ve şeffaf bir yapıya 

kavuşturulmasına yönelik tüm çabalara güçlü destek veriyoruz.

Birçok ülkede; iç barış ve istikrarı tehdit eden yabancı düşmanlığı ve 

İslamofobi konusunda uluslararası platformlarda farkındalık uyandırmak, 

soruna dikkat çekmek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bir dine, bir dinin mensuplarına, bir dinin kutsal değerlerine 

hakaret etmek, aşağılamak, asla düşünce özgürlüğü kapsamında 

değerlendirilemez.

BM bünyesinde dini değerlere hakaretin önlenmesi, din ve inanç 

özgürlüğü konularında karar çıkması yönündeki çalışmalara destek 

oluyoruz.

Vatandaşlarımızın, seyahat özgürlüklerinin genişletilmesi noktasında 

2012 yılı içinde toplam 11 ülkeyle daha karşılıklı vize muafi yeti 

anlaşmaları imzaladık.

Bugün artık vatandaşlarımız 64 ülkeye vizesiz, 11 ülkeye de sınırda vize 

almak suretiyle rahatça seyahat edebiliyor. 

Keza, AB ile geçtiğimiz Haziran ayında başlatılan vize serbestisi diyalog 

süreci ile vatandaşlarımızın AB’ye de vizesiz seyahatinin önünü açmayı 

planlıyoruz.

2012 yılı içinde Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşması imzaladık, 6 

ülkeyle ise anlaşma imzalamaya yönelik müzakereler yürüttük.

Hâlihazırda Lübnan, Morityus ve Güney Kore ile imzalanan Serbest 

Ticaret Anlaşmalarının yürürlüğe girmesine yönelik iç hukuk işlemleri ise 

halen sürüyor.

Önümüzdeki dönemde de, vize uygulamalarının kaldırılması, karşılıklı 

ticaret ve yatırımı kolaylaştıran düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 
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yurtdışındaki vatandaşlarımıza sunulan konsolosluk hizmetlerinin 

kalitesinin artırılması noktasında çalışmalara devam edeceğiz.

Başta yurtdışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımız ile iş dünyamız 

olmak üzere, insanımızın sorunlarıyla birebir ilgilenen ve çözüm üreten 

bir dış politika anlayışı içinde hareket etmeye devam edeceğiz.

2002 yılında 93 olan büyükelçilik sayımız bugün 120’ye,  163 olan dış 

temsilcilik sayımız ise 204’e yükseldi.

İnşallah, dış temsilcilik sayımızı en kısa sürede 231’e yükseltecek, böylece 

dünyanın en yaygın örgütlenmiş 5 diplomatik gücünden biri olacağız.

2009 yılında 94 merkezde 109 Ticaret Müşaviri görev yaparken, bugün 

160 merkezde 233 Ticaret Müşaviriyle faaliyet gösteriyoruz. 

Çoğu Afrika ülkelerinde olmak üzere, 2012 yılında 23 yeni merkezde 

Ticaret Müşavirlikleri kurduk.

2012 yılı içerisinde 37 farklı ülkeden Devlet Başkanı seviyesinde, 20 

ülkeden Başbakan seviyesinde ülkemize ziyaret geçekleşmiştir.

2009 yılından itibaren kurulmaya başlanan Yüksek Düzeyli Stratejik 

Konseylerin sayısı bugün itibariyle 12’ye ulaştı.

Bu mekanizmayla, üst düzeyli siyasi diyalog yoluyla, ekonomi, ticaret, 

enerji, ulaştırma, gümrük, çevre, kültür gibi alanlardaki ilişkilerin 

bir bütün olarak ele alınması ve Başbakanlar düzeyinde gerekli 

yönlendirmelerin yapılmasını hedefl iyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de aktif, önalıcı, 

küresel vicdanı öne çıkaran, hakkı, hukuku ve adaleti yücelten, 

kardeşliğe, dostluğa, dayanışmaya önem veren bir dış politika 

uygulamayı sürdüreceğiz. 

Biz her zaman ateşi söndürmeye, acıları dindirmeye gayret edeceğiz. 

Her ne pahasına olursa olsun, mazlumların, mağdurların, ihtiyaç 

sahiplerinin yanında olacağız.

Biz, 10 yıl boyunca küresel vicdanın sesi olduk; bundan sonra da küresel 

vicdanın sesi olmayı sürdüreceğiz.
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AVRUPA 
BIR-
LIGI

Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerinde, son 4 yılda karşılaştığı siyasi 

engellemelere rağmen, mevzuat uyumundan siyasi kriterlere, sivil toplum 

diyaloğundan mali işbirliğine kadar her alanda önemli adımlar attı.

İlerleme Raporu

2012 yılı Türkiye İlerleme Raporu bildiğiniz gibi 10 Ekim’de yayımlandı. 

Avrupa Birliği’nin bu yılki İlerleme Raporu’nun, özellikle siyasi kriterler 

bölümünde büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştık.  

Raporda, münferit olaylardan yola çıkılarak genellemelere ulaşıldığını 

üzülerek görmekteyiz. 

İlerleme Raporu Türkiye’nin 33 teknik faslın 32’isinde ilerleme 

kaydettiğini teslim ediyor. 

Bu da bizim tüm zorluklara rağmen AB müktesebatına uyum 

konusundaki kararlılığımızın sürdüğünü gösteriyor. 

Türkiye-AB Mali İşbirliği ve Hibeler

Şu an içinde bulunduğu zorlu krize rağmen AB, hala dünyanın en büyük 

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ 

İLE İLİŞKİLERİNDE, SON 

4 YILDA KARŞILAŞTIĞI 

SİYASİ ENGELLEMELERE 

RAĞMEN, MEVZUAT 

UYUMUNDAN 

SİYASİ KRİTERLERE, 

SİVİL TOPLUM 

DİYALOĞUNDAN MALİ 

İŞBİRLİĞİNE KADAR 

HER ALANDA ÖNEMLİ 

ADIMLAR ATTI.
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ekonomisi ve Türkiye’nin en önemli ticari ortağı durumunda.  

2002-2006 döneminde, Bakanlıklarımıza ve diğer kamu kuruluşlarına 

166 proje için AB’den 1,3 milyar Avro katılım öncesi yardım hibesi 

desteği sağlandı. 

Bu projelerin toplam büyüklüğü ulusal katkı ile birlikte 1,8 milyar Avro’ya 

ulaşıyor. 

Ulusal Ajans

(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)

Ulusal Ajans aracılığıyla birçok proje hayata geçiriliyor. 

Örneğin, Bingöl’deki arıcılar Macaristan’daki bal üretim tekniklerini 

yerinde inceleyebiliyor. 

Artvinli kalfa ve çıraklar Almanya’daki fabrikalarda staj görebiliyor.

Muş’un Bulanık ilçesindeki Kız Meslek Lisesi öğrencileri Milano’da 

bilgisayar destekli moda tasarım kursu alabiliyor. 

Sadece 2012 yılında 3 bin 500 civarında projeye hibe desteği sağlanmış 

olması, ülkemizin eğitim ve gençlik sektöründe nasıl büyük çaplı bir 

projecilik hareketinin yaşanmakta olduğunu göstermeye yetecektir.  

Erasmus Programı’ndan yararlanan öğrenci sayısı bu yıl 18 bini buldu. 

Bu sayıya, diğer programlardan yararlanmak suretiyle Avrupa tecrübesi 

elde eden vatandaşlarımızı da eklediğimizde, hedefl ediğimiz 55 bin 

sayısını aşarak 61 bin kişiye ulaştığımızı söyleyebiliriz.

Öte yandan, daha önce yaşadığı ilçeden dahi dışarı çıkamamış on 

binlerce çocuğumuz ve gencimiz, yine Ulusal Ajans projeleri sayesinde 

yurt dışına çıkma ve uluslararası projelerde katılımcı olma şansına sahip 

oldular. 
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KAMU
YATIRIM-
LARI

Ülkemizde sabit sermaye yatırımlarının 2012 yılında 319 milyar lira 

olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu rakamın 2013 yılında 358,2 

milyar liraya çıkmasını, Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla’ya oranın da yüzde 22,8’e 

ulaşmasını bekliyoruz. Bunun yüzde 80,9’unun özel kesim tarafından 

gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. 

2013 yılında sabit sermaye yatırımlarındaki reel artışın, kamuda yüzde 

5,4 ve özel sektörde yüzde 7,1 olmak üzere, toplamda yüzde 6,8 

olacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizin kalkınmasında, rekabet gücümüzün 

artırılmasında, özel kesimin gelişmesinde ve halkımızın refah seviyesinin 

iyileştirilmesinde kamu yatırımlarını önemli bir araç olarak görüyoruz.

Bu çerçevede Hükümetimiz, küresel krizin ekonomimiz üzerindeki 

etkisinin hafi fl etilmesi amacıyla kamu yatırımlarının artırılmasına özel 

önem vermiştir. 

Geçtiğimiz dönemde yapılan yatırımlar daha düşük maliyetle 

gerçekleştirildi. Böylece kamu kesimi bir taraftan fi ili yatırımlarını 

ÜLKEMİZDE SABİT SERMAYE 

YATIRIMLARININ 2012 

YILINDA 319 MİLYAR LİRA 

OLARAK GERÇEKLEŞECEĞİNİ 

TAHMİN EDİYORUZ. 
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artırırken, diğer taraftan özel sektör yatırımlarındaki düşüşü kısmen telafi  

etti. Toplam kamu sabit sermaye yatırımları 2002 yılında 17,3 milyar Türk 

lirası iken, 2013 yılında bu tutar 68,3 milyar Türk lirasına çıkarak 4 kata 

yakın artış gösterdi. Dolar bazında ise 2002 yılında 11,5 milyar dolar 

düzeyinde olan kamu sabit sermaye yatırımları, 2013 yılında 37 milyar 

dolar düzeyine ulaştı. 

2011 yılında 53,2 milyar Türk lirası olarak gerçekleşen toplam kamu sabit 

sermaye yatırımlarının GSYH’ya oranı yüzde 4,1 oldu.

2012 yılında 61,8 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmesi beklenen 

toplam kamu yatırımlarının GSYH’ya oranının ise yüzde 4,3 olarak 

gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2012 yılı beklentilerine göre sabit 

fi yatlarla yüzde 5,4 oranında artarak 2013 yılında (yatırım işçiliği hariç) 

68,3 milyar Türk lirasına ulaşacak olan toplam kamu yatırımlarının 

GSYH’ya oranının yine yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. 

2013 yılına ilişkin kamu yatırımlarına yönelik temel politikamız, özel 

sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı 

alanlarına yoğunlaşmaktır. Bununla birlikte yatırım uygulamalarında 

bürokrasiyi azaltarak, mümkün olduğu ölçüde kuruluşlara esneklik 

sağlamayı hedefl iyoruz. Yerel nitelikli yatırımların yerel yönetimlerce 

gerçekleştirilmesini ve yatırımların fi nansmanında Kamu-Özel İşbirliği 

yöntemlerinden azami ölçüde yararlanılmasını amaçlıyoruz.

2013 yılında, sektörel olarak, eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, 

ulaştırma, içme suyu, adalet hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojilerine 

yönelik altyapı yatırımlarına öncelik tanıyoruz. GAP, DAP, KOP ve DOKAP 

kapsamındaki işlere, bölünmüş yol, hızlı tren, metro, havaalanı ve 

terminal binaları, büyük ölçekli deniz limanı gibi ulaştırma projelerine 

öncelik veriyoruz.

Yine bu çerçevede içme suyu projeleri, şehir hastaneleri, okul yapımları, 

yeni kurulan üniversitelerin altyapı ve fi ziki mekân ihtiyaçları, afetlerle 

ilgili projeler ödenek tahsisinde öncelikli olacak. 2013 yılında, (yatırım 

işçiliği hariç) toplam kamu sabit sermaye yatırımlarının 2012 yılı harcama 

düzeyine göre nominal olarak yüzde 11 oranında artış sağlıyoruz. 

Söz konusu tutarın yüzde 51,7’sinin merkezi yönetim bütçesi, yüzde 

28,5’inin ise mahalli idareler tarafından karşılanacağını tahmin ediyoruz.

2001 yılında 9,4 yıl olan kamu yatırım stokunun ortalama tamamlanma 

süresini, 2012 yılında 3,7 yıla kadar düşürerek çok önemli bir iyileşme 

sağladık. 

Kamu yatırımlarının bitirilme süresindeki iyileşmeyi sürdüreceğiz. 

İstanbul Finans Merkezi

İstanbul’un uluslararası bir fi nans merkezi olmasına yönelik çalışmalara 

Dokuzuncu Kalkınma Planımızla başlamıştık. 

Uluslararası yayınlar geçmişte İstanbul’a fi nans merkezi olarak yer 

vermezken, 2009 yılından bu yana İstanbul fi nans merkezleri arasında 

sayılıyor ve sıralamada hızla yükseliyor. Ülkemizde de son 3 yılda milli 

gelire ortalama yüzde 3,7 oranında katkı yapan fi nans sektörünün, 

önümüzdeki dönemde katkısının giderek artacağına inanıyorum. 
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EGI-
TIM Hükümetlerimiz dönemlerinde, 2004 yılından itibaren bütçede eğitim 

hep birinci sırada yer aldı. 

Yükseköğrenim bütçesi haricinde, 2002’de 7,5 milyar lira olan eğitim 

bütçesini, 2012’de 39 milyara çıkardık.

Eğitim bütçesini, 2013 yılında, 2002’ye kıyasla yüzde 537 artışla 47,5 

milyar lira olarak öngördük. 

444, yani 4+4+4 sistemiyle eğitimde seçme özgürlüğünü getirdik, 

mesleki eğitimi güçlendirdik.

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. 

İlkokula başlama yaşını 66 aya indirdik.

Yine 444 uygulamasıyla artık okullarda Kuran-ı Kerim ile Siyer dersleri 

seçmeli olarak verilecek. 

Bunun yanında, öğrencilerimize, dil ve anlatım, yabancı dil, fen bilimleri, 

matematik, sanat ve spor ile sosyal bilimleri kapsayan 6 alanda 21 adet 

seçmeli ders alma imkanı sağladık. 

Son olarak, Hukuk ve Adalet dersi de müfredata eklendi.

28 Şubat Dönemi’nin dayatması olan ve yıllardır meslek liselerinin kan 

ÜLKEMİZDE SABİT SERMAYE 

YATIRIMLARININ 2012 

YILINDA 319 MİLYAR LİRA 
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kaybetmesine yol açan katsayı uygulamasına son verdik.

27 Kasım 2012’de çıkardığımız yönetmelikle, tüm dünyada olduğu 

gibi okul öncesi, ilköğretim, ortaokul ve liselerdeki tek tip kıyafet 

uygulamasına son verdik. 

Artık öğrencilerimiz okullarda serbest kıyafetle eğitim ve öğretimlerini 

sürdürebilecekler.

Okul, Derslik ve Pansiyonlar

Son 10 yılda toplam 181 bin 419 dersliğin yapımını tamamlayarak eğitim 

öğretimin hizmetine sunduk. 

10 yılda kamuya ait toplam 6 bin 326 eğitim kurumu açtık. 

Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi,  Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar 

Lisesi ve Spor Lisesi yatırımlarını yurt genelinde yaygınlaştırdık. 

Türkiye’de ilk defa Sosyal Bilimler Lisesi’ni kurduk. 

Genel Liseleri, gerekli altyapı ve öğretmen ihtiyacı ile ilgili tedbirlerin 

alınması suretiyle, kademeli bir şekilde Anadolu Liselerine 

dönüştürüyoruz. 

Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülme sürecinin başlangıcı olan 

2005-2006 eğitim-öğretim yılından bu yana 728 Genel Lise Anadolu 

Lisesi’ne dönüştürüldü.

Genel ortaöğretim kurumlarının kademeli olarak mesleki ve teknik 

ortaöğretime dönüştürülmesi çalışmalarına devam ediyoruz. 

Bu kapsamda, 2010 yılından itibaren, 229 Genel Lise mesleki ve teknik 

ortaöğretime devredildi.

Hükümetlerimiz dönemlerinde 880 adet ilköğretim ve ortaöğretim 

pansiyon binası açtık ve 110 bin 162 yeni yatak kapasitesi sağladık. 

Böylece koğuş sisteminden oda sistemine geçişi hızlandırmış olduk.

2003’de 128 olan Rehberlik ve Araştırma Merkezi sayısını 218’e 

yükselttik. 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezi sayısı 9 iken 

bugün bu sayı 56 ilde 62’ye çıktı. 

Bu merkezlerden yararlanan öğrenci sayısı ise 9 bin 125 oldu. 

1.031 adet yeni spor salonunun yapımını tamamlayarak öğrencilerimizin 

hizmetine sunduk.

İlköğretim ve ortaöğretimde ortak kullanılan laboratuvar ve yabancı 

dil laboratuvar sayısı 2002 yılında 18 bin 853 iken, 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında 32 bin 790’a ulaştı.

İlköğretim ve ortaöğretimde, sınıf kitaplıkları hariç, kütüphane sayısı 

2002-2003 eğitim-öğretim yılında 11 bin 945 iken 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında 18 bin 122’ye çıktı.

8 derslik ve üzeri tüm okullarımıza 30 bin adet “Bilişim Teknolojisi Sınıfı” 

kurduk.

Okullarımıza 1 milyon bilgisayar gönderdik.

Bildiğiniz gibi öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıyoruz. 

Bu kitaplar için bugüne kadar toplam 2 milyar 618 milyon lira tutarında 

kaynak kullandık.

Okullaşma Oranları

Okul öncesinde okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 11,7 idi; 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında 4-5 yaşta net okullaşma oranı yüzde 44’e, 5 yaşta 

ise yüzde 66’ya ulaştı. 

İlköğretimde net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 90,98 iken, 2011-

2012 eğitim-öğretim yılında yüzde 98,67’ye yükseldi. 

Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 50,57 iken, 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında yüzde 67,37’ye çıktı.

2002-2003 eğitim-öğretim yılı itibariyle mesleki ve teknik eğitimin orta 

öğretim içerisindeki payı (açık öğretim öğrencileri hariç) yüzde 36 iken, 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında yüzde 48’e çıktı.

Fatih Projesi

Fatih Projesi kapsamında şu ana kadar, meslek liseleri dışındaki liselerin 

tümünü oluşturan 3 bin 657 lisede, 85 bin sınıfa akıllı tahta yerleştirildi 

ve 13 bin 500 tablet bilgisayar öğretmen ve öğrencilere dağıtıldı.

Bu proje kapsamında 2013 yılı içinde 3 bin 500 okulun internet altyapısı 

yenilenecek, 7 bin okula geniş bant internet erişimi sağlanacak. 

Meslek liselerinde bulunan 75 bin derslik akıllı tahtayla tanışacak. 



2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI 123122

İnşallah 4 yıl içinde yurt genelinde bu proje tamamıyla hayata geçirilmiş 

olacak.

Son 8 ayda altyapısı müsait olan 37 bin 975 eğitim kurumuna geniş 

bant ADSL bağlantısı, 3 bin 560 okul ve kuruma da uydu internet erişimi 

sağladık. 

ADSL internet erişimi olan kurumlarımızın ortaöğretimde oranı yüzde 

100’e, ilköğretimde ise yüzde 98’e ulaştı. 

Öğretmenler 

Son 10 yılda,  toplam 357 bin 48 öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Yürüttüğümüz çalışmalarla norm kadrolarımızın doluluk oranı ülke 

genelinde yüzde 85’e ulaştı. 

Geçtiğimiz Eylül ayında yaptığımız 57 bin öğretmen atamasıyla, 

Cumhuriyet tarihinin bir yıl içerisindeki en fazla öğretmen istihdamını 

gerçekleştirdik.

Bu atamaları özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illere 

yaptık. 

Böylece bu illerimizin norm kadro doluluk oranını yüzde 90’ın üzerine 

çıkartmış olduk. 

Sözleşmeli çalışan öğretmenlerimizi kadroya geçirdik. 

İstisnalar dışında artık sözleşmeli öğretmenimiz kalmadı.

Öğretmenlerin Özlük Hakları

Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 2002 yılında 470 lira 

iken, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle bu rakam 1.769 liraya yükseldi. 

2002 yılında, aynı öğretmenin ek ders ücreti ayda 60 saat karşılığı 165 

lira iken, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle bu rakam 507 liraya yükseldi.

Göreve yeni başlayan bir öğretmenin eline 2002 yılında ek ders ücreti ile 

birlikte toplam 635 lira geçerken, 2012 yılı ikinci yarıyılında yüzde 258 

artışla 2 bin 276 lira geçmeye başladı.

2002-2003 eğitim öğretim yılında bir öğretmenin eğitim öğretim hazırlık 

ödeneği 175 lira iken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bu rakam yüzde 

300 artışla 700 liraya yükseldi.

Yüksek Öğretim

Yüksek öğretim bütçesi 2002 yılında 2,4 milyar lira iken, biz bu rakamı 

2012 yılında 12,7 milyar liraya yükselttik. 2013 yılında ise bu rakam, 

2002 yılına oranla yüzde 510 artışla 15,2 milyar liraya ulaştı. Ülkemizde 

2002 yılında 53’ü devlet 23’ü vakıf olmak üzere toplam 76 üniversite 

vardı. İktidarımız döneminde 50’si devlet, 42’si vakıf olmak üzere tam 

92 yeni üniversite açıldı. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Böylece 

üniversite sayımızı 168’e ulaştırdık. Yeni kurulan 50 üniversiteye 

104 bin 998 kadro ihdas ettik. 168 üniversitenin bünyesinde toplam 

1.383 fakülte, 567 enstitü, 460 yüksekokul, 852 meslek yüksekokulu 

bulunuyor.

Tüm üniversitelerimizde 2002-2003 öğretim yılında 76 bin 90 akademik 

personel görev yaparken, 2011-2012 eğitim öğretim yılında bu sayı 

yüzde 56 artışla 118 bin 839’a yükseldi.

Yeni açılan üniversitelerimizin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak 

amacıyla yüksek lisans ve doktora eğitimi için yurt dışına “Her Yıl 1.000 

Öğrenci Gönderme Projesi”ni başlattık. Böylece öğrencilerimiz dünyanın 

en prestijli okullarında bilimsel çalışma yürütme imkanı buldular. 

2012 yılında toplam 2 bin 914 öğrenciyi yurt dışına yabancı dil, yüksek 

lisans ve doktora eğitimi almak için gönderdik. 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında üniversitelerimizde toplam 4 milyon 315 bin 838 öğrenci 

eğitim gördü. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında YÖK’e bağlı olmayan 

askeri okullar ve polis akademisinde ise toplam 37 bin 873 öğrenci 

eğitim aldı.

Yüksek öğretimde net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 14,65 iken, 

2011-2012 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 35,51’e yükseldi.

Yüksek öğretimde brüt okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 27,12 iken, 

2011-2012 eğitim öğretim yılında bu oran yüzde 66,23’e ulaştı.

Böylece 2007-2013 yılları için öngördüğümüz yüzde 48 brüt okullaşma 

oranı hedefi mizi gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl getirdiğimiz yeni bir 

uygulamayla üniversite birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden 
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alınan harçları kaldırdık. İstanbul İkitelli ve Elazığ şehir hastanelerinin de 

hazırlıklarını tamamladık, en kısa zamanda yapımına başlıyoruz. İnşallah 

bunları da 3 yıl sonra hizmete sunacağız. 
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SAG-
LIK Ülkemizde sağlık alanında çalışan insan gücü sayısı 2002’de 177 bin 905 

iken, bu rakamı bugün 461 bin 877’ye yükselttik. 2002 de 20 bin 21 

olan kamudaki uzman hekim sayısı, bugün 33 bin 72’ye, 24 bin 588 olan 

pratisyen hekim sayısı ise 31 bin 136’ya ulaştı. Aynı şekilde 2002’de 3 

bin 211 olan kamu hastanelerindeki diş hekimi sayısı, bugün 6 bin 505’e 

yükseldi. Yine biz görevi devraldığımızda 86 bin 764 olan kamudaki ebe 

ve hemşire sayısı, bu yıl itibariyle 130 bin 740’a çıktı.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Geçtiğimiz Kasım ayı itibariyle ülke genelinde 20 bin 274 Aile Hekimi ile 

vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz.

2002’de yüzde 78 olan aşılama oranı, 2011’de yüzde 97’ye ulaştı.

Anne ölüm oranları yüzbinde 64’den yüzbinde 18’e düştü. Bebek ölüm 

hızı ise binde 31,5‘den binde 10,3’e geriledi.

ÜLKEMİZDE SAĞLIK 

ALANINDA ÇALIŞAN İNSAN 

GÜCÜ SAYISI 2002’DE 177 

BİN 905 İKEN, BU RAKAMI 

BUGÜN 461 BİN 877’YE 

YÜKSELTTİK. 
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İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri

İktidara geldiğimizde 6 bin 839 olan kamu hastanelerimizdeki nitelikli 

yatak sayısı, bugün 40 bin 716’ya ulaştı.Yoğun bakım yatağı sayısı 

ise 869’dan 9 bin 957’ye yükseldi. Aynı şekilde yenidoğan yoğun 

bakım servislerindeki yatak sayısı 665’den 3 bin 86’ya çıktı. Biz görevi 

devraldığımızda kamu hastanelerindeki MR sayısı sadece 18 adetti.

Bugün ise kamu hastanelerinde 316 adet MR cihazıyla hizmet veriliyor.

Son 10 yılda bilgisayarlı tomografi  sayısı 121’den 449’a, ultrason cihazı 

sayısı 495’den 2 bin 999’a, diyaliz cihazı sayısı ise 1.510’dan 4 bin 481’e 

yükseldi. 2002’de kamuda sadece 14 olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 

bugün 123’e ulaştı. 

Acil Sağlık Hizmetleri

2002’de 481 olan 112 istasyonu sayısı bugün 3,8 kat artışla 1.854’e 

ulaştı. Görevi devraldığımızda 617 olan ambulans sayısını ise 4,7 kat 

artışla 2 bin 939’ a yükselttik. Ambulansla taşınan hasta sayısı 2002’de 

383 bin iken, 2011 yılında bu rakam 2 milyon 700 bine ulaştı. 

10 yıl önce Türkiye’de ne helikopter ambulans ne de uçak ambulans 

vardı, bizim iktidarımızda Türkiye helikopter ve uçak ambulansla tanıştı. 

Bugün 4’ü uçak 19’u helikopter toplam 23 hava ambulansıyla sağlık 

hizmetlerini en iyi şekilde sunuyoruz.  Bugüne kadar uçak ambulansla 

3 bin 183, helikopter ambulansla da 13 bin 338 hasta taşındı. Deprem 

başta olmak üzere, sık sık çeşitli afetlere maruz kalmamız sebebiyle, 

afetzedelere en iyi şekilde tıbbi yardım ulaştırabilmek için, 81 ilimizde 

özel eğitimli 4 bin 909 sağlık personeli yetiştirdik. Böylece, “Ulusal 

Medikal Kurtarma Ekibi” adıyla Avrupa’nın en büyük tıbbi kurtarma 

ekibini kurmuş olduk. Ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların takip ve 

tedavilerini yaşadıkları ortamda yapacak, hastaneye yatış ihtiyacını 

azaltacak “toplum temelli” ruh sağlığı modeline geçtik. Bugün itibariyle 

55 adet faal ve hasta kabul eden Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz 

bulunuyor.

“Evde Sağlık Hizmeti” uygulamasına başladık.  Artık yatağa 

bağımlı hastalarımızın tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarını evlerinde 

gerçekleştiriyoruz. Tüm illerimizde verdiğimiz bu hizmeti 2011 

yılında 124 bin kişiye ulaştırdık. 2012 yılında bu kapsamda 150 bin 

vatandaşımıza ulaşmayı hedefl iyoruz. 1993-2002 yılları arasında toplam 

1.078 adet sağlık tesisi yapılmıştı. Biz iktidarımız döneminde 8,5 milyar 

lira harcayarak 2 bin 114 adet sağlık tesisi inşa ettik.

Şehir Hastaneleri

30 yıllık sağlık planlarımız çerçevesinde dev şehir hastaneleri kuruyoruz. 

Kayseri, Ankara Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinin yapımına başlıyoruz. 

Bu şehir hastanelerini 3 yıl sonra hizmete açacağız. 

İstanbul İkitelli ve Elazığ şehir hastanelerinin de hazırlıklarını tamamladık, 

en kısa zamanda yapımına başlıyoruz. İnşallah bunları da 3 yıl sonra 

hizmete sunacağız. Planladığımız şehir hastanelerinde;

15 bin 250 yatak kapasiteli 30 adet Genel Hastane, 

8 bin 87 yatak kapasiteli 21 adet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi,

6 bin 929 yatak kapasiteli 32 adet Onkoloji Hastanesi, 

3 bin 350 yatak kapasiteli 19 adet Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Hastanesi, 

2 bin 634 yatak kapasiteli 14 adet Kalp Damar Hastalıkları Hastanesi, 

2 bin 222 yatak kapasiteli 15 adet Psikiyatri Hastanesi, 

1.900 yatak kapasiteli 17 adet Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri,

1.673 yatak kapasiteli 4 adet Çocuk Hastanesi, 

1.167 yatak kapasiteli 3 adet Kardiyoloji ve Kardio Vasküler Cerrahi 

Hastanesi, 

825 yatak kapasiteli 2 adet Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, 

412 yatak kapasiteli Ortopedi Nörolojik Bilimler Hastanesi, 

150 yatak kapasiteli Göğüs Hastanesi yer alacak. 

Kamu Özel Ortaklığı fi nans modeliyle yaklaşık 30 ilimizde yapacağımız 

Şehir Hastaneleri ve Genel Hastanelerle birlikte, 44 bin 835 nitelikli 

yatağımızla vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en güzel şekilde almasını 

sağlayacağız.  
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ADA-
LET Adalet teşkilatımızı bilişim teknolojisinin son ürünleriyle donattık.

UYAP projesi ile tüm adalet teşkilatımızı muhteşem bir yazılım altyapısına 

kavuşturduk. Vatandaşlarımız artık davaları ile ilgili her gelişmeyi anında 

internetten takip edebiliyorlar.

Duruşma salonlarında “Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi”ni hayata geçirdik. 

Sistem sayesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemeler, adliyede 

hazır bulunamayan kişilerin video konferans yoluyla dinlenilmesi ve 

ifadelerinin kayda alınması imkanına kavuştular. 

Adli Tıp Kurumu’nu ülke çapında yaygınlaştırdık.

Yüksek yargıdaki yığılmaları önlemek için Bölge Adliye Mahkemeleri’ni 

kurduk. Yargı süreçlerini hızlandırmak için hazırladığımız üç ayrı yargı 

paketi Meclis’te kabul edildi, dördüncü yargı paketinin çalışmalarını da 

sürdürüyoruz.

ADALET TEŞKİLATIMIZI 

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN SON 

ÜRÜNLERİYLE DONATTIK.
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Sosyal devlet ilkesini yargıda da hayata geçirerek, maddi durumu iyi 

olmadığı için avukat tutamayan herkese avukat tayin edilmesini sağladık.

Basit suçlardan dolayı cezaevlerinde kalan birçok hükümlünün cezasını 

dışarıda çekmesi için “Denetimli Serbestlik” uygulamasını başlattık.

Modern ve güvenlikli ceza infaz kurumları inşa ederek, uluslararası 

standartlara uymayan 210 ceza infaz kurumunu kapattık.

Ceza infaz kurumlarında çalışan personel sayısı yüzde 63 oranında 

artırıldı.

Çocuk haklarını anayasal güvence altına aldık. Çocuk Ceza ve Adalet 

Sistemi’ni geliştirdik. Suça itilen çocukları topluma kazandırma ve 

himayeyi esas alan uygulama ile cezalandırmadan çok eğitmeyi 

amaçlayan bir sistem kurduk.

Geçen yüzyıldan kalan ve güncelliğini kaybeden, toplumun gerisinde 

kalan temel kanunlarımızın tümünü yeniledik. Bu kapsamda Türk Ceza 

Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar 

Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu yenilendi. Hakim ve savcılarımızın 

daha iyi yetiştirilmesini sağlamak için Türkiye Adalet Akademisi’ni kurduk.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nu oluşturduk. Adli ilişkilerimizin yoğun 

olduğu ülkelerdeki temsilciliklerimizde görev yapmak üzere hakim-savcı 

sınıfından “Adalet Müşavirleri” görevlendirdik. Böylelikle yurt dışında 

yaşayan veya yurt dışıyla irtibatı olan vatandaşlarımızın haklarını daha iyi 

korumayı hedefl iyoruz.

Hâkim ve savcı sayısını yüzde 30 oranında artırdık. Böylece her 100 bin 

kişiye düşen hâkim sayısı 7’den 12’ye çıktı. Adliyelerde görev yapan 

yardımcı personel sayısını 20 bin 255’den 46 bine yükselttik. 

Adliye teşkilatında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amacıyla, son 8 

yılda, birbirine yakın yerleşim yerlerindeki 239 adliye yakın yerlerdeki 

adliyeler ile birleştirildi. 

Ülkemizin dört bir köşesinde, mimarisi ve imkanlarıyla modern bir 

görünüme sahip 157 yeni Adalet Sarayı inşa ettik. 

İstanbul’a yaptığımız Avrupa’nın en büyük adalet sarayı da dâhil olmak 

üzere, il merkezlerindeki adliyelerin yüzde 45’ini yeniledik. 
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EMNI-
YET
GÜVEN-
LIK

Son 10 yılda Polis Meslek Yüksek Okulları ve Polis Meslek Eğitim 

Merkezleri aracılığıyla, toplam 104 bin 246 gencimizi polis teşkilatına 

kazandırdık.

2013 yılında ise, Polis Meslek Yüksek Okullarında 8 bin 400, Polis Meslek 

Eğitim Merkezlerinde ise üniversite mezunu 4 bin 40 olmak üzere, 

toplam 12 bin 440 polis memuru yetiştirerek Emniyet Teşkilatımızı daha 

da güçlendireceğiz. 

İktidara geldiğimizde Emniyet Teşkilatı’nda yüzde 21 olan yüksekokul ve 

üniversite mezunu polis oranı, bugün yüzde 88’e ulaştı. Son 10 yılda, 

22 bin 694 binek, 845 zırhlı araç olmak üzere toplam 23 bin 539 aracı 

Emniyet Teşkilatımızın hizmetine verdik. Suç işlenmesinin önlenmesi ve 

işlenen suçların faillerinin yakalanması konusunda büyük faydalarını 

gördüğümüz MOBESE sistemini ülke geneline yaygınlaştırdık.

Bu yıl itibariyle 80 il merkezinde MOBESE kurulumu tamamlanarak 

SON 10 YILDA POLİS 

MESLEK YÜKSEK OKULLARI 

VE POLİS MESLEK EĞİTİM 

MERKEZLERİ ARACILIĞIYLA, 

TOPLAM 104 BİN 

246 GENCİMİZİ POLİS 

TEŞKİLATINA KAZANDIRDIK.
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faaliyete geçti. Ayrıca, 65 ilçemizde MOBESE sisteminin kurulumu 

tamamlandı. 47 ilçemizde MOBESE kurulum çalışmaları, 12 ilçemizde de 

ihale işlemleri devam ediyor. 

Jandarma Genel Komutanlığımız için “Jandarma Entegre Muhabere ve 

Bilgi Sistemi”ni kurarak, 36 ilde faaliyete geçirdik. Bu sistemin 14 ilde 

de kurulum ve montaj çalışmaları sürdürülüyor. Aynı altyapı kullanılarak 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da “Sahil Güvenlik Muharebe 

Sistemi Projesi” yürütülüyor.  Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından 

yürütülen diğer bir önemli proje de, denizlerimizin MOBESE’si olacak 

“Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi”dir. Bu Proje tamamlandığında, 

Türkiye kıyılarında tam radar kaplaması sağlanacak, kaçakçılık ve yasa dışı 

göç gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedilecek.

İşlenen suçların hızlı bir şekilde aydınlatılması amacıyla, modern bilimsel 

metot ve teknikler kullanılarak delilden sanığa ulaşılması, üzerinde 

önemle durduğumuz bir konu.

Bu çerçevede, “Otomatik Avuç ve Parmak İzi Alma Projesi” ve “Olay Yeri 

İnceleme Malzemelerinin Geliştirilmesi Projesi” gibi büyük projelerle, olay 

yeri inceleme işlemlerinde standartları yükseltiyoruz.
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TOPLU 
KO-
NUT

TOKİ aracılığıyla, hükümetlerimiz dönemlerinde 81 il ve 800 ilçede, 2 bin 

473 şantiyede tam 559 bin 840 konut ürettik. Bu rakam 100 bin nüfuslu 

22 adet şehir demektir. Ürettiğimiz konutların 476 bin 24’ü, yani yüzde 

85’i sosyal konuttur. Şu an 441 bin konut sosyal donatıları ve çevre 

düzenlemeleri ile birlikte tamamlandı.

Bu çalışmaların yatırım maliyeti (KDV dâhil) yaklaşık 48 milyar lirayı 

buldu. Yerel yönetimlerle müştereken büyük kapsamlı kentsel yenileme 

programları yürütüyoruz. Bu doğrultuda, 57 ilimizde, 127 belediye ile, 

257 proje kapsamında 45 bin 404 adet konutun üretimi tamamlandı. 

215 bin 407 konuttan oluşan projelerin çalışmaları ise devam ediyor. 

Yoksul vatandaşlarımıza yönelik olarak yaptığımız 45-55 metrekare 

büyüklüğündeki konutları, peşinatsız olarak, 20 yıl vadeyle, 100 liradan 

başlayan taksitlerle satışa sunuyoruz. Alt Gelir Grubuna yönelik şekilde 

65-87 metrekare olarak tasarlanan konutları ise, 6 bin lira peşin, konut 

tesliminin ardından 15 yıl vadeli olacak şekilde 300 lira taksitle satışa 

sunuyoruz.

TOKİ ARACILIĞIYLA, 

HÜKÜMETLERİMİZ 

DÖNEMLERİNDE 81 İL VE 

800 İLÇEDE, 2 BİN 473 

ŞANTİYEDE TAM 559 BİN 

840 KONUT ÜRETTİK. 
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Çevre düzenlemeleri kapsamında ise yaklaşık 41 milyon metrekare yeşil 

alan düzenlemesi, 13,8 milyon adet ağaç dikimi ve çalı peyzajı yapıyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz projelerle doğrudan ve dolaylı olarak 800 bin kişinin 

istihdamını sağladık. 

Tescilli taşınmaz kültür varlıkları için 516 projeye 43 milyon lira kredi 

açıldı ve bunların 271’i tamamlandı.

Yapımına karar verilen 341 karakoldan 245’inin inşaatları başlatıldı, 96’sı 

ise ihale aşamasında. 

Son 10 yılda TOKİ vasıtasıyla inşa edilen kamuya ait 3 bin 458 adet 

yapı, 7 milyar 251 milyon lira harcamayla bitirilme aşamasına getirildi.  

TOKİ’nin konut ve iş yerleri için alacakları 12 milyar lira, kooperatif, arsa 

ve vatandaşa ödenen kredi miktarı ise 930 milyondur. TOKİ’nin toplam 

alacağı 12 milyar 930 milyonu bulmaktadır.
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Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 10 yılda toplam 

140 milyar lira harcama yaptık. 

Geçtiğimiz 10 yılda ulaştırma ve bilgi-iletişim sektörlerinin Gayri 

Safi  Yurtiçi Hasıla’daki payı ortalama yüzde 14,5 düzeyine ulaştı. Bu 

sektörlerin 2010 ve 2011 yıllarında ortalama büyüme hızları yüzde 

10,6 olarak gerçekleşti. 2012’nin ilk altı ayında bu sektörlerde sağlanan 

büyüme oranı yüzde 4,5 oldu.

Karayolları 

10 yıllık iktidarımız döneminde kara yollarına toplam 89,6 milyarlık 

yatırım yaptık. Bugün karayolu ağımızda 2 bin 236 kilometre otoyol, 31 

bin 384 kilometre devlet yolu ve 31 bin 814 kilometre il yolu olmak üzere 

toplam 65 bin 434 kilometre yol bulunuyor. 2003’te, 1.714 kilometresi 

otoyol olmak üzere, toplam 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol trafi ğe 

hizmet vermekteydi. İktidara geldiğimiz günden bugüne toplam 16 bin 

103 kilometre bölünmüş yolu ülkemize kazandırdık. Bölünmüş yollar için 

ULAS-
TIRMA
DENIZ-
CILIK
VE
HABER-
LESME

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE 

HABERLEŞME HİZMETLERİ İÇİN 

SON 10 YILDA TOPLAM 140 

MİLYAR LİRA HARCAMA YAPTIK. 
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49,5 milyar lira tutarında kaynak kullandık.

Sadece 2012 yılına baktığımızda, 1.772 adet şantiyede 16 bin 20 adedi 

kara yolları personeli olmak üzere, toplam 90 bin 750 kişi karayolları 

çalışmalarında istihdam edildi. 

Biz iktidarı devraldığımızda sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine 

bağlıyken bugün 74 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. 

Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve işgücünden yıllık 14,4 milyar lira 

tasarruf sağladık.

2003 yılından bu yana yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde seyahatte 

hareketlilik artmasına rağmen yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı kaza 

sayılarında yüzde 40’lara varan azalmalar oldu.

Son 10 yılda 6 bin 857 kilometre tek platformlu yolu da tamamlayıp 

hizmete sunduk. 

2003 öncesi yıllık ortalama 7 bin kilometre asfalt çalışması ve onarımı 

yapılmakta iken, daha sonraki yıllarda bu rakam 17 bin 334 kilometreye 

çıktı. 

Bu yıl, geçtiğimiz Kasım ayı itibariyle, 14 bin 587 kilometre yolda asfalt 

yapım ve onarım çalışmasını tamamladık.

Ayrıca 1.306 adet kavşak trafi k sinyali kontrollü kavşak haline getirildi, 

910 adet kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde de 

iyileştirme çalışması yapıldı.

Otoyollar

2003’de 1.714 kilometre olan otoyol ağımız, geçtiğimiz Kasım ayı 

itibariyle 2 bin 236 kilometreye ulaştı. 

Avrupa’yı, Kafkaslara, Ortadoğu’ya ve Orta Asya’ya bağlayan, köprü 

konumundaki Türkiye’nin, batıdan doğuya kesintisiz ulaşım imkânını 

sağlayacak otoyol ağları oluşturuyoruz.

Bu çerçevede, 2023 yılına kadar, Yap-İşlet-Devret modeliyle 5 bin 550 

kilometre uzunluğundaki 15 adet projenin yapımını hayata geçirmeyi 

planlıyoruz.

Bu projelerin 523 kilometrelik kesiminde yapım çalışmaları halen devam 

ediyor. 

Kalan 5 bin 27 kilometrelik kesimin ise proje çalışmaları sürüyor.

Yapımı devam eden 139 kilometre uzunluğundaki Kemerhisar-Pozantı 

Otoyolu’nun 122 kilometresi trafi ğe açıldı.

Toplam 226 km uzunluğunda olan Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nun ve 

toplam 80 kilometre uzunluğundaki Bursa Çevreyolu’nun tamamı trafi ğe 

açıldı. 

188 kilometre uzunluğundaki İzmir Çevreyolu-Aydın Otoyolu’nun 170 

kilometresi tamamlanarak trafi ğe açıldı. 

Kalan bölümünü ise 2013 yılında tamamlamayı planlıyoruz. 

Konak Tüneli Projesi’yle İzmir’in uzun yıllardır kent içi trafi ğinin can 

damarlarından olan, çok yoğun bir trafi k taşıyan Mürselpaşa Bulvarı 

üstünden sahil yoluna kadar trafi ği yer altına alacağız. 

Çift tüp delme tünel olarak inşa edeceğimiz bu yolun toplam uzunluğu 

yaklaşık 2,5 kilometre.

Geçen yıl temelini atarak çalışmalarına başladık. 

Bu yıl yüzde 60‘nı tamamlamış olacağız.

Tüneller

İktidara geldiğimiz günden bugüne devlet ve il yollarında 32,3 kilometre 

uzunluğunda 65 adet tek tüp tünel ve 48,3 kilometre uzunluğunda 27 

adet çift tüp tünelin yapımı gerçekleştirildi.

Otoyollarda ise 21 kilometre uzunluğunda 12 adet çift tüp tünel ve 1 

kilometre uzunluğunda tek tüp tünel yapıldı.

Bugün tüm yollarımızda toplam 55,4 kilometre uzunluğunda 132 adet 

tek tüp tünel ve 97,2 kilometre uzunluğunda 56 adet çift tüp tünel 

hizmet veriyor. 

Ovit tüneli

Osmanlı döneminden bu yana hayali kurulan, ama bir türlü 

gerçekleştirilemeyen Ovit Tüneli’nin temelini, 13 Mayıs’ta attık. 

Türkiye’nin en uzun, dünyanın da sayılı uzun tünellerinden biri olacak 

Ovit Tüneli’ni, inşallah 2015 yılında bitirecek, böylece Rize üzerinden 

Karadeniz’i Kafkasya’ya bağlamış olacağız.
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Marmaray 

1860 yılında taslağı hazırlanan, hayali kurulan, tam 150 yıllık Marmaray 

Projesi’nde, tünel tamamlandı ve 14 Ocak 2012’de ray döşenmesine 

başlandı.

Marmaray Projesi kapsamında, Asya ve Avrupa yakalarında 40 adet 

istasyon inşa ediyoruz.

76,3 kilometre uzunluğundaki hattın, 13,6 kilometresi denizin altında 

inşa ediliyor.

Bu hatta tek yönde saatte 75 bin yolcu taşınacak. 

Her 2 dakikada 1 tren bu hatlar üzerinde hareket edebilecek.

Proje tamamlandığında, Üsküdar-Sirkeci arası sadece 4 dakikada 

alınabilecek. 

Söğütlüçeşme’den Yenikapı’ya 12 dakikada, Bostancı’dan Bakırköy’e 37 

dakikada, Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada ulaşmak artık mümkün 

hale gelecek.

Şu anda İstanbul’da, şehir içi ulaşımda raylı sistemin payı yüzde 8. 

Marmaray tamamlandığında bu oran yüzde 28’e yükselecek.

İnşallah, Marmaray’ın devreye girmesiyle birlikte, İstanbul trafi ği önemli 

ölçüde rahatlayacak, ciddi bir akaryakıt tasarrufu elde edilecek ve en 

önemlisi de çok ciddi ölçüde zaman tasarrufu sağlanmış olacak.

Avrasya Tüneli

Avrasya Tüneli, Anadolu yakasındaki İstanbul-Ankara Devlet Yolu 

(E-5 Karayolu) ile Avrupa yakasındaki tarihi yarımadayı (Sahil Yolu) 

birleştirecek. 

Bu proje, sadece otomobil ve minibüs gibi hafi f araçların kullanabileceği 

5,4 kilometre uzunlukta, tek tünelden çift kat, 2 gidiş 2 geliş olarak 

tasarlandı.

Toplam hat uzunluğu 14,6 kilometre, tünel uzunluğu 5,4 kilometre 

olan Avrasya Tüneli’nin inşası sürüyor, inşallah 2015 yılında tamamlayıp 

hizmete alacağız. 

Ilgaz Tüneli

Karadeniz Bölgesinin önemli limanlarından İnebolu Limanını Ankara 

üzerinden Akdeniz Limanlarına bağlayan güzergah üzerinde Ilgaz 

Tüneli’ni inşa ediyoruz.

Çift tüp sistemiyle inşa edilen bu tünel 5 bin 200 metre uzunluğunda.

Ilgaz Tüneli’ni 2014 yılı sonunda hizmete sunmayı planlıyoruz.

Kop Tüneli

Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum yolunu Karadeniz limanlarına 

bağlayan Kop Tüneli, mevcut yolu 7 kilometre kısaltacak. 

Çift tüp sistemiyle yapılan bu tünel 5 metre uzunluğunda. 

Kop Tüneli’ni, 190 milyon lira harcamayla, 2015 yılı ortasına kadar 

tamamlamayı hedefl iyoruz. 

Cankurtaran Tüneli

Doğu Karadeniz Bölgemizi Hopa Limanına, Doğu Anadolu Bölgemizi 

Gürcistan, Nahcivan ve Gürbulak sınır kapılarına bağlayan güzergah 

üzerinde Cankurtaran Tüneli’ni yapıyoruz. 

Hopa ile Borçka arasında, çift tüp sistemiyle 5 bin 217 metre 

uzunluğunda inşa edilen bu tüneli 2014 yılı Ağustos ayında tamamlamayı 

planlıyoruz. 

Püren Tünelleri

İç Anadolu’yu Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz Limanlarına ve 

Ortadoğu’ya bağlayan güzergah üzerinde Püren Tünellerini yapıyoruz. 

3 adet çift tüpten oluşan bu tüneller toplam 4 bin 745 metre uzunluğa 

sahip. 

Püren Tünellerini de, inşallah 2014 yılı sonuna doğru tamamlıyoruz. 

Erkenek Tüneli

Doğu ve İç Anadolu Bölgelerimizi GAP ve Akdeniz Bölgelerimize 

bağlayan güzergah üzerinde, Malatya’da Erkenek Tüneli’ni inşa ediyoruz. 

Çift tüp sistemiyle 1.822 metre uzunluğunda inşa edilen bu tünel, 
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bölgenin ticaretine ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. 

Erkenek Tüneli’ni de 2014 yılı ortasında tamamlamayı hedefl iyoruz. 

Sanat Yapıları-Köprüler

Son 10 yılda köprü yapım çalışmaları kapsamında 81,7 kilometre 

uzunluğunda 1.206 adet köprünün yapımı tamamlandı. 

Ayrıca 574 adet köprünün bakım ve onarımı ile 87 adet tarihi köprünün 

restorasyonu da bitirildi. 

Böylece trafi ğe hizmet veren toplam 7.173 adet köprünün uzunluğu 393 

kilometreye ulaştı.

Demiryolları

Hükümetlerimiz dönemlerinde demiryollarına toplam 24,6 milyar liralık 

yatırım yaptık. 

Demiryolu ağımızın ana hat uzunluğu 9 bin 931 kilometreye çıktı. 

Demiryoluna verilen önem yatırım planlamasında da kendisini gösterdi.

2003 yılında 480 milyon lira olan demiryolu sektörü ödeneğini, 16 kat 

artırarak, 2013 yılında 8 milyar liraya ulaştırdık.

Japonya’nın 1957’de, Avrupa’nın ise 1965’de tanıştığı hızlı trenle 

Türkiye, tarihinde ilk defa Ankara-Eskişehir etabının hizmete girmesiyle 

13 Mart 2009’da buluştu.

2003 yılından günümüze toplam 888 kilometre Yüksek Hızlı Tren hattı 

yaptık. 

Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattını devreye koyan Türkiye, 3 yıl 

gibi kısa bir sürede Avrupa’da 6’ncı, dünyada 8’inci Yüksek Hızlı Tren 

işletmecisi konumuna yükseldi. 

Buna paralel olarak ülkemizde hızlı tren setleri ve modern metro 

araçlarının üretimine başladık. 

Sakarya, Konya, Afyon, Erzincan, Karabük, Sivas ve Çankırı’da kurulan 

tesislerle hızlı tren ve hızlı trenle ilgili tüm malzemeler artık kendi 

ülkemizde üretiliyor.

Demiryolunun rekabet gücünü artırmak için, yüksek taşıma potansiyeline 

sahip fabrika, liman ve Organize Sanayi Bölgelerine bağlantı hattı 

yapılarak ucuz taşıma imkânı sağladık. 

39 yıl aradan sonra ilk defa bir il merkezi, Tekirdağ-Muratlı hattı ile 

demiryolu ağına bağlandı. 

Ülkemizin ilk demiryolu hattı olan Aydın-İzmir hattı 156 yıl sonra 

altyapısıyla birlikte yenilendi.

Bununla birlikte, Adana-Mersin, Eskişehir-Kütahya, Gaziantep-Karkamış-

Nusaybin hatları dahil, toplam 6 bin 525 kilometrelik demiryolu hattını 

yeniledik.

Demiryollarınızda araç fi losunun güçlendirilmesi için Eskişehir’de, 

Adapazarı’nda ve Sivas’ta 5 bin 205 adet yük ve 155 adet yolcu vagonu 

üretildi. 

Böylece mevcut fi lomuzu yüzde 22 oranında artırmış olduk.

Yolculara daha konforlu, hızlı ve rahat bir seyahat imkânı sağlayabilmek 

için, fi lomuza 12 adet Yüksek Hızlı Tren seti, 12 adet Dizel Tren seti ve 32 

adet Banliyö Tren seti eklendi. 

Ayrıca Eskişehir’de 89 adet anahat lokomotifi  imal edildi.

Gar ve istasyonların cazibe merkezi haline getirilebilmesi için yüzde 

96’sının restorasyonunu tamamlayarak, şehirlerimizin tarihi, kültürel, 

sosyal hayatına kazandırdık.

Trafi k güvenliğinin daha da arttırılması için karayolu ile demiryolunun 

kesiştiği hemzemin geçitlerden 3 bin 350 adedi iyileştirildi, 518 adedi ise 

kontrollü hale getirildi.

Demiryollarımızla 2003 yılında 15,9 milyon ton yük taşınmışken, bu 

rakam 2011 yılında 25,4 milyon tona yükseldi. 

2003 yılında 77 milyon olan demiryolu yolcu sayısı, 2011 yılında yüzde 

58’lik artışla 121 milyona ulaştı.

2004 yılından itibaren blok tren uygulamasına geçilmesiyle, 15 günde 

taşınan yükler 3 günde taşınır hale geldi. 

Böylece zamandan yüzde 80 oranında tasarruf sağlandı.

Yerel Yönetimlerimiz ile yaptığımız işbirliği sayesinde; halkımıza kent içi 

ulaşımda metro standardında konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı. 

İzmir’in trafi k sorununa kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla, Ulaştırma 

Bakanlığımız, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliğiyle 
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başlatılan EGERAY Projesi 2011 yılında hayata geçirildi. 

Aynı şekilde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte GAZİRAY Projesi 

yürütülüyor. 

Ankara’da da BAŞKENTRAY Projesi hayata geçiriliyor.

Havayolları

Son 10 yılda havayolları için 7,3 milyar lira yatırım yaptık. 

Aktif havalimanı sayısını 26’dan 48’e çıkardık.

Böylece, havayolu kullanımında 2003’e göre yüzde 241 oranında artış 

sağlandı. 

2003 yılında yaklaşık 34,5 milyon olan toplam yolcu trafi ği 2011 yılı 

sonunda yüzde 243 artışla 118 milyona ulaştı.

Bu rakamın, 2012 sonunda 130 milyonu aşmasını bekliyoruz. 

10 yılda 10 milyondan fazla vatandaşımız ilk defa uçakla yolculuk yaptı.

2003 yılında havacılık sektörünün toplam cirosu 2,2 milyar dolar iken, 

2012 yılı itibariyle bu rakam yüzde 581’lik artışla 15 milyar dolara ulaştı.

Havacılık sektöründeki istihdam 2003 yılında 65 bin civarında iken, 

bugün bu rakam 151 bine ulaştı.

Tüm bunların bir sonucu olarak sektörün ekonomiye katkısı 30 milyar 

lirayı aştı.

Dünya’da, yolcu trafi ği sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı 

2008 yılında 40’ıncı sırada iken, 2012 yılında 30’uncu sıraya, Antalya 

Havalimanı 71’inci sırada iken, 55’inci sıraya yükseldi.

Son 10 yılda yolcu uçağımızın sayısı 162’den 373’e, koltuk kapasitemiz 

27 bin 599’dan 65 bin 573’e ulaştı.

Dünya havayolu yolculuklarında Türkiye’nin payı 2003 yılında yüzde 1 

iken, 2011 yılında bu oran yüzde 2,1’e yükseldi.

Avrupa havayolu yolculuklarında ise 2003 yılında yüzde 3,2 olan payımız 

2011 yılında yüzde 7,4‘e yükseldi.

Denizcilik

Hükümetlerimiz dönemlerinde denizcilik hizmetleri için 2,3 milyar lira 

tutarında kaynak aktardık.

Denizcilikte son 10 yılda dünya fi lo sıralamasında dört basamak birden 

atlayarak, 15’inci sıraya kadar çıktık.

ÖTV’siz yakıt uygulaması ile toplamda 2 milyar 858 milyon lira ÖTV’yi 

tahsil etmeyerek, sektöre önemli bir destek sağladık. 

2003 yılında 57 milyar dolar olan denizyolu dış ticaret taşımaları, 2011 

yılında yüzde 263 artışla 207 milyar dolara yükseldi. 

Bu gelişmeler, ülkemizin dışarıya açılan kapısı olan limanlarımızda yük ve 

konteyner elleçlemelerinin artmasını sağladı. 

2003 yılına göre limanlarımızdaki toplam yük elleçlemesinde yüzde 91, 

konteyner elleçlemesinde yüzde 162 artış gerçekleşti. 

Denizyolu dış ticaret taşımalarında 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 90 artış 

bekliyoruz.

Limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer yolcu sayısında 2003 yılına göre 

2012 yılında yüzde 277 artış gerçekleşti.

Türk sahipli deniz ticaret fi losunda, 2012 yılı başı itibariyle, 2003 yılına 

göre adet bazında yüzde 101, tonaj bazında yüzde 156 oranında artış 

gerçekleşti.

Halen ülkemizde kamu ve özel sektör tarafından işletilmekte olan 43 

adet yat limanı ve yat çekek yeri bulunuyor. 

Tersaneler 

Ülkemizde 2002‘de 37 adet olan tersane sayısı 2011 yılında 71 adede 

ulaştı. 

Bu tersanelerin fi ili teslim kapasitesi de 5 kattan fazla arttı. 

Tersanelerimiz dünya gemi inşa sektöründen 2003 yılında 53 adet sipariş 

alırken, bu rakam krizden önce 2008 yılında 260 adete kadar çıktı. 

Türkiye gemi inşaatında siparişlere göre adet bazında dünyada 2003 

yılında 23’üncü sırada iken, 2008 yılında 5’inci sıraya kadar yükseldi. 

Bugün ülkemiz, mevcut 82 adet gemi siparişi ile yine dünya 5’inciliğini 

koruyor.

Sektörde 2003 yılında 14 bin seviyelerinde bulunan istihdam, 2007 

yılında 34 bine kadar çıkarken, krizin etkisiyle bu rakam, geçtiğimiz Mart 

ayı itibariyle 22 bin kişi olarak gerçekleşti. 
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Gemi inşa sektöründe 2003 yılında 42 binlerde olan yan sanayi çalışan 

sayısı, 2007 yılı sonunda 100 bine ulaşmıştı. 

Bugün sektörün yan sanayisinde çalışan sayısı yaklaşık 65 bin kişi 

civarında bulunuyor.

2004 yılında 6 adet meslek lisesinde gemi yapım eğitimi verilirken,  

bugün bu sayı 32’ye yükseldi.

Yatırım aşamasında bulunan 52 adet tersanenin faaliyete geçmesiyle, 

gemi inşa kapasitemiz 3 milyon 645 bin DWT artarak 7 milyon DWT 

üzerine çıkacak.

Halen Haliç Tersanesi’nde 3, Pendik Tersanesi’nde 1, özel sektörde ise 5 

adet kuru havuz faaliyetini sürdürüyor. 

Yatırımı devam eden ve planlanan kuru havuz yatırımlarıyla, kuru 

havuz sayısının, 2013 yılından sonraki dönemde 31 adede ulaşmasını 

bekliyoruz. 

Yüzer havuz sayısı 2003 yılında 11 adet iken, 2012 yılı itibariyle bu sayı 

19’a çıktı. 

Bugün itibariyle ülkemizde, yaklaşık 170 adedi kıyılarda olmak üzere, 

toplam 465 adet yat ve tekne imal tesisi faaliyet gösteriyor. 

Bunlardan 38’i mega yat üretiminde uzmanlaşmış tesisler. 

Ülkemiz, 25 metre üzeri mega yat inşası siparişlerinde dünyada 3’üncü 

sırada yer alıyor.

Dünyanın en kaliteli yatlarını inşa edebilen sektör, ulaştığı modern 

imkânlar sayesinde yılda 3 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. 

17 bin 500 olan yat kapasitemizi, inşaatı devam eden ve planlanan yat 

limanları ile birlikte, 2015 yılında 20 bine çıkarmayı hedefl iyoruz. 

Bilgi Toplumu

Hükümetlerimiz dönemlerinde haberleşme sektörüne toplam 15,9 milyar 

liralık yatırım yaptık.

Ülkemizin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasının temel bileşeni olarak 

gördüğümüz bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine geçiş çalışmalarını, 

“e-Dönüşüm Türkiye Projesi” kapsamında hızla sürdürüyoruz. 

Geçtiğimiz 10 yılda, mobil telefon abone yoğunluğu, internet kullanıcı 

yoğunluğu gibi bireysel kullanımı gösteren oranlarda önemli artışlar 

kaydedildi. 

2012 yılı Haziran ayı itibariyle, ülkemizdeki toplam genişbant internet 

abonesi sayısı 18,3 milyona ulaştı.

Özellikle, küçük ölçekli girişimlerin internet kullanım oranı geçtiğimiz yıl 

sonu itibariyle yüzde 91,4 seviyesine kadar geldi. 

Hayata geçirilen e-devlet projeleri, kamu hizmetlerinden yararlanmada 

büyük maliyet avantajları ve kolaylıklar sağlıyor. 

2012 yılı yatırım programında kamu kurumlarının 212 adet Bilgi İletişim 

Teknolojileri Yatırım Projesi için yaklaşık 2,5 milyar lira ödenek ayırdık. 

2002 yılında bütçeden bu tür yatırımlar için ayrılan ödenek, 2012 yılı 

fi yatlarıyla yaklaşık 577 milyon liraydı. 

Geçtiğimiz 10 yılda Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları konusunda 4 

kattan fazla bir artış kaydedildi. 

2012 yılı Bilgi İletişim Teknolojisi Yatırım ödeneklerinden en fazla payı, 

yüzde 46 ile eğitim sektörü alıyor. 

FATİH Projesi 803 milyon lira ile en fazla ödenek ayrılan proje oldu.

2006 yılında uygulamaya konulan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem 

Planı’nda yer alan 111 konuya ilişkin olarak yüzde 65 oranında bir 

ilerleme kaydedildi. 

Yenilenecek olan Bilgi Toplumu Stratejisi konusunda hazırlık 

çalışmalarımız devam ediyor. 

Yeni stratejiyi 2013 yılı sonuna kadar oluşturarak yürürlüğe geçirmeyi 

planlıyoruz.
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YEREL
YÖNETIM-
LERE
YAPILAN 
DESTEK-
LER

2003-2012 yılları arasında yerel yönetimlere İller Bankası öz 

kaynaklarından toplam 14 milyar 200 milyon lira düşük faizli, uzun vadeli 

kredi temin edildi.

Yerel yönetimlerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payı 

hükümetlerimiz dönemlerinde yüzde 440 oranında artırdık. 

İller Bankası vasıtasıyla son 10 yılda yerel yönetimlere yönelik 425 

adet imar planı, 1.028 adet harita, 428 adet içme suyu, 342 adet 

kanalizasyon, 617 adet üst yapı olmak üzere, toplam 3 bine yakın 

çalışmayı tamamladık. 

Belediyelerin çevre altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2007-2013 

dönemi için 930 milyon Avro bütçeli 39 Çevre Altyapı Projesi’nin hazırlık 

çalışmalarını tamamladık. Bunlardan toplam bütçesi 385 milyon Avro 

olan 13 belediyeye ait altyapı projesinin uygulamasına başladık.

YEREL YÖNETİMLERİN GENEL 

BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN 

ALDIĞI PAYI HÜKÜMETLERİMİZ 

DÖNEMLERİNDE YÜZDE 440 

ORANINDA ARTIRDIK.
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Köydes

2012 yılında 550 milyon Türk lirası kaynak aktardığımız Köydes 

Projesi’ne, 2005 yılından bugüne kadar toplam 7,85 milyar lira kaynak 

kullandık.

2005-2012 döneminde 180 bin 961 kilometre yol yapımı, 32 bin 273 

kilometre yol onarımı ile 34 bin 392 menfez ve 1.212 köprünün yapımını 

tamamladık.

İçme suyu bulunmayan 4 bin 90 adet köyün şebekeli içme suyu tesisini 

yaptık, içme suyu yetersiz 41 bin 235 köyün ise içme suyu tesisini 

yeniledik.

Böylece içme suyu tesisi yapılan veya mevcut tesisleri iyileştirilen 45 bin 

325 köy ve bağlısındaki toplam 12 milyon 895 bin vatandaşımızın hayat 

kalitesini artırmış olduk. 

Bunların yanı sıra 13 adet gölet yapımı, 32 adet göletten sulama tesisi, 

348 adet yerüstü sulama tesisi, 50 adet yeraltı sulama tesisi ve 6 adet 

hayvan içme suyu göletini de tamamladık. 

Beldes 

Beldes Projesi kapsamında 2007-2008 döneminde belediyelerimize 550 

milyon lira ödenek aktardık. Bu ödenekle 5 bin 844 kilometre yol, 24 

milyon kilit taşı,  61 bin metreküp taş duvar, 133 adet köprü ve 478 adet 

menfez yapıldı.

1.339 belediyede 3,2 milyon vatandaşımızın yararlandığı içme suyu 

projeleri de yine bu proje kapsamında hayata geçirildi. Bunların yanı 

sıra 255 belediyede atık su çalışması yaptık. Bu çalışmalardan 685 bin 

vatandaşımız yararlandı. 

SUKAP Projesi

Küçük belediyelerin su ve kanalizasyon sorunlarının çözülmesi için 

Sukap Projesi’ni başlattık. Beldes örneğinden hareketle 2011 yılında 

hazırladığımız Sukap Projesi çerçevesinde, nüfusu 25 binden fazla olan 

belediyelerin su ve kanalizasyon altyapı tesislerini güçlendiriyoruz. 

İller Bankası tarafından, son bir yılda bu kapsamda 561 belediyeye su 

ve kanalizasyon işleri için toplam 1 milyar 102 milyon lira hibe tahsisi 

yapıldı. 
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ISTIH-
DAM
VE
SOSYAL 
GÜVEN-
LIK

Yaklaşık 5 yıl önce başlayan küresel krizden dolayı oluşan istikrarsızlığın, 

dünya ekonomisi üzerindeki etkisi artarak devam ediyor.  Gelişmiş 

ekonomilerde 2010 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşen büyüme hızı, 

2011 yılında yüzde 1,6’ya geriledi.  Ülkelerin istihdam seyri de büyüme 

rakamlarına paralel bir şekilde olumsuzluğunu korumaya devam ediyor. 

Özellikle Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İrlanda gibi AB ülkelerinde 

işsizlik oranları yüksek seviyelere çıktı.

Küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz, ekonomi ve istihdam alanındaki 

olumlu performansını önemli ölçüde devam ettirdi. 

İşsizlik oranındaki olumlu seyri, işgücüne katılım ve istihdam oranlarında 

da görüyoruz.  2012 yılı Ağustos döneminde, mevsimsel etkilerden 

arındırılmamış olan istihdam oranı yüzde 46,3’e, işgücüne katılma oranı 

yüzde 50,7’ye çıktı.  2009 yılı sonundan 2012 yılı Ağustos dönemine 

kadar 3 milyon 64 bin kişi ilave olarak işgücüne dâhil oldu. Aynı 

dönemde toplam istihdam 4 milyon 90 bin kişi arttı.  2012–2014 Orta 

Vadeli Program dönemi sonunda, istihdam oranının yüzde 44,8 ve işsizlik 

YAKLAŞIK 5 YIL ÖNCE 

BAŞLAYAN KÜRESEL 

KRİZDEN DOLAYI OLUŞAN 

İSTİKRARSIZLIĞIN, DÜNYA 

EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ ARTARAK DEVAM 

EDİYOR. 
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oranının yüzde 9,9 olması bekleniyordu. Yaşanan olumlu gelişmeler 

sonucu 2013–2015 Orta Vadeli Program dönemi sonu için istihdam oranı 

yüzde 45,5 ve işsizlik oranı da yüzde 8,7 olarak revize edildi. 

2008 yılından itibaren uygulamaya başladığımız istihdam paketleriyle, 

kriz döneminin atlatılmasında önemli başarılar sağladık. 

Son olarak yaptığımız yasal düzenlemeyle, 31 Aralık 2015 tarihine 

kadar, ilave olarak işe alınacak her sigortalının sigorta primi işveren 

hissesinin, 6 aydan 54 aya kadar değişen sürelerle İşsizlik Sigortası 

Fonu’ndan karşılanmasını sağladık. Böylece kadın ve genç istihdamının 

desteklenmesi yanında çalışanların mesleki eğitim belgesine sahip 

olmalarını teşvik ettik.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yıl prim gelirlerinin yüzde 30’u 

kadarının, çalışanların vasıfl arını yükselterek işsizlik riskini azaltma, işe 

yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri gibi amaçlarla kullanılmasına imkan 

sağladık. Böylece, daha önce yapılan düzenlemelerle birlikte sağlanan 

çeşitli prim indirimleri ve teşviklerle istihdam üzerindeki yükleri önemli 

ölçüde azalttık, krizle mücadelede daha güçlü bir yapı oluşturduk. 

2007 yılında yürürlükte bulunan teşvikler için 489 milyon lira kaynak 

kullanılmıştı. Sadece yürürlüğe koyduğumuz prim indirimi ve teşvikler için 

2008 yılında 1 milyar 443 milyon lira, 2009 yılında 4 milyar 157 milyon 

lira, 2010 yılında 5 milyar 123 milyon lira, 2011 yılında 4 milyar 720 

milyon lira kaynak aktardık. Bu yıl da, geçtiğimiz Eylül ayı sonu itibariyle, 

pirim indirimi ve teşvikler için kullandığımız kaynak 4 milyar 92 milyon 

lirayı buldu. Teşviklerin ne kadar etkin kullanıldığını ifade etmek üzere, 

2012 yılı Eylül ayında yaklaşık 8 milyon 495 bin kişinin teşviklerden 

yararlandığını belirtmek isterim.

Ekonomideki yüksek büyüme ve istihdama yönelik politikaların 

aksatılmadan uygulanmasıyla, 2013-2015 yılları arasında uygulanacak 

olan Orta Vadeli Program’da hedefl erimizi yukarı doğru revize ettik.

2013-2015 Orta Vadeli Program’da tarım dışında 1 milyon 600 bin 

kişilik ilave istihdam oluşturulması hedefl eniyor. Bu dönemde tarım 

istihdamında beklenen sınırlı gerilemenin etkisiyle toplam istihdamın 1 

milyon 500 bin kişi artması bekleniyor. 

Kurumsal kapasitenin önemli ölçüde geliştirilmesi ile İŞKUR tarafından 

2010 yılında işe yerleştirilen kayıtlı işsizlerin oranı yüzde 14,5 iken, bu 

rakam 2011 yılında yüzde 19,7’ye yükseldi. 2012 yılının ilk 10 aylık 

döneminde yüzde 19,2 olarak gerçekleşen bu oranın, yıl sonunda yüzde 

21’i geçmesini bekliyoruz. 2012 yılı Ekim sonu itibariyle kayıtlı 2 milyon 

204 bin 876 işsizimizden, 423 bin 812’si İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. 

Böylece ilk 10 ayda geçen seneki işe yerleştirme rakamı aşılmış oldu. 

İŞKUR’un 2012 yılı sonunda 450 binden fazla iş arayanımıza iş bulacağını 

öngörüyoruz. 

Hükümlü ve eski hükümlülere yönelik olarak açılan kurslara ise 3 bin 688 

kişi katıldı. 

Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer konu da iş ve meslek 

danışmanlığıdır. İş ve Meslek Danışmanlarımız, kişilerin mesleki ve kişisel 

özelliklerini dikkate alarak, iş arayanlara mesleğe yönlendirme ve iş 

bulma hizmeti sunuyor. Bu danışmalarımız, aynı zamanda işverenlerimizin 

gönüllü insan kaynakları temsilcisi olarak, işgücü piyasasının arz ve talep 

yönünü buluşturan bir köprü görevi üstleniyor. Bu kapsamda 2 bin 817 İş 

ve Meslek Danışmanı’nın atamasını yaptık ve bu sayıyı kısa vadede 4 bine 

çıkarmayı planlıyoruz.   İş ve Meslek Danışmanlarımız 2012 yılı itibariyle 

510 bin 257 kişiye birebir hizmet verirken, 81 bin 655 iş arayanımızı işe 

yerleştirdi. 

Kamu İstihdamı

Genel ve özel bütçeli kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile düzenleyici 

ve denetleyici kurumlarda toplam 2 milyon 59 bin 554 memur, 58 bin 

610 sözleşmeli personel, 102 bin 929 sürekli işçi, 9 bin 442 geçici işçi ve 
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25 bin 318 geçici personel bulunuyor. 

Yargı kurumlarında 13 bin 569 hâkim ve savcı, üniversitelerde 107 bin 

674 öğretim elemanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 200 bin 692 askeri 

personel, mahalli idarelerde 288 bin 87 memur, işçi, geçici işçi ve 

sözleşmeli personel görev yapıyor. 

Ayrıca, kamu iktisadi teşebbüslerinde memur, sözleşmeli personel, 

kapsam dışı personel, sürekli işçi ve geçici işçi olarak 146 bin 583 kişi 

çalışıyor. 

Toplamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 3 milyon 12 bin 458 kamu 

çalışanı istihdam ediliyor. 

Kamuda istihdam edilen özürlü memur sayısı 2002 yılında toplam 5 bin 

777 adet iken, bu sayı Kasım 2012 tarihi itibariyle 24 bin 280’e

yükseldi.

Hükümetlerimiz dönemlerinde özürlü memur istihdamındaki artış oranı 

yüzde 420 olarak gerçekleşti.

Kayıt Dışı İstihdam

Bu yıl 30 Eylül tarihine kadar yapılan sigortalı bildirimlerinde, 18 milyon 

818 bin 890 liralık primin eksik bildirildiği tespit edildi. Yine bu tarihe 

kadar yapılan asgari işçilik denetimleri sonucu 124 milyon 930 bin 663 

lira asgari işçilik farkı belirlendi. 

Sosyal güvenliğe ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı davrandığı saptanan 

işyerleri hakkında 79 milyon lira idari para cezası uygulandı. Tüm bu 

faaliyetler ve yapılan denetimler sonucunda, 2008 Mayıs-2012 Eylül 

döneminde, toplam 1 milyon 213 bin 282 çalışan ile 85 bin 678 işyerinin 

kayıt dışı olduğu tespit edildi ve bunlar kayıt altına alındı. 

2002 yılında kayıt dışı istihdam oranı yüzde 52,1 iken, geçtiğimiz 

Ağustos ayı itibariyle bu oran yüzde 40,1‘e geriledi.

Sigortalı Çalışan Sayısı

2011 yılı sonu itibariyle toplam aktif sigortalı sayısı 17 milyon 

375 bin kişi iken,  bu sayı 2012 yılı Ağustos ayı sonunda, yüzde 

3,5 artışla 17 milyon 975 bin kişiye ulaştı. Aktif sigortalı sayılarında 

gözlemlenen artış, sosyal güvenlik kapsamı açısından büyük önem 

taşıyor. Bu artış aynı zamanda ekonomideki canlanmanın gücünü de 

gösteriyor.

2011 yılı sonu itibariyle 10 milyon 15 bin olan pasif sigortalı kişi sayısı, 

yüzde 2,5 artışla, 2012 yılı Ağustos ayı sonunda 10 milyon 265 bin kişiye 

ulaştı.

Sosyal güvenlik alanındaki gelişmeler sonucu, 2011 yılı sonunda 1,87 

olan aktif ve pasif oranı, 2012 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1,89’a 

yükseldi.

Emeklilik 

Emeklilerimizin yıllardır beklediği İntibak Yasası’nı 1 Mart 2012 tarihinde 

çıkardık. Bu düzenlemeden 2 milyon 743 bin kişi yararlandı. Yine aynı 

düzenleme kapsamında, 12 bin kişinin aylıkları da yeniden hesaplandı. 

Kanun doğrultusunda yürütülen güncelleme çalışmalarında 2 

milyon dosyanın işlemi tamamlandı. İntibak Yasası’ndan yararlanan 

emeklilerimiz, 2013 Ocak ödeme döneminde hak ettikleri intibak 

farklarını alabilecekler.

Bağ-Kur Kanunu’na göre emekli olan 6 bin kişinin aylık hesaplamasından 

kaynaklanan ve yargıya taşınan mağduriyetleri çözülerek, hesaplamalar 

yeniden yapıldı ve oluşan farklar ilgililere ödendi. 
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İşsizlik Sigortası

İşsizlik sigortası ödemelerinin başladığı 2002 yılı Mart ayından 2012 

yılı Ekim ayı sonuna kadar, işsizlik ödeneği için 3 milyon 498 bin kişi 

başvurdu. Bunlardan ödenek almaya hak kazanan 2 milyon 718 bin 478 

kişiye, 5 milyar 329 milyon lira ödeme yapıldı.

Sosyal Güvenlik Çerçevesinde Sağlık Harcamaları

Sosyal güvenlik kapsamındaki sağlık harcamaları 2011 yılında 45 milyar 

122 milyon lira olarak gerçekleşti. 2012 yılı gerçekleşme tahminine göre, 

bu rakamın 48 milyar 604 milyon lira olmasını bekliyoruz. 30 Eylül 2012 

itibariyle 25 milyon 823 bin 400 reçete yazıldı. Bunlardan eczaneler 

tarafından işlemi yapılan 13 milyon 679 bin 811’i (yüzde 53’ü) manuel, 

12 milyon 143 bin 589’i (yüzde 47’si) ise e-Reçete şeklindedir.

e-Reçete uygulaması ile sahte reçetelerin ve reçete tahrifatının önüne 

büyük ölçüde geçildi. Ayrıca, hekimin yazı stili sebebiyle oluşabilecek 

yanlış ilaç verme olayları da ortadan kalktı. 

2012 yılı içerisinde yurt içinde tetkiki yapılamayan 21 kişi ve tedavisi 

yapılamayan 20 kişi, sosyal güvenlik sistemi aracılığıyla yurt dışına 

gönderildi.

Daha önceki yıllarda tedavi için gönderilmiş olan 21 hastanın da (özellikle 

organ nakli hastaları), kontrol için 45 defa yurt dışına gidebilmeleri 

sağlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Çalışma hayatının önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği alanında 

yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için son yıllarda 

önemli çalışmaları hayata geçirdik. 

Özellikle iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması konusunda 

önemli mesafe kat ettik. 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda işyeri hekimliği ve iş güvenliği 

uzmanlığı eğitimi vermek üzere 62 eğitim kurumu yetkilendirildi. 

İşyerlerine sağlık ve güvenlik hizmeti vermek üzere 251 ortak sağlık 

güvenlik birimi ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı 13 Toplum Sağlığı Merkezi 

görevlendirildi. 

Yapılan merkezi sınavlar sonucunda ve yürürlükte bulunan mevzuat 

hükümleri doğrultusunda, toplam 15 bin 598 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uzmanı, hizmet sunmak üzere belgelendirildi.

Bugün ülkemizdeki işyeri hekimi sayısı 8 bin 965, işyeri ve iş güvenliği 

uzmanlığı eğitici sayısı ise 1.229’dur. 

Çalışma Hayatı

Ülkemizde 102 işçi, 47 işveren sendikası olmak üzere toplam 149 

sendika ve 1’i işveren konfederasyonu olmak üzere 4 konfederasyon 

faaliyet yürütüyor. 

2012 yılında kamu ve özel sektörde toplam 172 bin 948 kişi ve 4 bin 448 

işyerini kapsayan 1.255 toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Resmi arabuluculukla 70 bin 370 işçi ve 1.549 işyerini kapsayan 227 

uyuşmazlık sonuçlandırıldı, 582 işçiyi kapsayan 18 işyerinde ise greve 

gidildi. 

Yüksek Hakem Kurulu’nca toplam 19 bin 105 isçiyi kapsayan 280 

işyerinde 63 toplu iş sözleşmesi sonuca bağlandı. Ülkemizde 2012 yılı 

itibariyle 120 kamu görevlileri sendikası ve 7 konfederasyon faaliyet 

gösteriyor. 10 Ağustos 2012 istatistiğine göre sendikalara üye kamu 

görevlisi sayısı 1 milyon 375 bindir. 
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GIDA
TARIM
VE
HAYVAN-
CILIK

Tarım sektöründe 2011 yılını yüzde 5,6 büyüme ile tamamladık. 

Böylece son 8 yılın 7’sinde büyüyen tarım sektörü, 1960 yılından bugüne 

en istikrarlı dönemine ulaştı. 

Tarım sektörü, 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde 

yüzde 3,5 ve altı aylık ortalamada ise yüzde 4,2 oranında büyüyerek, son 

13 çeyrekte kesintisiz büyüme gösterdi.

2002’de 23,7 milyar dolar olan tarımsal milli geliri, 2011 yılında 61,8 

milyar dolara ulaştırarak yüzde 161’lik bir artış sağladık.

Tarımda kişi başı milli geliri 1.064 dolardan, yüzde 238,5 artışla 3 bin 602 

dolara çıkardık.

Tarımsal Dış Ticaret 

Tarım ürünleri dış ticaretimiz 2002 yılında 8 milyar 47 milyon dolar iken, 

2011 yılında bu rakam 32 milyar 861 milyon dolara ulaştı. 2011 yılında 

toplam tarım ürünleri ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 21, 2002 

yılına göre yüzde 277 oranında arttı. 

TARIM SEKTÖRÜNDE 2011 

YILINI YÜZDE 5,6 BÜYÜME 

İLE TAMAMLADIK.
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Gıda maddeleri ihracatımız ise, 2002 yılında 3 milyar 668 milyon dolar 

iken, 2011 yılında, yüzde 288 artışla 14 milyar 214 milyon dolara 

yükseldi.  Türkiye 2002 yılında 67 milyon vatandaşımızın ve 13,2 

milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayıp, 1 milyar 756 milyon dolar gıda 

maddeleri dış ticaret fazlası veriyordu. 2011 yılında yaklaşık 75 milyon 

vatandaşımızın ve 31,4 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayan sektör, 

3 milyar 561 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi. Hükümetlerimiz 

dönemlerinde gıda maddeleri dış ticaret fazlası toplamda 32 milyar 154 

milyon dolara ulaştı. Son 9 aylık dönemde ise gıda maddeleri ihracatımız 

10 milyar 637 milyon dolar, toplam tarım ürünleri ihracatımız ise 11 

milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Tarımsal İstihdam

Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı 2011 yılında yüzde 25,5 

ve tarım sektöründe çalışanların sayısı ise 6 milyon 143 bin kişi oldu.

Tarımda bir önceki yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 460 bin kişi arttı. 

2012 yılı Temmuz ayı istihdam verilerine göre tarım sektörünün toplam 

istihdam içindeki payı yüzde 26 olarak gerçekleşti. 2009 yılında yüzde 

8,9 olan kırsal kesimdeki işsizlik oranı, 2010 yılında yüzde 7,3’e, 2011 

yılında ise yüzde 5,8’e geriledi. 2012 yılı Temmuz ayı itibariyle bu oran 

yüzde 4,5’lere kadar indi.

Türk Tarımının Dünyadaki Durumu

Dünya Bankası verilerine göre ülkemiz tarımsal ekonomik büyüklük 

açısından, 2002 yılında dünyada 11’inci, Avrupa’da 4’üncü sırada yer 

alıyordu. 2008 yılından bu yana ise dünyada 7’nci, Avrupa’da ise 1’inci 

sıradaki yerimizi koruyoruz.

AB’de 2011 yılı tarım ve balıkçılık sektörü büyümesi ortalama yüzde 3 

iken, ülkemizde tarım ve balıkçılık sektörünün 2011 yılı büyümesi yüzde 

5,6 olarak gerçekleşti. 

Tarımsal Krediler

Tarımsal kredi faiz oranları 2002 yılında yüzde 59 iken, 2012 yılında 

yüzde sıfır ile yüzde 7,5 arasına geriledi.

Ziraat Bankasınca çiftçilerimize kullandırılan toplam kredi miktarı 228 

milyondan, geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle 72 kat artışla 16,5 milyar liraya 

yükseldi. 2012 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 

Kooperatifl eri tarafından kullandırılan tarımsal kredi bakiyesi 22 milyar 

liraya ulaştı.

Tarım Sektöründeki Yatırımlar

Tarımda cari fi yatlarla özel sektör sabit sermaye yatırımları son 10 yılda 

yüzde 844 artarak 2011 yılında 7 milyar 762 milyon liraya yükseldi. 

Aynı dönemde özel sektör sabit sermaye yatırımlarında tarımın payı 

yüzde 1,9’dan yüzde 3,3’e çıktı. 10 yılda özel sektör tarafından tarım 

sektörüne toplam 34 milyar lira tutarında yatırım yapıldı.

Türkiye’de tarım, gıda, içecek ve tütün alanında doğrudan yabancı 

yatırım girişi 2002 yılında 14 milyon dolar iken, 2012 yılının ilk 8 aylık 

döneminde bu rakam 2 milyar 74 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

Geçtiğimiz 10 yılda bu sektörlere toplam 6 milyar 244 milyon dolar 

doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. 

Tarımsal Destekler 

2012 yılında 61 kalemde verilen tarımsal desteklerin 52 kalemi 

Hükümetlerimiz döneminde ilk kez başlatılmıştır. 2012 yılında, Ekim 

ayı sonu itibariyle toplam 7 milyar lira destek ödemesi yaptık. 2012 yıl 

sonunda 7,7 milyar liraya ulaşmasını planladığımız tarımsal destekleri, 

2011 yılına göre yaklaşık yüzde 9, 2002 yılına göre ise yüzde 312 

oranında arttırmış oluyoruz. 2011 yılında tarıma verilen toplam desteğin 

GSYH’ya oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 1 iken, Türkiye de 

yüzde 2,2’dir. 
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Alan Bazlı Tarımsal Destekler 

2002 yılında sadece Doğrudan Gelir Desteği kapsamında 1 milyar 558 

milyon lira destek verilmiş iken,  2012 yılında 2 milyar 166 milyon lira 

Alan Bazlı Destek ödemesi yaptık. 

2012 yılında, son yıllarda olduğu gibi mazot, gübre ve toprak analizi 

desteklerini yılın ilk çeyreğinde üreticilere ödedik. 

Son 3 yılda ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan çiftçilere toplam 2 

milyar 65 milyon lira Alan Bazlı Gelir Desteği sağladık.

Fark (prim) Ödemeleri

2012 yılı Ekim ayı sonu itibariyle üreticilerimize 2 milyar 264 milyon 

lira prim desteği verdik, yıl sonu itibariyle bu rakamın 2,4 milyar liraya 

ulaşmasını planlıyoruz. 

2012 yıl sonu dikkate alındığında, prim destekleri, 2002 yılına göre 

yüzde 1.190 arttı.

Hayvancılık Destekleri

2012 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 1 milyar 952 milyon lira hayvancılık 

desteği verdik.

Yıl sonu itibariyle bu rakamın 2,2 milyar liraya ulaşmasını hedefl iyoruz. 

2012 yıl sonu dikkate alındığında hayvancılığa verilen destek miktarı 

2011 yılına göre yüzde 28 oranında, 2002 yılına göre ise yüzde 2 bin 

551 oranında arttı. 

Gıda Güvenliği 

Gıda güvenliği konusunda 2002 yılında akredite kamu laboratuvarı yok 

iken, 2012 yılında akredite hale getirilen kamu laboratuvarı sayısı 28’e 

ulaştı. 

Ülkemizde her türlü gıda ve yemde, tarama, izolasyon ve miktar olarak 

GDO analizi yapabilen laboratuvar sayısı son 2 yılda 3’ten 32’ye çıktı. 

Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla son 4 yılda laboratuvarlarımızda 

yapılabilen analiz çeşidi sayısı 350’den, 1.097’ye ulaştı.

2011 yılında kamu laboratuvarlarımızca gıda denetimleri kapsamında 

yaklaşık 1,5 milyon analiz yapıldı.

Arazi Toplulaştırma

1961-2002 yılları arasındaki 41 yılda toplam 450 bin hektar alanda 

arazi toplulaştırma çalışması tamamlanmış iken, 2012 yılı sonu itibariyle 

son 10 yılda 3 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarımızı 

tamamlamış olacağız. 

Hâlihazırda 2 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmalarımız 

devam ediyor.

Tohumluk Destekleri

Bitkisel üretimde verimlilik ve kalitenin artırılmasına yönelik olarak 

sertifi kalı tohumluk ve fi de/fi dan kullanımını 2005 yılında, sertifi kalı 

tohum üretimini ise 2008 yılında ilk kez destekleme kapsamına aldık.

2005 yılından bugüne kadar üreticilere 308 milyon lira sertifi kalı 

tohumluk desteği, 242 milyon lira da sertifi kalı fi de/fi dan desteği ödedik. 

Yürütülen etkin çalışmalar ve sağlanan desteklerle son 10 yılda sertifi kalı 

tohumluk kullanımı yüzde 270 arttı. 

Hükümetlerimiz dönemlerinde tohumluk ihracatımız miktar olarak yüzde 

265, parasal değer olarak yüzde 541 arttı.

Tohumda ithalata bağımlı Türkiye, bugün 66 ülkeye tohum ihraç eden bir 

devlet konumuna geldi. 

Örtüaltı (Sera) Üretimi

2002 yılında ülkemizdeki örtüaltı alanlarındaki üretim miktarı 4 milyon 

271 bin ton iken, 2011 yılında bu rakam 6 milyon 139 bin tona yükseldi. 

Ülkemizde yetiştirilen örtüaltı sebze üretiminin yaklaşık yüzde 15’ini ihraç 

ediyoruz. 

Yaş sebze ihracatımız son 10 yılda yüzde 375 artarak 142 milyon 

dolardan 675 milyon dolara yükseldi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında jeotermal, biyogaz, güneş enerjisi 

gibi alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yüzde 50 hibe 
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desteği veriyoruz. 

Ayrıca, 2012 yılından itibaren organik hayvancılık, su ürünleri ve arıcılık 

faaliyetlerinde bulunan üreticilere ilave yüzde 50 destekleme ödemesi 

yapıyoruz. 

Tarım Sigortaları 

Tarım sigortaları desteği kapsamında, 2006 yılından 2012 Ekim sonuna 

kadar 81 il, 932 ilçe, 1.630 bucak, 27 bin 754 köyde, toplam 2 milyon 

463 bin adet sigorta poliçesi kesildi.

Kesilen bu poliçeler karşılığında 717 milyon lira prim desteği ödemesi ve 

776 milyon lira hasar ödemesi yaptık. 

Tarım sigortaları kapsamında uygulamanın başladığı 2006 yılında 

sigortalanan alan toplam 130 bin dekar, hayvan sayısı 6 bin 500 baş 

iken, 2012 yılı Ekim sonu itibariyle sigortalanan alan 11,6 milyon dekara, 

hayvan sayısı ise 606 bin başa ulaştı. 

Kırsal Kalkınma Destekleri

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması ve 

depolanması gibi yatırımlara verdiğimiz destek kapsamında, bugüne 

kadar 4 bin 32 tarımsal sanayi tesisi yatırıma alındı.

Bunlardan 42 bin kişiye istihdam sağlanan 3 bin 533 tesis tamamlandı ve 

faaliyete geçti.  

2007 yılından bu yana çiftçilerimizin üretimde en çok kullandıkları 

makine ve ekipmanlara yüzde 50 hibe desteği sağlıyoruz. 

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine yönelik olarak bugüne 

kadar makine-ekipman desteği ve sulama yatırımları dahil toplam 1 

milyar 461 milyon lira hibe desteği verdik.
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ORMAN 
VE SU 
ISLERI Orman ve su işleri konusundaki alanlarda son 10 yılda toplam 61,5 

milyar lira yatırım gerçekleştirdik.

Sulama ve İçme Suyu Yatırımları

AK Parti Hükümeti’nden önceki 1999-2003 yılları arasında DSİ tarafından 

sadece 9 tesis hizmete açılmıştı.

10 yıllık iktidarımız döneminde 1.215 tesisi tamamlayarak aziz 

milletimizin hizmetine sunduk. Hizmete aldığımız 216 sulama tesisi 

ile 18 milyon dekar alanı daha sulamaya açarak, sulanan araziyi 62 

milyon dekara ulaştırdık. 2003 yılından sonraki projelerde iptidai 

sulama sistemlerini terk ederek, basınçlı boru sistemine geçtik. Bizden 

önceki dönemde tarım arazilerimizin sadece yüzde 3’ü borulu sistemle 

sulanmaktaydı. 

Bugün inşa halindeki projelerde bu rakam yüzde 71’e yükseldi. 

Hedefi miz 2014 yılında bu oranı yüzde 88’e çıkarmak. 

Bu sistemle sadece sulamada yaklaşık yüzde 40’lık bir su tasarrufu 

ORMAN VE SU İŞLERİ 

KONUSUNDAKİ ALANLARDA 

SON 10 YILDA TOPLAM 

61,5 MİLYAR LİRA YATIRIM 

GERÇEKLEŞTİRDİK.
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sağlanıyor. GAP için 2003 yılında 188 milyon lira ödenek ayrılmışken, 

2012 yılında bu rakamı 1 milyar 317 milyon liraya yükselttik.  GAP’ta 

sulamalara ayrılan ödeneğini 2003 yılına kıyasla 7 kat artırdık. Dolgu 

hacmi bakımından Türkiye’nin 2’nci büyük, kurulu güç bakımından 

4’üncü büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES’i GAP kapsamında inşa 

ediyoruz. 

Konya’nın asırlık rüyası Mavi Tünel’in inşaatını tamamladık. 

Proje ile Konya Kapalı Havzası’na yılda 649 milyon metreküp su 

aktarılacak. Bu proje kapsamında Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu 

Barajı, Konya Ovası Sulaması, Suğla Depolaması gibi büyük projeleri de 

tamamladık.

İstanbul, Ankara İzmir, Bursa, Mersin, Erzurum, Şanlıurfa başta olmak 

üzere, tüm şehirlerimizin içme suyu meselesini uzun vadeli şekilde 

çözdük.  Gerçekleştirdiğimiz projelerle, 34 milyon vatandaşımıza Avrupa 

Birliği standartlarında yılda 3,31 milyar metreküp içme suyu temin ettik.

Melen Projesi ile Asya ve Avrupa’yı denizin 135 metre altından 

birleştirdik. 

Melen Projesi ile İstanbul’un 2071 yılına kadar, Gördes Barajı ve İsale 

Hattı ile de İzmir’in 2040 yılına kadar içme suyu problemini çözdük. 

Ankara’nın asırlık rüyası Gerede Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. 

Ankara’nın 2050 yılına kadar içme suyu problemini çözecek olan Gerede 

Projesi’ne 27 Aralık 2010 tarihinde başladık, 2014 yılının sonunda 

bitirmeyi hedefl iyoruz.

Barajlar

10 yılda 18’i büyük HES olmak üzere, 222 baraj ve 36 gölet inşa ettik. 

218 metre gövde yüksekliği ile Ermenek Barajı, sınıfında Avrupa’nın en 

yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı ve Ege’nin en büyük,  

Türkiye’nin 6’ncı büyük barajı Dalaman Akköprü Barajı iktidarımız 

döneminde hizmete alındı. 

Toplam maliyeti 2 milyar 338,5 milyon lira olan 110 tesisi 10.10.2010’da, 

toplam maliyeti 8 milyar 365 milyon lira olan 111 tesisi ise 

11.11.2011’de açtık. Şimdi de toplam maliyeti 16 milyar lira olan 112 

tesisi 12.12.2012’de açıyoruz. 

Aralarında 249 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek barajı 

olan Artvin Deriner Barajı’nın da bulunduğu bu yatırımlarla, 2 milyon 

345 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor. Yine bu tesislerle, 2 bin 581 

megavat kurulu güçle yılda 8 milyar 393 milyon kilovatsaat hidroelektrik 

enerji üretimi sağlanacak.

Ayrıca İstanbul, Trabzon, Aydın, Sinop, Hatay-İskenderun, Karabük ve 

Kars illerimize yılda toplam 614 milyon metreküp içme, kullanma ve 

sanayi suyu temin eden tesisler de yine bu açılış kapsamında yer alıyor. 

HES’ler

2003 yılından bugüne kadar kurulu gücü 3 bin megavat olan 18 adet 

HES ile yıllık 8 milyar 940 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi 

ortaya çıkardık. Böylece ülkemizin hidroelektrik enerji üretim kapasitesini 

yılda 67,2 milyar kilovatsaate ulaştırdık. Su Kullanım Hakkı Anlaşması 

yoluyla, bütçeye yük getirmeksizin özel sektörün hidroelektrik enerji 

alanına yatırım yapmasını sağladık. 

Bu kapsamda, özel sektör tarafından 30 bin 520 megavat kurulu 

gücünde 1.495 adet HES’e müracaatta bulunuldu. Bu projeler için 

yatırım tutarı yaklaşık 60 milyar dolardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temini Projesi

Kuzey Kıbrıs’a, 107 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile yılda 75 

milyon metreküp su iletilecek projeyi başlattık. Dünyada ilk defa 

uygulanacak proje ile boru hattı, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte, 

askıda geçecek. 
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Türkiye tarafından inşa edilecek olan Alaköprü Barajı’nın temeli 7 Mart 

2011, KKTC tarafında inşa edilecek olan Geçitköy Barajı’nın temeli 30 

Mart 2012’de atıldı. Deniz geçişi inşaatı 13 Ekim 2012 tarihinde başladı. 

Projeyi 7 Mart 2014 tarihinde tamamlamayı hedefl iyoruz. 

1.000 Günde 1.000 Gölet Projesi

Proje çerçevesinde 1000 Günde 1000 Gölet inşa edileceğiz. 

Böylece 1,5 milyar metreküp depolama sağlanacak, 3 milyon dekar alan 

suya kavuşacak. Projeyle 300 bin kişiye istihdam imkânı sağlanacak ve 

yılda 900 milyon Türk lirası gelir artışı sağlanacak. Bu göletlerden 290 

adedinin yapımı yatırım programımıza alındı.

Taşkın Tesisleri

656 adet Taşkın Koruma Tesisi’ni tamamlayarak, 2 milyon 250 bin dekar 

araziyi taşkınlardan koruduk. 

Ağaçlandırma 

Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2008 yılından bugüne kadar 

24 milyon dekar alanda 2 milyar adet fi danı toprakla buluşturduk. 

Türkiye dünyada en çok ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer 

alıyor.

Ormanlar

Türkiye’yi Şehir Ormanları ile tanıştırdık. 2003’ten bugüne kadar toplam 

111 adet Şehir Ormanı tesis ettik. 2003’te 33 olan Milli Park sayısını 

40’a, 17 olan tabiat parkı sayısını 182’ye ulaştırdık.

Kamuoyunda 2/B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin 

değerlendirilmesi ve satışı konusunda yapılan düzenleme ile 40 yıldır 

çözülemeyen ve vatandaş ile devleti karşı karşıya getiren meseleyi 

çözdük.

Ormana yakın yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartlarının 

yükseltilmesi ve ülkemizin bal üretiminin artırılması maksadıyla şu ana 

kadar 116 adet bal ormanı kurduk. Ormanlardan orman köylüsüne 

aktarılan kaynağı 4 kat artırdık. 2003 yılında orman köylümüze sadece 

335 milyon lira kaynak ayrılmışken, 2012 yılında bu rakamı 1,27 milyar 

liraya yükselttik. 

GAP Eylem Planı

GAP’ı tamamlamak için azimle, planla, programla ve eyleme dönük 

olarak hareket ettik.

2008-2012 dönemini kapsayan GAP Eylem Planı’nı hazırladık ve 

uyguladık. GAP Eylem Planı’nda 300’ün üzerinde proje ve faaliyet yer 

alıyor. Bu proje ve faaliyetler için 18 milyar lira kaynak tahsis ettik.

Böylece, 2002 yılında yüzde 50 olan nakdi gerçekleşmeyi yüzde 86 

düzeyine çıkardık. 

1990-2002 dönemini kapsayan 13 yılda GAP’a kamu yatırımlarından 

yüzde 7,1 oranında pay ayrılmışken, 2003-2012 döneminde bu payı 

ortalama yüzde 10,3’e yükselttik. Son yıllarda bu oran yüzde 14’lere 

çıktı. Yatırım bütçesi reel olarak da büyüdüğü için GAP projelerine ayrılan 

miktar 4 kat arttı. GAP sulamalarına ise önceki döneme göre 10 kattan 

fazla bütçe ayırarak, yıllık ödenek miktarını 1,5 milyar liranın üzerine 

çıkardık. 

2002 yılında işletmede olan 6 hidroelektrik santraline ek olarak 4 HES 

daha tamamlanarak enerji yatırımlarında fi ziki gerçekleşme yüzde 74’e 

çıkartıldı. Sulamaya açılan alan 215 bin hektardan 370 bin hektara 

ulaşmıştır. Uzunluğu 639 kilometre olan ve yaklaşık 500 bin hektar alana 

hizmet edecek ana kanalların inşaatının büyük bölümünde, 2012 yılı 

sonunda tamamlanma aşamasına gelindi. Daha önce yapılan 1 milyon 

hektarlık toplulaştırmaya karşılık, hükümetlerimiz döneminde, 2012 

Eylül itibariyle yaklaşık 1 milyon 100 bin hektar alanda toplulaştırma 

çalışmaları tamamlandı. GAP Eylem Planı’yla bölgenin kalkınma 
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göstergelerinde çok önemli ilerlemeler sağlandı. Örneğin, bölgeden 

yapılan ihracat on kat artarak 689 milyon dolardan 6,9 milyar dolara 

yükseldi. Yüzde 17’leri aşan bölge işsizlik oranı, 2011 yılında yüzde 

11,7’ye düştü. 2002 ile karşılaştırıldığında, GAP Bölgesi’nde okullaşma 

oranları; okul öncesi eğitimde yüzde 3’den yüzde 55’e, ilköğretimde 

yüzde 94’den yüzde 99’a ve orta öğretimde yüzde 27’den yüzde 

50’ye yükseldi. Bölgede 3 olan üniversite sayısı, 6 yeni üniversitenin 

kurulmasıyla 9’a çıtı.

GAP Eylem Planı ile birlikte ilk olarak GAP illerinde uygulanmaya 

başlanan Sosyal Destek Programı (SODES) projelerine 2008-2012 

döneminde yaklaşık 370 milyon lira kaynak aktarılarak, 2 bin 700’ü aşkın 

proje desteklendi. 

2002 yılı sonunda bölgede 7 adet Organize Sanayi Bölgesi, 22 adet ise 

Küçük Sanayi Sitesi mevcutken, 2003-2011 döneminde 16 OSB ve 35 

KSS tamamlandı.

Plan kapsamında devam eden önemli projeleri tamamlamak, bölgenin 

kalkınma hamlesini pekiştirmek ve GAP’ı daha ileriye taşımak amacıyla 

Eylem Planı Revizyonu çalışmalarını başlattık. 

Konya Ovası Projesi (KOP)

KOP Bölgesi, Türkiye tarım alanlarının yaklaşık yüzde 12’sine, sulanan 

alanların yüzde 16’sına, nadas alanlarının yüzde 21’ine sahiptir. 

Bölgenin tarım alanlarının yüzde 30’unda sulu tarım, yüzde 70’inde kuru 

tarım yapılıyor. 

Bu bölgede yürütülen projelere, 2009-2012 yılları için toplam 1 milyar 

liranın üzerinde ödenek tahsis ettik. 

KOP Eylem Planı hazırlıkları, bölgenin, coğrafi  ve stratejik konumu ile 

toprak ve su kaynakları potansiyeli dikkate alınarak, 2013 yılı içinde 

tamamlanacak.

KOP kapsamında 27 adet büyük su projesi bulunuyor.

Bölgede sulama yatırımlarını desteklemek üzere, 505 bin hektarı aşan 

arazinin toplulaştırılması hedefl eniyor. 

Kalkınma Ajansları

1960’lı yıllarda ilk plan döneminde önemi vurgulanan kalkınma 

ajanslarını kurmak ve faaliyete geçirmek bizlere nasip oldu. 

2006-2009 döneminde tüm Türkiye’yi kapsayan 26 bölgede kalkınma 

ajanslarını kurduk.

Ajanslar yeni bölgesel gelişme politikamızın en önemli planlama ve 

uygulama aracıdır.

Önceki dönemlerde belirli bölgeler için hazırlanan birkaç plan varken, 

kalkınma ajanslarının koordinasyonunda, ilk kez, tüm Türkiye’de tüm 

bölgeler için 2011-2013 dönemi Bölge Planları hazırlandı. 

Şimdi, ulusal kalkınmayla daha bütünleşik şekilde, ikinci nesil planlar 

üzerinde hızla çalışılıyor. 

Planlama çalışmalarına ilk kez tabandan tavana yaklaşımı hayata 

geçiriyoruz. 

Bunu 10’uncu Kalkınma Planı çalışmalarıyla (2014-2018) paralel 

yürütüyoruz. 

Ajanslara, 2008-2011 döneminde merkezi bütçeden toplam 753 milyon 

lira kaynak aktardık.  

2012 yılında ise bu rakam 450 milyon lirayı buldu.

Ajanslar vasıtasıyla 892 ilçede toplam 80 bin kişiye proje hazırlama 

eğitimi verilerek, insanımızın ve kurumlarımızın proje hazırlama kapasitesi 

geliştirildi. 

Ajanslarımız tarafından yürütülen proje teklif çağrılarına, 2008 yılından 

bu yana yaklaşık 20 bin başvuru yapıldı, bunlardan yaklaşık 4 bini 

desteklendi.

Desteklenen bu projelere toplam 1,2 milyar liraya yakın kaynak tahsis 

edildi. 

Proje sahiplerinin katkılarıyla birlikte kalkınma projeleri için kullanılan 

kaynak tutarı yaklaşık 1,7 milyar liraya ulaştı. 

Ajansların bünyesinde 81 ilde yatırımcıya hizmet eden Yatırım Destek 

Ofi slerinde, 200’den fazla yabancı dil bilen yüksek nitelikli uzmanlar 

istihdam ettik.
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Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı 

Cazibe merkezleri yaklaşımı, bölgesel politikamızda önceliklerimiz 

arasında yer alıyor. 

12 şehrimizi (Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, 

Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) cazibe merkezi olarak 

belirledik.

Bu program halihazırda dört ilde yürütülüyor. 

Mahalli tercihler doğrultusunda, kritik sektörler, kültür ve tarih temelli 

turizm olarak ortaya çıktı. 

2010-2012 dönemi için toplam 16 proje program kapsamına alındı. 

Bu projelerin 15 tanesi kültür ve turizm temalıdır. 

Bölgesel Kalkınma İdareleri

2011 yılında Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve 

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdarelerimizi kurduk.  

KOP’ta 4 il (Konya, Aksaray, Karaman, Niğde), DAP’ta 14 il (Erzurum-

İdare Merkezi-, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkâri, 

Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van) ve DOKAP’ta 8 il (Giresun, Artvin, 

Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon) yer alıyor. 

Bölge Kalkınma İdareleri, bölgesel kalkınma için kritik kamu yatırımlarını 

yerinde koordine etmek ve hızlandırmak üzere kuruldu. 
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GÜM-
RÜK VE
TICARET

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız aracılığıyla, 2011 yılında, ülkemiz toplam 

vergi gelirlerinin yüzde 21’ine tekabül eden 55 milyar 200 milyon lira 

tahsil ettik. 2012 yılı Eylül ayı itibariyle tahsil ettiğimiz vergi miktarı ise 40 

milyar lirayı geçti. 

Gümrüklerde “Uzlaşma Müessesesi”ni hayata geçirdik.

Artık, yükümlü ve gümrük idaresi arasındaki vergi ve vergi cezaları 

sorununu yargıya gitmeden, bu yöntemle çözüyoruz. 

Kaçakçılığa geçit vermiyoruz. 

2002 yılında ihracat beyannamelerinin yüzde 35’inin işlemleri ilk yarım 

saatte tamamlanırken, 2011 yılında bu oran yüzde 69’a, 2012 yılında ise 

yüzde 76’ya ulaştı. 

Bugün itibariyle, güvenilirlik şartlarını sağlayan 1.397 ticaret erbabına 

“Onaylanmış Kişi” statüsü vererek, bunlar tarafından gerçekleştirilen 

gümrük işlemlerinde kolaylık sağlıyoruz. 

Tüm gümrük idarelerimizde, güvenilirliği onaylanmış fi rmaların elektronik 

GÜMRÜK VE TİCARET 

BAKANLIĞIMIZ 

ARACILIĞIYLA, 2011 

YILINDA, ÜLKEMİZ 

TOPLAM VERGİ 

GELİRLERİNİN YÜZDE 

21’İNE TEKABÜL 

EDEN 55 MİLYAR 200 

MİLYON LİRA TAHSİL 

ETTİK. 
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ortamda kâğıtsız beyan uygulamasına geçtik.

Bilgisayarlı Transit İşlemlerine Geçiş Sistemini (NCTS) uygulamaya 

başladık. 

Bu sistemle taşımacılarımız, AB ve EFTA’ya yönelik taşımalarda, ülkemiz 

ile AB üyesi gümrük idareleri arasındaki transit işlemini, AB ülkelerinin 

kendi aralarındaki gümrük idaresi işlemleri gibi yürütebiliyor.

Bu uygulamayla TIR’larımızın Avrupa’ya gidiş-dönüş sürelerinde 3 günlük 

bir zaman tasarrufu ile yıllık ortalama 57 milyon Avro kaynak tasarrufu 

sağlıyoruz. 

14 Aralık 2012 tarihinde ise ülkemizde ilk defa yetkilendirilmiş yükümlü 

uygulamasına geçiyoruz. 

Bu uygulama ile “ihracatta yerinde gümrükleme”, “izinli gönderici” ve 

“daha az ve öncelikli muayene” kolaylıkları başta olmak üzere pek çok 

usulle zaman ve maliyet tasarrufu amaçlıyoruz.

2002 yılında başlayan çalışmalar kapsamında, gümrük kapılarımızı, artan 

dış ticaret hacmine cevap verebilecek biçimde, teknolojinin imkânlarıyla 

donatıyor ve yeniliyoruz. 

Kapıkule, Gürbulak, İpsala, Habur, Cilvegözü, Sarp, Hamzabeyli ve 

Nusaybin gümrük kapılarımızı Yap-İşlet-Devret modeliyle yeniledik. 

Yine aynı modelle Halkalı Gümrük Tesisi ile Esendere, Dilucu, Kapıköy ve 

Çıldır/Aktaş gümrük kapılarının 1,5 yıl içinde yenilenmesi için uygulama 

sözleşmesini imzaladık.

İnşallah, Gümrükte 2014’te ‘’Tek Pencere” projesini hayata geçiriyoruz.

Bu proje ile gümrük işlemlerinin tamamı tek bir giriş noktasından 

gerçekleşecek ve tüm işlemler buradan yürütülecek.

“İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve 

Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü” temalı uluslararası forumu 

2008 yılında gerçekleştirmiştik.

Bu çalışma ile Türkiye’den Çin’e kadar uzanan iki ayrı koridorda “İpek 

Yolu”nu canlandırmayı planlıyoruz.

Kaçak eşyanın muhafazası ve tasfi yesine yönelik işlemleri sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda, 2012 yılının ilk 10 ayında 221 milyon lirası sigara ve 

alkollü içkilere ait olmak üzere, toplam 236 milyon lira değerinde 

tasfi yelik eşya imha edildi.

Ayrıca, 31 milyon lira değerinde satış yapıldı ve bunlardan 18,8 milyon 

lira vergi tahsilâtı gerçekleştirildi.

60 yıldır yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu’nu değiştirdik.

Bu kanun, şirketlerimizin, özellikle teknolojik gelişmelere uyum 

sağlaması, dünya ile bütünleşmesi, uluslararası rekabet gücünün 

artırılması gibi hususlarda önemli yenilikler getiriyor. 

Yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ile gayri faal ve münfesif 

şirketlerin kısa sürede tasfi yesine de imkan sağladık.

Ticaret hayatını şekillendiren Borçlar Kanunu ile ticari, sosyal ve teknolojik 

gelişmeler çerçevesinde ihtiyaç duyulan önemli düzenlemeler yaptık.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nı Türkiye 

Büyük Millet Meclisimizde, inşallah en kısa zamanda kanunlaştıracağız. 

2010 yılında pilot uygulamasına başladığımız, ticaret sicili kayıtları ile 

tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin elektronik ortamda sunulmasını 

sağlayan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ni önümüzdeki yıl ülke genelinde 

yaygınlaştıracağız.

Tarım ürünlerinin sınıf, kalite ve standartlarının belirlenmesi ve modern 

ortamlarda depolanmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemi 

uygulamasına başladık. 

75 milyon tüketicimizin hakkını il ve ilçelerimizin tamamında bulunan 

toplam 975 Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile koruyoruz. 

2011 yılında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne yapılan başvuruların 

yaklaşık yüzde 85’i tüketicilerimizin lehine sonuçlandı.

2012 yılının ilk sekiz aylık döneminde; başvurular bir önceki yıla göre 

yüzde 36 arttı ve bu başvuruların yüzde 78’i tüketicilerimizin lehine 

sonuçlandı. 

“Tüketici Bilgi Sistemi”ni faaliyete geçirdik. 

2012 yılında, bu sistem üzerinden toplam 99 bin 109 şikâyet başvurusu 

yapıldı. 

Reklam Kurulumuzun verdiği kararlarla, tüketiciyi yanıltmaya yönelik 

reklamlara, 2012 yılı Ocak-Kasım döneminde 12 milyon liradan fazla 

para cezası uygulandı.
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Cumhuriyet tarihinde ilk kez, esnaf ve sanatkârların değişim ve 

dönüşümünün sağlanarak desteklenmesine yönelik bir Strateji Belgesi’ni 

hazırlayarak uygulamaya koyduk.

Halk Bankası aracılığıyla esnaf ve sanatkârımıza 2002 yılında 154 milyon 

lira kredi sağlanmışken, 2011 yılında bu rakam 5 milyar 541 milyon liraya 

yükseldi.

Geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle de bu miktar 43 kat artarak, 6,6 milyar 

liraya ulaştı.

Halkbank’ın esnafa uyguladığı kredi faiz oranı 2002 yılında yüzde 47 

iken, bu oran bugün yüzde 5 ‘e kadar düşürdük.

Kredi kullanan esnaf ve sanatkâr sayısı 63 binden, 256 bine yükseldi.

Kredi Kefalet Kooperatifl eri aracılığıyla sağlanan desteklerde, faiz 

sübvansiyonu 2002 yılında yüzde 20,6 iken, 2012 yılında bu oranı yüzde 

50’ye kadar yükselttik.  

6111 Sayılı Kanun ile esnaf ve sanatkârımızın kamu kurumlarına ve 

meslek kuruluşlarına olan borçlarına ödeme kolaylığı getirdik.

Kooperatifçilik alanında Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attık. 

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı”nı devletin resmi bir 

belgesi haline getirdik ve yürürlüğe koyduk. 

Kooperatifl erin mali imkânsızlıklar sebebiyle gerçekleştiremedikleri, 

üretim ve istihdama katkısı olacak projelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından desteklenmesi amacıyla bir program hazırladık.

Doğrudan yaklaşık 500 bin üretici ortağa, dolaylı olarak da 3 milyon 

vatandaşımıza hitap eden tarım satış kooperatifl eri ve birliklerini mali 

yönden güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak 

çalışmalar yürütüyoruz. 
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SOSYAL 
YARDIM 
VE PRO-
JELER

Sosyal yardımlarda rekora imza atarak, son 10 yılda 16 kat artış sağladık.  

Bugüne kadar sosyal yardımlara ayırdığımız miktar 107,5 milyar liraya 

ulaştı.

Bu kapsamda, ilk ve ortaöğretimde okuyan 14 milyon öğrenciye ders 

kitaplarını ücretsiz olarak verdik. 1 milyar 967 milyon lira tutarındaki ders 

kitabı ve 802 milyon lira değerinde eğitim materyali dağıttık. Taşımalı 

eğitimden yararlanan yaklaşık 598 bin öğrencinin öğle yemeği giderlerini, 

1 milyar 512 milyon lira kaynak kullanarak karşıladık. 36 bin özürlü 

öğrencinin okullara taşınması için 260 milyon lira harcamada bulunduk. 

Son 10 yılda 1 milyar 316 milyon liralık gıda yardımı, 173 milyon liralık 

barınma yardımı yaptık. Yardıma muhtaç vatandaşlarımıza 15,5 milyon 

ton kömür dağıttık.

Şartlı Eğitim Yardım Programı kapsamında son 10 yılda 2 milyonun 

üzerinde öğrenciye, 2 milyar 424 milyon lira tutarında yardım ulaştırdık. 

Şartlı Sağlık Yardımlarımızdan 1 milyonun üzerinde çocuğumuz 

SOSYAL YARDIMLARDA REKORA 

İMZA ATARAK, SON 10 YILDA 16 

KAT ARTIŞ SAĞLADIK.  

BUGÜNE KADAR SOSYAL 

YARDIMLARA AYIRDIĞIMIZ 

MİKTAR 107,5 MİLYAR LİRAYA 

ULAŞTI.
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yararlandı. Bu yardımlar için toplam 912 milyon lira kaynak kullandık.  

Sağlık alanında 78 bin vatandaşımızın ihtiyaçları için 934 milyon lira 

harcama yaptık.

Yıllık ortalama 1.300 özürlü vatandaşımızın protez ve diğer gereçlere 

yönelik ihtiyaçlarının karşılandığı Özürlü Yardımları Programı’nın kaynak 

tutarı 17,6 milyon lirayı buldu. 

Özel Amaçlı Yardımlarımız kapsamında işlettiğimiz 49 aşevinden yıllık 

ortalama 35 bin vatandaşımız yararlanıyor. 

2002 yılında dezavantajlı grupların rehabilitasyonları, engellilere yönelik 

projeler, dezavantajlı kadınlara yönelik danışma merkezleri, sığınma 

evleri, yaşlı hastaların evde bakımı ve sosyal marketlerin desteklenmesi 

gibi proje desteklerinin payı, toplam yardımlar içinde sadece yüzde 1,6 

iken, bu oranı 2011 yılında yüzde 15’ler seviyesine çıkardık. 

Son 10 yılda sosyal harcamaların yaklaşık 16 kat arttırılması, istihdamla 

ilgili bazı sorunların ortaya çıkmasına sebep oldu.  Bu riski bertaraf etmek 

için sosyal yardım başvurusu yapan çalışabilir durumdaki kişileri İŞKUR 

veri tabanına kaydetmeye başladık. Bu kapsamda İŞKUR tarafından 15 

bin 69 kişi istihdam edildi, 51 bin 454 kişi de kurslara kaydedildi. 

Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım Programımız kapsamında, eşi 

vefat etmiş kadınlara muhtaçlıkları devam ettiği süre içerisinde, aylık 250 

lira yardım veriyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayı itibariyle bu programdan 224 

bin 345 kadınımız yararlandı. Bu yardımlar için de yaklaşık 260 milyon 

lira harcama yaptık.

Kadınlar 

8 Mart 2012 tarihinde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesi Kanunu’nu çıkardık. 

Şiddet mağdurlarının, Genel Sağlık Sigortası kapsamında 

karşılanmayacak rehabilitasyon giderlerinin, Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığımızın bütçesinden ödenmesini sağladık.  Şiddete uğrayan 

kadınlarımıza hizmet vermek üzere “Alo 183” hattını kurduk.

KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile “Elektronik Destek 

Sistemi” çerçevesinde Güvenlik Butonu pilot uygulamalarını başlattık.

Nüfusu 50 bini geçen belediyelere Kadın Sığınmaevi açma zorunluluğu 

getirdik. Bugün toplamda 1.743 kapasiteli 72 konukevimizle 

kadınlarımıza hizmet veriyoruz. 

2008 yılında uygulamaya koyduğumuz istihdam paketi ve 2011 yılında 

yürürlüğe giren Teşvik Yasası’ndan faydalanan kadınlarımızın sayısı 

104 bin 857’ye ulaştı. Kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 30’a, 

istihdam oranını da yüzde 27’ ye çıkardık. 2008 yılında 15 yaş üstü 3 

milyon kadının okuma-yazma öğrenmesi için başlattığımız “Ana Kız 

Okuldayız Kampanyası” ile 2 milyona yakın kadınımız okuma-yazma 

bilenler safına katıldı.

Ülke genelinde kurulacak 400’e yakın Sosyal Hizmet Merkezi’nin 

açılmasıyla ilgili çalışmaları başlattık. 

Çocuklar 

Anayasa değişikliği ile çocuklara pozitif ayrımcılık getirdik. Çocuğuna 

maddi nedenlerden dolayı bakamayan ailelere verilen ekonomik 

destekten 2002 yılında 12 bin 75 kişi yararlanırken, 2012 yılında bu 

sayı 36 bin 294 kişiye ulaştı. Kişi başına yapılan ödeme miktarını da, 62 

liradan 482 liraya çıkardık.

“Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek” uygulamamız kapsamında 

geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle 8 bin 637 çocuk ailesinin yanına 

döndürüldü. Hükümetlerimiz dönemlerinde evlat edindirme ve koruyucu 

aile uygulamalarına da hız verdik. 2002 yılına kadar 6 bin 951 çocuk 

evlat edindirilmişken, geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle toplam 11 bin 863 
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korunmaya muhtaç çocuğumuz evlat edindirildi.  Çok sayıda çocuğun 

ve gencin birarada bakıldığı Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu sistemine 

son veriyoruz. Nitekim 2002 yılında 79 çocuk yuvasında fi ilen bakılan 

çocuk sayısı 8 bin 555 iken, bu sayı bugün 55 çocuk yuvasında 2 bin 

898 çocuğa kadar indirildi. Aynı şekilde, 2002 yılında 108 yetiştirme 

yurdunda 7 bin 689 gencimiz kalırken, bugün bu sayı 74 yetiştirme 

yurdunda 3 bin 274 gencimize düşürüldü. Bunun yerine Çocuk Evi ve 

Sevgi Evi Sitesi sistemini kurduk. 2005 yılında geliştirilen Çocuk Evleri 

uygulamamızla 559 Çocuk Evi’nde, 3 bin 50 çocuğa fi ilen bakıyoruz. 

2012 yılı sonu itibariyle 600 Çocuk Evine ulaşmayı amaçlıyoruz. 

40 Sevgi Evi Sitesi’nde, 3 bin 91 çocuğumuza fi ilen hizmet veriyoruz. 

2014 yılı sonuna kadar koğuş tipi Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdu 

hizmetini tamamen sonlandırmayı hedefl iyoruz. 

Suça sürüklenen, suç mağduru veya korunma ihtiyacı içinde olan 

çocuklar için Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım 

ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri oluşturduk. Sokakta yaşayan 

ve çalıştırılan çocukların sokak ve iş yaşamından çekilerek toplumla 

yeniden bütünleştirilmesine yönelik hizmetlerin kapsamını genişlettik. 

Bu çerçevede, 2002 yılında 24 Çocuk ve Gençlik Merkezi ve 1 

Gözlemevi’nde hizmet verilen çocuk sayısı 5 bin 520’ydi. 

2012 yılında ise 39 Çocuk ve Gençlik Merkezi ile 4 Gözlemevi’nde 9 

bin 288 çocuk ve gencimize yatılı ve gündüzlü olarak sosyal hizmet 

veriyoruz. Bu merkezlerde kalan gençlerimizin yüzde 66’sı üniversiteli 

oldu. 2002-2012 yılları arasında sosyal hizmet kurumlarımızdaki 15 bin 

406 gencimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.

Engelliler

Engelli vatandaşlarımız açısından reform niteliği taşıyan “Özürlü Evde 

Bakım Ücreti”ni 2007 yılında uygulamaya koyduk. 

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan toplam kişi sayısı bugün 391 bin 

136’ya ulaştı. 

Evde bakım hizmetinden yararlanma şansına sahip olan engelli 

vatandaşlarımız, isterlerse bakım ücretlerini devletten alarak özel bakım 

merkezlerinde yatılı bakımı tercih edebiliyorlar. Özel kuruluşlara, her bir 

engelli için aylık iki net asgari ücret miktarı kadar ödeme yapıyoruz. 

Özel bakım kuruluşlarında bakım desteğinden yararlanan kişi sayısı bu 

yıl itibariyle 8 bin 800’e yükseldi. Evde ve özel kurumda bakım hizmetleri 

için ödenen toplam tutar ise yine bu yıl itibariyle 2 milyar 196 milyon lira 

olarak gerçekleşti.

2002 yılında kamuya ait 21 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 1.843 

engelliye hizmet verilirken, bugün 85 merkezde 5 bin 37 engellimize 

yatılı olarak hizmet sunuyoruz. 

Engellilerimize hizmet sunan resmi kuruluşların fi ziki şartlarının 

iyileştirilmesi amacı doğrultusunda geliştirilen Engelsiz Yaşam 

Merkezleri’nin ilkini 2009 yılında hizmete açtık. Bugün 15 ilimizde 146 

yaşam evimizle engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz.

Engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmetini veren bakım elemanlarına 

sertifi ka zorunluluğu getirdik. 2002 yılında 30 engelliye bir bakım 

elemanı düşerken, şimdi 6 engelliye 1 bakım elemanı düşüyor.  “Bakıma 

Muhtaç Özürlü Aylığı” kapsamında maaş alanların sayısı 2002 yılı 

sonunda 262 bin 378 iken, bugün bu imkandan yararlanan kişi sayısı 2 

kat artarak 533 bin 49’a ulaştı.

Kamu kurumları ile özel sektörde istihdam edilen engelli işçi sayısı 2002 

yılı sonunda 10 bin 883 iken, bugün bu rakam tam 60 bin 773’e ulaştı. 

2002 yılında itibariyle engelli kontenjanında memur olarak çalışan kişi 

sayısı 5 bin 777 iken, bu rakam 2011 yılı sonu itibariyle 20 bin 829’a 

çıktı. 2012 yılında ise, toplam 5 bin 284 engelliyi kamuda memur olarak 

istihdam ettik. Yine 2012 yılında, kamu ve özelde toplam 28 bin 260 

engelli işçi olarak istihdam edildi. 
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Yaşlılar

2002 yılında 63 Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezlerimizde 4 bin 952 yaşlıya hizmet veriliyordu. Bugün toplam 11 

bin 696 kapasiteli 105 huzurevinde yaşlılarımıza hizmet veriyoruz.  

Şehit Yakınları ve Gaziler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler 

Daire Başkanlığı’nı kurduk. 

Temmuz 2012’de çıkardığımız kanunla, şehit yakınlarına tanınan 

istihdam hakkını 1’den 2’ye çıkardık. Şehit olan erbaş ve erlerin anne ve 

babalarında aranan malullük ve muhtaçlık şartını kaldırdık. Şehitlerimizin 

anne ve babasına ödenen maaşa bir alt taban (asgari ücretin net tutarı 

kadar) getirdik. 

Terör olayları sebebi ve etkisiyle veya terör olaylarını önlemek 

amacıyla oluşan her türlü olayda sakatlanan, hayatını kaybeden kamu 

görevlilerimizi Terörle Mücadele Kanunu kapsamına aldık. Terör nedeni 

ile şehit veya gazi olmuş erbaş ve erlerin, kendilerine veya yakınlarına 

aylık bağlanırken, eğitim durumlarına bakmaksızın maaşlarında 

iyileştirme yaptık.

Şehit yakınlarına ve terör gazilerine barınma konusunda destek sağladık.

Eğitime yüzde yüz destek kampanyasında olduğu gibi, terörden dolayı 

şehit olanların yakınları ve terör gazilerine yapılacak gayrimenkul 

hibelerine de muafi yetler getirdik. Toplu Konut Kanunu’nun kapsamına 

harp malullerinin tamamı dahil ettik.

Terör eylemlerinin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf 

edilmesindeki etkin rolünden dolayı hayatını kaybeden veya sakat kalan 

sivil vatandaşlarımıza da şehitlere sağlanan hakları verdik.

Polis Okulları ve Askeri Okullarda okumaya hak kazanıp geçici kaydı 

yapılan veya yaşları on sekizin altında olan öğrencilerin de, teröre 

hedef olmaları halinde, aylığa hak kazanabilmelerini ve diğer haklardan 

iştirakçiler gibi yararlanabilmelerini sağladık. Başkasının yardım ve desteği 

olmadan yaşayamayacak derecede ağır malul olan gazilerimize sağlanan 

bakım desteğinin, köy korucuları ile sivil vatandaşlara da verilmesini 

sağladık. Bu desteği, asgari ücretin iki katına çıkarttık. Şehit yakınları 

ile gazilere ödenen maaşlarda, emsal maaş uygulaması ile ilgili eksiklik, 

eşitsizlik ve aksaklıkları giderdik. 

Harp malullüğünün kapsamını genişleterek, iç güvenlik veya istihbarat 

hizmetlerinde görevlendirilen kamu çalışanlarını da bu kapsama aldık.

Terör gazilerimiz dışındaki ağır malul gazilerimizin tedavileri sürecinde 

ihtiyaç duydukları her türlü gerecin bedelinin tamamının Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nca karşılanmasını sağladık.

Gazilerimize, sağlık durumlarında meydana gelmesi muhtemel 

değişiklikler nedeniyle maluliyet derecelerinin yeniden tetkik edilmesini 

talep etme hakkı getirdik.

Özel Harekat ve Operasyon Tazminatı’nın tedavi döneminde ödenme 

süresini 12 aydan 24 aya çıkardık. Yine bu kanunla, terörle mücadelede 

yaralanıp iyileşen er ve erbaşlara da iş imkânı sağladık. 

Kamu işyerlerinde eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğüne, 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yaralanmış, fakat maaşa 

hak kazanamayan erbaş/erleri de dahil ettik. Şehit ve gazilerimize 

konutlarında tükettikleri elektriği yüzde 40, suyu yüzde 50 indirimli 

olarak sağlıyoruz. 

Yurt içindeki ve yurt dışındaki şehitliklerimize sahip çıkıyoruz. 

Sarıkamış şehitliği ve anma alanının yapımı ile ilgili çalışmalara başladık. 

Yurt dışında Myanmar ve Slovakya’daki şehitliklerimizin onarımı ilgili 

çalışmalarımız sürüyor.
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SODES Projesi

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması 

amacıyla, 2008 yılında 9 GAP ilinde Sosyal Destek Programı (SODES) 

başlattık. 

Bu program ile GAP illerindeki nüfus kesimlerinin istihdam edilebilirliğini 

artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata 

daha fazla katılmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanında, kültürel, 

sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocukların, gençlerin 

ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlamayı 

hedefl iyoruz. Bu programı, 16 DAP ilinin yanısıra, 2011 yılında ise pilot 

uygulama olarak Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş 

illerini de içerecek şekilde 30 ile yaygınlaştırdık.

Program kapsamında bugüne kadar, 5 bin 792 projeye 674 milyon lira 

tutarında destek sağladık. 2013 yılında ise, bu program için 210 milyon 

lira ödenek tahsis ettik.
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NER-
JI

Hükümet olarak enerji arz güvenliğinin sağlanmasına büyük önem 

veriyoruz. Artan enerji talebini dikkate alarak enerji arz güvenliğimize 

yönelik politikalar oluşturuyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına 

öncelik vererek kaynak çeşitlendirmesine gidiyoruz. 

Enerji kaynaklarının, taşıma güzergâhlarının ve enerji teknolojilerinin 

çeşitlendirilmesi de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Nükleer enerjiyi 

ülkemize kazandırmakta kararlıyız. 

Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı ülke ekonomisine yüksek katma değer 

sağlayacak şekilde değerlendiriyoruz,

Enerji verimliliğinin artırılması ve enerji diplomasisinde uluslararası 

işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye, dünyada 

kömür rezervinde 17’inci, kömür üretiminde 13’üncü, elektrik 

üretiminde 20’inci, jeotermal enerji kapasitesinde 12’inci, güneş enerjisi 

kapasitesinde 27’inci, rüzgar enerjisi kapasitesinde 16’ıncı sırada 

HÜKÜMET OLARAK 

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASINA BÜYÜK 

ÖNEM VERİYORUZ. 
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bulunuyor. OECD ülkeleri içinde, geçtiğimiz 10 yıllık dönemde, enerji 

talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke durumundayız. Aynı şekilde 

ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin’den 

sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi oldu. 

Yaptığımız projeksiyonlar bu eğilimin orta ve uzun vadede devam 

edeceğini gösteriyor. 

Elektrik

Ülkemizde, yüksek büyüme oranlarının sonucu olarak uzun yıllardan 

beri yıllık elektrik enerjisi tüketim artışı ortalama yüzde 7-8 seviyelerinde 

gerçekleşti.

2002 yılında 129 milyar kilovat olan elektrik üretimimiz, 2011 yılı 

sonunda 230 milyar kilovata çıktı.

2002 yılında 31 bin 846 megavat olan elektrik enerjisi kurulu gücümüz, 

2012 yılı Ekim ayı sonunda, yüzde 75 artışla, 55 bin 785 megavata ulaştı. 

Ülkemizde 2002 yılında 300 olan elektrik üretim santrali sayısı 2012 yılı 

Ekim ayı sonu itibariyle ise 743’e yükseldi.

Kayıp-kaçak tarama çalışmalarımız kapsamında toplam 2,5 milyar lira 

tutarında kaçak tahakkuku gerçekleştirildi.

Elektrikteki kayıp kaçak oranı bugün itibariyle (özel şirketler dahil) yüzde 

16,8 seviyesine indi. 

Doğal Gaz 

Doğal gazın kullanılmaya başlandığı 1987 yılında 500 milyon standart 

metreküp olan yıllık yurt içi doğal gaz tüketimimizin, 2012 yılı bitimine 

kadar 48,5 milyar standart metreküp olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

2002 yılında 4 bin 510 kilometre olan doğalgaz iletim boru hattı 

uzunluğu, bugün itibariyle 12 bin 215 kilometereye ulaştı.

2002’de sanayi ile konutta 5 şehrimize, sadece sanayide ise 9 şehrimize 

giden doğal gaz iletim hattı, bugün itibariyle 71 şehrimize ulaştı. 

Diğer illerimize de doğal gaz arzı sağlamaya yönelik çalışmalarımız 

devam ediyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2002 yılında 12 bin 241 megavat olan hidrolik kurulu gücümüz, 2012 yılı 

Ekim sonu itibariyle, yüzde 49 artışla 18 bin 747 megavata ulaştı.

Bugün itibariyle ekonomik kategoride olduğu belirlenen yıllık 140 milyar 

kilovat Türkiye hidrolik enerji potansiyelinin yüzde 37’lik kısmı işletmede 

bulunuyor. 

Bu potansiyelin yüzde 21’lik kısmı ise, özel teşebbüs tarafından yapımı 

sürdürülen projeler dahil, inşa halindedir. 

2002 yılında neredeyse yok sayılacak düzeyde olan (19 megavat) rüzgar 

enerjisi kurulu gücümüz, 2012 yılı Ekim ayı itibariyle 2 bin 106 megavata 

ulaştı.

2012 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 8 bin 953 megavat kurulu gücünde 302 

adet yeni rüzgar projesine lisans verdik.

Jeotermal enerjinin de yenilenebilir enerji kaynaklarımıza dahil edilmesine 

önem veriyoruz. 

Bu kapsamda 2002 yılı sonu itibariyle sadece 17,5 megavat olan 

jeotermal kurulu gücümüz, bugün yaklaşık 114,2 megavata  yükseldi.

Tüm bu çalışmalarla, 2002 yılında 12 bin 277 megavat olan yenilenebilir 

enerji kaynakları kurulu gücümüzü, yüzde 65 oranında artırarak, 2012 

yılı itibarı ile 21 bin 114 megavata ulaştırdık.

Linyit Kömürü

Linyitten elde edilebilecek elektrik enerjisi üretim potansiyelimiz, yeni 

keşfettiğimiz sahalarla birlikte, 17 bin megavatlık santral kurulabilecek 

seviyede bulunuyor. 

Ülkemizde elektrik üretimi için kullanılabilcek 4,8 milyar ton linyit rezervi 

bulunuyor. 

Bu rezervin yaklaşık 4,3 milyar tonu Afşin-Elbistan Havzası’ndadır.

Bu bölgede yaklaşık 3 milyar ton linyit rezervi kullanım ve bu rezerve 

dayalı yaklaşık 7 bin megavat termik potansiyeli yatırım için hazır. 

Bu havzada uygulayacağımız 3 yeni projeyle yılda yaklaşık 9 milyar 

kilovatsaat elektrik üretilecek. 

Bu projeler hayata geçirildiğinde, bölgeye toplam 10 milyar dolar 
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civarında yatırım yapılacağını öngörüyoruz.

Buna ilaveten önceki yatırımlarla birlikte bölgeden yılda 85 milyon ton 

kömür ve karşılığında da yılda 45 milyar kilovat enerji üretilecek.

Bu rakamlar, şu andaki Türkiye elektrik enerjisi üretiminin yüzde 20’sini 

oluşturuyor.

Petrol ve Doğal Gaz Aramaları

Petrol ve doğal gaz yurt içi arama yatırımlarımız 2002 yılına oranla 

yaklaşık 15 kat arttı. 

2002 yılı sonu itibariyle 42 milyon dolar olan yurt içi toplam arama 

yatırımımız, 2012 yıl için 610 milyon dolar olarak planlandı.

2002 yılında 47 bin  metre olan sondaj uzunluğu, 2012  yılında 247 bin 

550 metre olarak öngörüldü. 

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacımızı yurt içi ve yurt dışı 

kaynaklardan karşılamak için yeni arama stratejileri geliştiriyoruz. 

Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki deniz alanlarına yönelik 

çalışmaları hızlandırdık. 

Yurt dışında da Azerbaycan, Irak, Libya, Kazakistan, Afganistan 

Kolombiya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

Bu kapsamda yüksek donanımlı ve modern bir petrol arama sismik 

geminin satın alınmasına ilişkin süreç devam ediyor.

Madencilik

Türkiye, yeraltı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 

132 ülke arasında maden çeşitliliği itibariyle 10’uncu sırada yer alıyor.

Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’sinin varlığı 

ülkemizde saptandı ve 60 civarında maden türünde üretim yapılıyor. 

2002 yılında 100 bin metre olan kamu-özel sektör maden arama sondaj 

miktarı, bugün itibariyle 1 milyon 500 bin metre düzeyine ulaştı.

2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız, 2011 yılı 

sonu itibariyle 3,8 milyar dolar, geçtiğimiz  Ekim ayı sonu itibariyle de 3 

milyar 355 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Madencilik sektörünün Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla içindeki değeri 2002 

yılında 1,9 milyar dolar iken, 2011 yılında bu rakam 11,5 milyar dolara, 

2012 yılının ilk 6 aylık diliminde ise 5,1 milyar dolara yükseldi.

Bor Madeni

Dünya rezervinin yüzde 72’sine sahip olduğumuz bor madeninde, üretim, 

satış ve ihracat rakamlarında önemli ilerlemeler sağladık.

2002 yılında 436 bin ton olan bor üretimi, 2011 yılında 1,8 milyon tona, 

geçtiğimiz Ekim ayı sonu itibariyle ise 1,5 milyon tona ulaştı.

2011 yılı bor ihracat tutarı 2002 yılına göre yüzde 446 artarak 829 

milyon dolara, toplam bor satış hasılatı ise 850 milyon dolara yükseldi.

2012 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ise 462 milyon dolar bor ihracatı 

gerçekleştirdik.

Nükleer Santral

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre, dünyadaki elektrik 

üretiminin yüzde 13,5’i nükleer enerjiden sağlanıyor. 

Ayrıca yarısı Fransa, ABD ve Japonya’da olmak üzere dünyada 437 

nükleer santral işletmede bulunuyor, 64’ü ise inşa halinde.

Fransa elektrik üretiminin yüzde 74’ünü, Almanya yüzde 28’ini, ABD 

yüzde 20’sini nükleer enerjiden karşılıyor. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023’te, elektrik 

enerjisi ihtiyacımızın bugünkünün iki katından fazla artarak, yaklaşık 500 

milyar kilovata ulaşacağını tahmin ediyoruz. 

Bu doğrultuda, yenilenebilir enerjiden ve enerji verimliliğinden 

maksimum düzeyde yararlanmaya çalışmak yanında, nükleer 

santrallarinin kurulması da bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 

2023 yılına kadar ülkemizde 2 nükleer güç santralinin devreye alınmasını, 

3’üncü santralin de inşasına başlanmış olmasını hedefl iyoruz. 

Bu amaçla, Mersin’in Akkuyu Bölgesi’nde nükleer güç santralı 

kurulmasına için 12 Mayıs 2010’da Rusya Federasyonu Hükümeti ile 

yaptığımız anlaşma çerçevesinde, arazi tahsis işlemlerini tamamladık. 

Akkuyu sahasında zemin etüt çalışmaları sürüyor. 
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Projenin altyapı çalışmalarının bitirilmesinin ardından inşaat süreci 

başlayacak.

En geç yedi yıl içinde bu santralin birinci ünitesini ticari işletmeye almak 

kararındayız. 

Santralın gerek inşaatı gerek işletimi sırasında Türk personelinin 

eğitilmesini, çalıştırılmasını ve insan kaynakları potansiyelimizin 

geliştirilmesini hedefl iyoruz. 

Proje kapsamında, 2011 ve 2012 Eylül aylarında, Türkiye’den toplam 

120  öğrenci, Mephi Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere Moskova’ya 

gönderildi. 

Ülkemize kazandırmayı düşündüğümüz ikinci nükleer güç santrali için 

Japonya, Çin, Güney Kore ve Kanada ile teknik görüşmelerimiz devam 

ediyor. 

Üçüncü santralin yerinin belirlenmesi işlemi 2 yıl içinde tamamlanacak; 

İğneada bu seçeneklerden bir tanesidir. 

Enerjide Özel Sektör Yatırımları

Ülkemiz enerji sektörünün 2023 yılına kadar ki toplam yatırım ihtiyacının 

120-130 milyar dolar düzeyinde olacağını tahmin ediyoruz.

Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yatırımların mümkün olduğu kadar 

özel sektör tarafından yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata 

geçirilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Yaptığımız çalışmalarla elektrik kurulu gücünde özel sektörün payı 

2002’deki yüzde 32 seviyesinden, bugün yüzde 56 düzeyine ulaştı.

Elektrik enerjisi üretiminde özel sektörün payı ise yüzde 61 seviyesine 

yükseldi.

Halen 13 Elektrik Dağıtım Şirketi özel sektör tarafından işletiliyor. 

Enerji Vermililiği 

2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu’nu yürürlüğe koyarak enerjinin 

ve enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik eden ve zorunlu kılan 

düzenlemeleri getirdik ve uygulamalara başladık.

2008 yılında çıkardığımız genelgeyle kamuda verimsiz lamba kullanımı 

yasakladık. 

Kamuda verimli aydınlatmaya geçiş ile her yıl yaklaşık 50 milyon lira 

tasarruf ediyoruz.

Kamuya ait termik ve hidrolik santrallerimizdeki verim değerlerini 

yükseltmek için yaptığımız rehabilitasyonlar sonucunda, Ekim ayı sonu 

itibariyle yaklaşık 7,8 milyar kilovat  üretim artışı sağladık.

Enerji Diplomasisi

Türkiye, gerek coğrafi , gerekse jeopolitik konumu ile Ortadoğu ve Orta 

Asya’nın üretiminin dünya pazarlarına ulaşmasında hem bir köprü hem 

de bir terminal olma özelliği taşıyor. 

Doğu-Batı Enerji Koridoru’nun en önemli bileşenini oluşturan Bakü-

Tifl is-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Ana İhraç Boru Hattı, 4 Haziran 2006 

tarihinde Ceyhan İhraç Terminali’nden yüklenen ilk petrol tankeri ile işler 

hale geldi. Bu hat ile Azeri petrolü başta olmak üzere, Hazar Bölgesi’nde 

üretilen petrol uluslararası pazarlara taşınıyor.  

Azerbaycan-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı’ndan 2007 yılı Temmuz 

ayından itibaren doğal gaz tedarik ediyoruz. 

Bakü-Tifl is-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, yıllık 20 milyar metreküplük 

kapasitesi ile Türkiye’yle birlikte Avrupa’nın da hızla artan doğal gaz 

ihtiyacının bir kısmını karşılayacak potansiyele sahip. 

Şah Deniz Konsorsiyumu’nun üreteceği Faz II gazından yıllık 10 milyar 

metreküpün Avrupa’ya iletilmek, 6 milyar metreküpün iç tüketimimizde 

kullanılmak üzere nakline ilişkin anlaşmayı geçen yıl imzladık. 

26 Haziran 2012 ise Azeri gazının ülkemiz üzerinden taşınmasına 

yönelik “Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP)” 

anlaşmasını imzaladık. Diğer taraftan, 2007 yılı Kasım ayında işletmeye 

alınan Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney Avrupa Gaz 

Ringi Projesi’nin ilk ayağı tamamlandı.  Böylece ülkemiz doğal gaz iletim 

şebekesinin komşu ülkelerin altyapısıyla enterkonneksiyonu gerçekleştirdi 

ve doğal gazda köprü tedarikçisi konumuna geldi. Güney Avrupa Gaz 

Ringi Projesi’nin bir sonraki aşamasını ise Türkiye-Yunanistan Doğal 

gaz Boru Hattı’nın, Adriyatik Denizi’nden geçecek bir hat ile İtalya’ya 
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uzatılması oluşturuyor. 

NABUCCO Projesi

Türkiye’nin Avrupa’ya açılım stratejisi kapsamında diğer bir önemli 

proje Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan ve Avusturya güzergahlı 

Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’dir. 

Bu proje, Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini, gaz 

talebindeki gelişmelere göre Batı Avrupa’ya ulaştırmayı amaçlıyor. 

Nabucco şirketi, Azeri gazını Gürcistan sınırımızdan teslim alacak asıl 

projeye ilave bir öneri olarak, bu gazı Bulgaristan sınırımızdan teslim 

alarak Avusturya’ya kadar taşımayı öngören Batı konsepti teklifi ni 

gündeme getirdi. 

Şahdeniz Konsorsiyumu, 2013 yılı Haziran ayına kadar Trans-Adriyatik 

Doğal Gaz Boru Hattı ya da Nabucco Batı Projelerinden birisini seçerek, 

Azeri gazının ülkemizden sonraki güzergahını belirleyecektir. 

8 Ekim 2012 tarihinde Viyana’da gerçekleştirilen Nabucco Komitesi 

Toplantısı’nda, geçiş ülkeleri Nabucco Batı Konsepti’ne desteklerini ifade 

ettiler.

Diğer Enerji Projeleri

Bir diğer önemli projemiz olan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 

Projesi’yle ilgili anlaşmaların süresini 15+5 yıl uzatan değişiklik anlaşması, 

19 Eylül 2010 tarihinde Bağdat’ta imzalandı. Anlaşma, ülkemiz için tarife 

değişikliğinin uygulanması bakımından önem arz ediyor.

Hükümet olarak, komşu ülkeler başta olmak üzere enerji üreticisi tüm 

ülkeler ile önümüzdeki dönemde Mutabakat Zabıtları ve Anlaşmalar 

imzalamayı planlıyoruz. Bu tarz anlaşmalar, sadece kamunun değil aynı 

zamanda özel sektörün de bu ülkelere yatırım yapabilmesi bakımından 

önem taşıyor. Diğer ülkelerle aramızdaki elektrik şebekelerinin 

enterkonneksiyonuna önem veriyoruz. Türkiye Elektrik Sistemi, 18 Eylül 

2010 günü itibariyle, Avrupa Elektrik Şebekesi İletim Sistem İşletmecileri 

Kıta Avrupası Senkron Bölgesi Şebekesi’ne bağlanmış bulunuyor. 
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INSAAT 
VE
MÜTE-
AHHIT 
HIZMET-
LERI

Müteahhitlik sektörümüz, 1972’den 2012 yılı Eylül ayı sonuna kadar 96 

ülkede 227 milyar dolar değerinde 6 bin 663 proje üstlendi. 

Sektörün, 2002 yılında yürüttüğü projelerin bedeli 2,5 milyar dolar 

seviyesinde iken, bu rakam 2011 yılında 19,2 milyar dolara yükseldi. 

2012 yılında üstlenilen projelerin bedeli de şu ana kadar 17,6 milyar 

dolar düzeyini aştı.

Müteahhitlik sektöründe alınan projelerin değerini 2023 yılında yıllık 100 

milyar dolar seviyesine çıkarabilmeyi hedefl iyoruz. 

Ülke olarak bu güce ve potansiyele sahibiz. 

Dünyadaki en büyük uluslararası 225 fi rma içerisinde 33 fi rmamız var ve 

bu açıdan dünya ikincisiyiz.

MÜTEAHHİTLİK 

SEKTÖRÜMÜZ, 

1972’DEN 2012 YILI 

EYLÜL AYI SONUNA 

KADAR 96 ÜLKEDE 

227 MİLYAR DOLAR 

DEĞERİNDE 6 BİN 663 

PROJE ÜSTLENDİ. 
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TU-
RIZM

2002 yılında 8,5 milyar dolar olan turizm gelirimiz yüzde 93,2 oranında 

artarak 23 milyar dolara yükseldi. 

Ülkemiz 2002 yılında turizm geliri bakımından dünyada 12’inci sırada yer 

alırken, 2011 yılında 9’uncu sıraya yükseldik. 

2002 yılında 13,2 milyon olan yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 137,8 

artarak, bu yıl 31,5 milyon düzeyine ulaştı.

Ülkemiz 2002 yılında gelen turist sayısı bakımından dünyada 17’inci 

sırada yer alırken, 2011 yılında 6’ıncı sıraya yükseldi. 

2002 yılında 396 bin 148 olan işletme belgeli yatak kapasitesi,  

geçtiğimiz Ekim ayı itibariyle 714 bin 264’e çıktı. 

Yatırım belgeli konaklama tesisleri ile birlikte toplam yatak kapasitemiz 

988 bin 462’ye yükseldi. 

HÜKÜMET OLARAK 

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİN 

SAĞLANMASINA BÜYÜK 

ÖNEM VERİYORUZ. 



2013 BÜTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI 215

KÜL-
TÜR

Hükümetlerimiz dönemlerinde 90’dan kültürel eserin onarımı yaptık.

Restore ettiğimiz bu eserler arasında İstanbul Topkapı Sarayı, Van 

Akdamar Kilisesi, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı, Elazığ Harput Kalesi, 

Trabzon Surları, Diyarbakır Surları gibi eserler var.

Kütahya Germiyan Sokağı’ndan, Eskişehir Odunpazarı’na kadar, tarihi 

sokaklarımızda iyileştirme projeleri gerçekleştirdik. 

15’den fazla eserin onarım çalışması devam ediyor.

Sinema sektörüne, 1990-2004 yılları arasında 5 milyon 756 bin dolar 

destek verilmişken, 2005-2012 yılları arasında bu destek yaklaşık 20 kat 

artarak 123 milyon 308 bin 618 dolara ulaştı. 

2012 yılında kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve telif hakları 

konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi kapsamında 119 projeye 

destek sağladık.

2002 yılında 788 bin adet korsan yayına el konulmuşken, 2012 yılının ilk 

10 ayında gerçekleştirilen 2 bin 78 operasyonda, toplam 4 milyon 457 

bin adet korsan materyale el konuldu.

2012 YILINDA KÜLTÜR VE 

SANAT FAALİYETLERİNİN 

DESTEKLENMESİ VE TELİF 

HAKLARI KONUSUNDA 

KAMUOYUNUN 

BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

KAPSAMINDA 119 PROJEYE 

DESTEK SAĞLADIK.
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Arkeolojik Kazılar ve Eserler

2002 ülkemizde gerçekleştirilen arkeolojik kazı sayısı 95 iken, 2012 

yılında bu sayı 161’e yükseldi.

Arkeolojik kazı ve araştırmalara sağlanan ödenek miktarı 2002 yılında 

yaklaşık 1 milyon 877 bin lira iken, 2012 yılında bu rakamı 30 milyon 

liraya yükselttik.

2002 yılında restorasyon, bakım, onarım, çevre düzenleme, kamulaştırma 

gibi yatırım faaliyetleri için sağlanan ödenek miktarı 16 milyon lira iken, 

2012 yılında bu rakamı 104 milyon liraya çıkardık. 

2002 yılında müzelerimizde muhafaza edilen 2 milyon 741 bin adet olan 

eski eser sayısı, 2012 yılında 3 milyon 150 bin adede yükseldi.

2002 yılına kadar 492 adet eser yurt dışından iade alınmış iken, son 10 

yılda 4 bin 112 adet tarihi eserin iadesi sağlandı.
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VA-
KIF-
LAR

Dünden bu güne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan kültür mirasının 

korunmasını için 1996-2002 yılları arasında 46 eser onarılmış iken, son 

10 yılda tam 3 bin 750 adet eserin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Halihazırda 250 adet eserin restorasyon çalışmasını sürdürüyoruz. 

Bugüne kadar projelerinin dahi çizilmesine cesaret edilemeyen Yenikapı 

Mevlevihanesi’nden Fatih ve Süleymaniye Camii’ne, Diyarbakır Hz. 

Süleyman Camii’nden Eğil Peygamberler Türbelerine, Aydın Nasuhpaşa 

Külliyesi’nden Gaziantep Dayı Ahmet Ağa Konağı’na kadar pek çok eseri 

ayağa kaldırdık.

Yıllar boyunca depolarda kapalı olarak kendi kaderlerine terk edilmiş olan 

taşınır vakıf kültür varlıklarını Ankara, Edirne, Gaziantep, Kastamonu, 

Konya, Tokat ve İstanbul’da yeni açılan vakıf müzelerimizde sergiliyoruz.

İstanbul’da daha önce kurulmuş olan vakıf müzelerini de yeniden 

yapılandırmaya başladık. Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’ni İstanbul 

Haseki Külliyesi’ne taşıyoruz. Açılışını 2013 yılında yapacağımız Haseki 

DÜNDEN BU GÜNE 

KUŞAKLAR ARASINDA 

CANLI BİR KÖPRÜ OLAN 

KÜLTÜR MİRASININ 

KORUNMASINI İÇİN 1996-

2002 YILLARI ARASINDA 46 

ESER ONARILMIŞ İKEN, SON 

10 YILDA TAM 3 BİN 750 

ADET ESERİN RESTORASYON 

ÇALIŞMALARI 

TAMAMLANDI.
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Külliyesi’nin restorasyon çalışmalarının sonuna geldik. İstanbul Türk 

Vakıf Hat Sanatları Müzesi’ni de yeniden yapılandırıyoruz. İstanbul 

Halı Müzesi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Halı Müzesini 

bünyesindeki Ayasofya İmaretini de önümüzdeki yıl yeniden açıyoruz. 

Sultanahmet Camii altında yer alan Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar 

Müzesi’ni de yine 2013 yılında yeniden açıyoruz.

Vakıf bünyesindeki hayır hizmetlerimiz kapsamında, her ay, 15 kalemden 

oluşan kuru gıda paketleri, 81 il merkezinde 20 bin 215 ihtiyaç sahibi 

ailenin adresine teslim ediliyor. Yine Vakıfl ar aracılığıyla, geçimini temin 

edecek menkul ve gayrimenkul mal varlığı bulunmayan, çalışma gücünü 

yüzde 40’ın üzerinde kaybeden muhtaç engelliler ile yetim çocuklarımıza 

da aylık 383 lira maaş veriyoruz. 2013 yılında da bu kapsamda 5 

bin kişiye maaş vereceğiz. 2006 yılından itibaren, 3 bin ilköğretim ve 

ortaöğretim öğrencisine Vakıfl ar aracılığıyla burs vermeye başladık. 2012-

2013 öğretim yılı itibariyle aylık 60 lira olan burslarımızdan faydalanan 

öğrenci sayısı 15 bine ulaştı. 
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AFAD
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 

500’den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve acil yardım faaliyeti hayata 

geçirildi. 

AFAD’ın 2012 yılı toplam mali bütçe harcaması, yıl içerisinde yapılan 

ilavelerle birlikte 983 milyon liraya yaklaştı.

Van Depremi

2011 yılında Van’da yaşanan 2 büyük depremde süratle hareket edilerek 

ilk 20 dakika içinde olaya müdahale ettik. 

Depremin üzerinden 6 saat geçmeden 22 uçak ile 1.000’den fazla 

arama-kurtarma, sağlık ve Kızılay personeli, araç ve ekipmanıyla birlikte 

bölgeye ulaştırıldı. 18 gün içinde bölgede 13 çadırkent kurduk ve 75 

bin çadır dağıttık. Van ve Erciş’te 2 oda, banyo, mutfak ve tuvaletten 

oluşan 21 metrekarelik 30 bin konteyner kurarak, 175 bin vatandaşımızı 

buralarda barındırdık. Erciş’teki 8 aşevinde günlük ortalama 81 bin, 

Van’daki 3 aşevinde ise günlük ortalama 60 bin öğün sıcak yemek 

AFET VE ACİL 

DURUM YÖNETİMİ 

BAŞKANLIĞI (AFAD) 

KOORDİNASYONUNDA 

500’DEN FAZLA YURT İÇİ VE 

YURT DIŞI İNSANİ VE ACİL 

YARDIM FAALİYETİ HAYATA 

GEÇİRİLDİ. 
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dağıtımı yaptık.

Depremin birinci yıl dönümünde 15 bin 341 adet afet konutunun 

inşaatını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 

Van merkezde ilave olarak 2 bin 148 adet afet konutunun yapımı devam 

ediyor, inşallah 4 ay içerisinde bunları da hak sahiplerine teslim ediyoruz. 

Depremin ardından gerçekleştirdiğimiz iyileştirme ve yeniden 

yapılandırma çalışmalarının maliyeti 3,6 milyar liraya ulaştı. 

Van depremlerinin ülkemize toplam maliyetinin, tüm çalışmaların 

tamamlanmasıyla birlikte 5,5 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz.

Suriyeli Mülteciler

2011 yılı Nisan ayında başlayan iç karışıklıklar nedeniyle bugüne kadar 

yaklaşık 200 bin Suriyeli ülkemize giriş yaptı.

Bunlardan ülkemizde kalmaya devam edenleri, 7 ilimizde kurulan 13 

çadırkent ve 1 konteyner kentte, tüm insani ihtiyaçları karşılanmak 

suretiyle, 1,5 yılı aşkın süredir misafi r ediyoruz.

Bu kamplarda, 11 hastanede çalışan 200 sağlık personeli de dahil olmak 

üzere, 3 bine yakın personelle kesintisiz hizmet veriyoruz. 

Kamplarda hazırlanan okullarda 16 bine yakın öğrenci eğitim alıyor. 

Bugün itibariyle, Suriye’den ülkemize yönelik nüfus hareketleri için AFAD 

tarafından yapılan harcamaların tutarı 380 milyon liranın üzerindedir.
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YURT 
DISI
YATI-
RIMLARI

TİKA Faaliyetleri

1992 ile 2002 yılları arasındaki 10 yılda TİKA’nın faaliyet gösterdiği 

ülkelerde yürüttüğü toplam proje sayısı 2 bin 241’dir.

Bizim iktidarı devraldığımız 2002 yılından 2011 yılına kadar TİKA 

aracılığıyla gerçekleştirilen proje sayısı 10 bin 86’ya ulaştı.

Sadece 2011 yılında TİKA’nın çalışma yaptığı bölgelerde gerçekleştirdiği 

proje sayısı 1.473’ü buldu. 

Bu projelerin 805’i Kafkaslar ve Orta Asya, 425’i Balkanlar, 202’si ise 

Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde gerçekleştirildi. 

2002 yılında 86 milyon dolar olan yurt dışı kalkınma yardımlarımız, 2011 

yılı itibari ile toplam 2 milyar 363 milyon dolara ulaştı. 

Ülkemizin resmi kalkınma yardımları 2011 yılında 1 milyar 273 milyon 

doları bularak rekor bir seviyeye ulaştı.

Kalkınma projeleri yanında, savaş ve benzeri krizler nedeniyle oluşan 

1992 İLE 2002 YILLARI 

ARASINDAKİ 10 YILDA 

TİKA’NIN FAALİYET 

GÖSTERDİĞİ ÜLKELERDE 

YÜRÜTTÜĞÜ TOPLAM 

PROJE SAYISI 2 BİN 

241’DİR.
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açlık, sağlık, barınma gibi problemlerin azaltılması için de TİKA aracığıyla 

yardım faaliyeti yürütüyoruz.

Pakistan’da yaşanan deprem ve sel felaketinde, Somali’de yaşanan açlık 

krizinde, Libya’da yaşanan çatışmalarda, Myanmar ve Bangladeş’te 

yaşanan insanlık dramlarında, TİKA çok önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 

2010 yılında 148 milyon dolar olan acil yardım harcamalarımız, 2011 

yılında 267 milyon dolara yükseldi. 

TİKA 2011 yılında 15 okul tadilatı, 31 okul inşaatı, 28 okul donanımı, 

16 tane hastane ve poliklinik inşaatı, 8 hastane tadilatı ve 20 hastane 

donanımını gerçekleştirdi. 

Ayrıca 219 sağlık personeline de TİKA aracılığıyla eğitim verildi.

Savaş ve benzeri krizler nedeniyle oluşan açlık, sağlık, barınma gibi 

problemlerin azaltılması için, TİKA aracığıyla gıda, giyecek, ilaç ve tıbbi 

malzeme yardımı ve sağlık taramaları yapıyoruz.

2010 yılında 148 milyon dolar olan acil yardım miktarımız, 2011 yılında 

267 milyon dolara yükseldi.

TİKA’nın faaliyet alanını, Kafkaslar ve Merkez Asya yanında Balkanlar, 

Ortadoğu ve Sahraaltı Afrika’yı da içine alacak şekilde genişlettik. 

2012 yılında ise TİKA; Güney Asya ve Latin Amerika’da da çalışma 

yürütür hale geldi. 

Bu genişlemeye paralel olarak 2002 yılında 12 olan program 

koordinasyon ofi si sayısı, 2012 yılı itibari ile 30 ülkede 33 ofi se yükseldi.

Küresel mali krizde ülkelerin tamamı kaynak kısıntısına giderken, ülkemiz 

kalkınma yardımlarını artırdı.

Bu nedenle ülkemiz “Yükselen Donör Ülke” ilan edildi.

En az gelişmiş ülkelere yönelik olarak vermiş olduğumuz yıllık yardım 

2011 yılında 280 milyon dolara ulaştı.

Resmi kalkınma yardımlarının tamamı bağıştır.

Bunun 1 milyar 226 milyon doları ülkelere yapılan iki tarafl ı bağışlar, 47 

milyon doları ise çok tarafl ı kalkınma yardımları olarak gerçekleşti. 

Resmi kalkınma yardımlarında kapsamındaki teknik işbirliği çalışmaları ve 

proje program destekleri 598 milyon doları buldu.

Diğer acil yardımlar kapsamında 267 milyon dolara, yurt içi öğrenci 

yardımları 73 milyon dolara, doğrudan yatırımlarımız ise 879 milyon 

dolara ulaştı.

2011 yılında ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinin kendi kaynaklarıyla 

yurt dışına yaptıkları yardımların tespit edilebilen tutarı ise 199 milyon 

dolardır. 

TİKA aracılığıyla yaptığımız çalışmalardan bazı örnekleri burada sizlerle 

paylaşmak istiyorum. 

Kudüs Harem-i Şerif’te bulunan Kubbet-üs Sahra Hilali’nin üç parçadan 

oluşan altın renkli bakır hilali 5’inci defa TİKA aracılığıyla yenilendi. 

Makedonya’daki en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Mustafa Paşa 

Camii,  klasik Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olan 

Kosova’daki Prizren Sinan Paşa Camii ve Priştine’de bulunan Fatih Camii 

restorasyonlarını tamamladık.

Yine Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da bulunan ve 1931 yılında Kadir 

Gecesi kılınan teravih namazının ardından kapatılan Nizam Camisi, 79 yıl 

aradan sonra TİKA aracılığıyla yenilendi.

Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Şam’daki Süleymaniye 

Cami ve Külliyesi’nin restorasyonunu, geçen yıl Mayıs ayında 

tamamladık.

Türkmenistan’da Sultan Sancar Türbesi’nin, Kazakistan’da Ahmet 

Yesevi Türbesi’nin restorasyonu, ortak kültürel mirası korumak için TİKA 

tarafından gerçekleştirilen projeler arasında.

Moğolistan’daki 1.300 yıllık Türk Anıtları’nın gelecek nesillere aktarılması 

için Bilge Kağan ve Kül Tigin Anıtları’nın kopyalarını çıkardık.

Göktürk Anıtları’nın bulunduğu bölgede bir müze inşa ederek bu anıtları 

sergiye açtık.

Ayrıca Moğol İmparatorluğu’nun başkentini anıtlara bağlayan 46 

kilometrelik yolun yapımını da sağlayarak, Türkiye olarak kadim 

tarihimize olan vefamızı ve bağımızı gösterdik.

1920’li yıllardan sonra Gazi Mustafa Kemal’in talimatıyla Afganistan’da 

yapılmış bulunan hastane şu anda kullanılmaz bir durumda.  

Aliabat’ta büyük bir hastane yapıyoruz, Gazi Mustafa Kemal’in yaptırdığı 

bu hastaneyi adeta yeniden inşa ediyoruz. 
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Yine Etyopya’da bulunan Hz. Necaşi Türbesi’nin restorasyonunu TİKA 

yapacak.  

Makedonya’da Kocacık Köyü’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal’in babası 

Ali Rıza Efendi’nin yaşadığı ev “Ali Rıza Efendi Anı Evi” olarak şu anda 

TİKA tarafından restore ediliyor. 

Gazze’de çocuklar susuz kalmasın diye TİKA tarafından açılan 10 adet 

tuzlu sudan arındırma ünitesinde içme suları temizleniyor, yine TİKA 

tarafından hibe edilen tankerlerle okullara dağıtılıyor. 

Yine bu yılın başlarında Gazze’ye 1,6 milyon dolar tutarında ilaç yardımı 

gönderildi.

Kırgızistan’da Oş şehrinde, 850 öğrencinin öğrenim görmesine olanak 

tanıyan ve sosyal tesislerle donatılan bir Meslek Lisesi inşa ediliyor.

Gürcistan Kemerli Köyünün, Makedonya Jupa Belediyesi’nin, 

Etiyopya’nın Mekele şehrinin, Sudan’ın içme suyu sorunları, TİKA 

aracılığıyla yürüttüğümüz projeler sayesinde çözüldü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Avrupa’nın kuzeyinden başlayan ve Orta Asya’ya kadar uzanan geniş 

bir coğrafyada yer alan, sayıları 200 milyonu aşan, tarih, kültür veya dil 

birliği ile bağlı olduğumuz yerleşik soydaş ve akraba topluluklara özel 

önem veriyoruz. 

Bu kapsamda, öncelikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 

bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerine yönelik seçim kanununda 

gerekli değişikliği yaptık. 

Bu yasa değişikliğiyle birlikte ülkemizde yapılan genel seçimlerde ve 

referandum oylamalarında gümrük kapılarında oy kullanmak zorunda 

kalan yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız artık bulundukları ülkelerde 

oy kullanabilecekler. 

Aynı yasayla Mavi Kart sahiplerinin haklarını daha kolay 

kullanabilmelerine imkân tanıyan değişiklikleri de gerçekleştirdik.

Artık Mavi Kart sahipleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

gerçekleştirdiği tüm işlemleri yapabilecekler.

Mavi Kart sahipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya 

sözleşmeli personel olarak da çalışabilecekler.

Ülkemizin yabancı öğrencilere verdiği Devlet ve Hükümet Bursları, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız bünyesinde “Türkiye 

Bursları” adı altında yeniden yapılandırıldı. 

Burs başvurularının internet üzerinden çok daha kolay yapılabilmesini 

sağlayacak bir sistem oluşturduk. 

Her yıl yaklaşık 9 bin yabancı öğrenci Türkiye’de okumak için müracaat 

ederken, bu yıl yaptığımız tanıtımla 140’ı aşan ülkeden 45 bin civarında 

online öğrenci başvurusu alındı. 

Bu başvurular sonucunda belirlenen 4 bin kadar öğrenciye burs verildi.

Diğer öğrencileri de, kendi imkanlarıyla eğitim görmek üzere ülkemizdeki 

üniversitelere yönlendirdik.

Yunus Emre Enstitüsü

Ülkemizin markalaşmasında çok önemli bir yere sahip olan Yunus Emre 

Enstitüsü aracığıyla, dünyanın önemli şehirlerinde Yunus Emre Türk 

Kültür Merkezleri kuruyoruz. 

Bu merkezleri yaygınlaştırmakla, uzun vadede küresel ölçekte bir ağ 

oluşturmayı, Türkiye’nin kültürel alandaki küresel etkinliğini artırmayı 

hedefl iyoruz. 

Bu merkezler, Türkiye’yi, kültürümüzü ve Türkçe’yi yurt dışında tanıtmak 

ve öğretmek bakımından etkin rol oynuyor.

2012 yılı çalışmalarına ivme kazandırdığımız Yunus Emre Türk Kültür 

Merkezleri’nin sayısı 26’ya ulaştı.

Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içinde yürüttüğümüz Türkoloji Projesi 

ile komşu, dost ve akraba topluluklarımızla geçmişten gelen kültürel 

bağlarımızın yeniden tesis edilmesini sağlıyoruz.

Son bir yıl içinde Yunus Emre Enstitüsü ile 35 yabancı üniversite arasında 

Türkoloji alanında işbirliği protokolleri imzalandı.

Bu üniversiteler bünyesinde Türkoloji/Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile 

Türkçe Eğitim Merkezleri açıyoruz.
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GENCLIK 
VE
SPOR 
HIZMET-
LERI

Spor

İktidara geldiğimiz günden bugüne uluslararası kriterlere uygun 169 yeni 

spor tesisini ülkemize kazandırdık.

Spor tarihimizin en büyük spor yatırım hamlesini başlattık.

81 İlde 405 yeni spor tesisi yapıyoruz. 24 yeni stadyum yapımı ile ilgili 

altyapı çalışmalarımız halen devam ediyor. 30 ilimize yüzme havuzu 

yapıyoruz. Proje tamamlandığında yüzme havuzu olmayan ilimiz 

kalmayacak.

99 ilçe ve 28 il merkezimize spor salonu yapıyoruz.125 adet sentetik çim 

yüzeyli futbol sahasının yapımını tamamlamak üzereyiz.

2002 yılı lisanslı sporcu sayısı 278 bin, faal olan ise 206 bin iken, 2012 

yılında lisanlı sporcu sayımız 3 milyona, faal sporcu sayımız ise 1 milyon 

912 bine ulaştı.2002 yılında, 1997’si faal olmak üzere 2 bin 763 lisanslı 

paralimpik sporcumuz varken, 2012’de bu rakam 10 bini faal olmak 

üzere 27 bine ulaştı. Yine 2002 yılında 6 bin olan spor kulübü sayısını 

2012 yılında 11 binin üzerine çıkardık. 

2002 YILINDA 

DÜNYA VE AVRUPA 

ŞAMPİYONALARINDA 

ÜLKEMİZ TOPLAM 277 

MADALYA KAZANIRKEN, 

2012 YILINDA OLİMPİYAT 

VE PARALİMPİK 

OYUNLARI’YLA 

BİRLİKTE 621 MADALYA 

KAZANDIK.
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2002 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemiz toplam 277 

madalya kazanırken, 2012 yılında Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’yla 

birlikte 621 madalya kazandık.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, olimpiyatlarda ve diğer önemli 

organizasyonlarda dereceye giren 1.071 sporcu, 734 antrenör ve 85 

kulübe 2011 yılından bugüne kadar 107 bin 220 Cumhuriyet Altını 

karşılığı 56 milyon 810 bin ödül dağıttık.

16 branşta 114 sporcu ile 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda 88 yıllık 

olimpiyat tarihimizin katılım rekorunu kırdık 

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda 67 sporcu ile 1 altın, 5 gümüş, 4 

bronz olmak üzere toplam 10 madalya aldık. 

2013 Akdeniz Oyunları için Mersin’e 300 milyon lira tutarında yatırım 

yapıyoruz. 

Son 10 yılda 659 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık.

Hedefi miz, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı ülkemize 

kazandırmaktır. 

İstanbul, yapılan titiz çalışmalar sonucu 2020 Olimpiyat ve Paralimpik 

Oyunları için aday 3 şehir arasına girmeyi başardı. 

İstanbul’un bu organizasyona ev sahipliği yapması için çalışmalarımızı her 

alanda sürdürüyoruz.

Engellileri spor yapmaya teşvik ediyoruz. 

Engelli sporcularımızı 2013 yılında 81 ilde spor tesislerimize ücretsiz 

ulaştıracağız.

Kredi ve Yurtlar 

Kredi Yurtlar Kurumumuz, 81 il, 138 ilçe ve 1 tanesi de yurt dışında 

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) olmak üzere, toplam 344 yurtta, 308 bin 

kapasite ile yüksek öğrenim öğrencilerimize hizmet veriyor. 

İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 128 bin 600 yatak 

kapasiteli 288 adet yurt / blok hizmete girdi.

Bu yurtlar 2003 yılı öncesi gibi ranza sistemiyle açılsaydı, mevcut 

kapasiteye 385 bin 725 yatak ilave edilmiş olacaktı.

1961-2003 yılları arasında, yani 42 yılda 2 milyon 243 bin metrekare yurt 

alanı yapılabilmişken, biz 10 yıllık hükümetlerimiz döneminde 2 milyon 

845 bin metrekare yurt alanı ürettik.

Kredi Yurtlar Kurumumuzun bu yılki yatırım programında 183 adet 109 

bin 760 kapasiteli yurt projesi bulunuyor.

Şu anda, 85 adet, 59 bin 410 kapasiteli yurt projesinin inşaatı devam 

ediyor. 

İktidarımızda üniversite öğrencilerimize olan sosyal katkı ve yardım 

hizmetlerimiz, geçmişle kıyaslanamayacak seviyelere ulaştı.

2002 yılında 451 bin 550 bin öğrenciye öğrenim kredisi verilirken 2012 

yılında burs ve öğrenim kredisi alan öğrenci sayısı 1 milyon 173 bin 

452‘ye ulaştı. 

Başvuran her öğrenciye burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 

2002 yılında 45 lira olan burs/öğrenim kredisi miktarını, 2012 yılında 

yüzde 478 oranında artırarak, 260 liraya yükselttik. 

Yine 2002 yılında 90 lira olan yüksek lisans öğrencilerinin burs/öğrenim 

kredisi miktarını 520 liraya, 135 lira olan doktora öğrencilerinin burs/

öğrenim kredisi miktarını da 780 liraya çıkardık. 

Sınav sonucuna göre, tüm dallarda ilk 100’e giren öğrencilere ve milli 

sporcularımıza kredi tutarının 3 katı olan 780 lira burs veriyoruz.

Yurtlarımızda 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ilk kez sabah kahvaltısı 

yardımı başlattık.

2002 yılında öğrencilerimize hafta sonları hariç günlük 50 kuruş 

beslenme yardımı yapılırken, biz bugün 2002’ye oranla yüzde 1.100’lük 

artışla günlük 6 lira, aylık 180 lira beslenme yardımı veriyoruz.

Böylece, öğrencilerimize vermiş olduğumuz destek, 260 lira olan burs/

öğrenim kredisine ilave olan 180 lira yemek bedeli ile birlikte, aylık 440 

liraya ulaşmış oluyor.
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KOSGEB Destekleri

KOBİ kapsamını genişleterek, hizmet ve ticaret sektörlerindeki 

kuruluşların KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesini sağladık. 

2002 yılına kadar ulaşılan KOBİ sayısı 4 bin iken, KOSGEB veri tabanına 

kayıtlı işletme sayısı bugün 680 bini geçti.

KOSGEP faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla, 2002’de 24 olan il 

müdürlüğü sayısını, 68 ilimizde 75 KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü 

olarak yaygınlaştırdık. 

KOSGEB, bizden önceki 12 yılda KOBİ’lere 14,5 milyon lira destek 

sağlamışken, 2003 yılından bugüne kadar verdiğimiz destek miktarı 

yaklaşık 1,8 milyar lirayı buldu. 

Faiz desteği sağlayarak ve elverişli kredi imkanları temin ederek, 210 bine 

yakın işletme için 11,6 milyar lira kredi hacmi oluşturduk. 

Bu işletmelerin bankalara ödeyeceği 1 milyar liradan fazla faizi, KOBİ’ler 

adına KOSGEB karşıladı.

2002 YILINDA 

DÜNYA VE AVRUPA 

ŞAMPİYONALARINDA 

ÜLKEMİZ TOPLAM 

277 MADALYA 

KAZANIRKEN, 2012 

YILINDA OLİMPİYAT 

VE PARALİMPİK 

OYUNLARI’YLA 

BİRLİKTE 621 

MADALYA KAZANDIK.

BILIM 
SANAYI 
VE
TEKNO-
LOJI
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Girişimcilik

Sadece son 2,5 yılda 110 bine yakın vatandaşımıza “Girişimcilik Eğitimi” 

verdik. 

Girişimcilik eğitimi alanlara, kendi işlerini kurmaları için, 30 bin lirası 

geri ödemesiz, 70 bin lirası geri ödemeli, toplam 100 bin lira destek 

veriyoruz. 

Bugüne kadar girişimcilik eğitimlerinden yararlanan 5 bine yakın 

girişimcimiz kendi işlerini kurdular.

Üniversite mezunu gençlerimize, teknolojik fi kirlerini ürüne 

dönüştürmeleri için 100 bin lira hibe desteği sağlıyoruz.

Bugüne kadar 740 gencimizin yararlandığı bu desteği, artık her yıl 500 

genç girişimcimize sağlayacağız.

Teknoparklar

Ülkemizde 2002’de sadece 2 teknopark var iken, bugün 33 tanesi faal 

olmak üzere toplam 47 teknoparkımız mevcut. 

Teknoparklarda kurulan 2 bine yakın fi rmamız, bugüne kadar 560 milyon 

dolar ihracat yaptılar.

Organize Sanayi Bölgeleri

Ülkemizde bugüne kadar altyapısı tamamlanan 147 Organize Sanayi 

Bölgesi projesinin 87 tanesini biz tamamladık. 

Üstyapı ve altyapı inşaatı tamamlanan 445 Küçük Sanayi Sitesi’nin de 96 

tanesi yine bizim dönemimizde yapıldı. 

Son teşvik sisteminde OSB’lere yapılan yatırımların bir alt bölge 

desteklerinden yararlanabilmeleri sağlandı. 

AR-GE Destekleri

Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1’e yaklaştı. 

Bu oranı, 2023’te yüzde 3’e çıkaracağız.

50 ve üzeri Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelere Ar-Ge Merkezi belgesi 

veriyoruz. 

Faaliyette olan 138 Ar-Ge merkezinde çalışanların sayısı 15 bine, yapılan 

Ar-Ge harcaması ise 5,1 milyar liraya ulaştı.

Yeni teşvik sisteminde, destek alan Ar-ge projelerine ilişkin yatırımlar, 

nerede gerçekleşirlerse gerçekleşsinler, 5’inci bölge desteklerinden 

yararlanıyorlar.

TÜBİTAK Faaliyetleri

TÜBİTAK aracılığıyla, 2005 yılında üniversiteler, özel sektör ve kamu 

kesimi tarafından yürütülen araştırma projelerine mali destek sağlamaya 

başladık.

Bu destek programları için 2012 yılında 800 milyon lira kaynak kullandık.

Yine Araştırma Destek Programları ile araştırmacılara son 8 yılda, önceki 

40 yılda verilenin tamamından daha fazla destek sağladık.  

Akademik Ar-Ge proje desteklerine bakacak olursak; yine 40 yılda bu 

alana 187 milyon lira kaynak aktarılırken, biz son 8 yılda 1,3 milyar lira 

destek sağladık.

TÜBİTAK aracılığıyla, özel sektöre de 2003 yılından bugüne kadar 2,4 

milyar lira kaynak kullandırdık.

TÜBİTAK’a bağlı merkez ve enstitülerde de çok önemli bilimsel ve 

teknolojik çalışmalar yapılıyor.

2 yıl içinde Büyükşehirlerimizde, 5 yıl içinde de 81 ilimizin tamamında 

Bilim Merkezleri kurmak için çalışmalara başladık.

Marka Başvuruları

2011 yılı sonu itibariyle Türkiye, 118 bin marka başvurusuyla Avrupa’da 

en çok marka başvurusunun yapıldığı ülke konumuna geldi. 

Benzer şekilde, endüstriyel tasarım başvurularında da 36 bin başvuruyla 

Avrupa’da 3’üncü sırada yer alıyoruz.

2011 yılında, bir önceki yıla göre yerli patent başvuruları yüzde 26, yerli 

marka başvuruları ise yüzde 41 artış göstermiştir.

Savunma Sanayi

Son 10 yıllık dönemde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, savunma 

sistemleri ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranını 2 kat artırarak 
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yüzde 54’e ulaştırdık.

Yurt dışından ithaline devam edilen malzeme ve teçhizatın da ülkemizde 

üretimi için girişimlerimize hız verdik.

Geçtiğimiz 10 yılda savunma ve havacılık sanayinin cirosu 4 kat artarak 

4,38 milyar dolara, ihracatı da 4,5 katına çıkarak 1 milyar doların üzerine 

ulaştı. 

Sektördeki yıllık Ar-Ge harcamaları ise 14 katına çıkarak 672 milyon 

doları buldu. 

ASELSAN ve TUSAŞ dünyada en büyük 100 savunma sanayi şirketi 

arasına giren 2 Türk şirketi olma başarısını gösterdi.

Türk savunma sanayi şirketleri yurt dışına zırhlı araçlar, hava savunma 

sistemleri, roket sistemleri, simülatörler, sahil güvenlik gemileri, askeri 

haberleşme sistemleri komuta kontrol sistemleri ve yazılımları ihraç 

etmeye başladı.

Bugün artık yüzlerce KOBİ şirketimiz savunma sanayine üretim yapabilir 

standartlara ulaştı.

Üniversite ve araştırma enstitülerimizdeki Ar-Ge potansiyeli de büyük 

oranda hayata geçirildi.

Bugün Ankara ve İstanbul’da olduğu gibi İzmir, Eskişehir, Kırıkkale, 

Sakarya, Kocaeli, Konya, Kayseri ve hatta Çankırı, Niğde ve Erzurum’da 

sanayi kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz savunma sanayi projeleri için 

araştırma geliştirme ve imalat faaliyetlerine katılıyor.

Uyguladığımız yan sanayi ve KOBİ’lerin savunma sanayine katılması 

politikamız ile, savunma sanayi alanında geliştirdiğimiz teknolojinin 

ülkemiz sanayi tabanına yayılmasını temin ediyoruz.

Son 10 yıl içinde ülkemiz sanayinin katılımlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 

ihtiyaçları çerçevesinde toplam bedeli 27 milyar doları aşan savunma 

sanayii projeleri yürürlüğe konuldu.

Ülkemizde geliştirilen Mini İnsansız Hava Aracı sistemlerinin seri 

üretimleri süratle devam ediyor. 

Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine 164 adet insansız 

uçak ve 4 adet insansız helikopter sunuldu.

“Altay Milli Tank”ımızın ön tasarımı tamamlandı. 

Bütün alt sistemleri ile ilk defa ülkemizde modern bir tankın üretimini 

gerçekleştiriyoruz.  

Prototipleri tamamlanan tankımız, önce kapsamlı testlere tabi tutulacak.

“Orta İrtifa Uzun Havada Kalan İnsansız Hava Aracı” kategorisinde 

geliştirilmekte olan Anka İnsansız Hava Aracımızın tasarım ve prototip 

imalatını tamamladık.

Bu aracın 100 saatin üzerinde testleri başarıyla gerçekleştirildi. 

TUSAŞ tarafından geliştirilmekte olan insansız hava araçları yine yurt 

içinde geliştirilen görüntüleme sistemleri, veri aktarma sistemleri ve milli 

yazılımlar ile donatılıyor. 

Geliştirme programının başarıyla tamamlanması ile Türkiye bu kategoride 

insansız hava aracı geliştirebilen önemli ülkeler arasında yer almış olacak.

Yine, “Fırtına/Panter Obüsleri ve Uzun Menzilli Roketler” artık ülkemizde 

üretiliyor.  

İleri teknolojiyle donatılan, 50 kilometre ve daha uzun menzilli obüs ve 

roket sistemlerinin seri üretimlerine başladık. 

Türkiye’nin ilk milli korvet savaş gemisi olan ve tamamen ülkemizde 

tasarlanarak inşa edilen Milgem Savaş Gemisi’ni 2008 yılında denize 

indirdik. 

Artık Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan bütün gemiler ülkemizdeki özel 

sektör tersanelerinde inşa ediliyor. 

Bu kapsamda, yeni tip karakol botları, sahil güvenlik arama kurtarma 

gemisi ve tank çıkarma gemileri de denize indirilerek seyir denemelerine 

ve göreve başladı. 

Aviyonik ve silah sistemleri ile görev bilgisayarı ve yazılımları ülkemizde 

tasarlanan Atak Helikopteri de Türkiye’de üretiliyor. 

Helikopterlerin uçuş testlerine 2011 yılı içerisinde başlandı. 

2013 yılı içinde bu helikopterlerin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatına 

başlamayı planlıyoruz. 

İnşallah bu helikopterler terörle mücadelemize büyük katkı sağlayacak.

2.5 metre çözünürlükte görüntü alacak elektro-optik istihbarat amaçlı 

Göktürk-2 uydumuzun üretimini tamamladık. 

Bu uydumuzun en geç 2013 yılının ilk çeyreğinde uzaya fırlatılmasını 
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planlıyoruz.

Geçtiğimiz dönemlerde, yurt dışında yaptırılmış olan uçak 

modernizasyonları da artık ülkemizde yapılabilir hale geldi. 

Başta F-16’lar olmak üzere F-4, C-130 ve T-38 uçaklarımız ile Skorsky 

helikopterlerimiz ülkemiz sanayisi tarafından modernize ediliyor.

Daha önceki dönemlerde yurt dışı fi rmalar eliyle yaptırılan tank 

modernizasyonları da milli fi rmalarımız tarafından üstleniliyor. 

Özellikle Leopard tanklarının modernizasyonları Türkiye’de geliştirilen atış 

kontrol sistemleri ile ülkemizde gerçekleştiriliyor.

Son yıllarda önemi artan mayın ve el yapımı patlayıcılar ile hafi f silahlara 

karşı korumalı araç ihtiyacı kapsamında ülkemizde geliştirilen KİRPİ aracı, 

Kara Kuvvetlerimiz envanterinde kullanılmaya başlandı. 

Projede seri üretim devam ediyor. 

Halihazırda teslim edilen araç sayısı 273 adet.

2023 vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin dünyada savunma 

sanayinde en gelişmiş ilk 10 ülke arasına girmesini hedefl iyoruz. 

Bu çerçevede tüm kara ve su üstü deniz araçları ile insansız hava 

araçlarının ülkemizde geliştirilmesini ve üretilmesini sağlamak 

amacındayız.

Orta ve hafi f sınıf genel maksat helikopterlerinin üretilmesi için altyapı 

oluşturmak amacıyla Özgün Helikopter Geliştirme Projesi’ni başlattık. 

Helikopter tasarımını önümüzdeki 5 yılda tamamlamayı planlıyoruz. 

Böylece gerek ülkemizin gerekse bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamış 

olacağız.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve 2020’li 

yıllardan itibaren değiştirilmesi ihtiyaç duyulacak T-38 eğitim uçağı ve 

F-16 muharip uçaklarının yerini alabilecek araçlar için çalışmalarımız 

sürüyor. 

Bu kapsamda 23 Ağustos 2011 tarihinde “Jet Eğitim Uçağı Ve Muharip 

Uçak Kavramsal Tasarım Projesi”nin sözleşmesini imzaladık. 

İnşallah 2013 yılı içinde bu projeyi tamamlıyoruz. 

Alçak ve orta irtifa hava savunma sistemlerinin üretimine de önümüzdeki 

5 yıllık dönemde geçilecek.

Radar teknolojilerine dayalı bir gözlem uydusunun milli teknolojilerle 

geliştirilmesi için çalışmalara başladık. 

Radar Gözlem Uydusu’nu 2016 yılı sonunda fırlatmayı hedefl iyoruz. 

Tüm bu projelerimizi hayata geçirdiğimizde, savunma sanayi sektör cirosu 

8 milyar dolara ulaşacak.  

Savunma ve havacılık alanındaki ürün ve hizmetlerin ihracatı da inşallah 

yıllık 2 milyar dolara çıkacak.

Şimdiden Ortadoğu’da, Asya’da, Uzakdoğu’da ve hatta Latin Amerika’da 

birçok ülkeye savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ediyoruz.

Yeni Teşvik Sistemi

Yurt içindeki üretimi artırmak, ihracatımızı desteklemek ve ithalatımızı 

yönetebilmek için 2012’de attığımız en büyük adımlardan biri de yeni 

teşvik sistemi oldu.

Yeni teşvik sistemini Haziran 2012’de tamamlayarak il bazlı bölgesel 

teşvik sistemine geçtik. 

Yatırımları hızlandırmak için, 31 Aralık 2013 tarihine kadar başlayacak 

yatırımlara daha yüksek oran ve sürelerde destek veriyoruz. 

4 ana başlık altında topladığımız 6 bölgeli yeni teşvik sistemimiz büyük 

yenilikler getiriyor. 

Ülkemizin en geri kalmış illerini kapsayan 6’ncı bölgede yapılacak tüm 

yatırımları, bugüne kadar görülmemiş desteklerle teşvik ediyoruz. 

Bu bölgede gerçekleştirilecek yatırımlara “Gelir Vergisi Stopajı” desteği 

ve “Sigorta Pirimi İşçi Hissesi” desteği sunuyoruz. 

Böylece, işçi başına yaklaşık 630 dolar olan maliyetin 240 doları, 10 yıl 

süreyle işverenin cebinde kalacak. 

Bu bölgede, Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinden 10 yıl, yatırımın 

organize sanayi bölgesinde yapılması halinde ise 12 yıl süreyle 

yararlanabilme imkânı getirdik. 

Yeni sistemin bir diğer önemli yönü de öncelikli yatırımlardır. 

Bunlar Türkiye’nin hangi ilinde yapılırsa yapılsın, 6’ıncı bölge hariç, 5’inci 

bölge desteklerinden yararlanacak. 

Önceki sistemde olduğu gibi yeni dönemde de, Büyük Ölçekli Yatırımların 
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Teşviki Uygulamaları kapsamında belirlediğimiz 12 sektörde yatırımcılar 

desteklerden faydalanacaklar. 

Daha fazla yatırımcının bu uygulamadan faydalanmasını sağlamak üzere 

yeni sistem kapsamında; birçok büyük yatırım için asgari sabit yatırım 

tutarlarını da düşürdük. 

Bu kapsamda Vergi İndirimi ve Sigorta Primi İşveren Hissesi desteklerinin 

yoğunluklarını ve sürelerini artırdık. 

Yeni teşvik sisteminin yeniliklerinden biri de stratejik yatırımlardır. 

Stratejik yatırımları, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı 

yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü 

artırma potansiyeline sahip yatırımlar olarak tanımladık. 

Bu tür yatırımlara, yapılan yatırım tutarının yüzde 50’sine (6’ncı bölgede 

bu oran yüzde 80) tekabül eden miktarda vergi indirimi imkanı getirdik. 

İlaveten, yatırımın tamamlanmasını müteakiben 7 yıl (6‘ıncı bölgede 10 

yıl) süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ve sabit 

yatırım tutarının yüzde 5’ini geçmemek üzere 50 milyon liraya kadar faiz 

desteği sağlıyoruz. 

Ayrıca, 500 milyon liranın üzerindeki stratejik yatırımların bina-inşaat 

harcamalarına KDV iadesi desteği veriyoruz. 

Teşvik Uygulama Sonuçları

Yeni teşvik sistemi kapsamında, 20 Haziran 2012 tarihinden Ekim ayı 

sonuna kadar 17,9 milyar lira tutarında 1.495 adet Yatırım Teşvik Belgesi 

düzenlendi. 

Yatırım Teşvik Belgeleri’nin 15,1 milyar lira tutarındaki 1.400 adedi yerli 

ve 2,8 milyar lira tutarındaki 95 adedi ise uluslararası sermayeli şirketler 

tarafından alındı. 

Düzenlenen teşvik belgelerinde 61 bin 700 kişilik istihdam öngörülüyor. 

Yeni teşvik sistemine göre düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 

895 adedi Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında verildi. Bu belgelerde 

öngörülen sabit yatırım tutarı 10,1 milyar lira ve ilave istihdam 44 bin 

994 kişi. 

Büyük Ölçekli Yatırımlar kapsamında ise 10 adet teşvik belgesi 

düzenlendi. Söz konusu belgelerde 4 bin 17 kişilik istihdam sağlanması 

ve 1,6 milyar lira tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Genel Teşvik 

Sisteminde ise 590 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. 

Bu kapsamda öngörülen sabit yatırım tutarı 6,2 milyar lira ve ilave 

istihdam 12 bin 689 kişi. 

Yeni teşvik sisteminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 17,9 

milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının 8,4 milyar lirası imalat; 5,4 

milyar lirası hizmetler; 3 milyar lirası enerji; 1,1 milyar lirası madencilik 

sektörlerinde. 

Yatırım teşvik sistemi içerisinde yer alan destek unsurlarından faiz desteği 

kapsamında ilk ödeme 2010 yılı Haziran ayında gerçekleştirildi. 

2012 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 511 adet fi rmaya yaklaşık olarak 55 

milyon lira tutarında kaynak aktarımı yapıldı. 

Buna ilave olarak, sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasına 

yönelik olarak da gerekli düzenlemeler yapıldı. 

Bu destekten 276 fi rmada çalışan yaklaşık 19 bin kişinin 

yararlandırılmasına başlanıldı. 

Ayrıca, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında uygulanmaya başlanan 

Sigorta Primi İşveren Hissesi desteğinden, Ekim ayı sonu itibariyle 8 fi rma, 

16 gemi inşasında 1.064 kişi için yararlanıyor.  

2004 yılında çıkardığımız kanunla yürürlüğe giren enerji desteği 

kapsamında, 8 yıllık sürede 1.984`ü yeni tesis olmak üzere, 4 bin 758 

tesise ödenen destek toplamı 1,9 milyar liraya ulaşmış bulunuyor. 
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Afet riski altında bulunan alanların dönüşüm çalışmaları kapsamında 

ekonomik ömrünü tamamlamış, afet riski taşıyan binaların yıkılarak 

yerlerine güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir yapılar yapılmasını sağlayacak 

dönüşüm çalışmalarını başlattık.

Bu büyük proje kapsamında, 20 yıllık bir süre içerisinde 6,5 milyon birim 

konutun dönüştürülmesini hedefl iyoruz. Bu projeyi 2, 5, 7, 12, 15 ve 

20 yıllık periyotlar halinde tamamlamayı planlıyoruz. Ancak ilk 2 yılda 

vatandaşlarımızın desteğini, güvenini ve katılımını sağlayarak önemli bir 

mesafe alacağımıza, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında bu 

büyük projeyi önemli oranda tamamlayacağımıza inanıyoruz.

5 Ekim’de Türkiye’nin 35 ilinde, 65 farklı noktada, 3 bin 169 binanın 

dönüşümünü başlattık. Bu çalışma için yeni bir yapılanma oluşturduk.  

İstanbul, İzmir, Bursa illerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı 

Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri kuruldu.

AFET RİSKİ ALTINDA 

BULUNAN ALANLARIN 

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 

KAPSAMINDA EKONOMİK 

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ, 

AFET RİSKİ TAŞIYAN 

BİNALARIN YIKILARAK 

YERLERİNE GÜVENLİ, 

SAĞLIKLI VE YAŞANABİLİR 

YAPILAR YAPILMASINI 

SAĞLAYACAK DÖNÜŞÜM 

ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK.

CEVRE
VE
SEHIR-
CILIK
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“Alo Kentsel Dönüşüm Hattı”yla vatandaşlarımızın bu konudaki tüm 

sorularına cevap veriyoruz.

Dönüşümle ilgili halkla ilişkiler büroları açıyoruz. 

Ayrıca yazılı ve görsel medyada, valilikler ve belediyelerle birlikte kentsel 

dönüşümü anlatarak, halkımızın bilinçlenmesini ve katılımını sağlıyoruz.

Kentsel dönüşümle aynı zamanda, teknik altyapı, şehir meydanları, 

parklar, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar oluşturacağız.

Ulusal Coğrafi  Bilgi Sistemi

Ülkemizde ilk defa Ulusal Coğrafi  Bilgi Sistemi’ni kuruyoruz. 

Adres, bina, kadastro, idari birimler, ulaşım, hidrografya, arazi örtüsü, 

ortofoto, topografya ve jeodezik altyapıdan oluşan 10 temel coğrafi  veri 

teması için veri standardı hazırladık. 

Gerektiğinde ilave coğrafi  veriler için de standartlar belirleyebiliyoruz.

Coğrafi  veri ve ağ servislerinin birlikte çalışabilmesi, teknolojik bilgi 

paylaşımı ile izleme ve koordinasyon altyapısı oluşturduk. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu oldukları coğrafi  bilgileri 

ortak bir altyapı üzerinden kullanıcılara sunacakları portalın kurulması 

çalışmalarında sona gelindi. 

Sistem, çok yakında halkımızın da istifade edeceği şekilde hizmete 

sunulacak.

Bu projeyi, e-devlet sistemine de entegre ediyoruz. 

Bu sayede yatırım ve karar süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyoruz. 

Atık Su-Katı Atık Hizmetleri

Kanalizasyon, atık su arıtma ve katı atık düzenli depolama tesisi gibi, 

çevresel altyapı yatırımları için yerel yönetimlere her yıl çevre katkı 

paylarından 200 milyon liranın üzerinde maddi yardım yapıyoruz. 

Bugün artık ülkemiz nüfusunun yüzde 72’sine atık su arıtma hizmeti 

veriliyor. 2003 yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi 

sayısı da 68’e ulaştı. 

Bugün itibariyle bu tesislerde 879 belediyede 44 milyon kişiye hizmet 

veriliyor. İnşallah 2023 yılında belediyelerde yaşayan tüm vatandaşlarımız 

katı atık hizmeti alabilecekler.

2012 yılı itibariyle 956’ya ulaşan geri kazanım tesisleriyle ekonomiye yıllık 

1 milyar liralık katma değer sağlıyoruz.

Ambalaj atıkları, lisanslı toplama-ayırma ve geri dönüşüm tesisi sayısını, 

28’den 576’ya çıkartarak, ambalaj atıklarının yüzde 50’sinin geri 

kazanılmasını temin ediyoruz. 

Belediyelerimize son 2 yılda 1.041 adet çöp toplama aracı hibe ettik. 

Sanayi tesislerinde ortaya çıkan tehlikeli atıklar için 18 olan geri kazanım 

tesisi sayısını 201’e çıkardık. 

Deniz Kirliliği Ölçüm İstasyonları

Ülkemizde sayısı 208’e ulaşan deniz kirliliği ölçüm istasyonunda kirlilik 

ölçümleri düzenli olarak yapılıyor. 

Denizlerimizde mavi bayraklı plaj ve marina sayısı 2003 yılında 271 iken, 

bu sayıyı bugün itibariyle 374’e çıkardık.

Limanlarımızda 221 tesiste atık alım hizmeti vermeye başladık. 

Deniz kirliliğini önlemek için deniz süpürgeleriyle kıyılardaki çöplerin 

toplanmasını sağlıyoruz. 

Gemi atık takip sistemi ile gemi atıklarını gerçek zamanlı takip ediyoruz.

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

2012 yılı itibariyle 81 ilde 122 noktada hava kalitesi ölçümü yapıyoruz. 

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında stratejiler ve eylem planları 

hazırlandı.

Ozon tabakasını incelten maddelerle mücadele kapsamındaki zararlı gaz 

salınımı yasaklandı. 

Ayrıca, sera gazı emisyonlarının takibine başladık.

Şehirlerimizin gürültü haritalarını çıkarıyoruz. 

Çevre Düzeni Planları

Ülkemizin yüzde 97’sinde çevre düzeni planlarını tamamladık.  

2014 yılı sonunda ülkemizin tamamı üst ölçek planlara kavuşmuş olacak. 

Yöresel mimarinin korunması ve kırsal hayatın iyileştirilmesi gayesiyle, 
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vatandaşlarımıza ücretsiz proje desteği veriyoruz.

Deniz, göl ve dere kıyılarına ait kıyı kenar çizgisi tespitlerini bu yıl 

itibariyle tümüyle bitiriyoruz. 

Ayrıca 2014 yılı sonuna kadar Bütünleşik Kıyı Alanları Mastır Planları’nı 

tamamlayacağız.

Binalarda Enerji Verimliliği 

2011 yılında Enerji Kimlik Belgesi uygulamasını başlatarak, bugüne kadar 

32 bini yeni bina olmak üzere, toplam 34 bin 270 binaya Enerji Kimlik 

Belgesi düzenledik.

Artık yeni yapılan binaların enerji tüketimleri, eski binalara göre yüzde 40 

daha az olacak.

Bu çalışmayla, ülkemizde yaşanan enerji kaybını yüzde 16 azaltmayı 

hedefl iyoruz.

Tapu Kadastro

Gayrimenkulün bulunduğu yere gidilmeksizin, Türkiye’nin tüm il 

merkezlerinde, tapu işlemleri interaktif sistem üzerinden kolayca 

yapılabiliyor.

Ülke genelinde kadastro çalışmaları tamamlanma seviyesine geldi.

Kamuoyunda 2B yasası olarak bilinen Orman vasfını yitirmiş arazilerin 

değerlendirilmesi ve satışı konusunda yapılan düzenleme ile 3 yılda 7 

bin 341 birimde 630 bin taşınmazın kadastrosunu tamamladık ve hazine 

adına tescilini sağladık. 



Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 2013 bütçesi Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde kabul edilen ve bu kabulle ülkemiz, milletimiz için 

yeni bir dönemin başladığı bütçe oluyor. Bütçemizin ülkemizin yarınları 

için hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Maliye 

Bakanlığımıza, Plan ve Bütçe Komisyonumuza, Komisyonun Değerli 

Başkan ve üyelerine, bürokrat, teknokrat arkadaşlarımıza şahsım, ülkem 

ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna, Sayın Başkan ve 

milletvekillerine, grup başkanlarımıza ve başkan vekillerine de katkıları 

için ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Bütçenin açılış görüşmeleri esnasında İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsamız 76.954 puanla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış, yeni 

bir rekor kaydetmişti. Bütçe kapanış müzakereleri esnasında da Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankamızın altın dâhil, döviz rezervlerinin 120 

milyar 586 milyon dolarla bir başka tarihî rekor kaydettiğini bugün sizlere 

ayrıca tekrar müjdelemek istiyorum.İnşallah 2012 yılını başka rekorlarla 

kapatacak, 2013’te de ülkemizi hep birlikte istikrarla, güvenle, kardeşlik 

ve dayanışmayla büyütmeye devam edeceğiz.

Ben bir kez daha yüce heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yılınızı 

tebrik ediyor, 2013 yılının sizler, milletimiz için, insanlık için barışa vesile 

olmasını tekrar Allah’tan temenni ediyor ve aydınlık yarınları hep birlikte 

kucaklayalım temennisiyle saygılar sunuyorum. 
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