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ANKARA SANAY‹ ODASI 2005 ÖDÜLLER‹ (16.01.2005)
Ankara Sanayi Odas›'n›n Sayg›de¤er Baflkan›,

De¤erli ‹fladamlar›m›z, ‹flkad›nlar›m›z,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, Ankara Sanayi Odam›za bu teflvik edici ödüllerinden dolay›
teflekkür ediyorum.

Ayr›ca Ödüle hak kazanm›fl Ankaral› sanayicilerimizi kutluyor, teflekkür ediyor ve
baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum. Ödül alanlar listesinin bu kadar uzun olmas›ndan da
büyük gurur duydu¤umu belirtmek istiyorum.

Bu liste, Ankara'n›n sadece bir siyasi baflkent olmad›¤›n›n, ayn› zamanda bir sanayi ve
ticaret baflkenti haline geldi¤inin en somut göstergesidir diye düflünüyorum. 

Ve umuyorum ki, önümüzdeki y›llarda bu liste daha da uzar, Kurumlar Vergisi, Gelir
Vergisi, ‹hracat, Çevre Yönetim Sistem Belgesi ve ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Belgesi dallar›nda çok daha fazla firmam›z bu yar›flta ilk s›ralar› al›rlar.

Say›n Baflkan,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bugün art›k Türkiye'de her faaliyet alan›nda, her sektörde hay›rl› bir rekabet dönemi
flükürler olsun ki bafllam›flt›r. Türkiye çelik çemberi k›rm›fl ve her alanda üretim sürecine
girmifltir. Türkiye'nin her yerinden çok güzel haberler al›yoruz.

T›pk› Ankara'da oldu¤u gibi baflka illerimizde de sanayiinin, ticaretin, ihracat›n, istihdam›n,
tarihte hiç olmad›¤› kadar canland›¤›n›, at›l›m gerçeklefltirdi¤ini müflahede ediyoruz, hatta
bizzat gidip yerinde bu geliflmeleri tespit ediyoruz.

Nereye gidersek gidelim, insan›m›z›n gözündeki o ›fl›lt›y›, o par›lt›y›, umut vaat eden o
canl›l›¤› fark edebiliyoruz.

‹flçimiz, memurumuz, iflverenimiz, sanayicimiz, tüccar›m›z art›k daha bir gayretle sar›l›yor
ifline. Çiftçimiz tarlas›n› sürerken daha bir gayretle sürüyor. Esnaf›m›z besmele çekip
her sabah dükkân›n› açarken daha bir umutla aç›yor.

Ekonomideki baflar›m›z siyasetteki baflar›m›z›n,
demokrasiye yapt›¤›m›z katk›lar›n eseridir. Keza d›fl
politikadaki baflar›m›z, Türkiye'nin önüne bat›dan do¤uya
yeni ufuklar açmam›z bu genifl aç›l› bak›fl›m›z›n semeresidir.
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Sanayicimiz makinesinin dü¤mesine basarken daha bir güvenli, daha bir aflkla, flevkle
bas›yor.

‹flçimiz, memurumuz sabah evinden ç›karken daha zinde ç›k›yor, akflam evine dönerken
daha bir mutlu dönüyor.fiunu aç›k ve net olarak belirtmek istiyorum. Art›k hiç kimse,
hiçbir kesim; "Acaba yar›n Türkiye'de nas›l bir kötü sürpriz olur?",

"Acaba yar›n bir kriz ç›kar m›?",

"Acaba iflimi, iflyerimi, tarlam›, dükkan›m› kaybeder miyim, borç bata¤›na düfler miyim?"
diye kayg› tafl›m›yor.

Daha iki y›l öncesine kadar, 2002 y›l›n›n son aylar›na kadar, Türkiye ne zaman hangi kötü
sürprizin yaflanaca¤›n›n belli olmad›¤›, kimsenin yar›n için hesap yapamad›¤› bir ülkeydi.

Sisli, puslu bir havada hiç kimse önünü göremiyor, nereye ad›m ataca¤›n› kestiremiyordu.
Bugün çok flükür Türkiye'nin önündeki bu sis perdesi kalkm›fl, ülkemin önü alabildi¤ine
ayd›nlanm›flt›r.

De¤erli ‹fladamlar›,

Ülkemin üretici güçleri, dinamizmi, heyecan› sizlersiniz.

Bugünlere nas›l geldi¤imizi en iyi sizler biliyorsunuz. Burada bir noktay› özellikle
dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Bizim iktidar›m›zla herkese özgüven gelmifltir.

Ekonomik krizler nas›l olsa afl›l›r, siyasi krizler nas›l olsa çözülür ama, bir ülkenin hayat›nda
en önemli fley milletin ruhunda aç›lan yaralar›n sar›lm›fl olmas›d›r.

Esas meselemiz budur ve bunu her fleyden daha çok önemsiyoruz. Mesele sadece
yanl›fl rakamlar›n düzelmesi, sadece ekonominin büyümesi de¤ildir.

Esas meselemiz, toplumsal dokunun sa¤lamlaflmas›d›r,
güven ve huzur ikliminin muhafazas›d›r. Bu yüzden halk›n
itibar› büyüdükçe Türkiye büyüyecek diyoruz. Bu yüzden
önce adalet ve hukuk zemininin sa¤lamlaflmas› diyoruz.
Ekonomideki baflar›m›z siyasetteki baflar›m›z›n, demokrasiye yapt›¤›m›z katk›lar›n eseridir.
Keza d›fl politikadaki baflar›m›z, Türkiye'nin önüne bat›dan do¤uya yeni ufuklar açmam›z
bu genifl aç›l› bak›fl›m›z›n semeresidir.

E¤er bu baflar›y› sadece ekonomide mucizeler gerçeklefltirdiler fleklinde okur, öyle
yorumlar, öyle anlarsak kesinlikle yanl›fl, eksik yorumlam›fl oluruz. Demokrasi ve hukuk
alan›nda daha yapmam›z gereken fleyler var. Bu konuda azami duyarl›l›k içinde olman›z›
rica ediyorum. T›pk› ekonomide büyük hedeflerimiz oldu¤u gibi.

Türkiye'nin gelece¤i için sadece hukuki düzenlemeler yapm›yoruz, sadece demokrasiye
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yat›r›m yapm›yoruz, birbirini tamamlar nitelikte her alanda yeni aç›l›mlar sa¤l›yor, yeni
ufuklar aç›yoruz.

Ve her yapt›¤›m›z› sizlerle, ifl dünyam›zla, emektar kesimlerle, üretici güçlerimizle,
yat›r›mc›lar›m›zla, sivil toplumla paylafl›yoruz.

Ankara Sanayi Odas›'n›n De¤erli Üyeleri,

Bak›n›z, Cuma günü, ilgili bakan arkadafl›m›z 2004 y›l› finansman gerçekleflmelerini ve
2005 y›l› program›m›z› aç›klad›.

2002 y›l›nda y›ll›k ortalama yüzde 62,7 olan iskontolu TL cinsinden iç borçlanma faizi,
2004 y›l›nda yüzde 24,7'ye gerilemifltir.

‹kincil piyasalardaki faiz oranlar› ise yüzde 20 seviyesinin alt›na do¤ru gerilemeye
bafllam›flt›r ki, bu oranlar, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin tarihindeki en düflük oranlard›r.

Toplam iç borçlanman›n ortalama vadesi ise, 2002 y›l›nda y›ll›k ortalama 9 ay iken, 2004
y›l›nda 14,7 aya uzat›lm›flt›r.

Yine d›fl borçlanma maliyetlerinde de belirgin bir iyileflme sa¤lanm›flt›r.

10 y›l vadeli Dolar cinsinden uluslararas› tahvillerimizin ihraç an›ndaki risk primi 2002 y›l›
bafl›nda 700 baz puan iken, 2004 y›l› Kas›m ay›ndaki ihrac›m›zda 286 baz puana gerilemifltir.

2004 y›l› bütçesinde 66,1 katrilyon TL olarak öngörülen toplam iç ve d›fl borç faiz giderleri,
buray› alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum,  56,5 katrilyon TL olarak gerçekleflmifltir.

Böylece faiz giderlerinde 9,6 katrilyon TL tutar›nda tasarruf elde edilirken, bütçe aç›¤›n›n
ayn› miktarda daha düflük gerçekleflmesi sa¤lanm›flt›r.

2004 y›l›nda 167,9 katrilyon TL'lik iç borç servisine karfl›l›k 148,4 katrilyon TL iç borçlanma
yap›lm›fl ve iç borç çevirme oran› yüzde 88,4 olarak gerçekleflmifltir.

Bu ne demektir?

Yani Türkiye 88,4 Lira borç al›rken, 100 Lira borç ödemifltir.

Bu gerçekleflmelere ba¤l› olarak, kamu net borç stokunun
GSMH'ya oran›n›n, 2004 y›l sonu itibariyle, 2003 y›l sonuna
göre yaklafl›k 6,5 puan azalarak, yine buray› alt›n› çizerek
ifade etmek istiyorum,  yaklafl›k yüzde 64-65 civar›na
düflece¤i tahmin edilmektedir.
De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, her fley rakamlardan ibaret de¤ildir, bak›fl aç›m›z alabildi¤ine genifl olmal› ama, bu
rakamlar Türkiye için tarihi rakamlard›r, özlenen rakamlard›r, Türkiye'nin kendine güvenini
yeniden tesis eden rakamlard›r.
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Bu veriler, bugüne kadar hiçbir iktidar partisinin, hatta hiçbir muhalefet partisinin hayalini
bile süsleyememiflken, havsalas›na s›¤mam›flken bizim dönemimizde art›k bu rakamlar
yeterli bile görülmemektedir.

Bak›n›z, yine, Türkiye geçti¤imiz günlerde y›l›n ilk tahvil ihrac›n› gerçeklefltirdi. Vadesi
20 y›l olan bu tahvile, 35'in üzerindeki ülkeden, yaklafl›k 13 milyar Dolar'l›k talep gelmifltir.
Bizim sat›fl tutar›m›z ise 2 milyar Dolar olmufltur.

Bu ne demektir?

Bu, Türk tahvillerinin uluslararas› piyasalarda tabiri caizse fellik fellik aranmas› ve kap›fl
kap›fl sat›lmas› demektir.

Türkiye yaln›zca ulusal bazda de¤il, uluslararas› platformlarda da art›k bambaflka bir ülke
haline gelmifltir.

Türk yat›r›mc›s› gibi uluslar aras› yat›r›mc› da Türkiye'nin önünün aç›k oldu¤unu, gelece¤inin
ayd›nl›k oldu¤unu çok net ve bariz bir flekilde görebilmekte, Türkiye'yi dikkatle izlemekte
ve Türkiye'ye yat›r›m yapmakta yar›flmaktad›r.

Ben inan›yorum ki, önümüzdeki günlerde do¤rudan yat›r›mlar anlam›nda da önemli
ilerlemeler kaydedilecek, Türkiye potansiyelini, zenginli¤ini, renklili¤ini ve her fleyden
önce sa¤lam›fl oldu¤u demokratik güven ve istikrar ortam›n› çok daha iyi
de¤erlendirebilecektir.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

De¤erli Arkadafllar,

Biz, hükümet olarak, Türkiye'nin her alandaki sorunlar›na karfl› amans›z bir mücadele
bafllatt›k. Burada uzun uzun baflar›lar›m›z› anlatacak de¤ilim. Bu baflar›larla yetindi¤imizin
de anlafl›lmas›n› istemiyoruz.

Zaten Türkiye'de iki y›l içinde gerçekleflen demokratik hukuk reformlar›, k›r›lan rekorlar,
elde edilen tarihi seviyeler, yenilikler, de¤iflimler art›k öyle bir konuflmaya s›¤m›yor.

As›l üzerinde durmak istedi¤im konu, hükümetin bu
mücadelesine özel sektörün de var gücüyle katk› vermesi,
omuz vermesidir.
Bu konuda sa¤olsun özel sektörümüz, sivil kurumlar›m›z bizi hiç yaln›z b›rakmad›. Sizlerle
ayn› dili konufltuk, ayn› hedefe kilitlendik ve tam bir diyalog içinde bu mücadelede birlikte
yer ald›k.

Ama bu mücadele çok uzun soluklu bir mücadele ve bu diyalogun, bu iflbirli¤inin devam›
bu mücadeleyi Allah'›n izniyle mutlak baflar›ya ulaflt›racakt›r.Bu konuda size sonuna
kadar güveniyoruz. Umar›m sizin de güveniniz tamd›r. Sorunlar›n›z›, flikâyetlerinizi çok
iyi biliyoruz. Ülkenin her yerinde, her gün bu flikâyetleri dinliyor, elefltirileri not ediyor,
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önerileri dikkatle kaydediyoruz. fiimdi bugün burada ödül alanlar listesinde yer alan
de¤erli sanayicilerimizin, bu baflar›y› elde ederken ne tür zorluklarla mücadele ettiklerinin
gayet fark›nday›z.

Kay›t d›fl›n›n bu kadar yayg›n, vergi oranlar›n›n bu kadar yüksek oldu¤u bir ortamda vergi
rekortmeni olmak; ‹hracat yapman›n çeflitli s›k›nt›lar› oldu¤u bir ortamda ihracat rekoru
k›rmak, Bir yandan üretip, bir yandan çevreye, iflçi sa¤l›¤›na ve ifl güvenli¤ine duyarl›
olmak ne tür fedakârl›klar ister bunlar› da iyi biliyoruz.

Bugünün atmosferiyle, bugünün flartlar›yla,  bugünün ortam›yla iki y›l öncesini k›yaslarsan›z,
iyi niyetimizi de çok belirgin flekilde görebilirsiniz.

Sanayicimizin çok uzun bir sorunlar listesi vard›r. Ama bu liste her geçen gün k›salmaktad›r.
Mevcut sorunlar da, vergiye iliflkin olsun, ihracata iliflkin olsun, yat›r›m ortam›na iliflkin
olsun çözülecektir.

Nas›l ki 3 Kas›m öncesini buruk bir tebessümle hat›rl›yorsak, inflallah yar›nlar çok daha
güzel, çok daha ayd›nl›k olacakt›r ve bugünün sorunlar› da art›k ebediyen hat›rlanmayacakt›r.

De¤erli ‹fladamlar›m›z, ‹flkad›nlar›m›z,

De¤erli Arkadafllar,

Ankara Sanayi Odam›z›n bu ödüllerinde benim dikkatimi çeken bir baflka husus da,
Çevreye,  ‹fl Sa¤l›¤›na ve ‹fl Güvenli¤ine gösterilen duyarl›l›k olmufltur. Kuflkusuz vergide,
üretimde, ihracatta, istihdamda, kalitede belli bir baflar›y› elde etmek zordur.

Ancak san›r›m çevreye ve iflçi sa¤l›¤›na duyarl›l›k çok daha büyük önem arz etmektedir.
Bugün art›k yaln›zca çok uluslu flirketler de¤il, bizim kendi flirketlerimiz, kendi sanayiimiz
de sosyal sorumluluk konusunda üzerine düfleni yerine getirmeye bafllam›flt›r.

Bu, gerçekten de çok sevindirici bir geliflmedir. Üretimin temel unsuru emektir, insand›r.
Üretimin, ihracat›n yaln›zca makinelerden, yaln›zca çarklardan, fabrika dumanlar›ndan,
nakliye araçlar›ndan ibaret olmad›¤› hepinizin malumudur.

Burada önemli olan, üretimin sürdürülebilir olmas›d›r ki, çevreye ve insana yat›r›m da
iflte bunu sa¤layacakt›r.

Kaynaklar› sorumsuzca sömüren, insan› yaln›zca kas
gücünden ibaret gören bir anlay›flla üretim yap›lamaz, bu
üretim tarz›yla da hiç kimseye bir fayda sa¤lanamaz.
Yine bu f›rsatla belirtmek istiyorum ki, Türkiye, yeflille bar›fl içinde, iflçisinin sa¤l›¤›n›,
güvenli¤ini maksimum düzeyde sa¤lam›fl bir üretim modeliyle de bütün dünyaya örnek
bir ülke olmak yolundad›r. ASO'ya üye sanayicilerimiz bunu ispat etmifllerdir. Umuyorum
ki, di¤er tüm sanayicilerimiz de, bu konuda azami duyarl›l›k içinde olacaklard›r.
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Say›n Baflkan,

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Ben sözlerime burada son verirken, bir kez daha ödüle hak kazanm›fl sanayicilerimizi
gönülden tebrik ediyorum, teflekkür ediyorum, bu baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum.

Ankara art›k sizler sayesinde sadece bir memur kenti de¤il ayn› zamanda sanayinin de,
kalk›nman›n da, üretimin de baflkenti olma yolundad›r.

Bu baflar›lar›n di¤er sanayicilerimize, ülkemizin geneline örnek teflkil etmesi, bu onurun,
bu gururun Türkiye'nin her ilinde yaflanmas› arzumu sizlerle paylafl›yorum.

Ankara Sanayi Odas›'na da, bu teflvik edici giriflimlerinden dolay› tekrar teflekkür ediyor,
sevgi, sayg› ve muhabbetlerimi sunuyorum.

Bu güzel duygularla sözlerime son veriyor, hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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ANKARA GENÇL‹K KOLLARI (16.01.2005)
Ülkemin Yar›nlar›n› Temsil Eden Sevgili Gençler,

Hepinizi yüre¤imdeki sevgiyle, coflkuyla selaml›yorum.

Sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Kongreniz partimize ve ülkemize hay›rl› olsun. Türkiye yeni y›la taze umutlarla, yepyeni
heyecanlarla girmifl bulunuyor.

Çok de¤il bundan iki y›l önce "umutlar yeniden yeflerecek" demifltik, iflte bafltanbafla
umutlar yeflermeye bafllad›.

Ülke olarak, millet olarak eski a¤›rl›klardan eski yüklerden kurtuluyoruz. Türkiye'nin
imkânlar›n› Türkiye'ye kazand›r›yoruz. ‹çeride ve d›flar›da gücümüze güç kat›yoruz.

Milletin eli güçlendikçe devletimizin de her alanda eli güçleniyor. Uzun y›llardan sonra
Türkiye ilk kez özgüvenine kavufltu.

Adalet ve kalk›nma hedeflerimiz gerçek oldukça kaybedilen özgüven yeniden geliyor.
Y›llar›n yaralar›n› sarmaya, y›llar›n ihmallerini gidermeye çal›fl›yoruz. Bütün meselemiz
bu ülkenin her çocu¤unun yere sapasa¤lam basmas›, ve gelece¤e özgüvenle bakmas›d›r.

Bütün meselemiz, bütün derdimiz ait olmaktan övünç duyaca¤›n›z bir ülkeyi size ve
sizden sonraki nesillere miras b›rakmakt›r.

fiunu unutmay›n›z!

Ekonomik zararlar, kay›plar nas›l olsa telafi edilir, siyasi krizler nas›l olsa afl›l›r ama, milletin
ruhunda aç›lan yaralar› sarmak zordur.

Siz Ak Partili Gençler!

Çok genç yaflta siyasete bafllam›fl, bu ülkenin kaderiyle ilgili çok kafa yormufl bir kardefliniz,
bir a¤abeyiniz olarak size bir fley söylüyorum.

Sizler sahiden bu milletin sesi olmak, sahiden bu ülkenin yüre¤i olmak zorundas›n›z.

Bu yükü tafl›mak idealizm gerektirir. Bu yükü tafl›mak yürekte aflk gerektirir. Eminim ki,
bu aflk›, bu heyecan› yüreklerinizde duyuyorsunuz.

Milletin ruhunda yara açanlara bir daha f›rsat vermemek için kaya gibi sa¤lam milletimize
hizmet etmek zorunday›z.

Biz çal›fl›rsak, gayret edersek, hakk› tutup kald›r›rsak,
haks›zl›¤a u¤ram›fl olan›n yan›nda olursak emin olunuz
ki, her yapt›¤›m›z ifl misliyle bereketlenecektir.
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Bu fleref, bu kazanç, bu itibar bize yeter. Bu yüzden özgüven sahibi olmaya, y›lg›nl›¤a
düflmemeye, umutsuzlu¤a kap›lmamaya büyük önem veriyorum. 

Her birinizden tek tek rica ediyorum, lütfen ülkemin umutlar›n› her dem taze tutmaya
katk›da bulunun.Bize düflen gayret etmektir, do¤ru yolda çal›flmakt›r.

Gerisi sahiden çorap sökü¤üdür ve çok kolayd›r.

Biz çal›fl›rsak, gayret edersek, hakk› tutup kald›r›rsak, haks›zl›¤a u¤ram›fl olan›n yan›nda
olursak emin olunuz ki, her yapt›¤›m›z ifl misliyle bereketlenecektir.  

Ak Partili olmak bu yüzden büyük sorumluluk tafl›yor. Ak Parti rozeti tafl›mak bu yüzden
partilerden bir partinin rozetini tafl›mak anlam›na gelmiyor.

Ak Partili olmak ülkeyi bir bütün olarak görme sorumlulu¤u
tafl›yor. Her vatandafl›m›z›n aln› ak olsun diye biz Ak
Partiliyiz.
Bu topra¤›n, bu memleketin hem akl› hem de vicdan› olma sevdas›yla yola ç›kt›k.Bu
sevdam›z yolda mesafe ald›ktan sonra asla de¤iflmeyecektir. Bu niyetimizle yolda
oldu¤umuz için mesafe al›yoruz. Bizim tek sermayemiz budur.

Arzumuz temiz kalplerle, ak›lla, irfanla, topluma ait olan, halka ait olan devleti tertemiz
bir yönetime kavuflturmakt›r.

Bu yüzden iki y›l boyunca ülkemizde bafltanbafla bir bayram temizli¤i yapt›k. Hâlâ geçmiflin
tozunu, topra¤›n› temizlemeye büyük mesai harc›yoruz.

Y›llarca hal›n›n alt›na sürülen kirlerden, tozlardan, lekelerden bütün ülkeyi kurtarmaya
mecburuz.

Toplumun talepleri, halk›n özlemleri yak›n zamanlara kadar hep has›r alt›, sümen alt›
edildi. Ankara, bütün vatandafllar›m›z için çok uzak bir flehir haline geldi.

fiimdi baflkentimiz Anadolu'yla bütünleflti¤i içindir ki, Anadolu dünya ile bütünlefliyor.

Yönetim halkla bütünlefltikçe Türkiye yeni ufuklara yelken aç›yor. Dünya devletleriyle
uzun y›llardan sonra ilk defa eflit flartlarda konufluyoruz. Halk›m›za güveniyoruz ve halk›m›z
da bize güveniyor. Bu güvenle siyaset yap›yoruz.

Bak›n Türkiye iki y›l gibi k›sa bir zamanda  yola girdi. Ya¤mac›lar, siyaseti, devleti,
bürokrasiyi kuflatma alt›na alm›flt›. Onlar 3 Kas›m'dan beri telafl içindeler ve o gün
bugündür kartopu gibi eriyorlar.

Çünkü millet yeni bir yol açt›. Art›k, halk›yla beraber yürüyen, halk›yla birliktelikten mesafe
alan bir iktidar ifl bafl›nda.

De¤erli Gençler,

Allah'a flükürler olsun ki bugün milletimizin karfl›s›na aln› ak, bafl› dik bir siyasi kadro
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olarak ç›kman›n gururunu yafl›yoruz. Türkiye art›k gelece¤ine umutla, güvenle, heyecanla
bakabilen bir ülke haline gelmifltir. Bu noktada siz gençlerimizin önemi ortaya ç›k›yor.

Türkiye'yi bugün geldi¤i noktadan daha ileri hedeflere tafl›yabilmek için sizin enerjinize,
sizin yeteneklerinize, sizin dinamizminize ihtiyac›m›z var.

fiunu aç›kça ifade etmek istiyorum ki; h›zla de¤iflmekte olan dünya ile rekabet edecek
bilgiye, birikime, donan›ma ve hasletlere sahip olma mücadelesini kazanamazsan›z, bu
ülke gelecekte yeniden s›k›nt›ya düflecektir.

Türkiye'nin gençleri olarak bu ülkenin gelece¤ini ellerinizde tafl›d›¤›n›z› akl›n›zdan
ç›karmay›n.

Hangi alanda e¤itim al›yorsan›z en iyisini almaya, hangi alanda çal›fl›yorsan›z en iyisini
olmaya çal›fl›n.

Bu ülke sizlerden derdine derman olacak uzmanlar, mühendisler, iflletmeciler, doktorlar,
ziraatçiler, e¤itimciler, üreticiler, sanatç›lar olman›z› bekliyor.

De¤erli Gençler,

Bu ülkeyi yüceltecek, bu ça¤a damgas›n› vuracak, insanl›¤a fedakarca hizmet edecek
bireyler olmak için azami gayret içinde olman›z bizim en büyük beklentimizdir.

Sadece e¤itimini ald›¤›n›z alanlarda de¤il, sadece hizmet verdi¤iniz sektörlerde de¤il,
sadece kendi çevrenizdeki problemlerin çözümünde de¤il, bu milletin, bu ülkenin ve bu
dünyan›n size ihtiyaç duydu¤u her yerde, her alanda üstünüze düfleni yapmaya haz›r
olmal›s›n›z.

Maalesef yaflanan istikrars›z dönemler boyunca bu ülke, engin tarihi birikimine, sahip
oldu¤u medeniyet de¤erlerine ve insanl›k kültürüne yeterli seviyede hâkim nesiller
yetifltirememifltir.

Bu eksikli¤i gidermeli, yeni kuflaklar›m›z› Türkiye'yi medeniyet hedeflerine ulaflt›racak
vas›flara sahip olarak yetifltirmeli ve önlerini açarak bu ülkeye kaybetti¤i zaman› yeniden
kazand›rmal›y›z.

Sizlerden bu ülkenin kanayan her yaras›ndan, çekti¤i her
s›k›nt›dan kendinizi sorumlu hissetmenizi, bu yaralar›
iyilefltirmek, bu s›k›nt›lar› gidermek için var gücünüzle
çal›flman›z› rica ediyorum.
Milletimizin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelece¤e haz›rlanmay› en temel göreviniz saymal›s›n›z.

Çok okumal›, insanl›¤›n sahip oldu¤u birikimden pay›n›za düfleni almal›, bilgi teknolojilerini
kullanmay› bilmeli, ancak ahlakl›, dürüst ve idealist olma hassasiyetini de asla
kaybetmemelisiniz. AK Parti siyasetinde partizanl›¤›n yerine idealizmi, asabiyetin yerine
sorumluluk duygusunu, fanatizmin yerine hoflgörü ve diyalogu koyduk.
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Sizlerin de ayn› hassasiyet içinde hareket etti¤inizden, bu milletin menfaatlerini her fleyin
üstünde tuttu¤unuzdan flüphe duymuyorum.

Sizin davan›z, bu ülkeye hizmet etmek, bu milletin yüzünü güldürmek, Türkiye'yi ayd›nl›k
bir gelece¤e tafl›mak olmal›d›r.

De¤erli Gençler,

Türkiye bofl çekiflmelerden, k›s›r ideolojik çat›flmalardan, kavga ve kargafladan çok
çekmifltir.

Sizlerin elbette bir fikri çizginiz, bir siyasi anlay›fl›n›z, Türkiye için hay›rl› gördü¤ünüz bir
kurtulufl reçeteniz vard›r, olmal›d›r.

Ancak inan›yorum ki hiçbiriniz, kendi gerçe¤inizi baflkalar›na dayatan, en do¤ru olan›n
kendi do¤runuz oldu¤una inanan, ö¤renecek fleyi kalmad›¤› saplant›s›na kap›lan bireyler
de¤ilsiniz.

Yeni fleyler ö¤renmekten, yeni fikirler dinlemekten, yenilikleri de¤erlendirmekten asla
vazgeçmeyin. Bunun yan›nda, bin as›rl›k medeniyet geçmiflimizin miras› olan
zenginliklerimize, hassasiyetlerimize, hasletlerimize de sadakatle ba¤l› kalmal›s›n›z.

Çünkü bizi biz yapan de¤erler, aç›kça görüyoruz ki bugün dünyan›n içine sürüklendi¤i
savafl ve güç kültürü karfl›s›nda insanl›¤a ç›k›fl yolu sunabilecek bir nitelik arzetmektedir.

Bu manada Türk insan›n›n, Türk gencinin, bu topraklarda yaflamakta olan her bireyimizin,
hem kendi gelece¤imiz için, hem dünya için çok de¤erli bir yol haritas›na sahip oldu¤unu
düflünüyorum.

Yeter ki biz sahip olduklar›m›z›n k›ymetini bilelim. Yeter
ki biz bu ülkenin gelece¤ine, bu milletin yar›nlar›na
inanal›m ve bu u¤urda elimizden gelenin en iyisini
yapman›n gayreti içinde olal›m.
Gelece¤in Türkiye'sini yönlendirecek olan siyaset adamlar›, ekonomistler, kültür ve
sanat insanlar›, bilim adamlar›, planlamac›lar ve her türlü konunun uzmanlar› sizin aran›zdan
ç›kacak.

Bu gerçe¤i iyice bellemek ve bu hedef do¤rultusunda kendi hayat perspektifinizi
oluflturmak boynunuzun borcudur. Zengin düflünen, anlaml› yaflayan, de¤erler üreten
insanlar olmak için gerekli fedakârl›¤› ve gayreti ortaya koymal›s›n›z.

Hükümet olarak biz, elimizden gelen her türlü imkanla gençlerimizin yan›nda olmaya
devam edece¤iz, bundan flüpheniz olmas›n.Elimizdeki imkânlar elverdikçe, bu ülkenin
gençlerine yapt›¤›m›z yat›r›m›n nas›l artt›¤›n› hep birlikte görece¤iz.

Bu konudaki kararl›l›¤›m›z›n en büyük delili, son iki y›ld›r Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
ilk defa bütçeden en büyük pay› e¤itime ay›rmam›z olmufltur.
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Bu tavr›m›z, bu hassasiyetimiz bundan sonra da sürecek, gençlerimizin bugünün
dünyas›nda ihtiyaç duydu¤u her türlü imkân ve donan›m merhale merhale sunulacakt›r.

Hep birlikte Türkiye'yi adil ve kalk›nm›fl yar›nlar›na tafl›mak için uzun, meflakkatli, yorucu
ama hay›rl› bir yolculu¤a ç›km›fl bulunuyoruz.

Bu yolculu¤un sonunda inflallah ülkemiz gurur duyaca¤›m›z bir medeniyet seviyesi
yakalayarak dünyaya örnek bir ülke haline gelecektir.

Bu güzel duygularla sözlerime son veriyor, hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.



TARIM GÖNÜLLÜLER‹ 1.YIL DE⁄ERLEND‹RME
TOPLANTISI (18.01.2005)
De¤erli Çiftçiler,

Çiftçi Örgütlerimizin De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Tar›m Gönüllüleri,

De¤erli Misafirler,

Sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Burada sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Görüyorum ki, salonda çiftçi analar da var. Onlar› da yürekten selaml›yor, hofl geldiniz
diyorum.

Bugün birinci y›l›n› dolduran “1000 Köye 1000 Tar›mc› Projesi” münasebetiyle bir araya
gelmifl bulunuyoruz.

Ve bu buluflmam›zda projenin tüm taraflar›; çiftçimiz, dan›flman›m›z, bakanl›¤›m›z, mahalli
idarelerimiz, özel sektörümüzün temsilcileriyle birlikteyiz.

Hükümeti kurdu¤umuz günden bu yana ülkemizi a¤›r bir hastal›¤›n pençesinden ç›karmaya
çal›flt›¤›m›z› görüyorsunuz. Milletimizin büyük deste¤i ile temel sorunlar›n üstesinden
gelmeye bafllad›k.

Bugün iki y›l öncesine göre her alanda iyileflme yoluna girmifl ve emin ad›mlarla gelece¤e
yürüyen bir Türkiye var. fiükürler olsun ki, ekonomimiz hepimize yepyeni umutlar
vermektedir.

Milletimizin üzerinden yükler kalkmakta, ülkemiz her alanda bir yap›sal iyileflme ve
yenilenme sürecine girmektedir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bugün Hükümetimizin çiftçimize, tar›m kesimine verece¤i yeni müjdeleri buradan tüm
vatandafllar›m›za duyuraca¤›m.

Bu nedenle ayr›ca mutluyum. ‹nflallah buradan aç›klayaca¤›m›z yeni kararlarla birlikte
y›llarca ihmal edilmifl bu kesimde yeni canlanmalara, yeni umutlara vesile oluruz.
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Biz bu topraklar›n yerlisiyiz, bu topraklar›n sahibiyiz ve
bin y›ld›r bu topraklar› iflleyen, yeflerten, can veren
insanlar›n çocuklar›y›z. Bu yüzden temel meselemiz
ülkemizi bir bütün olarak kalk›nd›rmakt›r.
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Zira biz, bu topra¤›n sesi ve bu topra¤›n ruhu olarak yola ç›km›fl bir hareketin mensuplar›y›z.

AK Parti Hükümeti, flunu iyi biliniz ki, birçok sorunla iç içe bulunan tar›m kesiminin
yegâne dostudur.

Hepimizin ailesinde en fazla bir kuflak öncesine kadar toprakla u¤raflan insanlar vard›r.
Biz bu topraklar›n yerlisiyiz, bu topraklar›n sahibiyiz ve bin y›ld›r bu topraklar› iflleyen,
yeflerten, can veren insanlar›n çocuklar›y›z.

Bu yüzden temel meselemiz ülkemizi bir bütün olarak kalk›nd›rmakt›r. Bak›n, iktidara
geldi¤imizde haciz k›skac›nda k›vranan, traktörünü sat›p hapisten kurtulmaya çal›flan bir
tar›m kesimi vard›.

Acilen can suyu verilmesi gereken bu kesime son derece duyarl› bir yaklafl›m gelifltirdik.
‹lkin borçlar›n› yeniden yap›land›rarak ödenebilir hale getirdik.

Çiftçimizi mahkûm olmaktan kurtard›k ve yeniden üretime
döndürdük. 1.9 katrilyonluk birikmifl çiftçi borcu yeniden
yap›land›r›larak 900 trilyon liraya indirildi ve yaklafl›k 1
milyon çiftçimiz bu imkândan yararland›r›ld›.
Kredi faizlerinde indirimler yapt›k.

Bu yetmedi, iflte size birazdan aç›klayaca¤›m yeni düzenlemelere de gittik. Ülkemizin
imkânlar› geniflledikçe Hükümetiniz de eline geçen her imkân› bu kesimin ihtiyaçlar› için
seferber ediyor.

Art›k yeniden üretime dönen bir tar›m kesimi vard›r. 2002'de 6 bin 300 olan traktör
sat›fl›, 2003'te 16 bine, 2004'te 30 binlere yükselmifltir.

Mazot deste¤i ile 640 trilyon lira çiftçimizin cebine döndürülmüfltür, tar›msal girdilerde
KDV oranlar› yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmifltir, desteklemelere devam edilmifltir.

Tar›msal desteklemelerde 2003 y›l›nda toplam 2 katrilyon 650 trilyon lira, 2004'te 3
katrilyon 26 trilyon lira toplam destek miktar› çiftçimize ulaflt›r›lm›flt›r.

Toplamda sadece iki y›lda yaklafl›k 5,7 katrilyon lira ile son dönemlerin en büyük rakam›na
ulafl›lm›flt›r.

Sevgili vatandafllar›m bu bir rekordur, ama sadece rakam olarak de¤il, hizmet anlay›fl›nda,
yönetim anlay›fl›nda bir rekordur. Biliyorsunuz, kooperatiflerimizden, çiftçi örgütlerimizden
1998 ile 2002 y›llar› aras›nda sadece 50 kooperatife destek sa¤lan›rken, 2004 y›l›nda
bu rakam 234 olmufltur.

Bu da bir rekordur. Ama biz bununla yetinmiyoruz. 2005 y›l›nda bu destek artarak devam
edecektir. K›rsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile köylerde yaflayan yoksul ailelerimize
35 bin düve ile 80 bin koyun da¤›tt›k. 2003 y›l›nda kooperatiflerimize 22 trilyon lira destek
sa¤lanabilirken, bu rakam 2004'te sekiz kat artarak 180 trilyon liraya yükselmifltir.
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Dikkatinizi çekerim, üstelik bu destek faizsiz verilmifltir. Bu suretle insanlar›m›z›n geçimine
katk› sa¤lad›k ve onlar› üretir hale getirdik.

Bu çal›flmalar ile ayn› zamanda tar›m kesiminde istihdam art›fl› sa¤lanm›fl ve kooperatif
örgütlenmeleri de ivme kazanm›flt›r.

Hayvanc›l›kta da Hükümetimizin olumlu çal›flmalar› sonucu iyileflmeler sa¤lanm›flt›r.
Hayvanc›l›¤a tar›m›m›z›n gelece¤i olarak bakmaktay›z. Ve onun içindir ki, bu sektöre
karfl› duyarl›y›z.

2002'ye k›yasla 2003 y›l›nda bu alandaki destekleri yüzde
168 art›flla 130 trilyona ç›kard›k, 2004'te 213 trilyon lira
hayvanc›l›k destekleme ödemesi yapt›k.
Bu kapsamda, 2004 y›l›nda üreticilere 110 trilyon lira et teflvik primi ödedik. Ve
kooperatiflere sa¤lanan desteklerle birlikte, toplamda, 2004 y›l›nda hayvanc›l›¤a 540
trilyon lira kaynak ay›rd›k.

Ülkemizin bir baflka sorunu olan kaliteli sebze tohumunda d›fla ba¤›ml›l›¤›m›z› giderecek
F1 Hibrit Sebze Tohumculu¤u projesini üniversitelerimiz ve özel sektörümüzle birlikte
bafllatt›k.

En fazla 10 y›l içinde bu alanda ülkemiz dünyada söz sahibi hale gelecektir. 2002 y›l›nda
sadece 50 bin ton olan sertifikal› hububat tohumu kullan›m› 2004 y›l›nda befl kat art›flla
240 bin tona ç›kar›lm›flt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

2004 y›l›nda yer aletleriyle gerçeklefltirilen bilimsel ve kat›l›mc› mücadele ile 32 ili
kapsayan 14 milyon dekar alanda sadece 20 trilyon lira harcanarak ekonomimize yaklafl›k
1 katrilyon lira katk› sa¤lanm›flt›r.

Ülke genelinde süne zarar› yüzde 20'lerden, yüzde 1'in alt›na düflürülmüfltür, inflallah
2005'te bu oran daha da afla¤›ya çekilecektir.

2004 y›l›nda ülke genelinde 70 ilimizde âfetler meydana gelmifltir. 2001 y›l›ndan itibaren
bütçeye her y›l konan 500 milyar liral›k âfet pay› bu zararlar› karfl›lamaya yetmiyordu.

2004 y›l›nda bu rakam 52,5 trilyon liraya ç›kar›lm›flt›r. De¤erli kardefllerim, biraz da Avrupa
Birli¤i üyelik sürecinde tar›m kesiminin karfl›laflaca¤› sorunlardan söz etmek istiyorum.

Avrupa Birli¤i sürecinde en önemli gündem maddelerinden biri de tar›md›r. Kabul
etmemiz gerekir ki, bugüne kadar yap›lanlar henüz bu sektörü yap›sal olarak rekabetçi
dinamik yap›ya kavuflturmaya yetmemektedir. Daha çok çal›flmam›z, çok sorunlar› alt
etmemiz gerekmektedir.

Önümüzdeki süreçte tar›mla u¤raflan nüfusumuzu h›zla sanayi ve hizmet sektörlerine
aktarmam›z, iflletmelerimizi modernize etmemiz, tar›msal faaliyeti bilimsel temellere
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oturtmam›z gerekiyor. Bunlar 'olmazsa olmaz' flartlard›r.

Evet, Türkiye dünyan›n geliflmifl 20 ekonomisinden biridir, dünyan›n en h›zl› büyüyen
ülkelerinin bafl›nda gelmektedir ama bu sektörde dünya ortalamalar›n›n alt›nda kalmaktad›r.

Maalesef y›llarca ihmal edilen, ertelenen sorunlar›yla bu kesim henüz küresel ekonominin
ac›mas›z bask›s›na dayanabilecek halde de¤ildir.

Peki o halde ne yapmal›y›z?

Avrupa Birli¤i'ne giriyoruz, dünya ekonomisine entegre oluyoruz diye bu kesimi ihmal
edemeyiz, sorunu ac›mas›z yöntemlerle çözemeyiz. Biz bu kesimin sorunlar›n› çözmeye,
tar›m›n tüm sorunlar›n› ekonominin genel hedefleri do¤rultusunda yap›sal olarak çözüme
kavuflturmaya talibiz. Bunu sizlerin de deste¤iyle baflaraca¤›m›za inan›yorum.

De¤erli Çiftçiler, De¤erli Arkadafllar›m,

2005 y›l›nda bu sektörde yeni at›l›mlar, yeni çözümler
getiriyoruz. Sizlere bu hususta yeni müjdelerim olacak.
Bunlar› sizlerin huzurunda aç›klamaktan ayr›ca büyük bir
mutluluk duyuyorum.
Biliyorsunuz sulu tar›m uygulamalar› tar›msal üretim için önde gelen ihtiyaçlardand›r.
Ancak ülkemizde sulama maalesef çiftçimize belli yükler getirmektedir. Bu yüklerden
biri de sulamada kullan›lan elektrik girdisidir.

Tar›msal sulamada enerji kullan›m› borçlar› maalesef büyümüfl ve katlan›lamayacak hale
gelmifltir.

Borçlar›n bu flekilde durmas›n›n ne devlete, ne de çiftçimize bir yarar› olmad›¤› için
Hükümetimiz bu alanda bir Enerji Bar›fl›na gitmeyi kararlaflt›rm›flt›r.

Tar›msal sulamada kullan›lan ve 1995 y›l›ndan bu yana ana para ve faizleri ile birlikte
günümüze tafl›nan toplam ana paras› 660 trilyon olan borcun, faizleri silinerek Tar›msal
TEFE ile yeniden yap›land›r›lmaktad›r.

Türk liras› olarak dondurulacak borç rakamlar›n›, tar›msal üretimin sürdürülebilirli¤ini
sa¤lamak aç›s›ndan ek bir faiz uygulamadan 36 ay taksitlendirerek tahsil edece¤iz.

Sulama enerjisi kullanan çiftçimizi mahkeme kap›lar›ndan yeniden tarlas›na götürüyoruz
ve onlara "siz yeter ki üretin, biz her türlü kolayl›¤› sa¤layarak arkan›zday›z" diyoruz.

Bu sa¤lanan Tar›msal Enerji Bar›fl›na borcu bulunan tüm çiftçilerimizin destek vermesini
ve uygun hale getirilen borçlar›n› ödemesini diliyorum.

De¤erli Çiftçiler,

2004 y›l›nda dünya petrol ve do¤algaz fiyatlar›ndaki art›fla ba¤l› olarak mazot ve gübre
fiyatlar›nda afl›r› art›fllar olmufltur.
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Gübrede yüzde 40, mazotta yüzde 33'lük bu art›fllar üretimde s›k›nt›lar do¤urmufltur.

Bu sorunlar› iyi biliyorsunuz. Maliyetleri art›ran, kârl›l›¤› düflüren bu durum karfl›s›nda
Hükümetimiz gübrede ve mazotta destekleme yap›lmas›na karar vermifltir.

Bu konuyla ilgili uygulama esaslar› en k›sa zamanda kesinleflecek ve kamuoyuna
aç›klanacakt›r.

Buradan size aç›klad›¤›m mazot, gübre ve sulama enerjisi kullan›m›ndaki yeni
yaklafl›mlar›m›z ile çiftçimizin bu husustaki ma¤duriyeti maksimum seviyede giderilecektir.

2005 y›l›ndan itibaren tohumculuk politikam›z› sertifikal› tohumluk üretimi ve kullan›m›
sorunu olan di¤er ürünleri de içine alacak flekilde geniflletiyoruz.

Mevcut uygulamalar dahil olmak üzere, baflta arpa ve bu¤day ile tüm serin iklim tah›llar›,
yemeklik dane baklagiller, yem bitkileri, ya¤l› tohumlu baz› bitkiler, patates ve sertifikal›
fidan kullan›m› destek kapsam›na girecektir.

Tohumda d›fla ba¤›ml›¤› azaltmak temel hedeflerimiz aras›ndad›r. Bu nedenle hem
üretimi art›rmak, hem de d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak için sertifikal› kaliteli tohumlukta 2005
y›l›nda 55 milyon YTL destek sa¤l›yoruz.

Bunun ülkemiz ekonomisine katk›s› y›ll›k olarak 1 milyar YTL civar›nda gerçekleflecektir.

De¤erli Üreticiler,

"Tar›ma Can Suyu" slogan›yla 2004 y›l›nda bafllatt›¤›m›z tar›msal kredi faizlerinde yeniden
yap›lanma at›l›m›n› çeflitlendirerek ve daha da etkin hale getirerek sürdürüyoruz.

Tar›msal krediler, bildi¤iniz gibi, iflletme kredileri ve yat›r›m kredileri olarak iki temel
alanda verilmektedir: Bu alanda gerçekleflen faiz fark› iadesi yani sübvansiyon ise yüzde
25 ile yüzde 60 oranlar›nda de¤iflmektedir.

Verilen tüm tar›msal krediler sübvansiyonlu olmakla
birlikte, hayvanc›l›kta yüzde 60, organik tar›mda yüzde
60, su ürünlerinde yüzde 40, ARGE yat›r›mlar›nda yüzde
30 ve sertifikal› tohum üretim ve kullan›m›nda yüzde 50
oran›nda indirimler sa¤lanmaktad›r.
2005 y›l›nda öngördü¤ümüz kulland›r›lacak tar›msal kredi hacmimiz Ziraat Bankas›
arac›l›¤›yla 1,3 milyar YTL, Tar›m Kredi Kooperatifleri arac›l›¤›yla da 1,2 milyar YTL olmak
üzere toplamda 2,5 milyar YTL, yani 2,5 katrilyon lira olacakt›r.

Uygulama faizi halen yüzde 26 seviyesindedir, ancak tar›msal kredilerde bu oranlar yüzde
10,5 ile yüzde 19,5 oranlar›na indirilmifltir.

Vadeler ise iflletme kredilerinde 2 y›l, yat›r›m kredilerinde 5 y›l olacakt›r. Siz ürettikçe
biz yan›n›zday›z. Daha da büyük destekler için, sizler için çal›flmaya devam ediyoruz.



27

1 8  O C A K  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

De¤erli Çiftçi Kardefllerim,

Prim ödemelerinde a¤›rl›¤› pamuk ve ya¤l› tohumlar›n üretiminin desteklenmesine
vermeye devam ediyoruz.

Her y›l petrolden sonraki en önemli döviz ç›k›fl›m›z bu ürün grubundad›r ve toplam
ithalat›m›z 1 milyar dolar› bulmaktad›r.

1998 y›l›ndan bu yana pamuk, zeytinya¤›, ya¤l›k ayçiçe¤i, soya ve kanolaya ve 2004 y›l›
itibariyle de dane m›s›ra prim ödemesi yap›lmaktad›r.

Uzun vadede ithalat› ortadan kald›racak kalite ve yeterlilikte ya¤l› tohum üretiminin
sa¤lanmas› hedeflerimiz aras›ndad›r.

2003 y›l› için toplam prim tutar› 282 trilyon lira olmufltur.

Bu miktar 2004 y›l› ürünü için, 2005 y›l›nda ödenmek üzere 491 trilyon lira olarak
ba¤lanm›flt›r.

Bu da yetmemifl ve kaynak aray›fllar› sürdürülerek 600 trilyon liraya ç›kar›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu, geçmifl y›la göre yüzde 120'lik bir art›fl anlam›na gelmektedir.

Biz üretime, üretene destek veriyoruz, verece¤iz, bu rakamlar bu anlay›fl›m›z›n aç›k
göstergeleridir.

De¤erli Üreticiler,

Bir di¤er sorunlu ürünümüz olan pamukta da s›k›nt›lar›m›z
mevcuttur. Dünya fiyatlar› h›zla düflmüfltür, bunun
yans›mas› olarak ülkemizdeki fiyatlar daha da h›zla afla¤›ya
çekilmifltir.
Dünya fiyat› kilogram bafl›na 700 bin lira, ülke fiyatlar› ise maalesef 625 bin lira civar›ndad›r.
Kütlü pamukta kilogram bafl›na maliyet 810 bin TL, hedef fiyat ise 930 bin TL'dir. Bu
nedenle 2005 y›l› prim ödemelerimizin önemli bir k›sm› pamu¤a ayr›lm›flt›r.

Bu rakam 411 trilyon lirad›r ve prim ödemelerine iliflkin program›n yaklafl›k yüzde 68'lik
k›sm›d›r. Sertifikal› tohumluk kullanan üreticilerimizin kilogram bafl›na alacaklar› destek
228 bin TL'dir, ki bu geçen y›l 99 bin TL idi.

Pamukta cinsine göre prim deste¤i 190 ile 228 bin TL olarak belirlenmifltir. Bu rakam
geçen y›l 90 ila 99 bin TL aras›nda idi.

Bu yüzde 130'luk bir art›fla tekabül etmektedir.

Bu alanda yeni uygulamalar›m›z da olacak; buna göre prim ödemeleri Çiftçi Kay›t
Sistemi'ne entegre edilecek ve denetimler art›r›lacakt›r. Prim miktarlar› bugün yapt›¤›m›z
gibi her y›l›n ilk aylar›nda aç›klanacakt›r. Ödemeler öne çekilecek, mümkün oldu¤unca
yeni ürünün ekiminden önce yap›lacakt›r.
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De¤erli Arkadafllar›m,

AB ülkelerinde oldu¤u gibi bundan sonra toplam desteklemeler içinde DGD'nin pay›
yüzde 50'lere indirilecek, di¤er destekleme enstrümanlar›n›n pay› artt›r›larak teflvikte
etkinlik sa¤lanacakt›r.

Bu oran ülkemizde yüzde 80 civar›ndad›r.

Bugüne kadar sa¤lanan bu deste¤in üretime gitmedi¤i, bölgeselli¤i dikkate almad›¤› gibi
elefltiriler yap›lm›flt›r.

Bu elefltirilerin hakl› yönleri vard›r.

‹flte buradan hareketle 2004 Kas›m ay›nda kabul edilen Tar›m Stratejisi Belgesi ile
DGD'nin uygulanmas›nda baz› de¤iflikliklere gidilmifltir.

Buna göre DGD'nin pay› toplam desteklemeler içinde yüzde 45'e düflürülerek, di¤er
destekleme enstrümanlar›na etkinlik sa¤lanacakt›r.

Bundan böyle DGD topra¤a de¤il üreticiye, ürüne ve yeni
teknolojinin uygulanmas›n› teflvik edecek flekilde
verilecektir.Böylelikle üretim aç›¤›m›z bulunan ürünlerde
üretimi art›rmam›z da söz konusu olacakt›r.
Yeni ve etkin destekleme araçlar› gündeme getirece¤iz.

Bu uygulamalarla prim, hayvanc›l›k ve di¤er destekleme konular›na kaynak transferi
sa¤lanacak ve destekleme bütçesi daha rasyonel kul lan› labi lecektir .

2005 y›l› yeni DGD modeli için geçifl y›l› kabul edilmifltir.

De¤erli Üreticiler,

Hemen bu arada önemli bir sorun olarak beliren ve patates üreticilerimizi zora sokan
patatesteki hastal›¤a de¤inmek istiyorum.

Toprakta 30 ile 70 y›l aras›nda yaflayan ve mücadele edilmesi zor olan bu hastal›¤a karfl›
ivedilikle önlemler al›nmaktad›r. Ancak bu arada ç›kmaza düflen üreticimize bir yol
göstermemiz gerekli hale geldi.

Bu nedenle patates üretiminde alan s›n›rlamas›na gidildi ve alternatif ürünler ile
hayvanc›l›¤›n yayg›nlaflt›r›lmas› çal›flmalar› bafllat›ld›.

Patates yerine yem bitkisi eken, meyvecili¤e geçen üreticilerimize u¤rayacaklar› zarar›
karfl›lamak üzere 2005 y›l›nda 15 trilyon lira destek ayr›lm›flt›r. Ayr›ca tohumluk yard›m›
sa¤lanacakt›r.

De¤erli Üreticiler,

Hükümet olarak hayvanc›l›¤› stratejik bir alan olarak görüyoruz, bu nedenle sektörde
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rekabet gücünü, üretimi, kaliteyi ve kârl›l›¤› art›rmak için bir dizi tedbir içeren 2005-2013
Hayvanc›l›k Stratejisi haz›rlanm›flt›r.

2013 y›l›na kadar gerçeklefltirmeye gayret edece¤imiz çok önemli hedeflerimiz var.

Bu süre içinde büyükbafl dam›zl›k hayvan say›s›n› 4,6 milyondan 5,8 milyona; büyükbafl
hayvan bafl›na süt verimini 1,9 tondan 4 tona, 10 milyon ton olan süt üretimini 23 milyon
tona, kifli bafl› tüketimi 150 kilogramdan 250 kilograma, kay›t alt›ndaki süt üretim oran›n›
yüzde 20'den yüzde 80'in üzerine ç›karmak istiyoruz.

Yine 170 kilogram olan büyükbafl karkas a¤›rl›¤›n› 250 kilograma, 800 bin ton civar›ndaki
k›rm›z› et üretimini 1,3 milyon tona ç›karmak, böylece tüketimi kifli bafl›na 10 kilogramdan
16 kilograma ve yem bitkileri ekim alanlar›n› 1,2 milyon hektardan 4 milyon hektara
yükseltmek amac›nday›z.

Kifli bafl›na yumurta tüketimini 140 adetten 200'e yükseltmek, kanatl› sektöründe beyaz
et, dam›zl›k, yumurta ve civciv ihracat›n› art›rmak, daha sa¤l›kl› ve kaliteli et ve süt üretimi
için hayvan sa¤l›¤›, iflletme düzeni ve ürün iflleme tesislerini gelifltirmek konusunda da
gayret gösterece¤iz.

Bu hedeflere ulaflabilmek için bir dizi teflvik içeren yeni bir sistem üzerinde çal›fl›lmaktad›r.

De¤erli Kardefllerim,

Hayvanc›l›k destekleri için 2005 y›l› bütçesine 198 milyon YTL konulmufltur.

Ancak daha sonra yap›lan düzenlemelerle bu rakam 2005 y›l› için 555 milyon YTL'ye
ç›kar›lm›flt›r.

Kooperatiflere sa¤lanacak desteklerle birlikte, bu y›l
hayvanc›l›k destekleri 900 milyon YTL civar›nda olacakt›r.
Bu da geçen y›la göre yüzde 70 art›fl anlam›ndad›r.

Ayr›ca ülkemiz hayvanc›l›¤› için y›llarca stratejik önemde hizmetlerde bulunan Et-Bal›k
Kurumu'nun, özellikle do¤u bölgelerinde hayvanc›l›¤› teflvik edici yönde politikalar
üretebilmek için, Erzurum, Van, Bingöl, Diyarbak›r, Ankara Sincan ve Sakarya'daki
kombinalar›n›n Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› bünyesine al›narak etkinlefltirilmesine karar
verildi.

Bu konudaki entegrasyon çal›flmalar› sürmektedir. Y›llard›r üreticimizin s›rt›ndan haks›z
kazanç sa¤layan hayvan kaçakç›lar›na karfl› amans›z bir mücadele yürüttük.

En son Diyarbak›r'da konu ile ilgili kim varsa bir araya geldi ve etkin önlemler al›nmas›
için dü¤meye bas›ld›.

Bunun neticelerini hep birlikte gördük. Mübarek Kurban Bayram› öncesinde besicimiz
devletin flefkatli elini omzunda hissetmifltir. Hayvanc›l›¤› kârl› ve sürdürülebilir bir sektör
haline getirmek Âcil Eylem Plan› içinde de yer alm›flt›r ve bu alanda sa¤lanan, sa¤lanacak
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olan geliflmelerle birlikte milletimize verdi¤imiz sözleri tutman›n sevincini yaflamaktay›m.

De¤erli Arkadafllar›m,

Sizlere tar›mda yapt›klar›m›zdan ve yapacaklar›m›zdan söz etmeye çal›flt›m.

Tabii ki bunlar yeterli de¤ildir, tabii ki daha yap›lacak çok ifl var.

Ama size söyledi¤im fludur, burada milletine güvenen ve onun için gece gündüz
samimiyetle çal›flan bir Hükümet var, bunun karfl›s›nda sizden iste¤im, sizin de bize
güvenmenizdir.

Hakk› olana, hak etti¤i deste¤i vermenizdir, bir Hükümet için bundan daha büyük bir
moral yoktur.

Buraya kadar sizlerle geldik ve sizlerle devam edece¤iz.

De¤erli Arkadafllar›m,

2003 y›l›n›n sonlar›nda Ankara'da bir toplant› yaparak “1000 Köye 1000 Tar›mc› Projesi”'ni
bafllatm›flt›k.

O gün bu projenin takipçisi olaca¤›m› da üstüne basa basa söylemifltim. Bugün burada,
bu güzel projenin meyve verdi¤ini görmekten son derece bahtiyar›m.

Karfl›mda duran bu gençler bir y›ldan bu yana ülkemizin her taraf›nda köylülerimizle,
çiftçilerimizle omuz omuza, yan yana hizmet verdiler.

Onlarla sevindiler, onlarla üzüldüler ve tar›m›n ileri gözcüleri oldular.

Bugün bu salona akseden tablo tar›mda bir zihniyet devrimi olarak tarihe geçecektir.

Tar›m Gönüllüleri Projesinden çok fley bekledi¤imizi her yerde ifade ettim.

Bugüne kadar köylünün en fazla ihtiyaç duydu¤u girdi bilgi olmas›na karfl›n, onlara en
az verebildi¤imiz fley de odur.

Tar›m›n bu genç temsilcileri vas›tas›yla topraklar›m›za
bilgi, emek ve tecrübe ekece¤imizi söyledik ve bugün
bunun hayata geçti¤ini görüyorum.
Bu tablo iktidar›m›z›n ne denli halk›yla bütünleflti¤inin de bir göstergesidir.

Bu çocuklar›m›z›n birço¤u kendi beldesinde, hatta kendi köyünde görev yapmaktad›r.

Projeye eme¤i geçen ve gönüllü katk›lar›yla projeye h›z katan herkesi can-› gönülden
kutluyorum.

De¤erli Dostlar,

Avrupa Birli¤i müzakere sürecinin bafl›nda oldu¤umuz flu günlerde tar›m dan›flmanlar›m›z›n
çal›flmalar›n› art›rarak sürdürmek ve projeyi ad›m ad›m ülkenin her köflesine tafl›mak
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arzusunday›z. Biliyoruz ki bu süreçte en zorlu alan tar›m olacakt›r. Ama bu salonda
gördü¤ümüz tablo bu zorluklar› aflaca¤›m›z›n da en güzel niflanesidir.

2005 y›l› içinde 1000 tar›m gönüllüsünü 2000'e ç›karaca¤›z.

Bu müjdeyi de buradan sizlere vermekten mutluluk duyuyorum.

Bu proje kamu kaynaklar›n›n kullan›m›na dayan›yor ve gönüllü kurulufllar›n katk›lar›yla
yürüyor.

Bu aç›dan projeye destek veren baflta Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i olmak üzere
tüm sivil toplum kurulufllar›na ve di¤er kurumlara teflekkür ediyorum. 

Bu katk›lar›n artarak devam etmesi gerekti¤ini özellikle vurgulamak istiyorum.

Buradan ülkenin her kesimine Tar›m Gönüllüleri Projesine bir gönüllü katk› da siz verin
diyorum.

Zira görüyorsunuz ki Anadolu'nun dört bir yan›na ekti¤imiz tohumlar baflak veriyor.

Konuflmam›n sonunda tüm tar›m dan›flmanlar›m›z› bir kere daha kutluyorum. 

Onlara ç›kt›klar› bu büyük mücadelede baflar›lar diliyorum, her zaman destekçileri
olaca¤›m› ifade ediyorum.

Bu güzel projeyi hayata geçirenlere teflekkür ediyorum.

Sevgili çiftçiler, sizleri de tarihin derinliklerinden gelen en kalbî duygularla bir kere daha
selaml›yorum.

Sizlere güveniyorum, sevgiler sunuyorum.



TÜRK‹YE'N‹N B‹L‹fi‹MLE KALKINMASI KONFERANSI
(30.01.2005)
Say›n Gates,

De¤erli Konuklar,

Televizyonlar›ndan bizleri izlemekte olan sevgili vatandafllar›m;

Her vesile ile içeride ve d›flar›da, hükümetimizin "bilgi toplumuna dönüflüm" ülküsünü,
bunun kamu yönetimi ve ifl hayat›m›z› nas›l de¤ifltirece¤ini anlat›yor, e-Dönüflüm Türkiye
Projemizin önemini ve bu yolda koydu¤umuz hedefleri sizlerle paylafl›yorum. 

20. Yüzy›l›n son çeyre¤inde uygarl›k tarihi, teknoloji ve özellikle biliflim teknolojileri
tarihiyle örtüflüyor.

Bugün aram›zda kendi flirketinin tarihçesini bu dönüflüm ile yo¤urmay› baflarm›fl, ilim
ve fen ile ticareti harmanlam›fl bir öncü bulunuyor:

Microsoft'un, Yaz›l›m Bafl Mimar› Say›n Bill Gates...

Ülkemize hofl geldiniz.

Az önce kendisiyle ilginç bir görüflme yapt›k...

Belli ki, O da, kendini aflmakta olan ülkemizin dünya sahnesindeki yeni yerini bizler gibi
hissedip önemsiyor.

Türkiye'yi ça¤dafl uygarl›klar düzeyine tafl›yacak; ruhlar›m›z› daha doygun, ülkemizi daha
zengin k›lacak bir yaflam tarz›na geçmek amac›yla, fleffaf ve kat›l›mc› yönetiflim için
Hükümetimizin Milletimize taahhüd etti¤i bu Büyük Dönüflüm, dünya bilgi otoyollar›ndaki
h›z› yakalamak  üzere,  iddial› hedeflerle sürüyor.

Ancak bu alanda yapaca¤›m›z daha çok fley var.

e-Dönüflümde nerelerdeyiz?

Her gün hepimizin içtenlikle, bu konuda kendi aç›s›ndan bir muhasebe yapmas›n›
istiyorum.

e-Dönüflüm ve buna ba¤l› olarak yürüttü¤ümüz e-Devlet çal›flmalar›, 2002 y›l› sonunda
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Bir de vatandafl elindeki bilgisayar ve yaz›l›m ne olursa
olsun kurulacak sisteme internet üzerinden eriflebilmeli,
kimse çevrim d›fl› kalmamal›. Vizyonumuz bütünselli¤i
olacak e-Devlet projeleridir...
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haz›rlanan Acil Eylem Plan›'n›n ard›ndan atefllendi. Bu program çerçevesinde tüm
çal›flmalar Devlet Planlama Teflkilat› koordinatörlü¤ünde yürütüldü.  

Bilgi Toplumu Dairesi kuruldu ve e-Türkiye Projesini yürütmek ve denetlemek üzere bir
‹cra Kurulu oluflturuldu.

Maksad›m›z Bakanl›klar ve Yerel Yönetimlerde yürütülen etkinliklerde eflgüdüm
sa¤lanmas›d›r.

Bu sürece, Sivil toplum örgütleri de aktif olarak kat›l›yorlar.

DPT'nin haz›rlad›¤› e-Devlet Proje ve Uygulamalar› Raporu'nda bafll›ca önemli kamu
proje ve uygulamalar› özetlenmifltir. e-Dönüflümle, 2004 y›l› bafllar›ndan itibaren kamudan
kamuya, kamudan vatandafla ve özel sektöre elektronik hizmet sa¤lanmas› ile ilgili birçok
uygulama bafllat›lm›flt›r.

Ülkemizin kararl› devlet politikalar› ile bilgi ça¤›n› yakalamak üzere düne ve yar›na yönelik
at›l›mlar› ile strateji, politika ve uygulamalar yeterince tart›fl›lm›fl; kamuoyu bilinci en üst
düzeyde oluflturulmufltur...

e-Dönüflüm'ün ad›mlar› art›k netleflmifltir, flimdi öncelik ve tercihlerin yap›lmas› zaman›d›r.

Bilgi toplumuna dönüflümün tüm ana ögeleri tesbit edilmifl, kararlar al›nm›flt›r.

Biliflim sektörümüzü gelifltirerek Türkiye'yi bilgi toplumu
liglerinde üst s›ralara getirecek, stratejik bir ulusal program
oluflturma hedefimiz art›k a¤›rl›¤›n› hissettirmektedir.
Bilgi toplumuna dönüflümün en önemli ögesinin toplumsal bir dönüflüm olmas›ndan
hareketle, "Hukuki Altyap›, E¤itim ve ‹nsan Kaynaklar› meselesi, Teknik Altyap› ve Bilgi
Güvenli¤i, Standartlar›"n›n oluflturulmas› ve nihayet her fleyin temelinde Bilgi Toplumu
Stratejimiz'in bulundu¤unu her vesile ile söylüyoruz...

Bilgi toplumunun Ulusal bir Araflt›rma Gelifltirme ve ‹novasyon Sistemi üzerinde
yükselmesi gerekti¤ini de unutmamal›y›z.

Bütün bu fikri haz›rl›¤a ra¤men, özellikle icraata iflaret eden e-Devlet Projelerinde bence
henüz olmam›z gereken yerde maalesef de¤iliz.

Bugün için en önemli geliflme arkas› bofl olmayan bir e-Devlet Kap›s›'n›n bir an evvel
iflletmeye al›nmas›d›r.

Bu görevi Türk Telekom'a verdik.

O da ulusal flirketlerimizle uluslararas› oyuncular› efllefltirip yar›flt›racak. Kamu yönetiminde;
fikir oluflturma aflamas›nda fazlas›yla vakit harcad›k.

‹craat aflamas›nda tedirginlikler yaflay›p duraklamamal›y›z. Ya da telafla kap›l›p acele ile
yanl›fl giriflimler yapmamal›y›z.
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Çünkü sonuçta, sadece olmas› gereken yap›lmal›d›r.

Bu dönüflümde as›l önemli olan kurumlar›n ihtiyaçlar›na cevap veren modern yönetim
sistemleri kurup iflletmek, kullan›c›lar›n› gelifltirmek, sistemleri benimsetip uygulatmak
iken; geçmiflte örneklerine rastlad›¤›m›z gibi düflük kapasiteyle kullan›lan, verim art›fl›
sa¤layamayan at›l, ömürsüz bilgisayar donan›m ve yaz›l›m yat›r›mlar› yap›lmas›n›
istemiyorum.

‹htiyaçlar›m›z› görecek, ülke genelinde veya bir Bakanl›k düzeyinde bütünselli¤i olan
çözümler tercihimizdir:

Her ba¤›ms›z Kamu Yönetim Birimi, kendi taktik önceliklerine yönelik münferit, bölük
pörçük bilgisayar donan›m ve yaz›l›mlar›n› tekrar tekrar sat›n al›p, iflletmeye çabalamas›n...

Sa¤l›kl› bir e-Devlet uygulamas› için, en sonunda, bir de
tabi ayr› ayr› otomasyona geçirilmifl kurumlar›n, kendi
içlerinde oldu¤u kadar, biribirleriyle de uyumlu
iflletilebilmeleri meselesi var.
Bir de vatandafl elindeki bilgisayar ve yaz›l›m ne olursa olsun kurulacak sisteme internet
üzerinden eriflebilmeli, kimse çevrim d›fl› kalmamal›.

Vizyonumuz bütünselli¤i olacak e-Devlet projeleridir...

B›rak›n›z kendi yolunu arayan ayn› bakanl›ktaki ba¤›ms›z birimleri, meseleye sadece koca
bakanl›k seviyesinde bakman›n dahi ölçe¤i bazen yeterli olamayabiliyor.

Kimse iflin kolay›na kaçmas›n. Öte yanda bizim bir statejik altyap› kurup tedricen
genifllemeye ihtiyac›m›z var.

Oysa ço¤u yönetim birimi, ayn› fonksiyonlar için dönüp dönüp yeniden perakende al›mlar
yap›yor...

Sonra da birkaç y›l içinde, elindekini at›p silbafltan yeniden al›yor. Bir gurup yat›r›m
acelecili¤i içerisindeyken, baflka bir gurup da ihtiyac›n› formüle edip flartnamesini bile
yazam›yor.

Tabii bir de verilerin ve bilgisayarlar›n güvenli¤i meselesi var. Elimizdeki yaz›l›m ve
donan›m›n ne yapt›¤›n› tam olarak bilmedi¤imiz ve kendi elimizle gelifltirmedi¤imiz zaman
bu program veya iflletim sistemine nas›l güvenebiliriz?

Bunun tedbiri al›nmal›. Bir devlet bu konuda hiç kimsenin "sözü" ile yetinemez.

Buna çal›flan bütün programlar ve güncellemeleri de dahildir.

Yaz›l›m ve donan›m ile bunlar›n üstüne kurulacak her iflletim sistemi yaz›l›m›n›n güvenilirli¤i;
kullan›mdan önce detayl› olarak incelenmelidir.

Bunlar yap›lmazsa, güvenlik konusunda ba¤›ml› kal›nacak, zafiyete düflülebilecektir.
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Her fleyi de kendimiz yapacak de¤iliz. Ulusal yaz›l›m ustalar›m›z ç›k›p, fikri haklar›na
sayg›l› olacaklar› uluslararas› malzemenin üzerine emek koyup Türkiyemiz için en uygun
eseri, en yüksek katma de¤erle oluflturmal›lar...

Sistemler esnek ve canl› olmal›. Dosya ve veri özellikleri aç›k ve net olmal›. Mümkün
oldu¤u kadar yeni versiyonlar eski versiyonlar›, eski versiyonlar da mümkün oldu¤u
kadar yeni versiyonlar› kullanabilmeli...

Ticarette oldu bittilerle ülkenin gelece¤i t›kanmamal›d›r.
Kamu, özel kesim, yurttafl, ulusal bir a¤ üzerinden
topyekün veri iletiflimine ihtiyac›m›z var.
Bak›n›z, Türk Telekom Kamu Kurum ve Kurulufllar› ile özellikle KOB‹'lere yönelik hizmetler
için bir Veri ‹letiflim ve Paylafl›m merkezi kurdu.

Çok özel durumlar d›fl›nda ‹dare'ler kurumlar yararlanmamakta ›srar ediyor.

Bürokrasinin geleneksel tutumu, bu ifller için  yeterli de¤ildir. Bilgi ve bilgisayar ça¤›
geleneksel bürokrasiyi, statükoyu bitirmifltir.

De¤erli Dostlar,

Aç›klar›m›z› kapat›p, bu yar›flta öne geçmek için daha yapmam›z gereken çok ifl, kat
etmemiz gereken çok yol var.

Özetle e-Dönüflüm için farkl› yaklafl›mlara ihtiyaç oldu¤u kanaatindeyim. Bu yar›flta
Türkiye'ye yak›flan düzeyi yakalamak, al›flt›¤›m›z tempoda yürüyerek mümkün de¤il.

‹mkâns›z› baflarmak, h›rsl› ve inançl›, reformist bir yaklafl›mla mümkündür! 2005 ve
gelecek y›llar, 2004'ten daha iyi olmal›, bu hedeften kaç›fl›m›z yok!

De¤erli Konuklar,

fiimdi de gelelim mevcut kazan›mlar›m›za, bak›n neleri gerçeklefltirmifliz:

Bilgi toplumuna dönüflümün en önemli yap›tafl›, bireylerimizin ve dolay›s›yla toplumun
e¤itimidir...

Bu amaçla, hareket noktalar›m›z›n en önemlisi, temel e¤itimdir, ilkö¤retimdir.

E¤itim kurumlar›m›z› internete ba¤lamak için Türk Telekom'la yap›lan protokol neticesinde
geçen y›l 20.000'e yak›n okulumuzun genifl banttan h›zl› internet ba¤lant›lar› gerçeklefltirildi,
Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z›n giriflimleriyle, 2005 y›l› sonunda bu rakam› ikiye katlayarak
tüm okullar›n eriflimini sa¤lam›fl olaca¤›z.

Bu arada ilk ve ortaö¤retimde müfredata paralel e¤itim destek malzemesi olacak
‹NTERAKT‹F CD ve E⁄‹T‹M PORTALI haz›rl›klar› yürütülmektedir. Böylece hem
ö¤rencilerimiz hem de ö¤retmenlerimiz bilgi ça¤›n› yakalayacak, dünyaya bilgi otoyollar›yla
ba¤lanm›fl olacak.
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Elbette teknolojinin nimetlerini masaya koymakla dima¤lar zenginleflmiyor...

As›l dönüflüm beynimizin içinde.

Ezberci de¤il, ak›l yolunu kullanan, araflt›rmac› bir e¤itim yaklafl›m› ile e¤itim sistemimizi
kökten dönüflüme haz›rl›yoruz.

De¤erli Konuklar,

Bir yandan hukuki altyap›m›z› bilgi toplumuna haz›rlarken, di¤er yandan ulusal yarg›
sistemimizin veriminin art›r›lmas› çal›flmalar› devam etmektedir.

Uzayan davalar, geciken adalet, binlerce dosyaya gömülen hakimlerimiz ve savc›lar›m›z,
dava peflinde koflan avukatlar›m›z ve vatandafllar›m›z...

Devletimizin en önemli yap›tafllar›ndan biri olan adalet sistemimizin gelifltirilmesi için
yo¤un çaba harcanmaktad›r...

Ulusal Yarg› A¤› Projemiz-UYAP sonuçlanmak üzeredir.

Zaman tasarrufu sa¤layacak ve etkinli¤i art›racak bu proje ile yarg› sistemimizde de
dönüflüm sa¤lanacak, soruflturma ve davalar daha h›zl› sonuçlanacak. 

Bilgi toplumuna dönüflümün yap›tafllar›ndan biri de yasal düzenlemelerdir.

Bu konuda iki önemli kanundan Elektronik ‹mza Kanunu ve Bilgi Edinme Hakk› Kanunu
da geçen y›l bizim iktidar›m›zda yürürlü¤e girdi.

fiimdilerde Kamu kurumlar›m›z vatandafllar›m›z›n bilgi edinme taleplerini karfl›layabilmek
amac›yla gerekli düzenlemeleri gerçeklefltiriyorlar.

Maliye Bakanl›¤›m›z›n Vergi Dairelerinin Otomasyonu Projesinin yeni bafllayan ikinci
etab› VEDOP II Projesi sayesinde isteyen vatandafllar›m›z vergi beyannamelerini internet
üzerinden verebiliyor, art›k vergi dairelerine gitmelerine gerek kalmad›.

Türkiye'nin vergi dairesi internette hizmete girdi, böylece kay›td›fl› ekonomi ve kaçaklar
önlenecek. e-Dönüflümü kendi kendini finanse eden projelerle yürütüyoruz, kaynak
bulma problemini bu ve benzeri projelerle afl›yoruz.

Kimlik numaras› paylafl›m sistemi de 2005 y›l›nda hayata geçirilecek

e-Türkiye'nin temel yap›tafllar›ndan birini oluflturan
MERN‹S'in tamamlay›c›s› olacak proje ile nüfus sureti
isteme ifllemleri ortadan kalkacak, art›k kurumlar Kimlik
Paylafl›m Sistemi'ne eriflerek vatandafl›n bilgilerini
sistemden görebilecek.
Sosyal güvenlik hizmetlerimizde de e-Dönüflüm devam ediyor. Art›k vatandafllar›m›z
ayl›k prim ve hizmet bildirimlerini vakit kaybetmeden, Türkiye'nin her köflesinden,
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internet üzerinden yapabiliyor.

May›s 2004 tarihinde hizmete giren  "e-bildirge" hizmeti ile bildirimler kolay ve h›zl›
flekilde elektronik olarak gönderilebilecek.

Bu projeye ba¤l› olarak SSK-Medikal NET Projesi de bafllad›.

Proje ile kurum sa¤l›k üniteleri ile hizmet sat›n al›nan kurulufllar›n SSK ile ba¤lant›lar›
sa¤lanacak, provizyon ile sadece hak sahibi olanlar sa¤l›k hizmetlerinden yararlanacak,
sahte sa¤l›k karnelerinin kullan›m› önlenecek.

Bu proje de k›sa zamanda kendi kendini finanse edecek.

D›fl ticaret ifllemlerinde büyük kolayl›klar sa¤layan projelerimiz de hayata geçirildi.

Halen e-Gümrük uygulamalar› sayesinde 68 gümrük idaremizde d›fl ticaret ifllemlerinin
% 99,5'i çevrimiçi ve gerçek zamanl› olarak yürütülmektedir.

Ayn› flekilde ithalat-ihracat ifllemlerinin büyük bir k›sm› da Elektronik Veri De¤iflimi
program› çerçevesinde internet üzerinden gerçeklefltirilmektedir. 

Tüm tafl›nmaz mallar›n envanterini tutacak ve ülke çap›nda tapu kadastro faaliyetlerinin
otomasyonunu içeren Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKB‹S) Projesinin pilot kullan›m›
baflar›yla sürüyor.

Bu proje ile tafl›nmaz mallar›n kay›tlar› sa¤l›kl› tutulabilecek, en önemlisi hazine arazilerinin
do¤ru ve sa¤l›kl› bir envanteri oluflturulacak, böylece devlete çok önemli  tasarruflar
sa¤lanacakt›r.

Vatandafl›m›z gayrimenkulu ile ilgili bilgilere kolay ve h›zl› bir flekilde eriflebilecek.

Kuyruklarda beklemeye gerek kalmayacak. Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤›m›z'›n hedefi bu projeyi Türkiye geneline 2 y›l
içerisinde yayg›nlaflt›rmak.
Di¤er bir hedefimiz de biliflim iflçileri yetifltirme, dünya biliflim endüstrisinde yer alma
hedefimizdir.

Yaz›l›m üreticilerine,  KOB‹'lere, genç ifl ve bilim adamlar›m›za bu konu ile ilgili teflviklerin
verilmesi, bürokrasinin azalt›lmas› amac›yla verdi¤imiz sözü yerine getirerek, teknoparklar›
çok daha cazip bir noktaya getirdik.

Yeni ifl f›rsatlar› üretilmesi ile ilgili çal›flmalar›m›z devam ediyor.

e-Devlet hizmetlerini yaln›zca ülkemizde yaflayan vatandafllar›m›z için de¤il, yurt d›fl›nda
yaflayan vatandafllar›m›z için de sunmaya gayret ediyoruz.

Di¤er ülkelerde yaflayan vatandafllar›m›z›n do¤um, nüfus, evlenme, pasaport, askerlik
gibi ifllemlerini internet ortam›ndan gerçeklefltirebilecekleri e-Konsolosluk uygulamalar›n›
da Haziran 2004'de bafllatm›fl bulunuyoruz.
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Evet De¤erli Dostlar,

Biliyorum, içimizde zaten milletçe geç ç›kt›¤›m›z bu yolda hala yeterince
ilerleyemedi¤imizden kayg›lananlar var.

Ama ilan ediyorum, hiç kuflku duyulmas›n ki hak etti¤imiz, lay›k oldu¤umuz yerde
de¤ilsek, bu asla siyasi irademizin karars›zl›¤›ndan kaynaklanm›yor.

Dönüflümün içten gelen, do¤rudan dima¤ ve al›flkanl›klar›m›z› hedef almas›ndan, ve
ço¤u kilit konumlardaki özel-tüzel kiflilerin de¤iflime direnme refleksinden kaynaklan›yor.

Bilgi Toplumuna Dönüflümde h›z kesmeye hiç mi hiç tahammüllümüz yoktur...

Bunu siyasetçi, bürokrat, ifladam› veya sade vatandafl; hepimizin ad›na söylüyorum,
›srarla da söylemeye ve yakinen takip etmeye devam edece¤im.

As›l önceli¤imiz, entegre olmufl, verimli, birlikte çal›flabilir
parçalardan oluflan, maliyetetkin tek bir e-Devlet vizyonu
alt›nda toplanm›fl e-Devlet uygulamalar›n›n hayata
geçirilmesi ve bunun yayg›n kullan›m›.
Bu anlay›flla uygulamalar› yönlendiren bir ‹cra Kurulu'muz, ihtiyaç sahibi konumundaki
‹crac› Bakanl›klar›m›z, uygulamalar› gerçeklefltirecek biliflim firmalar›m›z, p›r›l p›r›l
mühendislerimiz, üniversitelerimiz mevcut...

fiimdi s›ra eldeki ulusal birikimi, sinerjiyi, uluslararas› flirketlerle harmanlay›p e-Devlet
projelerini hayata geçirecek mekanizman›n atefllenmesinde

Ki bu, s›n›rl› kaynaklar›m›z› en optimal kurgu alt›nda örgütleyecek, mükerrer yat›r›mlar›
engelleyerek millete zaman ve para tasarrufu sa¤layacak, etkin, verimli, h›zl›, esnek
çal›flabilecek profesyonel bir teflkilatt›r.

San›r›m, Say›n Bill Gates de bizdeki bu heyecan› hissetti¤i için burada. Umar›m bu
geliflinden memnun kal›r yine gelir...

Hedefledi¤imiz e-Dönüflüm, büyük ve Türkiye için hayati bir proje. Deneyim, teknik bilgi
ve vizyoner bir yönetim gerektiriyor...

Bu iflin alt›ndan ancak, biliflim gücümüzü bir araya getirip, etkin bir yönetim ile farkl›
yetenek ve deneyimlerin sinerjisini kullanarak kalkabiliriz.

Bu model üzerinde çal›fl›lmal›d›r.

e-Dönüflümde yenilik ve de¤iflim kaç›n›lmaz. Her toplumda oldu¤u gibi do¤al olarak
de¤iflime karfl› direnç oluflmakta. Y›llard›r bürokrasi ile bo¤ulan devletimiz, vatandafla
karfl› fleffaf olacak, süreçler h›zlanacak, vatandafl›m›z oda oda imza peflinde koflmayacak.

Bürokrasinin e-dönüflümü sanc›l› bir süreçtir. Zira bilgi ça¤›nda, bilgisayar ça¤›nda sümen
alt›, bugün git yar›n gel anlay›fl›na yer yoktur.
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Bu yoldan geçmek zorunday›z. Bu y›l bütçemizden Ar-Ge projelerini desteklemek için,
ilk defa 450 milyon YTL kaynak ay›rd›k.

Ço¤unlu¤u teknoparklarda konufllanm›fl yaz›l›m endüstrisini reformlarla teflvik ettik.

Türkiye'nin üretim sektörünü orta geliflmifllikteki teknolojilerden, yüksek teknolojilere
yöneltmeye çal›fl›yoruz.

Yaz›l›m dünyas›n›n bafl mimarlar›ndan olan Say›n Gates'in Türkiye'yi ziyaretinden fazlas›yla
memnun olduk.

70 milyonluk iç pazar›, gümrük birli¤i anlaflmas›yla bafllayan ve müzakere sürecinde
geliflecek olan Avrupa Birli¤i ile sayg›n iliflkilerimiz; co¤rafi, tarihi, kültürel ve dini
ba¤lar›m›z›n kuvvetli oldu¤u Orta Asya, Rusya, Orta Do¤u, Balkanlar ve Kafkasya göz
önüne al›nd›¤›nda; yat›r›m ve iflbirli¤i için çok cazip bir ülkedir Türkiye.

Global ölçekte yat›r›m ve ifl f›rsatlar› arayanlar, Türkiye'de misafirimizdir.

Geleneksel Türk konukseverli¤i ülkemizde yat›r›m yapanlar› mutlu edece¤imizin
 güvencesidir.

Bu nazik ziyaretin tetikleyece¤i giriflimleri ilgi ile yakinen izleyecek ve gereken deste¤i
verece¤iz.

Türkiye'ye gösterece¤iniz ilginin katlanarak artaca¤›na inan›yorum.

Nihai hedefimiz e-Dönüflümü tamamlam›fl, bilgi ça¤›nda
yerini alm›fl bir Türkiye...
Biliflim sektöründe üretici ve ihracat yapan bir konuma gelmifl, toplum olarak elektronik
hizmetleri yayg›n olarak kullanan, yenilikçi yaklafl›ma sahip genç bir nesil ile araflt›ran,
üreten bir Türkiye...

Bu konuda iddial›y›z...

Daha çok yolumuz var.

Ama inanc›m›z, cesaretimiz, kararl›l›¤›m›z da var.

Sevgi ve sayg›lar›mla...





fiUBAT

‹ZM‹RL‹ ‹fiADAMLARI VE S‹V‹L TOPLUM ÖRGÜTLER‹

ANKARA KADIN KOLLARI KONGRES‹

ADANA T‹CARET ODASI

I. ADANA ULUSLARARASI EKONOM‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ FORUMU

03
05
18

R. Tayyip ERDO⁄AN

2005ÖZEL GÜN VE ETK‹NL‹K
KONUfiMALARI





43

0 3  fi U B A T  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

‹ZM‹RL‹ ‹fiADAMLARI VE S‹V‹L TOPLUM ÖRGÜTLER‹
(03.02.2005)
‹zmir'imizin Çok De¤erli ‹fladamlar›,

Odalar›m›z›n, Derneklerimizin, Sivil Toplum Örgütlerimizin De¤erli Temsilcileri,

Sayg›de¤er Han›mefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Ülkemizin üçüncü büyük ilinde, sanayi ve ticaret flehri ‹zmir'de bulunmaktan, sizlere
hitap etme f›rsat›n› yakalam›fl olmaktan büyük memnuniyet duydu¤umu belirtmek
isterim.

De¤erli ‹fladamlar›,

Sayg›de¤er Konuklar,

Biz, hükümet olarak ekonomi politikalar›m›z olsun, iç politika olsun, d›fl politika olsun,
att›¤›m›z her ad›mda, yapt›¤›m›z her iflte tam bir uyum ve uzlaflma olmas›na büyük önem
veriyoruz.

"Ben yapt›m oldu" anlay›fl›n›n, her soruna masa bafl›nda yukar›dan bakma anlay›fl›n›n
Türkiye'yi nerelere getirdi¤ini, hangi s›k›nt›lara sevk etti¤ini her birimiz yaflayarak tecrübe
ettik.

Halk›na, iflçisine, iflverenine, esnaf›na, tüccar›na sa¤›r hükümetlerin Türkiye'ye ödettikleri
bedelleri geçmiflte maalesef ziyadesiyle ödemek zorunda kald›k.

Bu ac› tecrübelerden, gerek parti olarak, gerek hükümet olarak biz alaca¤›m›z dersi ald›k
ve politikalar›m›z› da buna göre flekillendirdik, flekillendiriyoruz.

Dayatmac› olmad›k, olmayaca¤›z.

Kendimizi milletimizden tecrit etmedik, etmeyece¤iz.

Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da toplumun her kesiminin görüfllerine,
elefltirilerine, önerilerine kulak verece¤iz, ad›mlar›m›z› da buna göre ataca¤›z.

Bak›n›z, bugünlerde baz› kesimlerde ekonomide elde etti¤imiz baflar›lara iliflkin asl› astar›
olmayan yorumlara flahit olmaktay›z.

Biz Hükümet olarak Türkiye'nin y›llard›r özledi¤i güven
ve istikrar ortam›n› tesis ettik.Bu güven ve istikrar
zemininde, ekonominin tüm aktörleriyle iflbirli¤i, el birli¤i
yapt›k. Her elefltiriye, her öneriye kulak verdik.
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Ekonomideki baflar›n›n nedeni d›fl konjonktürdür, baflka faktörlerdir, fludur-budur fleklinde
çok de¤iflik yorumlar görüyoruz. Bu kanaatimce psikolojik bir sorundur.

Bir özgüven sorunudur. Baflar›y› kendine yak›flt›ramayan, gücünün, sahip olduklar›n›n
fark›nda olmayan, baflkalar›n›n baflar›s›n› mucize gibi gören, özgüveni yaral› bir bak›fl
aç›s›d›r.

De¤erli Dostlar›m,

Kimse baflar›n›n kökünü baflkalar›nda aramas›n. Bu baflar› bizimdir ve daha büyük
baflar›lara ulaflmak için ç›tay› her zaman yükseltiyoruz.

Türkiye, ekonomide tart›flmas›z bir baflar› grafi¤i çizmifltir, bu baflar›n›n alt›nda da
Türkiye'nin bizzat kendisi vard›r. Biz Hükümet olarak Türkiye'nin y›llard›r özledi¤i güven
ve istikrar ortam›n› tesis ettik.

Bu güven ve istikrar zemininde, ekonominin tüm aktörleriyle iflbirli¤i, el birli¤i yapt›k.

Her elefltiriye, her öneriye kulak verdik. Kimin bir plan›, projesi, önerisi varsa, oturduk,
dikkatle onu dinledik.

Kimin elefltirisi, feryad›, rahats›zl›¤› varsa, ona dikkat
kesildik. Topyekûn Türkiye'yi seferber ettik, iflin içine dahil
ettik, baflar›y› da böylece elde ettik. Tabii, Türkiye'ye inanc›
zay›f olanlar,  bu ülkede güzel fleylerin de olabilece¤ine
bir türlü akl› yatmayanlar var.
‹ki y›ld›r üst üste yaflad›¤›m›z sevindirici geliflmelerden nasibini alamayanlar var.

Hatta bu baflar›lar› Türkiye'ye yak›flt›ramayanlar var. Vars›n olsun.

Biz, kimseye cevap verme telafl›na düflmeden vaktimizi ve enerjimizi heba etmeyece¤iz.

Kendimize güvenimiz tamd›r, çünkü Türkiye'deki muazzam birikimi, heyecan›, büyüme
iradesini görüyoruz.

Görmekle yetinmiyoruz, bu heyecan› paylafl›yoruz. Biz önümüze hedefler koyduk.

Bu hedeflere do¤ru disiplinle, kararl›l›kla ilerleyece¤iz. Bu hedef her anlamda büyümedir,
üretimdir, kalitedir, rekabettir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Sizler, büyük ço¤unlu¤unuz her gün reel ekonominin içindesiniz. Al›yorsunuz, sat›yorsunuz,
üretiyorsunuz, istihdam ediyorsunuz, ihraç ediyorsunuz.

San›r›m Türkiye'nin iki y›ld›r nereden nereye geldi¤inin de en iyi sizler fark›ndas›n›z.
fiöyle gerilere do¤ru gidip, iki y›l öncesinin, hatta son on y›llar›n gündem maddelerini
bir hat›rlay›n›z, sonra da bugünle k›yaslay›n›z.
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-Güven yok,

-‹stikrar yok,

-Enflasyon, devalüasyon günlük hayatta herkesin kabusu olmufl,

-Öngörülebilir hedefler yok,

-Türkiye'de b›rak›n üç befl y›l›, üç befl gün sonra ne olaca¤›n› kestirmek mümkün de¤il,

-Faizler alm›fl bafl›n› gidiyor, üretim yok, istihdam yok,

-Enflasyon yüzde 130'lar› görmüfl,

-Büyüme sürdürülebilir de¤il,

-Borç yükü artm›fl, borçlar çevrilemez duruma gelmifl. Liste böylece uzay›p gidiyor.

Peki bugün durum nedir?

Bak›n›z, daha birkaç gün önce, Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na kat›ld›m.

Eminim hepiniz Türkiye'ye yönelik ilgiyi bas›ndan izlediniz.

Dünyan›n önde gelen yat›r›mc›lar›, ifladamlar› art›k Türkiye'yi çok yak›ndan izliyor,
Türkiye'de neler olup bitti¤ini ö¤renmek için can at›yor.

Bugün dünyan›n her köflesinde, ekonomi çevrelerinde Türkiye Baflar›s›, Türkiye Mucizesi
konufluluyor, Türkiye örnek ülke gösteriliyor.

Öte yandan, ekonomik sorunlar listemizin art›k çok de¤iflti¤ini, y›llarca listenin zirvesini
terk etmemifl sorunlar›n bugün art›k gündemimizde bile olmad›¤›n› görüyoruz.

Yüksek enflasyon, yüksek faiz, istikrars›z büyüme, düflük d›fl ticaret hacmi, bütçe aç›klar›,
borcun çevrilebilirli¤i gibi kronik sorunlar›n bugün art›k söz konusu bile edilmedi¤ini
görüyoruz.

Tabii ki, bunlarla yetinmiyoruz.

‹ki y›l içinde göstergelerde, kimi zaman son on y›llar›n,
kimi zaman Cumhuriyet tarihimizin rekorlar›n› elde ettik.
Peki bunlar gelip geçici iyileflmeler midir?

Ekonomimizdeki büyümeye, ilerlemeye, geliflmeye bu flekilde bakanlar kesinlikle yan›l›rlar.

Hükümet olarak önümüzdeki birkaç ay›, birkaç y›l› de¤il, 30 y›l›, 50 y›l› flekillendirmeye,
Türkiye'nin gelece¤ini güvence alt›na almaya çal›fl›yoruz.

‹fl yapan herkesin de uzak mesafelere bakmas›n›, yeni ufuklara aç›lmas›n› öneriyoruz.

Art›k hiçbirimiz, hiçbir flekilde özgüven sorunu yaflamayal›m.

Demokrasimiz gelifltikçe, toplum ile devlet yönetimi ayn› yöne bakt›kça inan›n, emin



46

0 3  fi U B A T  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

olun bütün zorluklar›n üstesinden gelece¤iz. Ekonomik geliflme sadece ekonomik
dinamiklere ba¤l› de¤ildir.

Büyüme, kalk›nma, refah, demokrasiyle, hukukla,  toplumsal uzlaflmayla, sosyal dokunun
sa¤lamlaflmas›yla do¤rudan ilgilidir.

Bunu lütfen kimse göz ard› etmesin.

Zira bugünkü huzur ortam›n›, güven ve istikrar› buna borçluyuz.

Ekonominin aktörlerinin demokrasi konusunda, toplumsal uzlaflma konusunda azami
katk›da bulunmalar› gerekiyor.

Bunun için de yap›sal reformlar›m›za özel bir önem veriyor, temelleri sa¤lamlaflt›rmak
için özel bir çaba harc›yoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

fiüphesiz bütün sorunlar› çözmüfl, bütün meseleleri halletmifl de¤iliz.

Tabii ki hala baz› s›k›nt›lar, baz› sorunlar var.

Ekonominin aktörleri olarak bu s›k›nt›lar›n›z›, bu sorunlar›n›z› çok yak›ndan biliyoruz.

Ama bu sorunlar› da aflman›n, mevcut s›k›nt›lar› da çözmenin samimi gayreti içindeyiz
ve inflallah k›sa süre içinde çözmüfl de olaca¤›z.

Tabii, bunu da hep birlikte baflaraca¤›z.

Uzun y›llar sonra baflar›lar›n› milletle paylaflan bir iktidara kavufltuk. Bu imkân› ülkemiz
için en iyi biçimde de¤erlendirmek zorunday›z.

Bir kere art›k hiç kimsenin kollar›n› kavuflturup tribünden maç› seyretmek gibi lüksü
yoktur, olamaz.

Herkes, her kesim, gücü oran›nda, birikimi oran›nda,
tecrübesi oran›nda bu mücadelede yerini alacak, ekonomik
kalk›nma yolundaki kararl› yürüyüfle destek olacakt›r.
‹flte bu nedenle soka¤›n, çarfl›n›n, pazar›n, fabrikalar›n seslerini çok yak›ndan takip
ediyoruz.

Bu nedenle odalar›m›z›n, derneklerimizin, birliklerimizin, sendikalar›m›z›n, k›sacas› sivil
toplumun görüfl ve önerilerine özel önem veriyoruz.

Her f›rsatta sizlerle birlikte olmaya, sevincinizi paylaflmaya özen gösteriyoruz.

Bak›n›z, hükümetimizi di¤er hükümetlerden ay›ran, ekonomi politikalar›m›z›, ekonomik
program›m›z› öncekilerden farkl› k›lan bu anlay›fl, bu yaklafl›md›r.
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Biz Türkiye'ye bir ufuk çizmek, Türkiye'nin önüne bir hedef koymak ve bu ufkun, bu
hedefin üzerindeki yolu açmak için ifl bafl›nday›z. Biz yolun üzerinde ne engel varsa,
sizin aya¤›n›za tak›lan, elinizi kolunuzu ba¤layan ne varsa onlardan kurtulman›z için
çal›flaca¤›z.

Sizler de yat›r›m yapacaks›n›z, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam edeceksiniz
ve böylece elbirli¤iyle hedefimize ulaflaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye'nin katedece¤i daha uzun bir yol var. Türkiye'nin zenginliklerini, potansiyelini
tam anlam›yla harekete geçirmek için daha çok çal›flmam›z gerekiyor. Biz iki y›l boyunca
bunun için yo¤un bir mücadele verdik, vermeye de devam edece¤iz.

B›kmadan, usanmadan, taviz vermeden bu mücadeleyi sürdürece¤iz. Her gün bir önceki
günden, her y›l bir önceki y›ldan inflallah daha iyi olacak.

Ekonomik göstergelerde yaflad›¤›m›z olumlu ve sevindirici
geliflmelerin inflallah çok daha iyilerini birlikte yaflayaca¤›z.
Türkiye'nin bir üretim ve yat›r›m üssü haline geldi¤ini, bir cazibe merkezi oldu¤unu
inflallah hep birlikte görece¤iz. Bunlar hayal diyenler olabilir.

Bunlara inanmayanlar olabilir.

Onlara da söyleyece¤im, buyursunlar enflasyona baks›nlar.

•S›f›rlar› at›lm›fl Yeni Türk Liras›'na baks›nlar,

•Faiz oranlar›na, büyüme oranlar›na, bütçe gerçekleflmelerine baks›nlar.

•Türkiye'nin dünyada artan itibar›na baks›nlar,

•Tablolar› flöyle önlerine koyup, iki y›l öncesiyle bugünün rakamlar›n› bir k›yaslas›nlar.

Onlar›n da o zaman er ya da geç Türkiye'nin flahlan›fl›n› göreceklerine, anlayacaklar›na
inan›yorum.

Geliflmenin, büyümenin, kalk›nman›n sadece ekonomik göstergelerle sa¤lanamayaca¤›n›
özellikle ifade ediyorum. Demokrasinin, hukukun, sosyal dokunun, moral ve manevi
de¤erlerin, yediden yetmifle özgüvenin bu büyük ülke için önemini bir kez daha
hat›rlat›yorum.

Bu imkânlarla yeni ufuklara aç›l›yoruz. Türkiye küresel bir güç olma yoluna girmifltir ve
bu yoldan geri dönüfl olmayacakt›r. Gelin bu büyüme heyecan›n› hep birlikte ileri ufuklara
tafl›yal›m.

Bu heyecan›ma ortak oldu¤unuzu biliyorum ve bu duygularla sözlerime son verirken
sizlere teflekkür ediyor,  sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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ANKARA KADIN KOLLARI KONGRES‹ (05.02.2005)
De¤erli Han›mlar,

Hepinizi büyük bir sayg›yla  selaml›yorum.

Türkiye'nin yeni ufuklara yol almakta oldu¤u flu güzel günlerde, sizlerin aran›zda olmaktan
büyük bir mutluluk duydu¤umu özellikle ifade etmek istiyorum.

Sizler Türkiye'yi güçlü ve müreffeh yar›nlar›na tafl›yacak olan millet iradesinin en dinamik
gücüsünüz.

Yar›nlar ad›na kurdu¤umuz her hayalin, yapt›¤›m›z her plan›n, att›¤›m›z her ad›m›n hem
ilham kayna¤›, hem güvencesisiniz.

Büyükleriniz olarak sizlere inan›yor, güveniyoruz.

Sizlerle birlikte yürüttü¤ümüz siyaset, bu ülkenin çocuklar›na kendinden  emin, özgüveni
tam ve sa¤lam bir ülke b›rakma siyasetidir.

‹nan›yorum ki, bu heyecan› sizler gönüllerinizde büyüterek hayat›n her alan›na tafl›yorsunuz.

Sizlerden ricam, herkesten ricam, asla sesinizin bofllukta kaybolaca¤›n›, emeklerininiz
heba olaca¤›n› düflünmeyin.

Do¤rular›n yan›nda, yanl›fllar›n karfl›s›nda durarak, bu büyük ülkenin maneviyat›na, kültürel
kalk›nmas›na, ekonomik büyümesine mutlaka katk›da bulunun.

Bugün hakikat için, kendim için, ülkem için, insanl›k için ne yapt›m muhasebesi içinde
olun.

Ak Parti ülkesinin kaderini kendi kaderi bilenlerin partisidir.  Sizlerden siyaseti iyi izlemenizi,
dünyay› iyi takip etmenizi rica ediyorum.

De¤erli Han›mefendiler,

De¤erli Kardefllerim,

Türkiye do¤ru yolda iyi ad›mlar at›yor.

Dünya ile iliflkilerimiz bütün beklentilerin üzerinde bir iyileflme sürecine girdi.

Umutsuzluk kap›lar› kapand›, karamsarl›k bulutlar› da¤›ld›.

Tavizsiz bir demokrasiye, sars›lmaz bir bar›fl düflüncesine ve dünyay› kuflatacak bir kültür

Bu ülkenin bütün insanlar›n›n yüzü gülmeli, bütün gençler,
bütün han›mlar, bütün çocuklar Türkiye aidiyetinden
mutluluk duymal›d›r.
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birikimine sahip olmak konusunda kendinizi her geçen gün biraz daha gelifltirece¤inizden
flüphe etmiyoruz.

Bu topraklar muhteflem tarihimiz boyunca milletimizin pek çok parlak medeniyet sayfas›
yazd›¤› zamanlara flahit olmufltur.

Bizler, bugün Türkiye'ye, t›pk› tarihte oldu¤u gibi o parlak sayfalardan birini daha
yazd›rman›n, dünyan›n örnek ald›¤› yeni bir medeniyet at›l›m› gerçeklefltirmenin gayreti
içindeyiz.

fiükürler olsun ki, ülkemizi yaflad›¤› zorluklardan ar›nd›rmak konusunda çok büyük
mesafeler ald›k.

Bugün art›k Türkiye, dünyan›n her yerinde gösterdi¤i ekonomik iyileflme ve büyüme
nedeniyle takdirle, hayranl›kla izlenen bir ülke haline gelmifltir.

Ancak biz bu ülke için büyük rüyalar görüyoruz.

Ç›tay› en yüksek noktaya koyuyoruz ki, kimse eski günlere dönmeyi akl›ndan geçirmesin.

Sadece iflleyen bir ekonomik sistem,  sadece fabrika bacalar›n›n tütmesi, sadece üretimin,
ihracat›n artm›fl olmas›, enflasyonun düflmesi bize yetmez.

Bu ülkenin bütün insanlar›n›n yüzü gülmeli, bütün gençler, bütün han›mlar, bütün çocuklar
Türkiye aidiyetinden mutluluk duymal›d›r.

Ak Parti siyaseti budur.

Ak Parti aidiyeti budur.

Bu ülkenin baht›n› açmak, insan›m›z›n yüzünü güldürmek bizim asli görevimiz; ancak
bizim en az bunlar kadar büyük önem atfetti¤imiz baflka bir görevimiz daha var.

O mukaddes görev; Türkiye'yi tarihsel birikimine, tabii zenginliklerine, insani de¤erlerine
ve co¤rafi konumuna yarafl›r bir medeniyet ülkesi haline getirmektir.

Türkiye bir daha asla dünyan›n gündemine krizleriyle,
sars›nt›lar›yla, kavgalar›yla, suistimalleriyle, demokratik
özürleriyle gelmemelidir, gelmeyecektir.
Türkiye'nin dünya foto¤raf› as›k yüzlü olmaktan ç›kacak, güler yüzlü, ayd›nl›k bir çehre
tafl›yacakt›r.

Bu foto¤raf, hemen her zeminde belirmeye bafllam›flt›r, çok yak›n zamanda Türkiye bu
foto¤raf›yla en canl›, en renkli, en güçlü flekilde bütün dünyaya gülümseyecektir.

De¤erli Kardefllerim,

Biz Türkiye'yi örnek ve öncü bir ülke haline getirmek istiyoruz.

Yaflad›¤›m›z bu zamanda dünyada savafl fikrinin, güç çat›flmalar›n›n, ç›kar kavgalar›n›n,
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çeflitli tipte ayr›mc›l›klar›n, fanatizmin sesi yükselmifl, etki alan› genifllemifltir.

Her gün hepimizin vicdanlar›n› kanatan, içimizi ac›tan, masumiyeti zedeleyen kanl› dünya
manzaralar›yla sars›l›yoruz.

Üzülerek söylüyorum ki, büyük insanl›k ço¤unlu¤unun sa¤duyu hisleri, güç ve iktidar
sahiplerinin ihtiraslar›n› gemlemeye yetmiyor.

Bar›fl›, demokrasiyi, insani de¤erleri, hürriyeti ve temel haklar›, iyilikleri ve güzellikleri
savunmak için gelecek ad›na hepimizin daha gür sesli, daha dirençli, daha donan›ml›
olmam›z gerekiyor.

Türkiye'nin hükümeti olarak, ülkemizi bar›fl ve demokrasi
fikrinin, medeniyet hassasiyetinin, temel hak ve
özgürlükleri savunan büyük insanl›k ço¤unlu¤unun saf›nda
görüyor ve düflünüyoruz.
‹nan›yoruz ki büyük bir tarihsel tecrübeye sahip olan milletimizin her bir ferdi de bizimle
ayn› fikirde, ayn› duyguda, ayn› saftad›r.

Sizlerden bugün Türkiye'nin onurla, azimle, kararl›l›kla ç›kt›¤› bu medeniyet yolculu¤una
sahip ç›kman›z›, destek olman›z›, güç vermenizi istiyoruz.

Ve yar›nlarda ayn› medeniyet miras›n›, ayn› kararl›l›kla sizden sonraki kuflaklara tafl›man›z›
bekliyoruz.

Hepiniz bu topraklarda yaflamakta olan zengin birikimin, insan›m›z›n dünyada benzeri
olmayan karakterinin ve bu güçlü membadan beslenerek sahip oldu¤unuz meziyetlerin
fark›nda, bilincinde olunuz.

Devrald›¤›n›z medeniyet miras›, bugün bulundu¤u yerlerden çok daha yükseklerde temsil
edilecek bir zenginlik ve k›ymettedir.

Yar›nlara haz›rlanarak, yar›nlar›n bilgisiyle donanarak, her alanda kendinizi yetifltirerek
bu büyük miras› haketti¤i yüksekliklere, doruklara tafl›y›n›z.

fiundan eminim ki her biriniz, bu ülkenin gelece¤ine damgas›n› vuracak bir alt›n kufla¤›n
bireylerisiniz.

Allah sizlerin ve ülkemizin yolunu, baht›n›, ufkunu aç›k etsin.
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ADANA T‹CARET ODASI  I. ADANA ULUSLARARASI
EKONOM‹K ‹fiB‹RL‹⁄‹ FORUMU (18.02.2005)
De¤erli Dostlar,

‹fl Dünyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin kalk›nmas›, üretmesi, büyümesi ve zenginleflmesi ad›na emek harcayan,
kaynak ortaya koyan, üretim yapan ve de¤er üreten böyle seçkin bir toplulukla bir arada
olmaktan duydu¤um memnuniyeti hassaten ifade etmek istiyorum.

Türkiye'de baflbakanlar, bakanlar, uzun y›llar boyunca bu ülkenin ekonomik yükünü
s›rt›nda tafl›yan yat›r›mc› ile üretici ile sanayici ile bir araya gelmek konusunda s›k›nt›lar
yaflad›lar.

Çünkü o hükümetlerin bu ülkenin büyük potansiyelini ekonomik de¤ere, gelire, üretime
dönüfltürme yetene¤ine sahip bu kesimlere söyleyebilece¤i bir sözü, yüzlerine bakacak
yüzü yoktu.

Çünkü ekonomi her gün kötüye gidiyor, enflasyon dizginlenemiyor, siyasi çat›flmalara
son verilemiyor, üretime ve yat›r›ma uygun flartlar bir türlü oluflturulam›yordu.

Çünkü maalesef siyasi kurumlar›m›z Türkiye'nin derdine çare olacak siyaseti ortaya
koymaktan uzak, k›s›r çat›flmalarla yerinde sayan bir yap›ya bürünmüfltü.

Ülkenin her köflesinde kepenkler ard› ard›na kapan›rken, fabrikalar dururken, her gün
insanlar›m›z ifllerinden, ekmeklerinden olurken, köhnemifl siyaset anlay›fllar›n›n milletin
önüne ç›k›p yapabilece¤i bir aç›klama, öne sürebilece¤i bir mazeret yoktu.

Bu siyasi gaflet y›llar› Türkiye'ye büyük zararlar verdi.

Ancak yüce milletimiz zarar›n neresinden dönersek kard›r diyerek, 3 Kas›m günü bu
kötü gidiflat› durduracak iradeyi ortaya koydu ve art›k devran›n bu flekilde dönmeyece¤i
belli oldu.

Türkiye 3 Kas›m'da siyasette, ekonomide, yönetim anlay›fl›nda, demokrasi ve özgürlükler
alan›nda, d›fl politikada, e¤itimde, sa¤l›kta, yani hayat›n her alan›nda yeni bir de¤iflim
sayfas› açt›.

Aradan geçen iki buçuk y›l zarf›nda, bu de¤iflim siyasetiyle bu ülke kanayan yaralar›n›

Sizler bu hükümete, y›llar›n birikmifl problemlerini çözme
iradesiyle ortaya konan bu de¤iflim siyasetine inanacak,
destek olacak, katk› sa¤layacaks›n›z.
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sard›, acil meselelerini yoluna koydu, dengelerini yeniden kurarak üretmeye, büyümeye,
güçlenmeye bafllad›.

Hükümetim ve partim ad›na bu de¤iflim ve silkinifl döneminde, bu ülkenin yönetiminde
olman›n gururunu her zaman tafl›yaca¤›m.

Biliyorum ki, her geçen gün büyüyen, üretimini büyüten, yat›r›m›n› büyüten, ihracat›n›
patlama seviyesinde artt›ran bir ekonominin gizli kahramanlar› olarak sizler de benimle
ayn› gururu yafl›yorsunuz.

De¤erli Dostlar,

Her f›rsatta ifade ediyorum; bu k›sa zaman içinde çok önemli ifller baflard›k, ama bundan
sonra da el ele vererek yapaca¤›m›z daha çok ifl var.

Bir kere yakalad›¤›m›z bu güven ve istikrar ortam›n› dikkatle, özenle koruyaca¤›z.

Sizler bu hükümete, y›llar›n birikmifl problemlerini çözme iradesiyle ortaya konan bu
de¤iflim siyasetine inanacak, destek olacak, katk› sa¤layacaks›n›z.

Bizler de ekonomide tedbiri elden b›rakmadan, ama cesaretimizi de kaybetmeden bir
yandan mevcut kazan›mlar›m›z› gelifltirmenin gayreti içinde olaca¤›z, bir yandan da
sizlerin önünüzdeki engelleri kald›rmak için çal›flaca¤›z.

Çünkü bir ekonomiyi ayakta tutan asli güç özel sektördür.

Bir hükümet ülkesini kötü yönetirse; o ülkede özel sektörün
gayretleri de ekonomiyi ayakta tutmaya yetmez. Ancak
bir ülke sadece yönetim baflar›s›yla da kalk›namaz,
büyüyemez.
Mutlaka devlet millet sinerjisi yakalanmal›, özel sektörün kalk›nman›n tafl›y›c› gücü olmas›
sa¤lanmal›d›r.

Türkiye her fleyi devletten bekledi¤i için on y›llar›n› kaybetti, gelece¤ini tehlikeye soktu.

Bugün bu ac› örneklerden ald›¤›m›z dersle yeni bir ç›k›fl yolu ar›yoruz. Bütün umutlar›n
devlete ba¤land›¤› bir sistem borçlanmaya, t›kanmaya ve nihayet çökmeye mahkûmdur.

Türkiye'nin bafl›na gelen de asl›nda bundan baflka bir fley de¤ildir.

Siyasetçi bu milleti bofl vaatlerle, k›s›r politikalarla, üretmeyip borçlanan siyaset anlay›fllar›yla
y›llar boyunca oyalam›fl, sonunda ayaz havada yorgan bu millete yetmez olmufltur.

Art›k borçlanmaya devam etmek, bütün sökükleri yeni borçlarla dikmek lüksümüz
kalmam›flt›r. Bundan sonra ya üretece¤iz, ya üretece¤iz. Hem borçlar›m›z› ödeyece¤iz,
hem de büyüyece¤iz, kalk›naca¤›z, refaha, kalk›nmaya, huzura ve mutlulu¤a giden y›llar›
arayaca¤›z. Art›k bu ülkenin tek bir kuruflunu da h›rs›za, ars›za, hortumcuya, çeteciye
kapt›rmayaca¤›z.
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3 Kas›m'da verilen karar, iflte bu karard›r.De¤iflim siyaseti, iflte bu kararl›l›k siyasetidir.

De¤erli Dostlar,

‹flte Türkiye'nin bugün vard›¤› güzel nokta, bu anlay›fl›n, bu kararl›l›¤›n bir sonucudur.

Türkiye'de siyaset uzun zamandan sonra ilk defa bu millete, bu ülkeye, bu ülkenin
yar›nlar›na hizmet etme dirayetini göstermifltir.

‹flte bu samimiyetin hay›rl› sonuçlar›n› her alanda görüyoruz.

Bak›n›z 35 y›ld›r bu ülkenin kan›n› emen enflasyon illeti bugün yeniden tek haneli
rakamlara, yani 35 y›l önceki seviyesine çekilmifltir.

Üstelik bu tarihi baflar›, büyüme hedeflerinden asla taviz verilmeden, aksine büyüme
hedefleri belli miktarlarda gelifltirilerek yakalanm›flt›r.

Bu iyileflme dünya ekonomi literatürüne geçmifl, dünya ekonomik çevrelerinin dikkatini
ülkemize çevirmifltir.

Bugün ayn› çevreler bir Türkiye modelinden söz eder hale gelmifller ve Türkiye'nin kriz
yönetimini örnek gösterir olmufllard›r.

‹ki buçuk y›l önce göreve geldi¤imizde gecelik faiz oranlar› yüzde 44 iken, bugün yüzde
16,5 seviyesini yakalam›flt›r.

Bugün düne göre kredibilitesi çok daha yüksek, gücünü
ve güvenini geri kazanm›fl bir ekonomiye sahibiz.
Eminim hat›rl›yorsunuz, yak›n zaman önce memuruna maafl ödemekte güçlük çeken,
kap› kap› dolaflt›¤› halde kaynak bulamayan, meflhur deyiflle "yetmifl sente muhtaç" bir
ülkeydi Türkiye.

Bugün parmakla gösterilen, tahvilleri kap›fl›lan, yabanc› sermayenin dikkatini fazlas›yla
çeken cazip bir ülke haline geldik.

Sadece problemlerimizi çözmüyoruz, yeni bir vizyonla, yeni bir heyecanla hep birlikte
gelece¤in Türkiye'sini de yavafl yavafl infla ediyoruz.

De¤erli Dostlar,

Yat›r›mc›n›n önünü açmak, üretimi desteklemek, yeni istihdam alanlar› aç›lmas›na imkân
haz›rlamak konular›nda çok kararl›y›z.

Zaten bugüne kadar ortaya koydu¤umuz gayretler de bu yaklafl›m›m›z› sergilemektedir.

Bunlarla yetinilmemifl, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek için de yo¤un bir çaba sarf edilmifltir.

Bu çaban›n sonuçlar› da al›nmaya bafllanm›flt›r. Bugünlerde hem özel sektörümüzün
yat›r›mlar›nda, hem de yabanc› sermaye yat›r›mlar›nda çok önemli geliflmelere flahit
oluyoruz.
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‹nflallah Türkiye'yi ayd›nl›k yar›nlar›na tafl›yacak olan bu güzergahta ilerlemeye, el ele,
gönül gönüle vererek bu ülkeyi kalk›nd›rmaya devam edece¤iz.

Türkiye'yi güzel günler, bereketli günler bekliyor.

Bu milletin yüzünün gülmesine, bu ülkenin çocuklar›n›n hayallerinin gerçekleflmesine
az zaman kalm›flt›r.

Ben bu güzel gelece¤e bütün kalbimle, bütün samimiyetimle inan›yorum.

De¤erli dostlar,

Adana Ticaret Odas›, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik tarihinde ilk günden bugünlere
kadar varolmufl, önemli roller oynam›fl bir ç›nard›r.

Bugün bu geçmifle, bu birikime yak›flan çok önemli bir etkinlik hayata geçiriliyor: I. Adana
Ekonomik ‹flbirli¤i Forumu...

Çok önem verdi¤imiz, çok büyük neticeler al›nmas›n› temenni etti¤imiz bu forum, sadece
Çukurova ekonomisine de¤il, Türkiye ekonomisine ivme kazand›racak, aç›l›mlar
kazand›racak, hay›rl› kap›lar açacak bir bafllang›ç olacakt›r.

‹nan›yorum ki çok k›sa zamanda bu önemli giriflimin hay›rl› etkilerini görecek, yaflayaca¤›z.

Bu güzel giriflim için Adana Ticaret Odas› çat›s› alt›nda faaliyet gösteren bütün dostlar›m›z›
ayr› ayr› kutluyor, kat›l›mc›lara flükranlar›m› sunuyor, hepinize teflekkürlerimi sunuyorum.
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B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ YÜKSEK KURULU TOPLANTISI 
(10.03.2005)
Say›n Bakan Arkadafllar›m,

De¤erli Kurul Üyeleri,

Sevgili Davetliler,

Hepinizi en derin sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Geçen y›l Eylül ay›nda yapt›¤›m›z Kurul toplant›s›nda, TÜB‹TAK'›n ve di¤er bilim üreten
kurulufllar›m›z›n, ülkemizin gelece¤ine katk› yapacak bir sinerji ortaya koymalar›n›n
gere¤ini vurgulam›flt›m.

O toplant›dan bu yana yaklafl›k 6 ay geçti.

Bu süre içinde, geçen toplant›da ald›¤›m›z kararlarla ilgili çal›flmalar›n tamamland›¤›n›
memnuniyetle müflahede ediyorum.

Geçen toplant›da benim kendi himayeme ald›¤›m› ilan etti¤im öncelikli alanlardan
savunma ve uzay araflt›rmalar› konusunda ciddi haz›rl›klar yap›lm›flt›r. 

Dünyada ve uzayda güçlü bir Türkiye için uzmanlar bir araya geldi; aylarca çal›fl›p yüzlerce
ön proje haz›rlad›lar, stratejiler belirlediler.

Bütün stratejileri, geliflme yolundaki bütün büyük at›l›mlar› hayata geçirecek olmazsa
olmaz unsur elbette insan unsurudur.

Bilim insan› yetifltirmek ve gelifltirmek, onca kaynak, onca emek, onca enerji harcad›¤›m›z
bu ifllerin semere vermesi için temel flartt›r.

Çok iyi sistemler tasarlayabiliriz, mükemmel kanunlar haz›rlayabiliriz, yeni kurumlar tesis
edebiliriz; ancak iyi insan, iyi yetiflmifl insan, iyi donanm›fl insan olmadan bunlar›n hiçbiri
amac›n› yerine getiremez.

O yüzden ben, önce insan diyorum.

TÜB‹TAK, geçti¤imiz aylarda bilim insan› yetifltirme konusunda uzmanlar› bir araya
getirerek özel bir çal›flma yapt›rd›. Bu çal›flmay› da bugün konuflaca¤›z. TÜB‹TAK ayr›ca
yeni ve çok baflar›l› bilim insan› yetifltirme ve gelifltirme programlar› bafllat›yor. Hem
TÜB‹TAK'a, hem de bu çal›flmalarda eme¤i geçen herkese burada teflekkür etmek
isterim.
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Ar-Ge'nin ülkelerin ekonomisi, yaflam kalitesi ve siyasi
gücü için ne anlama geldi¤ini bilenler bilir ki, bu tarla çok
mümbit bir tarlad›r.
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Say›n Üyeler,

De¤erli Davetliler,

Geçen toplant›m›zda da ifade etmifltim; en çok ihtiyaç duydu¤umuz fley, bilgi ile hayat›
buluflturmakt›r.

Bunu sa¤layacak olan fley, ne yapaca¤›n›, nas›l yapaca¤›n› ve niçin yapaca¤›n› çok iyi
bilmektir.

Yani k›sacas›, stratejik davranmakt›r.

Ülkemizde gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›m›z reform sürecinin en önemli boyutu stratejik
bir yönetim anlay›fl› ve yap›s› oluflturmakt›r.

Yani, ifllerin ilgili tüm kesimlerin kat›l›m›yla ortak bir hedefe yönelmesi, uyumlu faaliyetlerle
ve performans getirecek flekilde yap›lmas›d›r.

Bundan murad›m›z bu ülkenin kaynaklar›ndan ve potansiyelinden en az kay›pla en yüksek
verimi alabilmektir. Bilim ve teknoloji alan› stratejik bak›fl›n en etkin olmas› gereken bir
aland›r.

Geçen toplant›da ald›¤›m›z kararla, önümüzdeki 5 y›l için bilim ve teknoloji ile Ar-Ge
çabalar›m›z›n uyumlu, koordineli ve sonuç do¤urucu bir tarzda yürütülmesi için bir strateji
çerçevesi belirlemifltik.

2010'a kadarki bir perspektifte temel amaçlar›m›z›, ilkelerimizi, hedeflerimizi netlefltirmifl
olduk.

Bu stratejinin ülkemize topyekün at›l›m kazand›rmas› için hepimizin ayn› hedefe yönelmesi
gerekiyor.

Bu amaçla yine geçen toplant›m›zda ortak stratejimizi hayata geçirmek için bir alan
belirledik, yani ürün almak için bir arazi, bir saha seçtik seçtik.

Bütün Ar-Ge yapan, yapt›ran ve kullanan aktörlerin içinde
oldu¤u birbiriyle iliflkili, ayn› stratejik hedefe do¤ru çal›flan
bir Türkiye Araflt›rma Alan›, yani TARAL'› tan›mlad›k.
TARAL bir anlamda ülkemizin gelecek tarlas›d›r.

Ar-Ge'nin ülkelerin ekonomisi, yaflam kalitesi ve siyasi gücü için ne anlama geldi¤ini
bilenler bilir ki, bu tarla çok mümbit bir tarlad›r.

Önceki toplant›m›zda, bu tarladan 2010'a kadar hangi mahsulleri hasat etmemiz gerekti¤ini
de belirledik.

Tarlada ekim yapacak ve ürün alacak insan gücümüzü, yani bilim insan› say›s› hedefini
ve tarlaya ne kadar su vermemiz gerekti¤ini, yani Gayri Safi Yurtiçi Harcaman›n ne
kadar›n› Ar-Ge'ye ay›rmam›z gerekti¤ini de belirledik.
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Bu toplant›m›zda ise tarlaya hangi tohumu, nas›l ve hangi araçlar› kullanarak ekece¤imizi
kararlaflt›raca¤›z.

Yani önceliklerimizi tespit edecek ve gerek kamunun, gerek özel sektörün, gerekse
üniversitelerin bu tarladan mahsul almam›z için kullanaca¤› politika ve araçlar› belirleyece¤iz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bu arada biliyorsunuz, vakit geçirmeden biz bu mümbit tarlam›z› sulamaya bafllad›k;
tarihimizin en büyük Ar-Ge ödene¤ini tahsis ettik.

Bu kaynak, Türkiye'nin bilgiyi refaha dönüfltürme sermayesidir.

Bu gür su, tarla sürüldükçe, ifller yap›ld›kça, kaliteli ürün al›nd›kça hep akmal›d›r ki
mahsulümüz sürekli ve verimli olsun.

Hükümet olarak, Ar-Ge'nin tüm dünyada üretim ve refah
için anahtar oldu¤unun fark›nday›z; bu yüzden de bu alana
geçmiflle k›yaslanamayacak büyüklükte kaynaklar
ay›rmakta kararl›y›z.
Ar-Ge'ye verilen kaynaklar›n, 3-5 y›l içinde ülkeye ihracat geliri, sosyal refah, istihdam
ve siyasi güç olarak geri dönece¤ini biliyoruz.

Ülkemizde refah›n artmas›, kalk›nman›n sa¤lanmas› için bilim ve teknoloji üretimi
vazgeçilmezdir.

"Bilgi güçtür" ilkesinden hareketle diyoruz ki; bilim ve teknoloji gelecek demektir,
ba¤›ms›zl›k demektir, refah demektir, güç demektir.

Bu nedenle, geliflmifl tüm ülkeler flartlar ne olursa olsun, Ar-Ge'ye ay›rmalar› gereken
kaynaktan asla vazgeçmezler.

Zira bu alana ayr›lacak kaynak ülkenin gelece¤ine ayr›lacak en önemli yat›r›m unsurudur.

Bizim Ar-Ge alan›na verdi¤imiz bu önem, tesâdüfi veya geçici bir anlay›fl›n eseri de¤ildir.

Ar-Ge, ülkemizin üretim ve rekabet gücü için, yani kendi ayaklar› üzerinde durmas› için
vazgeçilmez bir aland›r.

Bilim ve teknolojiye ay›rd›¤›m›z bu kaynak, varmak istedi¤imiz AB ve geliflmifl dünya
düzeyine göre elbette mütevaz›d›r.

Ama unutmayal›m ki, hiç bir idealin kestirme yolu yoktur; ideal demek sabretmek,
çal›flmak, ayn› hedefe do¤ru odaklanmak demektir.

Hepimiz toplum olarak dünyada lây›k oldu¤umuz yere sab›rla ve tafl üstüne tafl koyarak
gelebilece¤imizin, çal›flarak varabilece¤imizin fluuruna varmak durumunday›z.

Biz bu mümbit Ar-Ge tarlas›ndan Allah'›n izniyle çok iyi bir mahsül bekliyoruz.
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Madem vatandafllar›m›zdan toplad›¤›m›z vergileri, vatandafl›m›z›n al›nterini, bilimi ve
teknolojiyi desteklemek için harc›yoruz; o zaman destekledi¤imiz araflt›rmalar›n
toplumumuza stratejik ve ekonomik güç, yaflam ve insan kalitesi kazand›rmas›n› da
beklemeliyiz.

De¤erli Üyeler,

Önceki toplant›da belirledi¤imiz amaçlar›, hedefleri, ilkeleri ifle dönüfltürecek olan fley
Bilim ve Teknoloji Politikalar› Uygulama Plan›'d›r.

Bu plan, bütün kamu kurulufllar›m›z, üniversitelerimiz, sanayi kurulufllar›m›z ve sivil
toplum kurulufllar›m›z için temel bir eylem belgesidir.

Verdi¤imiz büyük kayna¤›n toplumumuzu daha zengin,
daha e¤itimli, daha güçlü ve yaflam kalitesi daha yüksek
bir hale getirmesi için izlenecek yol haritas› bu Uygulama
Plan›'d›r.
Plan'›n harekete geçirece¤i öncelikli alanlar› ise bu toplant›da karara ba¤layaca¤›z.

Vizyon 2023 çal›flmas› bu önceliklere temel oluflturacakt›r.

Binlerce uzman›n uzun zaman boyunca çal›flarak haz›rlad›¤› bu belgede at›l›m alanlar›
belirtiliyor.

Bu alanlara kaynak aktarmak kadar, bu alanlar› yönetmek de önemlidir; bu konuda
TÜB‹TAK'›n çabalar›na tüm ilgili kurulufllar›m›z›n destek vermesi gerekir.

Say›n Üyeler,

Ülkemizin yenilik, bilim, teknoloji ve Ar-Ge bak›m›ndan dünyada hak etti¤i yerde olmad›¤›
aç›kt›r.

Böylesine güçlü ve potansiyeli yüksek bir ülkeyi da¤›n›kl›¤a mahkûm etmek en büyük
hata olur.

Türkiye Araflt›rma Alan›, yani TARAL iflte ihtiyac›m›z olan bu bütünlü¤ü sa¤l›yor; ülkemizin
kendini yenilemesi, teknolojinin geliflmesi, bilimin ilerlemesi için bu ülkenin bütün
güçlerinin ayn› hedefe, ayn› ifle ortak olmas›n› sa¤l›yor.

Herkes kendi köflesinde iyi ifller yaps›n; evet ama, kimse kendi köflesine hapsolmas›n.
Hepimiz ayn› hedefe bakarken, ayn› safta çal›flan ve yan›m›zda duranlara da bakabilmeliyiz.

Amac›m›z, yapt›¤›m›z bütün ifllerin da¤›n›k de¤il, odakl› olmas›n› sa¤lamak; ad›mlar›m›z›n
küçük de olsa, yan yana, art arda at›lmas›n› temin etmektir. Bunun için Uygulama Plan›
ülke bütünündeki iflbirli¤inin rotas›n› çiziyor.

Kamu, sanayi, üniversite, sivil toplum hep birlikte hareket ederek, sorunlara beraber el
atarak, ayn› amaca do¤ru beraberce yürüyerek ülkemize daha güzel bir gelecek
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kazand›rabiliriz. Bunu yapmaya, elbirli¤ini, iflbirli¤ini ve güçbirli¤ini bir hayat tarz› olarak
benimsemeye mecburuz.

Say›n Üyeler,

Son bir y›l içinde TÜB‹TAK, Say›n Baflkan'›n önderli¤inde pek çok güzel ifle imza att›.

TÜB‹TAK'›n kurumsallaflmas›, di¤er kamu ve özel sektör kurulufllar›yla, üniversitelerimizle
sa¤lam ve kal›c› iflbirlikleri kurmas›, dünya örneklerinden yararlanarak etkin ve h›zl› proje
süreçleri gelifltirmesi bizi memnun ediyor.

Yine bu kurumumuzun destek programlar›n› zenginlefltirmesi, bilim insanlar›m›z için
yeni destekler tasarlamas› da hayati öneme ve de¤ere sahip kazan›mlar sa¤lamaktad›r.

Ülkemizin gündemine Ar-Ge'nin, bilimin ve teknolojinin girmesi TÜB‹TAK'›n yo¤un ve
odakl› çal›flmas›yla mümkün oldu.

TÜB‹TAK, Türkiye'nin ak›l merkezi, ak›l adresi olma yolunda önemli aflamalar kaydetti;
do¤rudan sorumlu oldu¤um bu kuruluflun yönetimini gösterdikleri performanstan dolay›
kutluyorum.

Çal›flmalar›na deste¤imiz bundan sonra da artarak devam edecektir.

Yeri gelmiflken bilim ve teknolojik geliflmeye gösterdi¤imiz özeni sosyal bilimlere de
göstermemiz gerekti¤ini dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Zira, geliflme ve kalk›nma, büyüme ve ilerleme hayat›n bütün alanlar›nda gösterilmedi¤i
takdirde sosyal geliflme bilimsel geliflmenin, teknolojik geliflmenin gerisisinde kalabiliyor.

Muazzam bir kültür ve medeniyet havzas› olarak dünyan›n
gözleri üzerimizdeyken Türkiye, tarihten edebiyata,
sosyolojiden e¤itim bilimlerine, siyaset biliminden evrensel
hukuka, uluslararas› iliflkilerden dil e¤itimine kadar
entelektüel iddias›n› bir bütünlük içinde ileri do¤ru
götürmek zorundad›r.
Tek yönlü, tek boyutlu bir büyüme ve geliflme stratejisi kalk›nmam›z için yetmez.

Ülkelerin geliflme kriterleri bütün bilimsel alanlarda var olmalar›yla, bütün alanlar›n birbirini
tamamlamas›yla mümkündür.

TÜB‹TAK burada durmamal›, Türkiye'nin kabiliyetlerini belirleyen, onlar› destekleyen bir
adres olma hedefini mutlaka gerçeklefltirmelidir.

At›lan bu sa¤lam temeller üzerinde hepimize gurur verecek iflleri bina etmelidir.

Say›n üyeler,

TÜB‹TAK'›n bugüne dek yapt›¤› yo¤un haz›rl›klar, iflte bizlere gurur ve güç verecek o
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ifllerin altyap›s›n› oluflturuyor. Hepimiz bugünden bafllayarak bir Bilim ve Teknoloji
Seferberli¤i'ne giriyoruz.

Bu seferberlik bir gelecek ve güç seferberli¤idir.

Bu seferberlik hepimizin gelece¤ini infla projesidir.

Bu seferberlikle ülkemiz, art›k kendi özgün ürünlerini üreten, kendi özgün çarelerini
üreten, kendi özgün bilgisini üreten bir ülke olacak.

Bu seferberlikle insan›m›z›n günlük sorunlar›na çare bulunacak, dünyadaki geliflmeleri
ö¤renmeye, tan›maya ve bu bilgiyi kullanarak güçlenmeye bilim ve teknoloji sayesinde
eriflilecek.

Bu seferberlikle daha çok ve kaliteli bilim insan› yetifltirecek, daha rekabetçi bir üretime
sahip olaca¤›z.

Bu seferberlikle dünyada söz söyleyen insanlar›m›z, flirketlerimiz, kurumlar›m›z, gençlerimiz,
akademisyenlerimiz ço¤alacak.

Bu seferberlikle güvenli¤imiz güçlenecek, uzaya aç›laca¤›z,
herkese bilimi ve bilmeyi sevdirecek ifller yapaca¤›z.
TÜB‹TAK bu seferberli¤in haz›rl›klar›n› tamamlam›flt›r.

Yar›ndan itibaren bilim ve teknoloji ile Ar-Ge desteklerine yeni bir ivme kazand›rmaya
bafll›yor.

Tüm kamu kurumlar›m›z ve özel sektörümüz bu ça¤ açan seferberli¤imizde TÜB‹TAK'a
güç ve katk› vermelidir.

Bu at›l›m sürekli yenilenmeli ve bizlerin heyecan›n› yenileyecek sonuçlar› ortaya koymal›d›r.

Dünyada sadece tarihi, insan›, co¤rafyas› ile de¤il, bilgisi, ürünü, kalitesi ve markalar›yla
yükselen bir Türkiye için imkânlar›m›z› sonuna kadar zorlayaca¤›z.

Bu baflar›, ülkemizin, hepimizin baflar›s›d›r.

Gençlerimizin, bilgi ve ürün üretenlerimizin baflar›s›d›r.

Bilmeyi, bildirmeyi, sevmeyi, üretmeyi, çal›flmay› ismine s›fat yapm›fl herkese hay›rl›
olsun.

Devletimize ve milletimize hay›rl› olsun...

Geçen toplant›m›z gibi, bu toplant›m›z›n da gelece¤imizi ayd›nlatacak, milletimize refah
ve güç kazand›racak kararlara zemin olmas›n› diliyorum.

Hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.
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TIP BAYRAMI KONUfiMASI (13.03.2005)
De¤erli Hekim Arkadafllar›m,

Her vesile ile tekrarlad›¤›m çok anlaml› bir söz var biliyorsunuz.

Devlet adam›n›n, yöneticinin, sorumluluk alan herkesin kula¤›na küpe etmesi gereken
bir veciz ifade.

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

 Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi..."

Hepinizin çok iyi bildi¤i gibi bu söz birçok hastanemizin kap›s›nda bir levha olarak bulunur
ama sözün devam› da devlet sorumlulu¤u tafl›yan her yönetici için bir o kadar manidard›r.
"Saltanat dedikleri ancak cihan kavgas›d›r.

Olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi."

Bir nefes s›hhatin önemini bu kadar veciz olarak ifade eden Kanuni'nin bu manidar
beytini bilerek kullan›yorum zira, Muhteflem Süleyman saltanat›n›n zirvesindeyken bu
ifadeyi kullanm›flt›r.

Devlet kuflkusuz en büyük nimettir ama bir nefes s›hhat daha büyük devlettir, daha
büyük bir nimettir.

Ama belki daha önemlisi, en önemlisi insan ve toplumun ihtiyac› olarak dünyada
vahdetten, birlikten, beraberlikten, ayn› yöne bakmaktan daha büyük bir saadetin, daha
büyük bir mutlulu¤un olmay›fl›d›r.

‹flte bizim olmazsa olmaz olarak gördü¤ümüz, vazgeçilmez dedi¤imiz "sosyal devlet"in
insana ve topluma hizmet ilkesi tam da bu noktada devlet adamlar›yla hekimlerin yollar›n›
kesifltirmektedir.

Her ikisinin de ifli zordur, hayat-memat meselesidir.  Evet bir nefes s›hhat her birimiz
için en büyük devlet, en büyük nimettir.

Bu önemin idrakinde olan ve insan›m›z için bu kutsal hizmeti verenler ise baflta hekimlerimiz
olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›m›zd›r. Bu bak›mdan sizlerin icra etti¤i meslek hepimizin
hayat› için önem arz etmektedir.

Hekimlik fedakârl›kla icra edilen, mayas›nda özveri, sab›r ve tahammül olan kutsal

‹nsan›m›z›n en k›r›lgan, kendini en çaresiz hissetti¤i an›nda
muhatap oldu¤u hekimlerimiz flefkat ve metanetle
görevlerini yerine getirmekte ve flifa da¤›tan kimlikleri ile
sayg› duyulan bir meslek icra etmektedirler.
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mesleklerin belki de en kutsal›d›r. ‹nsan›m›z›n en k›r›lgan, kendini en çaresiz hissetti¤i
an›nda muhatap oldu¤u hekimlerimiz flefkat ve metanetle görevlerini yerine getirmekte
ve flifa da¤›tan kimlikleri ile sayg› duyulan bir meslek icra etmektedirler.

(Yeri gelmiflken geçti¤imiz günlerdeki bir ifademin ba¤lam›ndan, gerekçesinden kopar›larak
kamuoyuna yans›mas›ndan duydu¤um üzüntümü ifade etmek istiyorum.

Ben sadece pratik bilginin önemini vurgulamak için i¤ne-hemflire örne¤ini verdim.
Hekimlik mesle¤i ile hemflirelik mesle¤ini karfl›laflt›rmad›m.

Üniversite sanayi iflbirli¤ini sa¤layan bir üniversitenin aç›l›fl›nda gençlerimize pratikte
test edilmifl bilginin önemini anlatmak için sadece bir örnek verdim. Malum oldu¤u
üzere örnek vermek bir soyutlamad›r ve insan›n baflka bir meram›n› anlatmak için verilir.)

Bu yüzden "olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi" ifadesini hat›rlat›yorum.

Hepimiz ayn› yöne bak›yoruz. ‹nsan›m›z için ayn› kayg›lar› tafl›yoruz.

Bir nefes s›hhatin kadrini, k›ymetini bildi¤imiz gibi, geceler
boyu flifa bekleyen hastalar›m›z›n bafl›ndaki fedakâr
hekimlerimizi, hemflirelerimizi ve di¤er sa¤l›k
personelimizin çabalar›n›, bilgilerini takdir etmemek
mümkün de¤ildir.
De¤erli Hekim Arkadafllar›m,

Biz hükümet olarak anayasan›n "sosyal devlet" ilkesini tam olarak hayata geçirmeyi çok
önemsedi¤imizi söyledik.

Geride b›rakt›¤›m›z iki y›l zarf›nda reform say›lacak icraatlara imza att›k.

Sosyal devlet ilkesinin test edildi¤i iki temel alandan biri sa¤l›kt›r, di¤eri e¤itimdir.
Devlet ile toplumun iliflkileri bu iki temel alandan çok yara alm›flt›r. Özellikle sa¤l›k y›llard›r
adeta bir yetim alan gibi b›rak›lm›flt› ülkemizde.

Bir yandan hak etti¤i sa¤l›k hizmetini alamayan vatandafl›m›z›n s›k›nt›lar›, üzüntüleri,
çaresizlikleri vicdanlar› yaralayacak biçimde sürüyordu. Di¤er yandan baflta hekimlerimiz
olmak üzere sa¤l›k çal›flanlar›m›z da hak ettikleri çal›flma flartlar›n› maddi ve manevi
olarak bulam›yorlard›.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile sa¤l›k hizmetlerinin sunumunda önemli aflamalar kaydettik.

Bir yandan Aile Hekimli¤i çal›flmalar›n› sürdürürken di¤er yandan kamu sa¤l›k hizmetlerini
Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z›n çat›s› alt›nda toplad›k.

Bütün vatandafllar›m›z›n kamu sa¤l›k birimlerinden eflit, adaletli ve kaliteli sa¤l›k hizmeti
alabilmesinin önünü açt›k. Vatandafllar›m›z›n ilaçlar›n› istedikleri eczanelerden alabilmelerini
sa¤lad›k.
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Sa¤l›k hizmetlerinde özel sektörden faydalan›lmas›n›n yolunu açt›k.

De¤erli Arkadafllar›m,

Sizler için çok önemli oldu¤unu bildi¤im bir baflka hususu da bu program vesilesi ile
ifade etmek istiyorum:

Vatandafl›m›za daha nitelikli sa¤l›k hizmeti verilmesi ve hekimlerimizle di¤er sa¤l›k
çal›flanlar›m›za hak ettikleri ücretlerin ödenebilmesinin önünü açan Performansa Dayal›
Katk› Pay› Ödeme Sistemi'ni bafllatt›k.

Bu uygulama ile hastanelerimizde mesaiye riayet konusunda duyarl›l›k artt›; birçok
hastanemizde mesai saatleri gönüllü olarak uzad›.

Ameliyathaneler daha uzun süreli aç›k tutulmaya baflland›. Sa¤l›k Kurulufllar›m›zda kay›t
d›fl› kaçak ifllemler azald›. Malzeme kullan›m›nda israf ve dikkatsizlik ortadan kalkarken
al›mlarda ise verimlilik öne ç›kt›.

Geçti¤imiz y›l devlet hastanelerinde artan SSK mensubu hasta yükünün üstesinden
gelinmesinde bu uygulaman›n büyük rolü oldu.

Bu uygulamam›zdan sonra hekimlerimizin önemli bir k›sm› muayenehanelerini kapat›p
mesailerinin tamam›n› kamuda halk›m›za hizmet vererek de¤erlendirmeye bafllad›lar.

Türkiye genelinde gönüllü olarak muayenehane kapatan hekim say›s›n›n k›sa sürede
1.500'ü geçmifl olmas›, yapt›klar›m›z›n ne kadar do¤ru oldu¤unu ve hekimlerimiz taraf›ndan
da benimsendi¤ini göstermektedir.

Biz de¤erli hekimlerimizle birlikte el ele vererek vatandafl›m›za daha kaliteli bir sa¤l›k
hizmeti verme hususunda önemli mesafeler katederken birileri bizim bu konudaki
baflar›m›zdan rahats›z oldu. Performans uygulamas›n›n kald›r›laca¤›n› yayarak hekimlerimizin
ve sa¤l›k çal›flanlar›m›z›n motivasyonunu bozmaya çal›fl›yorlar.

Hekimlerimiz ve sa¤l›k çal›flanlar›m›z hiç merak etmesinler,
biz performansa dayal› katk› pay› ödeme uygulamas›n›
sürdürece¤iz.
Sa¤l›k çal›flanlar›m›z verimlilik esas›na göre, vatandafllar›m›z› memnun ettikleri ölçüde
katk› paylar›n› almaya devam edecekler.

Biz vatandafl›m›z›n hak etti¤i sa¤l›k hizmetini alabilmesi için flimdiye kadar hiçbir
fedakârl›ktan kaç›nmad›¤›m›z gibi bu konuda da geri ad›m atmay›z.

Yeter ki, sa¤l›k personelimiz vatandafl›m›za kamu sa¤l›k kurulufllar›nda hizmetlerini
art›rs›nlar.

Bütün zorluklar› aflaca¤›z. ‹çtenlikle, fedakârl›kla, dostlukla, kardefllikle, birlikle, beraberlikle...

Bütün t›p camiam›z› sevgiyle sayg›yla selaml›yorum...
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fiEH‹TLER AB‹DES‹ (18.03.2005)
Aziz fiehitlerimiz!

90 y›l sonra sizlerin huzurunda bulunman›n heyecan› içindeyim. Ruhunuz flâd olsun,
mekan›n›z cennet olsun. Bize bir aziz vatan, bir ba¤›ms›z ülke, onurlu ve itibarl› bir devlet
b›rakt›n›z. Size ne kadar minnettar oldu¤umuzu kelimelerle ifade edemeyiz.

Sizler ki, imkâns›z olan› baflard›n›z ve Allah'›n yard›m›yla "Çanakkale geçilmez" iddias›n›
dünyaya ispatlad›n›z.

Sizin azminiz, çelik iradeniz ve can pahas›na verdi¤iniz mücadele sayesinde Çanakkale
geçilemedi, Anadolu geçilemedi.

Sizin muazzam direnciniz sayesinde tarihin gündönümünde talih yeniden mazlumlar›n
yüzüne güldü ve insanl›¤›n onuru çi¤nenmedi.

Sizin direnifliniz sadece bu topraklar›n ba¤›ms›zl›¤›na örnek olmad›, dünyada birçok
devlet, birçok millet hür ve ba¤›ms›zl›¤›n lezzetini tatmaya bafllad›.

‹stiklal flairimiz Mehmet Akif Ersoy gelecek nesiller için sizin destan›n›z› ölümsüzlefltirirken
Muhammed ‹kbal binlerce kilometre öteden sizin mücadelenizi bütün dirilifl nesillerinin
numunesi olarak gözyafllar›yla kaleme ald›.

Evet, siz flehitlerimiz bir gündönümünün habercisi olarak gönüllerimizdesiniz. Bugünkü
ve yar›nki dirilifl nesilleri size ebediyen minnettar kalacaklard›r.

Aziz fiehitlerimiz,

Sizlerden sonra da bu millet büyük ezalar, büyük cefalar çekti.

Ama, Allah'a flükürler olsun açt›¤›n›z yolda bu milletin onurunu çi¤netmeyecek fedakar
Mehmetçikler ç›kt›.

‹stiklal Mücadelemizle Türk’ün bile¤inin bükülmeyece¤ini bütün dünyaya gösterdik.

‹stiklal mücadelesinden sonra da büyük dertler, büyük s›k›nt›lar yaflad›k ama, birlik ve
beraberlik ruhuyla o zorluklar› da geride b›rakt›k. Kardeflli¤imizi yaralamak isteyenlerin
hevesleri kursaklar›nda kald›.

fiimdi ve yar›n, yaflad›¤›m›z müddetçe,  sizlere lay›k olmaktan baflka bir yaflama gayemiz
olamaz. B›rakt›¤›n›z mukaddes emaneti flerefle muhafaza etmekten daha ulvi bir gayemiz
yoktur.

Çanakkale denince biz sadece geçmifli hat›rlam›yoruz.
Çanakkale denince biz ecdad›m›z›n ruhuyla konufluyoruz.
Biliyoruz ki, bizi millet k›lan de¤erlerin en aç›k sembolü
Çanakkale'dir.
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Bu ülkenin yediden yetmifle bütün çocuklar› Çanakkale flehitlerinin, istiklâl
kahramanlar›m›z›n aziz hat›ras›na sonuna kadar ba¤l›d›r.

Bu hat›ra sadece destanl›k bir mücadelenin hat›ras› de¤il, ruhumuzda her an yenilenen,
her an bilincimizi ayakta tutan, gönlümüzü ateflleyen bir hat›rad›r. Çanakkale denince
biz sadece geçmifli hat›rlam›yoruz. Çanakkale denince biz ecdad›m›z›n ruhuyla konufluyoruz.

Biliyoruz ki, bizi millet k›lan de¤erlerin en aç›k sembolü Çanakkale'dir. Biliyoruz ki, burada
verilen destans› varolufl mücadelesi tarihin ak›fl›na yön vermifl ve bir millet burada
yeniden tarih sahnesine ç›km›flt›r.

Çanakkale'de verilen savunman›n eseri olarak günefl gibi do¤an Türkiye Cumhuriyeti
devleti devletlerden bir devlet, herhangi bir co¤rafya parças› de¤ildir. 

Türkiye'nin tarihi infla eden merkez ülkelerden biri oldu¤unu, ne kadar genifl bir nüfuz
alan›na sahip oldu¤umuzu, tarihi hat›ram›z›n yeryüzü haritas›n›n ne kadar›nda canl› olarak
yaflad›¤›n› en iyi buradaki isimsiz kahramanlar, isimsiz Mehmetçikler anlat›r.

Üzülerek ifade ediyorum ki, bu destan›n henüz yeterince filmleri yap›lmad›, henüz
yeterince romanlar› yaz›lmad›. Burada sadece bu ülkenin en iyi yetiflmifl gençleri, en iyi
münevverleri flehit olmad›. Burada, flehitler yeniden filizlenecek birer tohum gibi bu
topra¤› yeflerttiler.

S›k s›k vurguld›¤›m›z kardeflli¤imizi en iyi buras› anlat›r.

Burada sadece Edirne'den Kars'a, Mu¤la'dan Hakkari'ye, Urfa'dan K›rklareli'ne bu aziz
co¤rafyan›n evlatlar› flehid olmad›lar.

Burada Trablusgarp'tan, Cezayir'den, fiam'dan, ‹flkodra'dan, Üsküp'ten, Silistre'den
yüzy›llar boyu muhteflem hat›ralar b›rakt›¤›m›z bir genifl co¤rafyan›n çocuklar› flehit
oldular ve ortak bir destan yazd›lar.

Bu yüzden bizim duygu haritam›z, hassasiyetlerimiz herhangi bir ülkenin duygu haritas›na
benzemez.

Bu hissiyat›m›z›, bu tarihi rolümüzü zaman zaman "Türkiye'nin stratejik merkezi önemi"
olarak dile getiriyoruz.

Ülkemize, bölgemize, co¤rafyam›za iliflkin konuflurken,
yazarken bu co¤rafyadaki tarihi ba¤lar›m›za s›k s›k vurgu
yap›yoruz. ‹flte bu vurgumuzun önemini, sebebini en iyi
Çanakkale flehitleri anlat›yor.
Çanakkale ya da Gelibolu birli¤imizin, kardeflli¤imizin, var olma irademizin, en zor zamanda
birbirimize kenetlenmemizin sembolüdür.

Zira bizler zaman zaman birbirimizi yanl›fl anlasak da, birilerinin ekti¤i nifak tohumlar› 70
milyon kardeflimiz içinde baz›lar›n› etkilese de hepimiz ama hepimiz inan›yoruz ki, 253
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bin can, 253 bin Mehmetçik bu topraklarda dipdiridir. Onlar›n ruhaniyetleri önünde
hürmetle, minnetle e¤iliyoruz.

Seddulbahir, Ar›burnu, Conk Bay›r›, Gelibolu, Kumkale, Eceabat, Kilitbahir...

Evet, bu destan yurdu mekânlar bin y›l sonra da torunlar›m›z›n yürekleri kabararak
hat›ralar›n› yâd etmesi gereken mekânlard›r.

Anafartalar Grup Komutan› Mustafa Kemal'in hat›ras› buradad›r. ‹stiklalimizi fliirlefltiren
Akif'in ruhu buralar için ç›rp›nm›flt›r.

Ezineli Yahya Çavufl, Erzincanl› Üste¤men Mustafa As›m Bey'in aziz hat›ras› buradad›r.
Biz, flehitlik mertebesini ölümsüz sayan bir inanc›n, bir kültür ve medeniyetin mirasç›lar›y›z.

Onlar›n ölmediklerine, diri olduklar›na inand›¤›m›z için flehitlerimizin gözlerinin üzerimizde
oldu¤unu düflünüyoruz. Onlar›n u¤runa canlar›n› feda ettikleri de¤erler bizim asli
de¤erlerimizdir.

Bu de¤erleri son nefesimize kadar koruyaca¤›z. Bütün çabam›z bunun içindir.

Bu topra¤›n ruhuna e¤ilen nesiller oldu¤u müddetçe, tarih
ve millet olma bilinci dipdiri oldu¤u müddetçe nifak
tohumlar› bu topraklarda yefleremez.
Çanakkale'ye gelen, Gelibolu'ya gelen, bu co¤rafyay› bilen, bu bilinci yaflayan ve yaflatan
herkes bunu böyle bilmelidir.

fiundan herkes emin olmal›d›r ki, Türkiye dünyan›n en sayg›n ülkeleri aras›nda her geçen
gün itibar›na itibar katmaktad›r.

Nas›l bir miras›n üzerinde oldu¤umuzu biliyoruz. Bu miras› özenle korumaya çal›fl›yoruz.

Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandafllar›n›n bafl› dik olsun, Türkiye'nin toplumsal
dokusu asla zedelenmesin.

Vatandafll›k ba¤lar› güçlensin. Hukuk ve demokrasi kimseden esirgenmesin.

Adalet ve insan haklar› tart›flma konular› olarak gündemimizden kalks›n ve adalet herkesi
kuflats›n diyoruz.

Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa o do¤rultuda ad›mlar at›yoruz.

Ecdad›m›z›n flan ve flerefine lay›k olmak için hepimiz canla baflla adaleti üretmeye,
ço¤altmaya ve yaymaya çal›fl›yoruz.

Allah milletimize yard›m etsin diyor,

fiehitlerimizi, gazilerimizi, kahraman ordular›m›z› sayg›yla, hürmetle selaml›yoruz.
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81 ‹L VAL‹S‹N‹ KABUL KONUfiMASI (24.03.2005)
De¤erli Valiler,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Ülkemizin dört bir yan›ndan hofl geldiniz, sefalar getirdiniz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "muas›r medeniyet" yolunda ad›mlar›n› h›zland›rd›¤› flu günlerde
bu toplant› ülkemiz aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.

Biliyorum ki, Türkiye'nin ertelenmifl meselelerini telafi etmek için her biriniz yo¤un bir
çal›flma temposunun içinden geliyorsunuz.

Ülkemizin huzuru, mutlulu¤u, refah›, kalk›nmas› için yapt›¤›n›z büyük katk›lar bugün
oldu¤u gibi gelecek nesiller taraf›ndan da flükranla yâd edilecektir. Çok iyi bildi¤iniz gibi
Türkiye, uzun y›llar güven ve istikrar›n, büyümenin ve kalk›nman›n özlemini duydu.

Bu süreci yöneten esas aktörler olarak birçok projeyi bizzat yürüttü¤ünüz ve 24 saat
boyunca 81 ilimizin kalbini tuttu¤unuz için iyi biliyorsunuz ki, Türkiye büyük bir de¤iflim
ve dönüflüm yafl›yor.

De¤erli Valilerimiz,

Ülkenin kalk›nmas› için çevreden merkeze, merkezden çevreye ayn› yöne bakmak, ayn›
heyecanlar› tafl›mak en büyük rüyam›zd›r.

Bizim nesillerimiz, bizden önceki nesiller kemâl yafllar›na gelinceye kadar ülkenin zaaf
alanlar›nda zaman ve enerji kaybettiler.

Hepimiz daha çok adaletin, daha çok demokrasinin, daha çok refah›n hasretini çektik.

Toplum olarak, devlet olarak, idare olarak, vatandafl olarak zaman zaman büyük iletiflim
sorunlar› yaflad›k, birbirimize sesimizi duyurmakta zorland›k.

Sorunlar bir yandan zaaf alanlar›n› büyütürken merkezden çevrenin meselelerini çözmeye
çal›flt›k.

Bu gayretler ne kadar iyi niyetli olursa olsun çözüme yetmedi. Baz› sorunlar› erteleyerek,
sebep sonuç iliflkisinden ay›rarak ele ald›k.

Art›k meselelerimizi bir bütünlük içinde çözme zaman›d›r diyorum. Art›k, devlet ile

Güven ve istikrar›n do¤rudan vatandafla yans›mas› için
AB süreci baflta olmak üzere önümüzdeki süreci iyi
yönetmek bütün kamu yönetcileri ile birlikte toplumsal
sorumluluk alan herkesin katk›lar›yla mümkün olacakt›r.
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toplum, toplum ile devlet aras›nda iletiflim sorunlar›n› aflma zaman› geldi diyoruz. Bütün
gayretimizle Türkiye'yi kalk›nd›rmaya, büyütmeye çal›fl›yoruz. Bunun için sizlerin çabalar›,
gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Zira, meselelerin çözümü tek tek sorunlara
e¤ilmekle mümkün de¤ildir.

Tabii ki, tek tek sorunlar› çözece¤iz ama bütünlü¤ü daima gözeterek, her yapt›¤›m›z iflin
sosyal faydas›n› hesap ederek çözece¤iz.

Dünyan›n hiçbir yerinde ne asayifl sorunu, ne üretim sorunu, ne adalet sorunu tek bafl›na
bir meslek grubuna, bir kesime havale edilerek çözülmüyor.

Sosyolojinin verileri, sosyal psikolojinin verileri, hukukun, güvenli¤in, yönetim biliminin,
siyasetin bütün verileri sorunlar›n da, çözümlerin de içiçe oldu¤unu gösteriyor.

Biz, bir bütünlük anlay›fl› içinde flehirlerimizin
kalk›nmas›ndan, bireyin hak ve özgürlüklerine kadar,
ülkemizin d›fl itibar›n›n artmas›ndan insan›m›z›n konut,
ulafl›m, e¤itim, sa¤l›k, sosyal güvenlik sorunlar›na kadar
bütün meselelerini çözmeye çal›fl›yoruz.
‹ki buçuk y›ll›k hükümetimiz döneminde büyük mesafeler ald›¤›m›z› biliyorsunuz.

Keza bu dönemde Türkiye'nin, tam üyelik için k›rk y›ld›r bir devlet politikas› olarak
yürüttü¤ü Avrupa Birl i¤i hedefinde ald›¤›m›z mesafe de malumlar›d›r.

Avrupa Birli¤inin yörüngesinde tutulan bir devlet olmak için de¤il, AB'ye tam üye bir
ülke olmak için sessiz devrimler gerçeklefltirdik.

Enflasyondan büyümeye, d›fl ticaretten turizme, üretimden yat›r›ma flimdiden ülkemize
kazand›rd›klar›m›z gurur duyulacak bir tablo ortaya ç›karm›flt›r.

De¤erli Valiler,

Her zaman ifade etti¤im gibi, bunlarla yetinmeyece¤iz. Önümüz aç›k ve ufkumuz genifl.

Güven ve istikrar›n do¤rudan vatandafla yans›mas› için AB süreci baflta olmak üzere
önümüzdeki süreci iyi yönetmek bütün kamu yönetcileri ile birlikte toplumsal sorumluluk
alan herkesin katk›lar›yla mümkün olacakt›r.

Mesele sadece yasal düzenleme yapmak, hukuku metin üzerinde düzeltmek de¤il, esas
mesele uygulamayla semere almakt›r.

Bu yüzden biz kamu yönetimini her zaman toplumla birlikte düflünüyoruz.

Unutmay›n ki, toplumla birlikte düflünmek ve birlikte yönetmek daima gücünüze güç
katacakt›r. Sorumluluk duygusunu toplumla paylaflmak zorunday›z. Bütün valilerimizin
bu emaneti yüreklerinde hissettiklerinden emin oldu¤um halde baz› temel ilkeleri birlikte
paylaflmak ad›na ifade ediyorum.
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Türkiye demokratik standartlar›n› yükseltme yönünde bütün dünyada yank›lanan dev
ad›mlar atm›flt›r.

Bu ad›mlardan geriye dönüfl olmayacakt›r. Bildi¤iniz gibi insan hak ve hürriyetleri, hukukun
üstünlü¤ü, demokrasi ve adalet sürekli bir duyarl›l›k zemininde gelifliyor.

Hepimiz azami duyarl›l›k içinde ülkemize bu yönde hizmet ediyoruz. Sizlerden ricam,
maiyetinizdeki devlet görevlilerinin topluma daha yak›n olmalar›n› sa¤lama yönünde
daha çok katk› sa¤laman›zd›r.

Toplumla birliktelik, ayn› hissiyat› tafl›mak, heyecan›n›z›n vatandafl taraf›ndan bizzat
görülmesi, takibinizin sadece devlet memurlar› taraf›ndan de¤il vatandafl nezdinde
bilinmesi çok ama çok büyük önem tafl›yor.

Zira, muhatab›n›zla empati kurmak, kendini muhatab›n›n yerine koymak, onu do¤ru
anlad›¤›n›z› muhatab›n›z›n bilmesi ça¤dafl yönetimin esas›n› oluflturuyor.

Bu do¤rultuda geleneksel yönetim tarzlar› sorgulamal› ve yenilikler getirmeliyiz.

De¤erli Valilerimiz,

Bildi¤iniz gibi, y›llard›r konuflulan merkezi yönetimin yükünü paylaflma sorununa ad›m
ad›m çözümler üretiyoruz.

E¤itim, sa¤l›k, konut, yol, sosyal yard›m ve asayifl sorunlar›n› çözmek en büyük
önceliklerimizdir.

Toplumun, vatandafl›n güçlenmesi devletin gücüyle paralel
bir geliflme göstermelidir. Birer yönetici olarak bilirsiniz
ki, vatandafl›n gücü hiçbir zaman istatistiklere s›¤maz.
Halk›n bu gücü, bu enerjisi onlarla birlikte bir ifl yap›ncaya kadar tam olarak test edilemez.
Vatandaflla birlikteli¤in do¤uraca¤› muazzam sinerji yap›lacak her iflte en büyük servetimizdir.

Bunu tespit etmek büyük maharet de¤ildir ama, bunu hayata geçirmek hem ak›l hem
de yürek iflidir. Kanaatimce temel kriter fludur: Siz vatandafla güveneceksiniz, vatandafl
da size güvenecek.

De¤erli Valiler,

Bak›n›z, göçten istihdama, e¤itimden sa¤l›¤a, çevrenin korunmas›ndan gençlerimizin
topluma sa¤l›kl› olarak kat›lmas›na kadar sosyal alanlarda önemli sorunlar›m›z var.

Bu sorunlar sadece bizim sorunlar›m›z de¤il. De¤iflen dünyan›n her taraf›nda bu sorunlar
yaflan›yor ama, ne her fleyi devletten bekleyen ülkeler, ne de her fleyi toplumdan
bekleyen devletler sosyal sorunlar›n› çözüme kavuflturabiliyor.Biz hep birli¤e, birlikte
düflünmeye, birlikte çözmeye vurgu yap›yoruz.Çünkü çözümün adresi birliktir, bütünlüktür.

Bizim, çözümsüz hiçbir sorunumuz yok. Sa¤lam bir milletimiz var.Eflsiz bir ülkemiz var.



Bu dönemde dünyadaki itibar›m›z artt›, milli gelirimiz neredeyse iki y›lda ikiye katland›,
enflasyon dizginlendi, herkese özgüven geldi.

Krizden ç›kabilme iradesini ortaya koyan toplumdur.

Dolay›s›yla bu baflar›, bu ülkenin, bu toplumun, bu milletin baflar›s›d›r.

Herkes katk›da bulundu¤u için, demokrasi, yani güven ve istikrar yerleflti¤i için bu baflar›
elde edildi.

Bak›n›z hükümet olarak en büyük yat›r›m› demokrasiye
ve hukuk devletine yapt›k ve yapt›¤›m›z iflin semeresini
ekonomide ald›k.
Bütün bunlar› sosyal devlet ilkesi bahsinde ifade ediyorum. Zira, bu ilke devletin de
milletin de bekas› için hayati derecede önemlidir.

Bu yüzden demokrasinin befli¤i olan flehirlerimizi mamur hale getirmek, yat›r›m ve üretim
ortam›n› gelifltirmek, her flehri medeniyet merkezi, cazibe merkezi k›lmak hepimizin
katk›lar›yla sa¤lanacakt›r.

Bu baflar›y› sizlerle elde edece¤iz.

Sözlerimi bitirmeden birkaç hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bildi¤iniz gibi Toplu
Konut ‹daremiz büyük bir seferberlik içindedir. Öncelikli ihtiyaç sahiplerini ev sahibi
yapmak için sizlerden azami gayret göstermenizi rica ediyorum. fiehirlerimizi, ilçelerimizi
birbirine ulaflt›ran duble yol projelerimize ne kadar özen gösterdi¤imizi biliyorsunuz.

72

2 4  M A R T  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Onurlu ve itibarl› bir devletimiz var.

Yeter ki bu aidiyeti birlikte derinlefltirelim.

De¤erli Valilerimiz,

"Sosyal devlet" ilkesini tam olarak hayata geçirmek için hepimize yeni, büyük sorumluluklar
düflüyor.

Her imza, her k›rtasiye ifllemi vatandafl ile devlet aras›ndaki iliflkiyi, yani sosyal devlet
ilkesini zedeliyor. Kamu yönetiminde baflar›n›n yegâne kriteri üretim olmal›d›r.

Sizin baflar›n›z, benim baflar›m, bakanlar›m›z›n, belediye baflkanlar›m›z›n, emniyet
müdürlerimizin baflar›s›n› ölçmek hiç de zor de¤ildir.

Bu baflar›y› ölçmek isteyen herkes ülkemize, flehrimize ne kadar katma de¤er katt›¤›m›za,
ne üretti¤imize bakmal›d›r.

Bu üretim bazen fabrikalar açmakt›r, binlerce insan için istihdam alan› oluflturmakt›r,
bazen çiftçiye yol göstermektir, bazen e¤itimde kaliteyi yükseltmektir, bazen huzur ve
sükûnu sa¤lamakt›r.

Bak›n›z ülke olarak büyük krizden ç›k›fl›m›z bütün dünyada büyük yank›lar buldu.



73

2 4  M A R T  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Bu konulardaki gayretlerinize hem teflekkür ediyorum hem de devam eden projelere
daha çok katk›n›z› istiyorum.

Keza, son zamanlarda kamuoyunun gündeminde yer alan flehirlerimizdeki asayifl
meselelerine mutlaka sebep sonuç iliflkisi içinde bakarak üretilecek çözümlerde azami
katk› sa¤laman›z›  istiyorum.

Sosyal yard›mlar›n öncelikli ihtiyaç sahiplerine ulaflmas› üzerinde en çok durmam›z
gereken bir meseledir.

Zira, vatandafl-devlet iliflkilerinin zedelenmesi telafisi en zor meseledir.

Azami özen gösterdi¤inizden emin oldu¤um meseleleri sadece bafll›klar halinde sizlerle
paylaflt›m.

Bu son derece sayg›n makamlarda Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin temsilcileri
olarak Türkiye'nin büyüme iradesine yapt›¤›n›z önemli katk›lardan dolay› teflekkür ediyor,
burada bulanan bütün valilerimizi, maiyetlerinizdeki kaymakamlar›m›z› ve 81 vilayetimizi
sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.
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KIZILCAHAMAM TOPLANTISI AÇIfi KONUfiMASI
(01.04.2005)
Sayg›de¤er Arkadafllar›m,

Ak Parti'nin De¤erli Milletvekilleri,

Aziz Milletimizin Seçkin Temsilcileri,

Sizleri, sizlerin flahs›nda ülkemizin yediden yetmifle bütün insanlar›n› muhabbetle,
dostlukla, kardefllikle selaml›yorum.

De¤erli Arkadafllar,

Biliyorum, hepiniz fark›ndas›n›z, her günümüzü, yeni bir gün, yeni bir gündo¤umu olarak
yafl›yoruz.

Ben, bütün yol arkadafllar›mla, bütün teflkilat›m›zla her beraberli¤imizde, her istiflare
toplant›m›zda ilk birlikteli¤imizin, Türkiye'ye söyledi¤imiz ilk sözlerin heyecan›n› duyuyorum.

Bizler ki, sözün afl›nd›¤›, siyasetin tükendi¤i bir zamanda bütün riskleri, bütün zorluklar›
gö¤üsleyerek Türkiye'de umudun tükenmedi¤ini, tükenmeyece¤ini ispatlad›k.

Bizim flahs›m›zda y›llar sonra milletimiz hasret kald›¤›, kendi sesini, kendi siyasetini
ba¤r›na bast›.

‹lk günden itibaren siyasetin ne kadar ak›l, ne kadar irade, ne kadar gönül, ne kadar
enerji, ne kadar dirayet gerektirdi¤ini ortaya koyduk.

Zira bizler, kendi kiflisel hikâyelerimizi ülkemizin kader çizgilerinde eritmifl, bütünlefltirmifl,
yetmifl milyonluk bir kadro olma iddias›yla yola ç›kt›k.

Bu yolda gücümüzü halk›m›zdan al›yoruz, halka lay›k bir yönetim sergilemekten baflka
bir dert tafl›m›yoruz, tafl›mayaca¤›z. Medeniyet birikimiyle, destans› varolufl mücadelesiyle
her co¤rafyada sayg›yla yâd edilen bu aziz millete çaresizli¤i, zilleti de¤il, izzeti lay›k
gördük.

Mahcup olmad›k, mahcup etmedik.

De¤erli Dostlar,

Bu ülke, bu halk hiç de hak etmedi¤i halde çok ama çok horland›, çok örselendi. Bir
gündo¤umu, bir yeniden dirilifl, yeni bir bahar mümkündür dedik ve Allah'a flükür mümkün

Ak Parti, Ak Siyaset, bu milletin sa¤lam iradesinden,
sa¤lam kumafl›ndan, sa¤lam mayas›ndan do¤an ve
büyüyen bir terkip oldu.
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oldu. Bütün kalbimle inan›yorum ki, yar›n, bugünden daha ayd›nl›k bir gündo¤umu yine
mümkün olacak. Yola ç›karken bu heyecanla, bu aflkla ç›kt›k.

Ak Parti, Ak Siyaset, bu milletin sa¤lam iradesinden, sa¤lam kumafl›ndan, sa¤lam
mayas›ndan do¤an ve büyüyen bir terkip oldu.

fiimdi de, halk›m›zla birlikte her yeni günü ilk günkü gibi selaml›yoruz. Yola ç›karken,
yolun flartlar›n› da, yolculu¤un ne kadar meflakkatli olaca¤›n› da biliyorduk... fiimdi, daha
da iyi biliyoruz.

Hâlâ yolun bafl›nda say›l›r›z. Ancak, bu k›sa sürede halk›m›zla birlikte kat etti¤imiz mesafe
onur vericidir, umut vericidir, heyecan vericidir.

Türkiye'nin önündeki a¤›r badireleri Allah'›n izniyle kald›rd›k. Özgüvenini kaybetmekte
olan bir ülkeye yeniden özgüven kazand›rd›k.

Erken uyar› sistemlerinin t›kand›¤›, hiçbir elefltirinin muhatap bulamad›¤›, siyasetin
üzerinde konuflmaya de¤er olmaktan ç›kt›¤› bir Türkiye tablosundan bugünlere geldik.

Bakanlar Kurulu'nun bile iki ay, üç ay, dört ay toplanamad›¤›, toplumun, medyan›n, her
toplant› öncesi daha derin bir kriz beklentisine girdi¤i ve hükümetin her toplant›s›n›n
yeni krizler do¤urdu¤u bir siyaset tablosu vard›.

Hat›rlay›n›z, hükümet üyelerinin bir araya gelmesi bile bas›n›m›zda "zirve" olarak yer
al›yordu.

Ak Parti'nin kurulufluyla birlikte sars›lan bütün o dengeler
tek tek yerine oturmaya bafllad›. Millet özlemlerinden
do¤an ›rmak mecra›n› buldu.
Türkiye, özledi¤i sese, özledi¤i siyasete, özledi¤i de¤iflim rüzgâr›na kavufltu.

De¤erli Arkadafllar,

Sizler hiç bitmeyecekmifl gibi gelen a¤›r bir kara k›fl›n, uzun bir zemherinin ard›ndan
Türkiye'yi bahara kavuflturdunuz.

Hat›rlay›n, daha dün Bilkent'teki ilk toplant›m›zda, Meclisteki ilk grup toplant›m›zda,
"Türkiye'nin çözülemeyecek meselesi yok, yeter ki, yüreklerimizi ortaya koyal›m" demifltik.

Sizler tereddütsüz yüreklerini ortaya koyanlars›n›z.

Bizleri buralara tafl›yan halk›m›z da akl›n›, yüre¤ini, vicdan›n› ortaya koymufltur.

O gün, bu "yürek enerjisini" kuflkuyla karfl›layanlar k›sa zaman içinde mahcup oldular.

Elbette kimsenin mahcup olufluna sevinmedik.

Sevinmeyiz de...

Ama yüre¤i bu emaneti daha fazla tafl›maya güç yetiremeyenler olacakm›fl, olabilir.
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Ne diyebiliriz. Bu, bir nasip meselesidir. O gün halk›m›za en önemli vaadimiz "Türkiye'nin
hem akl›, hem de vicdan›" olmakt›, hat›rlay›n.

Evet, Türkiye'nin hem akl›, hem de vicdan› olduk.

Sürekli mazeret üreten, s›zlanan, suçlayan, ona buna sataflan... milletle, devletle, dünyayla
ayn› anda kavga eden siyasetin tasfiyesi gerekiyordu, ettiniz.

O siyaset, Türkiye'yi içine kapatan, dar kadro siyasetiydi.  Bir baflka ifadeyle "küçük olsun
benim olsun siyaseti"ydi...

O siyaset, millete sa¤›r, gelece¤e kör bir siyasetti

O siyaset, ister kendini merkez ad›na tan›mlas›n, ister çevre ad›na tan›mlas›n, bir bütün
olarak Türkiye'yi kucaklama yetene¤inden yoksun bir siyasetti.

O siyaset, belki o siyasetçilerin de ç›k›fl yolu bulamad›klar› karanl›k bir girdapt›.

O siyaset demokrasiden, halk›n iradesinden de¤il, ülkenin yine kendileri taraf›ndan
oluflturulan zaaf alanlar›ndan besleniyordu.

Herkesle kavgal›, daha kötüsü kendiyle de kavgal› bir siyasetti. Bugün, arada bir ruh
ça¤›ranlara, Türkiye'nin sar›lm›fl yaralar›n› kafl›yanlara, negatif elektrik yaymaya çal›flanlara,
"Ah o günler ne güzel günlerdi" diyenlere sorma günüdür: Kaç kifli kald›n›z siz, kaç kifli?

De¤erli Ak Parti Milletvekilleri,

Ak Siyasetin seçkin temsilcileri, bizler, halka hizmet
ederken, ülkemizin dünyadaki sayg›nl›¤›n› art›r›rken ne
"enkaz edebiyat›"n›n ard›na sakland›k,ne de yasland›¤›m›z
milletin vakar›ndan, onurlu duruflundan taviz verdik.
Dünya kadar zorlukla s›nand›k ama milletimizin bafl›n› önüne e¤direcek bir tek ad›m
atmad›k.

Milli irade, Ak Parti milletvekillerini seçerken, bu flerefli emaneti bizim omuzlar›m›za
b›rak›rken, halk›m›z bizi tercih ederken kuflkusuz bir mukayese yapt›.

Halk›m›z bizi baflkalar›na tercih ederken kimli¤imize bakt›, irademize bakt›, ülkenin
geçmifline ve gelece¤ine bakarak iradesini ortaya koydu.

Sadece iradesini 3 Kas›mda ortaya koymakla kalmad› 28 Mart 2004'te de bu iradesini
güçlendirerek teyid etti.

De¤erli Arkadafllar,

Ak Parti, siyasal kimli¤ini Türkiye'nin kimli¤iyle tan›mlayarak var oldu.  Türkiye kimli¤i
her fleyimizdir.
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Önce yapay gerilim alanlar› oluflturanlar›n, sonra da o zeminde siyaset yapanlar›n bizim
Türkiye tasavvurumuzda, siyaset prati¤imizde yeri olmad›, olmayacak. Evet, siyaset
yapmakla siyaset üretmek ayn› fley de¤ildir.

Siyasetin esas belirleyeni halk›m›zd›r ve bu inançla siyaset üretiyoruz. Buna inanmakla
kalm›yoruz, inand›klar›m›z› hayata geçiriyoruz.

Bu yüzden ortaya koydu¤umuz prati¤i gören halk›m›z›n bize güveni, deste¤i art›r›yor.
Bu art›fl, bize dönük bu teveccüh millet iradesinin güçlenmesiyle do¤ru orant›l› bir
teveccühdür.

Millet iradesini anlamakta zorluk çekenler, bu sevgiyi, bu teveccühü anlamakta nedense
zorlan›yorlar.

Defalarca izah ettik, bir kez daha aç›kça söyleyelim.  Ak
Parti'nin halk ile birlikte güçlenmesi, halk›n Ak Parti ile
güçlenmesinden kaynaklan›yor.
Milli irade dedi¤imiz fley hiçbir zaman bir anda tecelli etmiyor, millet, kararlar›n› anl›k
geliflmelere göre alm›yor.

Çok iyi bildi¤iniz gibi, milli irade genifl zaman içinde hem dünün muhasebesini yap›yor,
hem de gelece¤e bak›yor.

Halk›n güç verdi¤i siyasetçilerin ne zaman güç kayb›na u¤rad›klar›na bakt›¤›n›zda, çok
net olarak göreceksiniz ki, siyasetçi ya da yöneticiler ne zaman ki halk›n gücünü kendi
gücü zannetmiflse siyasetçiyle birlikte siyaset de itibar yitirmifltir. Esas›nda hayat›n her
vechesinde eflyan›n tabiat› böyle de¤il midir?

Kuflkusuz Türkiye'de ve dünyan›n her aç›k toplumunda siyasete, sadece siyaset yapanlar
kafa yormuyorlar. Siyasetin tabiat› gere¤i onu etkilemek isteyen herkes elefltirileri,
uyar›lar›, talepleri, analizleri, yorumlar›yla bir anlamda siyaset yap›yor.

Bu nedenle, halk› yönetime katan demokratik mekanizmalar ne kadar aç›ksa o kadar
hizmet ediyorsunuz.

Ak Parti'den önce Türkiye'nin esas meselesi burada dü¤ümlenmiflti. Bu dü¤ümü ne
kadar çözebildiysek o kadar baflar›l›y›z.

Baflar›m›z› de¤erlendirecek olan da yine milletimizdir.

Millet kendi de¤erleri, kendi kriterleriyle siyaseti de¤erlendirir ve onu olmas› gereken
yere "sizi flöyle alal›m" diyerek yerlefltirir.

Biz insanlar için erdem odur ki, halk nezdindeki yerimizi do¤ru okuyal›m, do¤ru analiz
edelim. Siyaseti halks›z, tabans›z, ilkesiz, kimliksiz olarak görenleri ya da kimli¤ini
düflürenleri halk›m›z müebbed yoklu¤a, unutulmaya mahkum eder. Bu ibret dersini
vaktiyle almayanlar›n durumu ortadad›r.
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De¤erli Arkadafllar,

Dün oldu¤u gibi bugün de adalet yerine imtiyaz talep edenlerin ihtiraslar› ak›llar›n›
gölgeliyor.

‹nan›n, insan›n bu dünyadaki en dramatik çeliflkisi belki de budur. Hakkaniyet ve insaf
terazisi bozulanlar her fleyi sadece kendine hak görürler. Servet de, sermaye de, mülkiyet
de, siyaset de, iktidar da sadece onlara lay›kt›r ve onlar her fleye lay›kt›r.

Türk siyaset hayat›nda "ayna ayna söyle bana" diyenlerin yekûnu hayli yüksektir.Hiçbirinin
ak›beti ise iyi olmam›fl, kötü olmufltur.

Biz bu yüzden hem akl›n, hem vicdan›n sesi olma çabas›nday›z.

Bu çabada, bu yolda, bu yolculukta kat etti¤imiz mesafeyi ise kadirflinas milletimiz takdir
edecektir. Milletin ne kadar elinden tutarsak, millet elimizi o kadar tutacakt›r.

fiundan emin olun ki, bu millet dirayetli evlatlar›n›n k›ymetini her zaman bilmifltir, bugün
de bilmektedir. Böylesine bir dönemde milletin yüzünü a¤artt›¤›n›z için bu ülkenin
çocuklar› ad›na, yar›nlar› ad›na, sizlere bir kez daha teflekkür ediyorum.

Sa¤ olun, var olun.

De¤erli Milletvekilleri,

Bugün burada olmam›z›n esas amac› istiflaredir.

Dolay›s›yla iktidar›m›z›n birinci yar›s›nda neler yapt›¤›m›z›, ülkeye neler kazand›rd›¤›m›z›
uzun uzun anlatmayaca¤›m.

Bu baflar›n›n aktörleri olarak sizler zaten biliyorsunuz.
Kald›  ki ,  demokratik bir  ülkedeyiz,  aç›k bir
toplumday›z.Dolay›s›yla, yanl›fl› da, do¤ruyu da halk›m›z
biliyor.
Ülke için neler yapt›¤›m›z› halk›m›z da biliyor dünya da biliyor.

Her birimiz bu görevlere gelirken annelerimiz, babalar›m›z, yak›nlar›m›z, dostlar›m›z bize
dediler ki:" Allah mahcup etmesin."

Bir yere gelen, bir sorumluluk alan, bir ifle bafllayanlara söylenen bu temenninin ayn›
zamanda ne kadar büyük bir uyar› oldu¤unu unutmamak boynumuzun borcudur.

Bu yüzden bize düflen sorumluluktur.

Azmimizi k›racak, heyecan›m›z› yaralayacak olaylar olmuyor mu?

Oluyor. Onlar› da as›rlard›r bu co¤rafyada yaflayan halk›m›z›n tecrübelerini dam›ta dam›ta
söze döktü¤ü gibi  "ald›rma gönül" diye karfl›l›yor, asla heyecan›m›z› kaybetmiyor,
bütünlükten gözümüzü ay›rm›yoruz.
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De¤erli Arkadafllar›m,

S›k s›k vurgu yapma ihtiyac› duydu¤umuz bütünlükten kast›m›z Türkiye'nin hangi sorunu
varsa o soruna ülke bütünlü¤ü içinde bakmakt›r.

Bizi biz yapan insan sevgisi, vatan sevgisi, ülke sevgisi, millet sevgisi bütün meselelere
bir bütünlük içinde, bir Türkiye ve dünya tasavvuruyla bakmay› gerektirir.

Bütünlü¤ü kaybeden her fleyini kaybeder.

Devletimizin de, milletimizin de bekas›, itibar, birlik, bütünlük içindedir.

Sebepleri sonuçlardan ay›ramay›z.

Sebepler ise çok boyutludur.

Sebep sonuç iliflkisini sa¤lam temeller üzerinde kurdu¤umuz için, uluslararas› iliflkilerden
ekonomik-sosyal sorunlar›m›z›n çözümüne kadar çok boyutlu bir mücadele sürdürüyoruz.

Ma¤rip ülkelerinden Amerika'ya, Rusya'ya, Uzak Do¤u'dan Afrika'ya, Avrupa Birli¤i'nden
Afrika'ya kurdu¤umuz temaslarda en çok muhatap oldu¤umuz soru "Nas›l baflard›n›z?"
sorusudur.

Birlikte yola ç›kt›¤›m›z arkadafllar›m›zla bir fleyi paylaflarak yola ç›kt›k; Türkiye'yi içeride
güçlü k›laca¤›z ki, d›flar›da ülkemizi haketti¤i güce kavufltural›m.

Zira, ekonomi ile uluslararas› iliflkiler birbirinden ayr› alanlar de¤il, aksine paralel giden,
birbirini tamamlayan alanlard›r.

Ülkeler art›k birbirlerinin nefeslerini takip ediyor.

Muhataplar›n›za söyleyecek sözünüz varsa söylüyorsunuz. ‹çeride yüzünüz ak ise d›flar›ya
aç›labiliyorsunuz.

De¤ilse zaten kimse de kap›n›z› çalm›yor. Özgüveniniz varsa içe kapanmaktan
kurtuluyorsunuz, yok ise kap›lar› pencereleri kapat›yor; ya kendinizi yemeye bafll›yorsunuz
ya da evde birbirinizle kavga ediyorsunuz.

Türkiye bunlar› hülle siyasetiyle, tafleron siyasetiyle, mazeret siyasetiyle, gerilim siyasetiyle,
koalisyon hükümetleriyle y›llarca yaflad›.

Bizi üzen bu milleti temsil etmenin a¤›rl›¤›n›
tafl›yamayanlar›n, bu ülkenin de¤iflim enerjisini köhne
siyaset oyunlar›na feda etmeye kalk›flanlar›n düfltükleri
durumdur.
Biz bu milletten oy isterken söylediklerimizi milletimizin bilmedi¤i baflka dillere tercüme
etmeye, anlam›n› de¤ifltirmeye, seviyesini düflürmeye tevessül etmiyoruz.

Bu milletin yakam›za takt›¤› adalet ve kalk›nma rozeti aç›k artt›rmaya ç›karm›yoruz.
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Biz bu milletin her ferdine karfl› kendimizi sorumlu hissediyor, onlar› temsil etme görevini
hangi yüzle istemiflsek, bugün de ayn› yüzle bu milletin karfl›s›na ç›k›yoruz.

Buna cesaretimiz var, çünkü dümeni do¤ruluktan baflka bir tarafa k›rmad›k.

Biz, ülkeyi bir girdaptan ç›kar›rken, Türkiye'nin küresel bir güç olma iddias›n› dünyaya
tafl›rken, zirveden zirveye, ülkeden ülkeye koflarken, çetin müzakereler yürütürken,
millet iradesiyle seçilmifl bir arkadafl›m›z›n tökezlemesi ve yolunu flafl›rmas› nedeniyle
bir tek vatandafl›m›z›n teveccühünün karfl›l›ks›z kalmas› bizi mahcup eder.

Bizim mahcubiyetimizle bu ülke bir fley kazanacaksa, ben derim ki, biz mahcup olal›m
ama yeter ki Türkiye kazans›n.

Kazan›yor da.

Türkiye'nin yüzünü a¤artm›fl, merkezi önemini dünyaya kabul ettirmifl, demokrasisini
ay›plar›ndan kurtarm›fl, ekonomisini dimdik aya¤a kald›rm›fl, ülkesini dünya ile bütünlefltirmifl
bir Ak Parti ile Türkiye çok fleyler kazand›, daha da kazanacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Ak Parti aidiyeti Türkiye'nin büyüme iradesine sahip ç›kmakt›r. Büyümeyi sadece
ekonomik büyüme olarak görmüyoruz.

Bütün milletin, bütün ülkenin sars›lmaz bir özgüvene
kavuflmas›d›r büyüme. Ülkenize gelen de yurt d›fl›na ç›kan
vatandafl›n›z da özgüven sahibi olmal›d›r.
Sosyal dokuyla birlikte güçlenmelidir siyasetiniz, ekonominiz...

Bu kadar rekabetin yafland›¤› bir dünyada güven ve istikrar›n muhafazas› yerinizde
durarak sa¤lanamaz.

Biz bu do¤rultuda büyük bir siyaset ortaya koyduk.

Ç›tay› o kadar yükselttik ki, bizi izleyen, ama sadece izlemekle yetinenleri de belki yanl›fl
yönlendirdik.

Bugün sanki bizden muhalefetin eksikliklerini de gidermemizi bekleyenler var.

Hay›r biz bu ülkenin yönetiminden sorumluyuz ve bu ülkenin geçen k›sa zaman içinde
elde etti¤i kazan›mlar›n› görünmez k›lmak gibi bir misyonumuz yok.

Aksine, biz enerjimizi bu ülkenin yakalad›¤› umudu, dinamizmi, istikrar› ve güveni
güçlendirmek için kullanaca¤›z, do¤rusu budur. Yapt›¤›m›z iflin do¤as› gere¤i her gün
devrim, her gün reform olmaz.

Bu bir süreç iflidir ve maraton koflucular› gibi nefesimizi ve gücümüzü planlayarak
koflumuzu sürdürmeliyiz.
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Asl›nda bu ba¤lamda bize yöneltilen elefltiriler, uyar›lar ve beklentileri yanl›fl olarak
görmüyoruz.

Hakkaniyet içinde kalan, insaf ölçülerini aflmayan elefltirilerin bir k›sm› 1940'tan kalma
sorunlar›m›zla ilgilidir.

Bir k›sm› 1950, 60,70'li y›llardan kalma sorunlard›r. Türkiye'nin bu yar›fl› kazanmas› için
bu tür elefltiri ve uyar›lar ancak doping olabilir.

Biz Türkiye'nin özlemlerine tekâbul eden bir siyasi
aksiyonuz. Bu nedenle Ak Parti'nin Muhafazâkar demokrat
kimli¤i toplumsal merkez ile örtüflmektedir.
Bizim Ak Parti olarak durdu¤umuz yer toplumun merkezidir.Toplumsal merkezden
kast›m›z milletin paylaflt›¤›, üzerinde mutabakat tesis etti¤i de¤er, al›flkanl›k ve tercihlerin
bütünüdür.

Türkiye siyaseti uzun y›llard›r toplumsal merkezden kopmufl, statüko esas›nda flekillenen
siyasi merkeze hapsolmufltur.

Kendisini merkez partisi olarak tan›mlayan partiler bile bu dar siyasi merkez anlay›fl›n›n
d›fl›na ç›kamam›fllard›r.

Ak Parti'nin as›l baflar›s› toplumsal merkez ile siyasi merkez aras›ndaki kopuklu¤u ortadan
kald›ran, siyasi merkezi toplumsal merkezle aynilefltiren "yeni siyaset" anlay›fl›d›r.

Meflruiyetini toplumdan almayan, toplumsal merkeze yaslanmayan, onun taleplerini
siyasete tafl›mayan hiçbir siyasi giriflim merkeze yerleflemeyece¤i gibi demokratik de
olamaz.

Bu manada bizim siyasetimizin zemini toplumdur.

O yüzden bafltan beri, kapal› kap›lar ard›nda yürütülen, sadece güçler dengesini gözeten
bir siyaset anlay›fl›n› reddettik.

Bunun yerine halk›n karar alma süreçlerine etkin olarak kat›lmas›n› sa¤layacak, bütün
kurumlar›n ahenk içinde çal›flaca¤› yeni bir siyaset anlay›fl›n› ikame ettik.

Bize göre siyaset bir medeniyet perspektifine oturmuyorsa kendi bafl›na de¤erli bir
faaliyet olamaz.

Siyaset, bir medeniyeti yeniden üretmeye, bu medeniyeti dünya ölçe¤inde daha sayg›n
hale getirmeye arac›l›k etti¤i müddetçe ve üretti¤i medeniyet prati¤ini bir model olarak
insanl›¤a sunabildi¤i sürece yüksek bir dava olabilir.

Bizim davam›z k›s›r, gündelik çekiflmeler içinde harcanamayacak kadar büyük bir davad›r.

Bizim davam›z bu ülkede yaflayan her bir insan›m›z›n hissiyat›n› kucaklayacak derinli¤e
ve zenginli¤e sahip bir davad›r.
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Bu ülkenin renklerine, bu ülkenin birikimine, bu ülkenin bütünlü¤ünü tesis eden insani
zenginliklere hiçbir ayr›m ve fark gözetmeden sadakatle, sevgiyle ba¤l›y›z.

Popülist tuzaklara düflmeyece¤iz, toplumumuzun kimyas›n› bozmaya dönük niyetlere
asla geçifl izni vermeyece¤iz.

Bu ülkeye, insan›m›z› millet yapan de¤erlere sahip ç›karak hizmet edece¤iz.  

Manipülasyona gelerek, konjonktürel hadiselerin atefline kap›larak toplumsal dokumuzun
çatlamas›na, çatlat›lmas›na asla izin vermeyece¤iz.

Tarih boyunca nas›l yaflam›flsak, etle t›rnak gibi bir arada yaflayacak bu ülkenin güzelliklerini,
bu ülkenin zenginliklerini, bu ülkenin ayd›nl›k gelece¤ini kardeflçe paylaflaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar,

Biraz önce sizlere iktidar›m›zda yapt›klar›m›z› ayr›nt›lar›yla anlatmayaca¤›m›z› söylemifltim.

Fakat nereden nereye geldi¤imizin daha aç›kça anlafl›lmas› için baz› bafll›klar› k›saca
hat›rlatal›m. ‹nsan unutur.

Hele a¤›r bir krizden ç›k›p önünü görmeye, hesab›n› tutmaya bafllam›flsa geçmiflin kötü
an›lar›n› hat›rlamak istemez.

Bu nedenle ne yapt›¤›m›z› sadece bafll›klar halinde hat›rlatmak istiyorum.

Ayr›ca, iyi niyet tafl›mayanlar›n, dünü unutturmaya, bu sayede bugünün baflar›lar›n›
görünmez hale getirmeye çal›flanlar›n ay›plar›n› yüzlerine vurmak için hat›rlatmak istiyorum.

3 Kas›mdan sadece 10 gün sonra bafllatt›¤›m›z seferberlik
sonucu 40 y›ll›k Avrupa Birli¤i üyeli¤i rüyas›n› kesin
müzakere tarihi almak suretiyle gerçeklefltirdik.
Bunun için gerekli bir dizi ekonomik, siyasi, hukuki yap›sal reformlara imza att›k.

‹ki buçuk y›l önce krizlerle sars›lan ekonomimizin bugün nereye gelmifl oldu¤unu anlamak
için göstergeleri yan yana koymak yeterlidir.

Türkiye, bir çöküflün efli¤inden döndü¤ü gibi üst üste üç sene rekor seviyede büyüme
h›z› yakalam›fl, y›ll›k 300 milyar dolar gayr› safi milli has›layla dünyada ekonomisi en
büyük 20 ülke aras›na girmifltir.

fiu anda yüzde 9.9 büyüme oran›yla OECD ve AB ülkeleri aras›nda, hatta hali haz›rdaki
rakamlarla dünyada da Türkiye ekonomik büyüme flampiyonudur.

30 y›l boyunca "canavar" diye niteledi¤imiz enflasyon, bugün tek haneli rakamlara kadar
düflürülmüfltür.

Param›zdan 6 s›f›r at›lmas› operasyonu baflar›yla gerçeklefltirilerek ekonomik imaj›m›z
tazelenmifltir.
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Türkiye borçlar›n› ödeyebilen ve dünyadaki kredibilitesi yükselen bir ülke haline gelmifltir.

Hepsinden önemlisi, istikrar ve güven ortam› sa¤lanm›fl, siyaset yeniden problemlerimizin
çözümü için umut haline gelmifltir.

Yüce Meclis itibar›na kavuflturulmufltur. AB sürecine de uygun olarak hukuk alan›nda
baflka iktidarlar›n on y›llar boyunca yapamayaca¤› devrim niteli¤inde tarihi de¤iflim
ad›mlar› at›lm›flt›r.

Bu millete lay›k oldu¤u hayat standard›n› ve demokratik haklar› sa¤lamak için bahane
üretmeden, laf kalabal›klar›n›n ard›na saklanmadan ad›mlar att›k.

Bu milletin kesesinden beslenen asalaklara dur dedik, bu ülkenin tek bir kuruflunu bile
zayi etmemek için tedbirler ald›k.

Bugün en çok gürültü koparanlar menfaati kesilen o haramzadelerdir.Türkiye'nin sosyal
yaralar› tar›mdan sa¤l›¤a, sosyal güvenlikten e¤itime ça¤dafl normlara, dünyan›n gitti¤i
yöne paralel düzenlemelere kavuflturulmufltur.

Serbest piyasay› güçlendirdik, yat›r›mlar için
"öngörülebilirlik" sa¤lad›k, dünya ile rekabet edebilmeleri
için giriflimcilerimizin önlerini açt›k.
Türkiye'ye yeni bir vizyon, yeni bir gelecek heyecan› kazand›rd›k.

De¤erli Arkadafllar,

Biz bir fleyi ihmal ettik.

Bir süredir Acil Eylem Plan›m›zdan söz etmez olduk. Oysa Acil Eylem Plan›'yla Türk
siyaset tarihinde ilk kez, zamana mukayyet olarak kendimizi ba¤lam›fl ve bu plan
çerçevesinde "yapt›klar›m›z›n çetelesini tutun" diye aç›k bir ça¤r›da bulunmufltuk.

fiimdi iftiharla söyleyelim ki, bu konuda vaadimizin arkas›nda sapasa¤lam durduk. O gün
vaad listesinde yer vermedi¤imiz alanlarda da birçok baflar›ya imza att›k.

Sadece bir örne¤i hat›rlat›yorum. Bir kalemde 36 bakanl›¤› 22 bakanl›¤a indirdik.

Hepiniz takdir edersiniz ki, sadece bunun bu ülkeye katt›¤› ekonomik de¤er milyarlarca
dolard›r. ‹hracat rekorlar›, turizm patlamas› gibi ekonomiye büyük katk›lar sa¤layan
alanlardan söz etmedim.

Bu rakamlar› nereden nereye getirdi¤imizi siz biliyorsunuz, halk›m›z da biliyor.

Türkiye'nin gücüne güç katmak, ülkenin itibar›n› yükse¤e, daha yükse¤e ç›karmak için,
emanetini ald›¤›m›z halk›m›za lay›k olabilmek için bütün gücümüzle çal›flmaya devam
etmeliyiz.

Sorunlar›m›z daha bitmedi, daha yürüyecek çok yolumuz var.
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Çocuklar›m›za gurur duyacaklar› bir ülke b›rakmak için el ele gayret göstermeye, bu
ülkenin gelecek sorumlulu¤unu tafl›mak için birbirimize omuz vermeye devam edelim.

Statüko bizim yüreklerimizi, akl›m›z›, vicdan›m›z› esir alamaz.

Hiçbir küçük hesap bizim bu millete hizmet etmek konusundaki samimiyetimizi
gölgeleyemez.

Türkiye geldi¤i noktadan geriye bir tek ad›m atamaz.

Allah Türkiye'nin yolunu aç›k etsin.

Bu temenniyle sözlerime son veriyor, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.



1. GENÇL‹K KONGRES‹ (10.04.2005)
Sevgili Gençler,

Yar›nki Türkiye'nin Gerçek Temsilcileri,

Sizleri en kalbi duygularla selaml›yorum.

Ak Parti gençli¤i olarak 1. Ola¤an Genel kurulunuz hay›rl› olsun.

Türkiye sizin heyecan›n›zla, sizin akl›n›zla, sizin ideallerinizle, sizin ülke sevginizle modern
dünyada gelece¤e daha emin ad›mlarla ilerliyor.

Yar›nki Türkiye'yi infla etmek için bugünden bütün memleket meseleleri üzerinde kafa
yordu¤unuz, elinizi tafl›n alt›na koydu¤unuz için sizleri tebrik ediyorum. Türkiye'de
siyasetin, yönetimin sizin enerjinize, sizin heyecan›n›za büyük ihtiyac› vard›r.

Türkiye, genç nüfusuyla, yetiflmifl insan gücüyle, befleri ve ekonomik kaynaklar›yla
dünyan›n en dinamik birkaç ülkesinden biridir.

Sizin bu gücünüz, sizin bu heyecan›n›z dünyan›n her yan›nda hissedilmekte, fark
edilmektedir. Bu nedenle sözlerime bu salondan, bu kongreden bütün ülkemize yans›yan
dinamizminizi, özgüveninizi alk›fllayarak bafll›yorum.

Özgüven duygusu bir milletin ayakta kalabilmesinin en temel flart›d›r. Türkiye'de ve
dünyan›n her yerinde siyaset kurumu hiçbir alanda zaaf kabul etmiyor. Sizin kendinize
güveniniz tam olursa, toplumun da, dünyan›n da size güveni tam oluyor.

Sevgili Gençler,

AK Parti, genç dima¤lar›n enerjisini siyasete katarak yola ç›km›fl ve milletle bütünleflmifl
bir hareketin eseridir.

Statükonun bu ülkenin üstüne serdi¤i ölü topra¤›n› silkeleyen bu hareket, bu yeni siyaset
ak›m›, Türkiye'nin zayi edilmifl, kaybedilmifl y›llar›ndan sonra bir umut olarak do¤mufltur.

AK Parti siyaseti kendini toplumsal merkezle tan›mlayan büyük bir harekettir. Milletin
derdini kendi derdi bilen AK Parti, kiflisel ikbal aray›fllar›n›n eseri de¤ildir, olmam›flt›r,
olmayacakt›r.

Bu parti, Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak üzere yola ç›kt›¤› içindir ki, daha yolculuk
bafllar bafllamaz Türkiye'de o sis bulutlar› da¤›lm›flt›r. Türkiye bugün o derin girdaptan
ç›kt›ysa, yediden yetmifle herkes önünü görebiliyorsa, kalpleri yeniden umut dolduruyorsa,
bu baflar› hepinizin eseridir, sa¤ olun, var olun.
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Genç insan›n siyasetle iliflkisi, eski siyasi anlay›fllar›n
sand›¤›n›n aksine bir hevesten ibaret de¤ildir, sahici bir
iliflkidir, sahici bir sorgulamad›r.
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Sevgili Gençler,

Gençli¤in siyasetle iliflkisi ve siyasetin gençlikle iliflkisi Türkiye'de her zaman önemsenmifl,
her zaman konuflulmufl, ama ne yaz›k ki ço¤u zaman, gençli¤in iradesi "elde bir" olarak
düflünülmüfltür.

Gençli¤in iradesini "elde bir" zanneden siyasetçiler k›sa
vadede kalabal›klar toplam›flsa da, uzun vadede gençli¤in
önüne bir perspektif, bir vizyon, bir gelecek ideali
koyamam›fllard›r.
Zira genç insanlar›n k›sa vadede yan›lma ihtimalleri olsa da, uzun vadede gerçek ayan
beyan ortaya ç›km›fl, o vizyonsuzluk, o dirayetsizlik gençleri sükut-u hayale u¤ratm›flt›r.

Hiç kimseyi, ama en çok da genç insanlar›, genç dima¤lar›, genç heyecanlar› ila nihaye
sanal bir dünyada tutamazs›n›z.

Gerçek olan ile sanal olan›n fark› bir gün mutlaka ortaya ç›kacakt›r, nitekim geçmiflte bu
s›kl›kla yaflanm›flt›r.

Genç insan›n siyasetle iliflkisi, eski siyasi anlay›fllar›n sand›¤›n›n aksine bir hevesten
ibaret de¤ildir, sahici bir iliflkidir, sahici bir sorgulamad›r.

Bu sorgulamalardan bugün kaçanlar, yar›n yine ayn› sorgulamalara cevap vermek
durumunda kal›rlar.

Dün öyle oldu, yar›n da öyle olacak.

Zira, genç insan›n siyasetle iliflkisi, bütün dünya ile iliflkisi, bütün insanl›k ile iliflkisi,
ülkenin bütün meseleleriyle iliflkisidir.

Türkiye gibi nüfusu genç bir ülkede; siyasetin gençlikle iliflkisi, daha sahici bir Türkiye
ve dünya tasavvuruna yaslanmay› gerektiriyor. E¤er bir dünya tasavvurundan yoksun
iseniz, kendi gerçe¤inizi de do¤ru analiz edemezsiniz, do¤ru kavrayamazs›n›z.

E¤er, bir Türkiye tasavvurundan yoksun b›rak›lm›flsan›z; yar›n öbür gün gerçeklikle
s›nand›¤›n›zda hayat›n dar bir alan›na mahkûm edilir, dünyan›n evrildi¤i istikameti
anlamakta gecikirsiniz.

Hayat ise gecikmeyi kabul etmiyor, affetmiyor.

Sevgili Arkadafllar›m,

Sizlere sadece genç insanlar olarak hitap etmenin biraz eksik kalaca¤›n›, sizlere biraz
haks›zl›k olaca¤›n› düflünüyorum.

Zira sizler, bu ülkenin bütün meselelerini, modern dünyan›n bütün iliflkilerini
sorguluyorsunuz. Elinizdeki cevaplar kadar sorular›n›zla, sorgulamalar›n›zla da
sayg›de¤ersiniz. Sizlerden ricam, aya¤›n›z› bast›¤›n›z topraklar›n de¤erini, k›ymetini daha
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iyi idrak etmenizdir. Zira, bu topraklar büyük medeniyetlerin befli¤idir. Büyük ve itibarl›
bir ülkede yaflaman›n onurundan daha manidar bir fley yoktur.

Lütfen, tarihi zeminimizin, toplumsal dokumuzun, millet olarak zaman ve mekân
fluurumuzun ne kadar muhkem, ne kadar sa¤lam oldu¤unu bilerek gelece¤e bak›n›z.

Dönemsel zaaflar›m›z, yanl›fllar›m›z nereden kaynaklan›yor; meselelerin derinine inerek
tespit etme gayreti içinde olunuz.

Yaflad›klar›m›z›n sebep sonuç iliflkilerini iyi analiz ederek gençli¤inizi, enerjinizi, dinamizminizi
ve en önemlisi bu ülkenin gelece¤i için besledi¤iniz hayallerinizi koruyunuz.

Lütfen sizler geçmifl nesillerimizin tak›ld›¤› engellere bir daha tak›larak, bir daha yan›larak
zaman›n›z›, heyecan›n›z› zayi etmeyiniz.

Sa¤lam bir kültürel zemin, derin bir medeniyet duygusu, ça¤›n gerektirdi¤i azami donan›m
ve sars›lmaz bir gelecek inanc› ile ad›mlar›n›z› her gün daha ileriye at›n›z.

Kendiniz için, sizlerin mürüvvetini görmek isteyen anne ve babalar›n›z için, bu milletin,
bu ülkenin, bu aziz topraklar›n, bu ay y›ld›z›n gelece¤i için çok daha parlak ad›mlarla, çok
daha ileri hamleler içinde olunuz.

Bu vatan›n, bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin mürüvveti sizlerin mutlulu¤u ve
saadetiyledir.

Bunu görmek için hepimiz sab›rs›zlan›yoruz. Ama hayat›n en önemli hakikatlerinden biri
sab›rd›r, unutmay›n sab›r ile koruk, üzüm olur.

Sadece hissiyatla, sadece duygular›n›zla de¤il, bu bilim
ça¤›nda akl›n›zla, muhakeme gücünüzle, analiz
yetene¤inizle, mukayese kabiliyetinizle ancak donan›m
sahibi olabilirsiniz.
Dar alanda oynanan oyunlar, k›s›r düflünceler h›z›n›z› kesmemelidir. Kocaman bir hayat,
büyük bir ülke, aç›k ve fleffaf bir toplum, demokratik bir hukuk devleti zemininde hepimize
çok fley katacak, çok fley kazand›racaks›n›z.

Sizden önceki nesiller büyük zorluklarla yüzleflti, say›s›z yanl›fllarla s›nand›lar.

Hâlâ o yanl›fllar›n bedeli, faturas› ödetiliyor. O zamanlar dünyan›n her yan›nda oldu¤u
gibi ülkemizde de siyah beyaz gözlükler da¤›t›l›yordu genç insanlara.

Oysa o gözlüklerle dünya bir bütün olarak görülmüyordu.

Modern dünyada insanl›¤›n elde etti¤i imkânlar ve kazan›mlar genç nesillerden
esirgeniyordu. Herkesin ufku s›n›rlanmak isteniyordu, çünkü bu ufuk darl›¤› birilerinin
iflini kolaylaflt›r›yordu.

Üzülerek, kahrederek ifade ediyorum ki Türkiye'nin kaybolan y›llar›n› anlatan hikâyenin
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en büyük parças› budur. Türkiye'nin adil ve kalk›nm›fl y›llar›n›n hikâyesini yazmak için
yola ç›km›fl yeni nesillerimiz olarak bu ac› hikâyeden gerekli ibret dersini alaca¤›n›za
gönülden inan›yorum.

De¤erli Kardefllerim,

Türkiye Ak Parti'nin açt›¤› ufukla birlikte dünyadaki geliflmeleri iyi okuyarak, iyi analiz
ederek gücünün fark›na var›yor.

Bu dönemde beni en çok bahtiyar eden fley insan›m›z›n kaybolmakta olan özgüven
duygusunu yeniden kazanm›fl olmas›d›r.

Ak Parti olarak millet karar›yla iktidara geldi¤imizde, Türkiye'yi bekledi¤imizin de ötesinde
zaruretler içinde bulduk.

Türkiye her alanda büyük bir de¤iflim ihtiyac› içindeydi. ‹nsanlar›m›z› güç kayb›na sebep
olan dar alan tart›flmalar›ndan h›zla ç›karmak gerekiyordu.

Ülkeyi hem yaflanmakta olan çok a¤›r bir ekonomik krizden ç›karmak, hem de dünya
devletleri aras›nda sayg›n bir yere tafl›mak zorundayd›k.

Demokrasinin kollar›n› açmak, ülkeyi bütün meseleleriyle kucaklamak flartt›. Allah'a
flükürler olsun, bunu yapt›k, bunu yapmaya çal›fl›yoruz. Sa¤lam bir zemin üzerinde
oldu¤umuzdan emindik ve o emniyetle yola ç›kt›k.

Devletin bütün birimleri aras›ndaki ahenk ve uyum ülkemizin itibar›na itibar katt›.

fiunu gördük ki, devlet ahenk içinde olursa, toplum da o ahengi, o kardefllik iklimini
solumaya bafll›yor.

Bizim yapt›¤›m›z fley, yeni bir fley de¤ildi; yeni bir iklim, yeni bir dizayn oluflturmad›k.

Bunu yapsak zaten eflyan›n tabiat›na, insan›n yarad›l›fl›na ve toplumun ortak vicdan›na
ayk›r› olurdu.

Biz ne yapt›k?

Milletimizin zaten var olan kardefllik ve ahenk içindeki yaflama üslubunu bir siyaset
üslubuna dönüfltürdük.

Yani bizim siyaset üslubumuz milletimizin hayat ve medeniyet üslubudur.

Seçimden ald›¤›m›z sonucu milletimizin baflar›s› olarak
de¤erlendirdik, krizden kurtuluflu milletin baflar›s› olarak
gördük.
Baflar›lar›m›z›n bafl›m›z› döndürmeyece¤ini söyledik, Allah'›n izniyle bafl›m›z dönmedi.

Yolun bafl›ndaki heyecan›m›z›, coflkumuzu her zaman korumaya çal›flt›¤›m›z için; milletimiz
17 ayl›k icraat›m›za bakarak 3 Kas›mdan sonra bize verdi¤i ödülün k›ymetini 28 Mart
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yerel seçimlerinde daha da art›rd›. Huzur ve güvenin, istikrar ve adaletin k›ymetini,
de¤erini biliyoruz. Bize verilen flerefli emanetin fluurunday›z ve öyle devam edece¤iz.

Bak›n›z say›s›z konuflmamda belki de sevincimizi gölgeleyecek bir vurguyla temel ilkemizi
hat›rlat›yorum.

Zira temel ilkemiz, üzerinde durdu¤umuz bu zemine
sadakattir. Biz hiçbir zaman bu zemini unutmayaca¤›z,
bu zemin Türkiye'dir. Türkiye'nin gelece¤i, yetmifl milyonun
bize emanetidir.
Her fleyimiz mükemmelmifl gibi, hiçbir eksi¤imiz, yanl›fl›m›z yokmufl gibi bir iddia içinde
de¤iliz, olamay›z.

Milletvekillerimiz gecelerini gündüzlerine katarken, teflkilatlar›m›z gece gündüz Ak Parti
aidiyetini insan›m›za anlat›rken hep bu zeminden hareket ediyor.

Gençlerimiz elde etti¤imiz baflar›larla yetinmeyerek yeni hedeflere do¤ru koflarken,
kad›nlar›m›z toplumun bütün kesimlerine ulaflmak için çaba harcarken bu membadan
besleniyor.

Biz de dünyan›n bütün merkezlerini Türkiye'nin tezlerini anlatmak için dolafl›rken her
zaman aya¤›m›z› bu zemine bas›yor, bu zemine iflaret ediyoruz.

Türkiye'nin geldi¤i nokta ortadad›r. Demokrasiyle birlikte güçleniyor ekonomimiz. Toplumla
birlikte güçleniyor devletimiz. Bizim siyasetimize göre toplum zaaf içindeyken devletin
güçlenmesi, itibar elde etmesi, sayg›n muhataplar bulabilmesi düflünülemez.

Toplumu zaaflarla bafl bafla b›rakanlar Türkiye Cumhuriyeti devletini de müttefikleri,
dostlar›, komflular› nezdinde küçük düflürüyorlard›.

Türkiye'nin temsili dünyaya yans›m›yordu. Türkiye'nin tezleri, imkânlar›, potansiyeli
dünyaya anlat›lm›yordu. Türkiye, Türkiye büyüklü¤ünde düflünemeyen kafalarca, Türkiye
büyüklü¤ünde inanamayan yüreklerce istismar edildi.

Toplumumuz kifayetsiz siyasetlerle çok de¤erli zamanlar›n›, insan›m›z özgüvenlerini,
gençlerimiz hayallerini yitirdi. Ama fluna kesin olarak inan›n›z ki bugün tarihin de¤iflti¤i
gündür.Bu ülke gelece¤ini kazand›racak olan gücü, yaflad›¤› bu ac› dolu tecrübelerden
ç›karacak büyüklü¤e sahiptir. Bu ülkeyi gelece¤ine tafl›yacak olan sizlersiniz.

Üstad N. Faz›l, "Tomurcuk derdinde olmayan a¤aç odundur" diyor. ‹flte bizi bugün bir
araya getiren sebep bu ülkenin gelece¤i için tafl›d›¤›m›z "tomurcuk" kayg›s›d›r.

‹stiyoruz ki bu ülkenin her yan›nda tomurcuklar umuda açs›n. Bu ülke sizlerden çok fley
bekliyor, bu gerçe¤i asla akl›n›zdan ve kalbinizden ç›karmay›n›z.

Sizler bu ülkeyi gelece¤e tafl›yacaks›n›z.



Bu millet bir daha bu ac› tecrübeleri yaflamas›n, bu badireleri yaflamas›n, bir daha bu
ülkenin umutlar› k›r›lmas›n diye sizler daima gelece¤e bakacak, k›s›r düflüncelere asla
kap›lmayacaks›n›z.

Bugünün kazan›mlar›, yar›n›n baflar›lar› olmaks›z›n bir anlam ifade etmez.

Çünkü bir fleyi bozmak kolayd›r, bugün do¤ru ad›mlarla hale, yola sokulan her fley, yar›n
birkaç yanl›fl ad›mla kaybedilebilir.

Burada önemli olan, bugün yap›lan do¤runun üstüne, her yeni günle birlikte yeni do¤rular
ekleyebilmektir.

‹flte sizi bekleyen görev budur. Cumhuriyetin emanet edildi¤i Türk gençli¤i "birinci
vazifesi"ni asla unutmayacakt›r.

Bu vazife Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk taraf›ndan verilmifl bir
vazifedir.

Hat›rlay›n›z:

Ey Türk Gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza
ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en k›ymetli
hazinendir."

Bu sorumlulukla; Türkiye'yi do¤rularda sabit tutacak, bu milleti tökezletecek tafllar›
gelece¤in yollar›ndan temizleyeceksiniz.

Bunu nas›l yapacaks›n›z?

Anlams›z çekiflmelerle k›s›r bir döngüde kalarak, kavga ç›kartarak, fliddetli tart›flmalara
tutuflarak de¤il elbette.

Bu ülkeyi ayakta tutan de¤erlere sahip ç›karak, bu milletin büyük gücüne daima inanarak,
ça¤›n ihtiyaçlar›na karfl› donan›m›n›z› sürekli artt›rarak çal›flacaks›n›z.

‹flini do¤ru yapan, insana hizmeti temel önceli¤i kabul eden siyasetçiler, doktorlar,
mühendisler, gazeteciler, çiftçiler, memurlar, iflçiler olacak, bu ülkenin derdini kendi
derdiniz bileceksiniz.

Bilgiye açl›¤›n›z hiç doymayacak ama neyi ö¤renmeniz
gerekti¤ini de bileceksiniz. Geçmiflte bu topraklar› can›ndan
aziz bilen kahramanlar bu ülkenin istiklalini korudular.
fiimdi sizler, dünya için de¤erli sözler söyleyerek, zengin fikirler üreterek, do¤rulukla
hizmet ederek bu ülkeye katk›da bulunacaks›n›z.

Ülkesini bu ça¤›n karmafl›k problemlerine karfl› korumay›, insanlar›n refah›n› ve mutlulu¤unu
sa¤lamak için geceli gündüzlü çal›flmay› göze alan gençler de bu zaman›n yi¤itleri
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say›lacakt›r. Ben o yi¤itlik ›fl›¤›n› sizlerin gözlerinizde görüyor, sizlere sonuna kadar
inan›yor, güveniyorum.

Sizler Türkiye'nin ayd›nl›k gelece¤ine gönülden inan›yor musunuz?Hayallerinizdeki adil
ve kalk›nm›fl Türkiye'ye ulaflmak için bütün gücünüzle çal›flmaya haz›r m›s›n›z?

fiair Behçet Necatigil bir fliirinde insan ruhuna dair bir ikileme iflaret ediyor:

"Ya ümitsizsiniz.

Ya da ümit sizsiniz.

Ya çaresizsiniz.

Ya da çare sizsiniz."

Sizler bu milletin ümidi, bu ülkenin çaresi olmaya azmedenlerden olunuz.

Siz sevgili gençler,

Türkiye kadar büyük düflünmenizi istiyorum.

Allah yollar›n›z› aç›k etsin.

Allah Türkiye'nin yard›mc›s› olsun.

HERfiEY TÜRK‹YE ‹Ç‹N !
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KIZILAY KONGRES‹ (15.04.2005)
De¤erli Arkadafllar›m,

K›z›lay eliyle insanl›¤a hizmet eden bütün arkadafllar›m›, bütün K›z›lay mensuplar›n›
sayg›yla selaml›yorum.

Bu vesileyle burada olmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Zira K›z›lay millet olarak, ülke olarak bünyemizdeki kan kadar önemlidir.  Bu kuruma
sahip ç›kman›n, bu kurumun gücüne güç katman›n her fleyden önce insani ve vatandafll›k
borcu oldu¤unu herkes bilmelidir.

Buras› ne bir ikbal kap›s›d›r, ne ihtiraslar›n tatmin edilece¤i bir yerdir. Burada sadece,
ama sadece hizmet için görev al›n›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

K›z›lay'›n toplumun önünde herhangi bir gerekçeyle tart›fl›lmas› bu ülkeye ba¤l›, bu ülkeyi
seven bütün vicdanlar› yaralar. Sizlerden ricam lütfen, buna mahal b›rakmay›n›z.

Bak›n›z, 13 Ekim 2004 tarihinde K›z›lay'da yapt›¤›m konuflmada "Her kuruflu milletin olan
bu kuruma kaybetti¤i itibar› yeniden kazand›rmak zorunday›z. Bu itibar› yeniden kazanmak
özellikle bu kurumda çal›flan herkesin üzerine borçtur" demifltim.

Bu gerçe¤i bütün vatandafllar›m›z›n zaten bildiklerini düflünüyorum ama geçmiflten gelen
flöyle bir yanl›fl alg›lama var. K›z›lay, adeta devletin kurumlar›ndan bir kurum gibi
görülmektedir. Bu, do¤ru de¤ildir.

K›z›lay'›n kan ba¤›fllar›ndan, ayni-nakdi yard›mlar›na kadar en büyük deste¤i, sahibi
millettir. Bu hat›rlatmay› yapma gere¤i duyuyorum, çünkü böyle kurumlar bürokratik
anlay›fllarla yönetilmeyen her zaman milletin deste¤iyle güçlenmesi gereken devletin
gözetimindeki hayati kurumlard›r.

K›z›lay gibi kurumlar›n önemi daima en üst düzeyde bir toplumsal duyarl›l›k ile sa¤lanabilir.

Zira bafl›m›z dara girdi¤inde, bir felaket an›nda baflucumuzda arad›¤›m›z ilk kurumlardan
biri K›z›lay oldu¤una göre bu kurumun itibar› her ne suretle olursa olsun tart›flma konusu
olmamal›d›r.

De¤erli K›z›lay Mensuplar›,

Hükümete geldi¤imiz günlerde ne yaz›k ki, Türk K›z›lay'›n›n da di¤er birçok kurum gibi
yaral› olmas›, vicdanlar› yaralayan ve  üzerinde en çok durdu¤umuz konulardan biriydi.

Türk K›z›lay'› sadece ülkemizin, sadece vatandafl›m›z›n
de¤il bütün insanl›¤›n kara gün dostudur.
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Zira, K›z›lay gibi kurumlar dahi tart›fl›l›r hale gelmiflse, üzerinde kuflku, kayg› bulutlar›
dolafl›yorsa bunun vatandafl›n umutlar›na yans›mas›n›n bedelini kimse, ama hiç kimse
ödeyemez.

Hat›rlay›n›z, yolsuzluklarla, çürümeyle bafl edemeyen 2002 y›l›n›n 3 Kas›m›na kadarki
Türkiye'de en çok konuflulan, hakl› olarak en çok kayg›s› duyulan, herkesin cevab›n›
arad›¤› soru fluydu:

"Acaba, tuz koktu mu?"

Bu soru sahiden, ciddi bir soruydu, ciddi bir endifleden do¤mufltu.  Allah'a flükürler olsun
ki, tuz kokmad›. Milletimizin sa¤lam kumafl› buna izin vermedi.

Milletimiz yeniden gücünü toplad›, dirayetle "Acaba tuz koktu mu?" sorusunu sorduracak
kadar güven bunal›m› do¤uran anlay›fllar›, temsilcileriyle birlikte tasfiye etti.

O günleri birileri unutmufl, unutturacak kadar üzerinden zaman geçti¤ini zannetmifl
olabilir ama, biz o talihsiz günleri unutmad›k, unutmayaca¤›z. fiimdi Türkiye, sivil resmi
bütün organizasyonlar›yla derlenip toparlan›yor.

Halk›m›z sadece siyasetimize de¤il, gücünü, iradesini bütün kurumlara tafl›yor. Evet,
kriz içinde bir ekonomi devralm›flt›k... Bütün dengeler sars›lm›flt›... Ama bilirsiniz, baz›
kurumlar vard›r ki, onlar dahi yara ald›¤›nda milletin umutlar› büyük oranda zedelenir.

Zira, o kurumlar ülkenin direnç noktalar›d›r, milletin vicdan›n› temsil eden kurumlard›r.

‹flte K›z›lay öyle bir kurumdur. Milletin vicdan›n› yans›t›r. Buradaki küçük yanl›fll›k hiç
kimse taraf›ndan küçük görülemez, ba¤›fllanamaz.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'de kurumlar›n tek tek meselelerinin çözümü
ülkenin tamam›ndaki atmosfere ba¤l›d›r.
Allah'a flükürler olsun ki, ekonomisiyle, büyümesiyle, kalk›nmas›yla, toplumsal dokumuzun
güçlenmesiyle bütün direnç noktalar›m›z yeniden güçlenme yoluna girmifltir.

K›z›lay da toparlanan, güçlenen kurumlar›m›zdan biridir.

136 y›l boyunca devletten ve milletten destek ve himaye görmüfl olan K›z›lay'›n dindirdi¤i
ac›lar›n hadsiz hesaps›z oldu¤unu akl›m›zdan ç›karmamal›y›z.

Türk K›z›lay'› sadece ülkemizin, sadece vatandafl›m›z›n de¤il bütün insanl›¤›n kara gün
dostudur. K›z›lay, flefkat ve merhamet kollar›n› Afrika'dan Balkanlara, Endonezya'dan
Ortado¤u'ya kadar açm›flt›r. Ama K›z›lay'la ilgili en önemli hat›rlatmay› belki de flu noktada
yapmak gerekmektedir. K›z›lay ve dünyan›n her yerindeki yard›m yapan sivil toplum
örgütleri gönüllülük ilkesine göre faaliyet göstermekte, gönüllülük esas›na göre etkin
olmaktad›r. Sevgili vatandafllar›m unutmas›nlar ki, buradaki anahtar kavram "gönül"
kavram›d›r. Bizim dilimizdeki anlam zenginli¤iyle gönül kavram›, dünyan›n hiçbir lisan›nda
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karfl›l›¤› olmayan bir zenginli¤i iflaret etmektedir.

Biz, yüzy›llarca  toplumsal dayan›flmayla, s›ms›k› aile ba¤lar›yla, akrabal›klarla, komfluluk
hukukuyla insanl›¤a büyük arma¤anlarda bulunmufl bir milletin çocuklar›y›z.

Biz, mal sahibini, mülk sahibini akl›m›zdan, gönlümüzden
ç›karmayan ve Yunus'un diliyle "hani bunun ilk sahibi"
diye hayat›n anlam›n› sorgulayan bir kültürün, medeniyetin
çocuklar›y›z.
Bizim inanc›m›zda "Veren el alan elden üstündür." Ve biz "hay›rda yar›flan" bir milletiz.
Dolay›s›yla "gönül" kavram›, hayat anlay›fl›m›z›, mülkiyet anlay›fl›m›z›, insanl›k anlay›fl›m›z›
belirleyen en temel s›¤›naklar›m›zdan biridir. Bu bitmez tükenmez hazinenin k›ymetini
iyi bilmek durumunday›z. Bu topraklarda ifl yapmak, hizmet etmek isteyen herkes, ama
herkes gönül kavram›n›n yüceli¤ini idrak etmeden hiçbir ifli baflaramaz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bu sözleri Türk K›z›lay'›n›n 137. y›l dönümünde söylüyorum, zira K›z›lay 136 y›l boyunca
devletimizin ve milletimizin gönlünden beslenmifl, büyümüfl gözbebe¤i kurumlar›m›zdan
biridir.

En son olarak Güney Asya felaketinde büyük ac›lara gark olan ülkeler ve insanlar için
K›z›lay'›n bafllatt›¤› "Asya A¤l›yor" Kampanyas›'nda K›z›lay'›n ortaya koydu¤u profesyonellik,
yeterli olmasa da dost ve kardefllerimizin yaralar›n› sarmada büyük katk› sa¤lam›flt›r.

Sadece K›z›lay'›n toplad›¤› 18 milyon dolara ilaveten Baflbakanl›¤›n yard›mlar›yla 36
milyon dolarl›k yard›m ile Endonezya ve  Srilanka baflta olmak üzere en acil ihtiyaçlar
olarak hastane, konut, okul, toplum merkezi gibi yat›r›mlar bafllat›lm›flt›r.

Srilanka'daki 700 kal›c› konutun temelini bizzat atarken Türkiye'nin tarihindeki en büyük
d›fl yard›m operasyonunu yöneten K›z›lay'›m›za müteflekkir kald›m.

Ülkemizin sa¤l›k hizmetlerinde, kan hizmetlerinde ne kadar önemli, ne kadar hayati
fonksiyonlar gördü¤ünü bildi¤imiz K›z›lay'›n hak etti¤i güce ulaflmas› hepimizin gayretlerine
ba¤l›d›r.

Sizlerden, bu ülkenin Baflbakan› olarak bir tek fley rica ediyorum.

Lütfen, bu kubbe alt›nda hofl bir sada b›rakmaktan, emanetini tafl›d›¤›n›z herkesin sizleri
hay›rla, dua ile yad etmelerinden baflka bir derdiniz olmas›n.

‹nan›yorum ki, bu hissiyat›m› bütün arkadafllar›m paylafl›yordur.

‹nan›yorum ki, gönüllülük esas›nda bu topra¤›n çocuklar› bütün insanl›¤a muhteflem
mazimizde oldu¤u gibi büyük insanl›k dersleri vereceklerdir.

Kongrenizin hay›rl› olmas›n› diliyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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MÜS‹AD 14.OLA⁄AN GENEL KURULU (16.04.2005)
De¤erli Dostlar›m,

Sözlerime bafllarken bütün Müsiad camias›n› ve sizlerin flahs›nda bütün ifl dünyam›z›
sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

Bu birlikteli¤in Türkiye'nin büyüme ve kalk›nma iradesini güçlendirmesini diliyorum.

Türkiye, büyük bir ülke.

Bu büyüklü¤ü ne yaz›k ki bizden öncekiler de çok vurgulad›lar ama, ne yaz›k ki bu
büyüklü¤e bizi sahiden inand›rmas› gerekenler üzerlerine düfleni yapmad›klar› için
Türkiye'de uzun y›llar herkes gerçekler ile ac› gerçekler aras›nda kald›k.

Büyük bir ülkeyi sahiden büyük k›lan en önemli fleyin özgüven oldu¤unu düflünüyor,
sözlerime buradan bafllamak istiyorum.

Bizim iktidar›m›z›n Türkiye'ye kazand›¤› en önemli  fleyin de özgüven duygusu oldu¤una
inan›yorum. Zira ülkelerin de insanlar gibi düflünceleriyle, hatta duygular›yla büyüdü¤üne
inan›yorum.

Bizim dönemimizde, Ak Parti iktidar›nda sadece rakamlarla ülkemiz büyümedi, özgüveniyle
de büyüdü.

Gerilimin, kavgan›n, kaosun, kayg›n›n yerini güven duygusu ald›.

Ekonomideki rakamlardan, hedeflerimizden, baflar›lar›m›zdan daha çok önemsedi¤im
özgüven duygusu her fleyimizdir. Bu güveni sabote etmek isteyen can ve mal
emniyetimize kastetmifl olacakt›r.

Bu güveni besleyen, büyüten Türkiye'yi büyütecektir.

Özgüven sahibi olmak sadece bir duygu hali, sadece kendini iyi hissetme hali de¤il, ayn›
zamanda emek, al›n teri, üretim, rekabet, teflebbüs gibi ekonominin temel kavramlar›n›n
da kayna¤›d›r.  Türkiye'de bütün alanlarda bu kayna¤› harekete geçirdi¤imizi düflünüyorum.

‹nflallah temel politikalar›m›z›n bütün hayat alanlar›na yans›mas›yla çok daha büyük
baflar›lara hep birlikte imza ataca¤›z.

Bizim ekonomi yönetimindeki en önemli politikalar›m›zdan biri özel sektör eliyle ülkenin,
toplumun güçlenmesidir. Bunun için bafl›ndan beri iktidar›m›z›n özel sektörün geliflmesi
için ne kadar sa¤lam bir irade ortaya koydu¤unu biliyorsunuz. Bütün ekonomik
organizasyonlar›n sevincini kendi sevincimiz bilerek, ifl dünyam›z›n taleplerine azami
ölçüde duyarl› olduk.

Büyük Türkiye idealini büyük Türkiye tasavvuruyla, büyük
ideallerle, büyük düflünerek  sa¤layabiliriz.



99

1 6  N ‹ S A N  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Türkiye'nin büyüme iradesinin toplumu dinlemek, sevincine kat›lmak, taleplerine cevap
vermek oldu¤unu düflünüyoruz.

Bu yüzden sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine azami derecede önem veriyoruz.

Türkiye'nin dünya ile köprülerini yeniden infla ederken ifl dünyam›zla birlikte olmaya
büyük özen gösteriyoruz.

Yeni pazarlar için, yeni imkânlar için öncelikle Türkiye'deki iradeyi ortaya koymam›z,
harekete geçirmemiz gerekiyor.

Türkiye bir istikrar ve güven ülkesi olarak halka ra¤men, demokrasiye ra¤men büyüyemez,
kalk›namaz.

Büyük Türkiye idealini büyük Türkiye tasavvuruyla, büyük ideallerle, büyük düflünerek
sa¤layabiliriz. Bunun için ülkemizin imkanlar›n› ve kaynaklar›n› iyi bilmemiz gerekiyor.

Kendi ülkenize, kendi insan›n›za d›flar›dan bir turist gibi bakarsan›z ülkenizin potansiyelini,
gücünü göremezsiniz.

Türkiye bu ataletten, kendini kemiren bu yabanc› bak›fltan ve bu güven eksikli¤inden
çok çekti.

Siyaset kurumu düflünce üretmezse, as›rl›k iç tart›flmalarla
gücünü topra¤a verirse ne vatandafl›n›z güçlenebilir, ne
de ekonominiz.
De¤erli Arkadafllar›m,

fiu gerçe¤in alt›n özellikle çiziyorum.

‹ktidar›m›z›n ekonomi yönetimindeki baflar›s›, siyasi perspektifimizin, demokrasi
anlay›fl›m›z›n neticesidir.

Ülkemizin gelece¤i de bu anlay›fl›n muhafazas›ndad›r.

Ekonomideki ve siyasetteki yap›sal dönüflümler madalyonun iki yüzü gibidir.

Yine bafltan beri ›srarla üzerinde durdu¤umuz husus, eksik bir demokrasi ile sa¤l›kl› bir
ekonomik düzenin tesis edilemeyece¤idir. Yani özgürleflme, zenginleflmenin gerek
flart›d›r.

Bu yüzden ilk günden itibaren en büyük önceli¤imiz demokrasidir, hukuk devletidir.

Türkiye'nin ekonomisini büyütmemiz, demokratikleflme perspektifini büyütmemize
ba¤l›d›r.

Toplumun siyasetin d›fl›nda tutuldu¤u, siyasetin ve ekonominin hukuki zemininin zay›f
oldu¤u, özgürlüklerin yerleflmedi¤i bir ülkede ekonominin istikrarl›, sürdürülebilir bir
geliflme göstermesi de mümkün de¤ildir.
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Çünkü demokrasideki, özgürlüklerdeki, hukuktaki eksiklik hem toplumda bir dura¤anl›¤a
hem de belli bir az›nl›¤›n vicdana ve hukuka ayk›r› flekilde zenginleflmesine yol açar.

Özgürlükleri garanti alt›na alan aç›k, fleffaf bir siyasi düzen, rasyonel ve adil iflleyen bir
ekonomik düzenin olmazsa olmaz›d›r.

Türkiye'de uzun y›llard›r devam eden ekonomik geri kalm›fll›k ve yap›sallaflan ekonomik
krizler, esas itibar›yla siyasi demokrasideki zaaflar›n tabii neticesidir.

Bu süreç, toplumsal kaynaklara genifl toplum kesimleri aleyhine el koyan zümrelerin ve
ittifaklar›n teflekkülünü de beslemifltir.

Ak Parti iktidar›, siyasi demokrasiyi ve onun uzant›s› olan
ekonomik demokrasiyi güçlendirecek ad›mlar› kararl›l›kla
atarken bu bilinçle hareket etmektedir.
Son iki buçuk y›lda Türkiye, rasyonel bir ekonomik düzen kurma yönünde ciddi bir mesafe
alm›flt›r.

Art›k piyasa kurallar› zemininde iflleyen, rekabetçi ve dünyaya aç›k bir ekonomik düzenden
geri dönülmesi mümkün de¤ildir.

Bu nedenle Türkiye, siyasette ve ekonomide bireysel haklar› güvence alt›na alan,
kurumsallaflan, bu çerçevede hukuka ifllerlik kazand›ran ça¤dafl bir ülke olma idealinden
asla taviz vermeyecektir.

De¤erli Dostlar›m,

Bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

Biz, her baflar›y› ifl dünyam›zla paylafl›rken, bunlar›n sadece bir bafllang›ç oldu¤unu,
nihai nokta olmad›¤›n›, önümüzde daha uzun bir yol bulundu¤unu her f›rsatta belirtiyoruz.
Siyasette oldu¤u gibi düflüncede, üretimde, rekabette, büyümede çok daha ileri ufuklara
bakman›z› istiyoruz.

Herkese söyledi¤imizi size de söylüyorum. Lütfen ç›tay› yükseltin. Yükseltin çünkü çok
de¤il daha iki buçuk sene önce bugünlere gelmemiz hayal edilemiyordu.

Sanki Türkiye o girdaptan ç›kamazm›fl gibi karamsarl›k bulutlar› üstümüzde dolafl›yordu.

O kara bulutlar, gelmemek üzere gittiler. Peki bu baflar›y› ne ile sa¤lad›k. Allah'›n izniyle
sa¤lad›k. Hiçbir alanda ayr›mc›l›k yapmad›k. Ülkemize bir bütün olarak bakt›k. Herkese
bizden adalet talep edin, imtiyaz de¤il dedik.Özgüvenle, Türkiye'ye inanarak, halka ayn›
kader çizgisinden bakarak, kendimize güvenerek baflard›k.

Ald›¤›m›z mesafeyle yetinmedik, yetinmeyece¤iz.

De¤erli Dostlar›m,

Bak›n›z, Gayri Safi Milli Has›la'da yüzde 9.9; Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la’da yüzde 8,9 oran›na
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ulaflm›fl durumday›z. Son 39 y›l›n rekorunu, dünya ülkeleri aras›nda da henüz aç›klanan
oranlara göre dünya rekorunu k›rm›fl durumday›z.

Yine Kifli Bafl›na Düflen Milli Gelirimiz de 4,172 Dolar'a ç›karak burada da Cumhuriyet
tarihimizin rekorunu elde ettik.

Buraya nereden geldik?

Buraya, 2001 y›l›ndaki eksi 9,5 oran›ndaki büyüme h›z›ndan geldik. Dikkatlerinizi rica
ediyorum.

Eksi büyüme h›z› ne demektir arkadafllar?

fiimdi, birileri ç›k›p eksi yüzde 9.5 büyüme h›z›m›z› (yani küçülme h›z›m›z›) kestiniz, art›
9.9 büyümeye geçtiniz, Ak Parti iktidar› bunu niye yapt› m› demek istiyor? Buraya, 2 bin
100 dolar civar›nda olan Kifli Bafl› Milli Gelir'den gelmedik mi?

Ekonomi yüzde 9.9 büyüdü, ama zenginleflmedik derseniz
bu hakkaniyete uyar m›?   Hem krizin etkilerinden
kurtuluyoruz, hem ekonomiyi sa¤lam bir temele
oturtuyoruz.
Bu az fley midir. Sorar›m ülkemize 7 milyar dolarl›k yabanc› yat›r›m gelmifl, bu iyi mi,
kötü mü? Hedefimiz bu y›l içinde 13 milyar dolard›r.

Bu rakam iyi mi, kötü mü? 17.5 milyon turist güven ve istikrar ülkesine mi gelmifl, yoksa
eksi 9.5 küçülen Türkiye'ye mi gelmifl?

Evet, ç›tay› daha da yükseklere ç›karaca¤›z. Buna mecburuz.

Ç›tay› yükseltece¤iz ki enflasyon canavar›, yüksek faiz canavar›, haks›z kazanç canavar›
bir daha üretmek, çal›flmak isteyen insanlar›n yolunu kesmesin.

Mart ay› itibariyle enflasyonda yüzde 8 olan  y›l sonu hedefimizi daha flimdiden aflm›fl
durumday›z.

Büyüme h›z›nda elde etti¤imiz baflar›, ülke genelinde tam bir bayram havas›nda karfl›land›.
2001 y›l›nda yüzde 9,5 oran›nda küçülen Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›nda yüzde 7,9,
2003 y›l›nda yüzde 5,9 ve 2004 y›l›nda da yüzde 9,9 oran›nda büyüyerek hedeflerimizin
üzerinde bir düzeye ulaflt›.

Uluslararas› yat›r›mc›lar nezdinde gündemin ilk s›ras›nda Türkiye yer al›yor.

2004 y›l›nda da büyümenin motoru yine özel sektör ve sanayi üretimi olmufltur.

Bak›n›z: Özel sektör yat›r›mlar› bir önceki y›la göre yüzde 49 oran›nda art›fl göstermifl
ve 60 katrilyon 664 milyar lira seviyesine ulaflm›flt›r. Tar›m sektöründe, yüzde 2 de olsa,
reel bir geliflme söz konusudur. Sanayide yüzde 9.4, ticarette yüzde 12.8 bir büyüme
elde edilmifltir.
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‹nflaat sektörü uzun bir aradan sonra nihayet yükselifle geçmifl ve yüzde 4,6 oran›nda
büyüme kaydedilmifltir.

Burada büyümeyle ilgili bir baflka noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum.

2004 y›l›nda, özel tüketim harcamalar›, bir önceki y›la göre yüzde 10,1 oran›nda artm›flt›r.

G›da maddelerinde yüzde 2; dayan›kl› tüketim maddelerinde yüzde 29,7 ve konut
sahipli¤inde de yüzde 1,8'lik bir art›fl olmufltur.

De¤erli Arkadafllar›m,

Enflasyonla mücadele dünyan›n her yerinde iflsizlik getirdi¤i halde bizde öyle olmuyor.

Yine büyüyen ekonomilerde enflasyonun da yükseldi¤i bilinen bir gerçektir.

Oysa ülkemizde bir yandan yüksek büyüme h›zlar› elde edilmifl, bir yandan enflasyonla
baflar›l› bir mücadele sürdürülmüfl, bir yandan da iflsizli¤in artmas› önlenmifltir.

Hatta iflsizlik oranlar›nda bir miktar da düflüfl oldu¤unu sevinerek müflahede etmekteyiz.

2004 y›l›na iliflkin ‹stihdam rakamlar› da geçti¤imiz hafta içinde yay›nland›. 2004 y›l›nda
iflsizlik oran›, 10,5'den 10,3'e gerilemifltir.

Bu gerileme arzu etti¤imiz oranda bir gerileme de¤ildir. Ancak nüfusumuzun yaklafl›k
1 milyon artt›¤› ve 649 bin kiflinin istihdama kat›ld›¤› dikkate al›n›rsa, bu gerileme daha
iyi anlafl›lacakt›r.

Yani 2004 y›l›nda 649 bin vatandafl›m›z ifl bulmufl, ilk defa
çal›flmaya bafllam›fl, bunun yan›nda bir miktar
vatandafl›m›z da yeniden ifl bularak iflsizlikte kurtulmufltur.
Piyasalar› canl› tutan motor sektörlere büyük önem veriyoruz.

Bak›n›z, TOK‹, kuruldu¤u 1984 y›l›ndan, 2003 y›l› bafl›na kadar geçen 19 y›l içinde toplam
43,145 konut üretmifltir.

2003 y›l›ndan itibaren 1,5 y›l içinde ise, 94,993 konutun ihalesi yap›larak inflaatlar›na
bafllanm›fl, bunlardan 8,557 konut tamamlanm›fl, 2,788 konut da tamamlanma aflamas›na
gelmifltir. 2005 y›l› sonuna kadar da 81 ilimizde toplam 150 bin konutun bafllat›lmas›
hedeflenmektedir. Sadece bu çal›flmalar, 600 bin kifliye istihdam olana¤› sa¤layacakt›r.
Türkiye'nin y›ll›k istihdam art›fl› da yaklafl›k 600 bin kiflidir.

Yani önümüzdeki dönemde iflsizlik daha h›zl› bir düflüfl e¤ilimine girecektir.

De¤erli arkadafllar›m,

Yine 2004 y›l›na iliflkin bir baflka göstergeyi, borçlanmaya iliflkin baz› verileri de sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Türkiye, uzun y›llar boyunca, kelimenin tam anlam›yla insafs›z bir borç politikas›yla
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yönetilmifl, borçlanma için çok yüksek faizler ödenmifl, vadeler çok k›sa tutulmufl ve
borç yükümüz inan›lmaz derecede art›fl göstermifltir.

‹ktidar›m›z döneminde ise gerçekçi, ak›lc› ve milletin emanetini azami derecede gözeten
bir borçlanma politikas› yürütülmüfl, bunda da yine büyük bir baflar› elde edilmifltir.

T›pk› enflasyonda, büyümede oldu¤u gibi borçlar konusunda da baz› çevrelerin kamuoyunu
yan›ltma gayreti içinde oldu¤unu görüyoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bir ülkenin borç yükü, borcun miktar›ndaki de¤iflimle de¤il, borç yükünün Gayri Safi Milli
Has›la’ya oran›yla ölçülür.

Bugün dünyan›n en geliflmifl ülkelerine bak›n.

Amerika'n›n, Japonya'n›n, Almanya'n›n, ‹ngiltere'nin borçlar›n›n bizimkiyle k›yaslanamayacak
derecede yüksek oldu¤unu görürsünüz. Ancak önemli olan, Borç yükünün Gayri Safi
Milli Has›la'ya oran›d›r. Bu oran 2002 y›l›nda yüzde 78.5 seviyesindedir.

Bugün itibariyle bu oran da aç›klanm›flt›r. Türkiye'nin Borç yükünün GSMH'ya oran›,
2004 y›l›nda yüzde 64,5 olmufltur. Böylece Türkiye, Maastricht kriterlerine çok yaklaflm›flt›r
ve inflallah k›sa süre içinde bu kritere de ulafl›lm›fl olacakt›r.

Öte yandan faizlerin nereden nereye geldi¤ini, borçlanma vadelerinin ne kadar uzad›¤›n›
burada hat›rlatma gere¤i duymuyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

2005 y›l›n›n ilk aylar›nda da birçok göstergede sevindirici
geliflmeler elde ettik. Örne¤in ilk üç ayl›k ihracat›m›z bir
önceki y›la göre yüzde 26 oran›nda art›fl gösterdi. Turizmde
önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 25 oran›nda art›fl
sa¤lad›k.
Uluslararas› yat›r›mlardaki art›fl, bütçe gerçekleflmelerindeki art›fl, esnaf kredilerindeki
art›fl.

Bütün bunlar, 28 ayl›k süre içinde elde etti¤imiz baflar›lar.

Bu baflar›lar› anlat›yoruz ama her zaman dedi¤imiz gibi bu baflar›larla yetinmiyoruz.

Ç›tay› yükseltmek zorunday›z. En yak›n hedef olarak kifli bafl›na mili gelirimizi 10 bin
dolara ç›karmak zorunday›z.

Bu düflüncelerle hepinizi sayg›yla selaml›yor, Müsiad camias›na baflar›lar diliyorum.



ANTALYA HAVAALANI DIfi HATLAR TERM‹NAL‹ AÇILIfi
VE TUR‹ZM SEZONU BAfiLANGIÇ TÖREN‹ KONUfiMASI
(17.04.2005)
De¤erli Vatandafllar›m, Sevgili Antalyal›lar,

Turizm Sektörümüzün De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Medya Mensuplar›,

Hepinizi gönül dolusu sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bugün ülkemizin gelece¤i için yeni bir bafllang›ç yap›yor, 2005 y›l› Turizm Sezonunu
aç›yoruz.

Ülkemize gelecek bütün konuklar›m›z için, bütün turizm camias› için ve bakanl›¤›m›z için
hay›rl›, bereketli bir y›l olsun.

Biz, Türkiye'yi bir bütün olarak kalk›nd›rmak sevdas›nday›z.

Biz sezonluk projeler yapm›yoruz.

Ülkemizi bir uzun gelecek perspektifiyle gelece¤e tafl›mak istiyoruz.

Türkiye'nin bütün dünya, bütün insanl›k nezdindeki foto¤raf›n› güzellefltirmeye, Türkiye'nin
hak etti¤i güzelliklerin bütün dünyada bilinmesine çal›fl›yoruz.

Bunun için ekonomiden d›fl politikaya muazzam bir güç ve enerji sarf ediyoruz.

Allah'a flükürler olsun emeklerimiz zayi olmuyor, ülkemizin itibar›, cazibesi her geçen
gün art›yor.

Bunun için kendi eksiklerimizi gidermeye çal›fl›rken çok boyutlu bir dünyaya aç›l›m
politikas› yürütüyoruz.

Ülkemizin emanetini yüklenir yüklenmez bütün milletvekillerimizle ve bakanlar›m›zla
Antalya'da toplanmam›z bütün siyasi irademizle dünyan›n dikkatlerini buraya çekmek
içindi.

Türkiye bugün, bütün dünyada en çok konuflulan, en çok ilgi çeken, merak edilen
ülkelerden biri haline gelmektedir.
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Kendi ülkesine sadece turistik bir gözle bakanlar, kendi
ülkesinin dinamiklerini bilmeyenler, ayr›nt›lara
bakmayanlar bu büyük ülkenin gücünü, imkânlar›n›
dünyaya yans›tamazlar, anlatamazlar.
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Bu iradenin, bu yo¤un çabalar›n geri dönüflünü ald›¤›m›z en önemli sektörlerden biri
Turizm sektörümüzdür.

Zira Turizm sektörü ekonomik istikrardan, demokratik güven ortam›ndan, asayiflten,
toplumsal huzur ve bar›fltan, borsa gibi do¤rudan etkilenen bir sektördür.

Turizm sektörü sadece gelip giden turist say›lar›ndan, binalardan ibaret sektörlerden bir
sektör de¤il, ülkemizin bütün foto¤raf›n›, bütün de¤erlerini,  bütün birikimini ilgilendiren
bir sektördür.

Kendi ülkesine sadece turistik bir gözle bakanlar, kendi ülkesinin dinamiklerini bilmeyenler,
ayr›nt›lara bakmayanlar bu büyük ülkenin gücünü, imkânlar›n› dünyaya yans›tamazlar,
anlatamazlar.

Türkiye bir tarih ça¤layan›d›r, kültür ça¤layan›d›r, dört
mevsim bir iklim ça¤layan›d›r. Aslolan bu büyük birikimden
dünyan›n yararlanmas›n› sa¤lamakt›r.
Bu birikimi, yüreklerimizdeki sevgiyi insanl›kla paylaflmak istiyoruz. ‹nsanl›¤›n bütün
medeniyet maceras›na tan›kl›k etmek isteyen herkesi ülkemizde a¤›rlamaktan büyük
onur duyuyoruz.

Anadolu'nun eflsiz bir medeniyetler müzesi oldu¤unu bütün insanlar›n görmesini istiyoruz.

De¤erli Dostlar›m,

Turizm sektörü y›ll›k ortalama % 6.8 oran›nda büyümeyle son yirmi y›lda dünyan›n en
h›zl› geliflen sektörlerinden biridir.

Bugün turizm hizmetler sektöründe birinci s›radad›r.

1980-2000 aras›nda dünya turizm pazar›nda, turist girifli hacmi 260 milyon kifliden 698
milyon kifliye ç›karken yüzde 170 oran›nda büyüme söz konusu olmufltur.

1970-2000 döneminde nüfustaki art›fl ve gelirin büyümesi, turizm sektörü üzerinde
olumlu etkiler yapm›flt›r.

Herkesin bilmesi gereken bir hususu dikkatlerinize hassaten sunmak istiyorum.

Önümüzdeki 15 y›l›n sonunda 2020 y›l›nda uluslararas› turist say›s› 1.56 milyara; turizm
geliri ise 2 trilyon dolara ulaflacakt›r.

Bu flimdiden görülen bir gerçek oldu¤una göre ad›mlar›m›z› bu hedefe göre atmal›y›z.

O gün geldi¤inde de bugün koydu¤umuz hedefleri gerçeklefltirmifl olmal›y›z.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre; Avrupa'n›n dünya turizmi içindeki pay›nda 1980-
1998 döneminde % 5'lik bir azalma görülmüfltür.

Önümüzdeki 20 y›ll›k süreçte Avrupa'n›n en fazla turist kabul eden bölge olarak kalmas›
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beklenmekle birlikte; büyüme ortalamas›n›n % 3.1'le dünya ortalamas›n›n alt›nda olaca¤›
ve pazar pay›n›n da % 59'dan % 45'e gerileyece¤i ifade edilmektedir.

2020'de Avrupa'y› toplam 717 milyon uluslararas› turistin ziyaret edece¤i öngörülmektedir.

Önümüzdeki yirmi y›ll›k dönemde Türkiye destinasyonlar›n›n turizm sektörlerinde Avrupa
ortalamas›n›n iki kat› h›zla büyümesi beklenmektedir.

Bu verilerden de anlafl›laca¤› üzere önümüzdeki yirmi y›l Türk turizmi için iyi
de¤erlendirilmesi gereken alt›n f›rsatlara gebedir.

De¤erli Dostlar,

Turizm ile tan›flmas› 1930'lu y›llara rastlayan ülkemiz, rakip ülkelere oranla k›sa say›labilecek
bir turizm geçmifline sahip olmas›na ra¤men bu alanda önemli mesafeler kat etmifltir.

Bugün Türkiye;  zengin co¤rafyas›, farkl› uygarl›klar, farkl› kültürlerle zenginleflen binlerce
y›ll›k tarihi, insani de¤erleri ile dünya turizminde rekabet üstünlü¤ü sa¤layacak önemli
avantajlara sahiptir.

Eflsiz kültürel, tarihi ve do¤al güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline sahip olan
ülkemiz, bugün dünyan›n önde gelen turizm destinasyonlar› aras›nda yerini alm›fl
bulunmaktad›r.

1963 y›l›nda Turizm Bakanl›¤›m›z ilk kuruldu¤unda, Türkiye'yi ziyaret eden toplam turist
say›s› 198.841 iken bu rakam 2004 y›l› sonu itibariyle 17,5 milyon seviyesine yükselmifltir.

Bu büyüme Türkiye'nin gücüyle, tan›nmas›yla, demokrasisiyle, kalk›nmas›yla paralel
seyreden bir büyümedir.

Gelen ziyaretçi say›s›n›n ekonomimize yans›mas›na
bakt›¤›m›zda bir baflka çarp›c› sonuçla karfl›lafl›yoruz: 1963
y›l›nda Türkiye'nin toplam turizm geliri 7.7 milyon dolar
iken, 2004 y›l› toplam turizm gelirimiz 15.9 milyar dolar
olarak gerçekleflmifltir.
Turizm gelirlerimizin GSMH içindeki pay› %5.5'dir.

Yine turizm sektörümüz yaklafl›k 1,5 milyon kifliye do¤rudan istihdam sa¤lamaktad›r.

Bunlar bir ülke ekonomisi için önemli katk›lard›r, ancak biz bundan daha iyisinin
gerçeklefltirilebilece¤ini biliyor ve buna göre ad›mlar›m›z› at›yoruz.

Hepinizin ç›tay› yükseltmesini, gelece¤i bugünden görmesini istiyoruz.

Son y›llarda 11 Eylül terör sald›r›s›,  Asya-Pasifik ülkelerindeki SARS salg›n›, Irak Savafl›,
do¤al felaketler ve ekonomik krizler dünya turizmini olumsuz flekilde etkilemifltir.

Dünyay› etkileyen bütün bu olumsuz flartlara ra¤men, gerek ülkemizi ziyaret eden yabanc›
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turist say›s›, gerekse turizm geliri aç›s›ndan ülkemiz turizminin iyi bir s›nav verdi¤ini
söyleyebiliriz.

Bu geliflmeler çerçevesinde Türkiye'nin dünya turizm sektöründe en h›zl› büyüyen ülkeler
aras›nda yer ald›¤› aç›kça görülmektedir.

Koymufl oldu¤umuz 2005 y›l› hedefine 2004 y›l›nda ulaflm›fl durumday›z.

Nedir o sonuç?

17.5 milyon yabanc› ziyaretçi ve 15.9 milyar dolar tutar›nda turizm geliri...

2005 y›l›nda 20 milyon yabanc› ziyaretçi ve 18 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz.

Mart ay›nda geçen y›l›n ayn› dönemine oranla ülkemize gelen turist say›s›nda %41.2,
ilk üç ayl›k verilere bakt›¤›m›zda ise %30.4'lük bir art›fl gerçekleflmifltir.

‹lk üç ay itibariyle ülkemizi ziyaret eden turist say›s› 2,5 milyona ulaflm›flt›r.

Bu baflar›lar›n ›fl›¤›nda hedefimiz 2010 y›l› itibariyle y›ll›k 30 milyon turist ve 30 milyar
dolar turizm geliri, 1 milyon yatak kapasitesi ve 3 milyon do¤rudan istihdamd›r.

Dünya Turizm Örgütü, 2020 y›l›nda Akdeniz ülkelerini toplam 346 milyon turistin ziyaret
edece¤ini öngördü¤üne göre bu hedef yakalayabilece¤imiz gerçekçi bir hedeftir.

%4.6'l›k bir büyüme ile 10 Balkan ülkesini 79 milyon turistin ziyaret etmesi; özellikle
Yunanistan, Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve H›rvatistan'›n toplam ziyaretçi say›s›n›n
%92'sini a¤›rlamas› beklenmektedir.

Yak›n zamanlara kadar Fransa, ‹spanya gibi turizmin önde
gelen destinasyonlar› ile nas›l yar›fl›r›z diye düflünürken,
bugün bu ülkelerin pazar›na a¤›rl›kl› olarak girmifl
bulunmaktay›z.
Bu alanda markalaflmak için, kazan›mlar›m›z› korumak ve sürekli gelifltirmek için kat›ld›¤›m›z
bu yar›flta kofluya bütün h›z›m›zla devam ediyoruz, edece¤iz.

Bugün art›k Akdeniz'in dördüncü büyük destinasyonu olma noktas›na ulaflm›fl olan Türk
turizminin en önemli turizm de¤erlerinden biri de hiç flüphesiz Antalya flehridir.

Sahip oldu¤u eflsiz kültürel, tarihi ve do¤al güzellikleriyle büyük bir turizm potansiyeline
sahip olan Akdeniz'in incisi Antalya'ya 2004 y›l›nda 6.3 milyon turist gelmifltir.

Bu rakam Antalya için bütün zamanlar›n en yüksek rakam›d›r.

Ancak bu rekor k›sa zamanda afl›lacak gibi görünüyor; bak›n›z y›lbafl›ndan bu yana
Antalya'y› ziyaret eden turist say›s› flimdiden 553 bine ulaflm›flt›r.

Bu rakamlar›n ortaya koydu¤u gerçek, Antalya'ya gelen turist say›s›n›n ayl›k yüzde 82,
y›ll›k yüzde 32 oran›nda art›fl gösterdi¤i fleklindedir.



108

1 7  N ‹ S A N  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

fiehirler ve ülkeler kimlikleriyle, karakterleriyle, medeniyet birikimleriyle vard›r .

Bizim hedefimiz Antalya'y› bir "dünya flehri" haline getirmektir. Sürdürülebilir turizm
ilkeleri çerçevesinde Antalya'ya gelen turist say›s›n› ve elde edilen turizm gelirini sürekli
artt›rmakt›r.

Geliflen dünya turizm e¤ilimleri art›k deniz-kum-günefl
anlay›fl›ndan uzaklaflarak alternatif turizm faaliyetlerine
yönelmemiz gereklili¤ini aç›kça göstermektedir.
Antalya için önceli¤imiz sürdürülebilirlik, planl› geliflme ve ürün çeflitlendirmesi yoluyla
mevsimi uzatarak kapasite kullan›m verimlili¤ini artt›rmakt›r.

Bu noktada; Antalya'n›n var olan altyap› ve ulafl›m sorunlar›n› bir an önce gidermek,
seviyesi giderek yükselen teknik altyap›y› gelifltirilmek, sektörde e¤itilmifl nitelikli iflgücünü
artt›rmak mecburiyetimiz vard›r.

Antalya, son y›llarda özellikle ev sahipli¤i yapm›fl oldu¤u uluslararas› kongrelerle ve di¤er
baflar›l› organizasyonlarla tüm dünyada ad›ndan s›kça söz ettirerek gururumuz olmufltur.

Ancak bu noktay› da asla yeterli görmemeli, alternatif turizm aray›fllar›na a¤›rl›k vermeyi
ihmal etmemeliyiz.

Hükümet olarak; kültür turizmi, inanç turizmi, k›fl turizmi, yayla turizmi, ma¤ara turizmi,
spor turizmi, deniz ve yat turizmi gibi alternatif turizm alanlar›nda önemli ad›mlar at›yor,
haz›rl›klar yap›yoruz.

Günde 500 uça¤›n inifl kalk›fl yapt›¤›, bir günde 50 binden fazla yabanc› turisti karfl›layacak
olan bu güzel turizm flehri, dünyada bir turizm markas› haline gelmek için gerekli her
fleye sahiptir.

Bugün tüm dünyan›n en önde gelen turizm destinasyonlar›ndan biri olan Cote d'Azur
9-10 milyon turist a¤›rl›yorsa, Antalya da 6 milyon turist a¤›rlamaktad›r. Ancak marka
olmak demek, ürün veya hizmet kalitesinin garanti edilmesi demektir.

Özellikle son y›llarda at›lan geliflme ad›mlar›yla bugün Antalya Akdeniz çana¤›n›n en lüks,
en modern tesislerine sahip hale gelmifltir.Ancak gelen turistlerden azami ölçüde
yararlanmak veya ürünü daha yüksek fiyatla satmak için, Avrupa çap›nda, hatta Avrupa
standartlar›n›n üzerinde konaklama tesisleri yapm›fl olmak tek bafl›na yeterli de¤ildir.

Ürünümüzde toplam kaliteyi sa¤layabilmemiz için en az tesislerimizin kalitesi kadar,
fiziksel ve toplumsal çevrenin standartlar›n› da iyilefltirmeliyiz.

Bütün bu standartlar› entegre bir biçimde yükseltti¤imiz takdirde, Belek, Kemer, Kirifl
gibi geliflmekte olan turizm merkezleri ile Antalya en k›sa sürede bir "marka flehir"  olarak
dünyada parlayacakt›r.

Bu sonuca ulaflmada kalite odakl› sürdürülebilir turizm anlay›fl›n› gelifltirmenin ve pazarlama
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etkinlikleri gerçeklefltirmenin önemli rolü ve katk›s› olacakt›r.

11 ay gibi rekor bir sürede tamamlanan ve bugün burada aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z AYT II. D›fl
Hatlar Terminali'nin Antalya turizmine sa¤layaca¤› katk›lar› çok yak›n gelecekte hep
beraber görece¤iz.

Bu çerçevede bu güzel bahar gününde att›¤›m›z bu ad›m›n Antalya için, Türk turizmi için
bir dönüm noktas› teflkil edece¤ine samimiyetle inan›yorum.

Bu güzel duygularla bütün eme¤i geçenleri kutluyor, yeni Turizm mevsiminin hay›rl›
olmas›n› diliyor, hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.



23 N‹SAN TBMM ÖZEL GÜNDEM‹ KONUfiMASI
(23.04.2005)
Say›n Baflkan,

De¤erli Milletvekilleri,

Sayg›de¤er Konuklar,

Hepinizi en derin sayg›lar›mla selaml›yorum.

Millet egemenli¤inin sembolü TBMM'nin 85. kurulufl y›ldönümünü kutlamak üzere bir
araya gelmifl bulunuyoruz.

Bundan 85 y›l önce milletimizin istiklalini kazanmas› için bir araya gelerek bu Meclisi
tesis eden ve bu çat› alt›nda oluflan millet iradesi ile bu ülkeye özgür gelece¤ini kazand›ran
baflta büyük Atatürk olmak üzere ilk Meclisin tüm üyelerini sayg›yla an›yorum.

85 y›l önce bu çat› alt›nda toplanan kahramanlar, bu milletin flartlar ne olursa olsun asla
boyunduruk alt›na al›namayaca¤›n›, asla tutsak edilemeyece¤ini ilan ettiler.

1920 y›l›n›n 23 Nisan günü yaz›lan bu sayfa, sadece bizim tarihimizin de¤il, insanl›k
tarihinin de en flanl› istiklal sayfalar›ndan biridir.

O sayfay› yazanlar, vatan topra¤›n›n dört bir taraf›ndan gelerek dünyaya bu milletin
istiklalinden can› pahas›na vazgeçmeyece¤ini hayk›ran o kahraman insanlar›n flahs›nda
bütün bir millettir.

O günden beri, bu çat› alt›nda ortaya konan her irade, millet sesini, millet hissiyat›n›,
millet karar›n› temsil ediyor. 85 y›l boyunca bu çat› alt›nda bulunmufl, bu havay› teneffüs
etmifl her vekil gibi ben de bu büyük millet görevinin onurunu bütün benli¤imde yafl›yor,
hissediyorum.

Biliyorum ki TBMM gönderinde dalgalanan al bayrak, bu millete istiklalini kazand›ran
yi¤it vatan evlatlar›n›n, aziz flehitlerimizin kan›n› temsil ediyor.

Biliyorum ki bu çat› alt›nda yank›lanan her ses, tarihe medeniyetler arma¤an etmifl aziz
milletimin sesidir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bundan 85 y›l önce büyük meflakkat ve yokluklar içinde ba¤›ms›zl›k inanc›n› ve demokrasi
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Bu ülkenin istiklalini nas›l tart›flma konusu haline
getirmiyorsak; milletimizin demokratik haklar›n›,
vatandafllar›m›z›n hak ve hürriyetlerini de ayn› hassasiyetle
tart›flma d›fl› tutaca¤›z.
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kararl›l›¤›n› bu kubbede ç›nlayan tek ses olarak yükseltmifl bulunan Meclis üyelerimiz,
100. do¤um y›l›na yaklaflmakta oldu¤umuz Cumhuriyetimizin de meflalesini yakm›fl
oldular.

O meflale bugün de milletimizin yolunu ayd›nlatmaya devam ediyor. O gün "Hakimiyet,
kay›ts›z flarts›z milletindir" sözünde ifadesini bulan irade, bugün de milletimizin vazgeçmedi¤i
ve vazgeçmeyece¤i en de¤erli fliar›d›r.

Hepimiz bu vatan›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve bütünlü¤ünü korumak borcunday›z.

Yine hepimiz, milletimizin gelece¤ini kendi tercihleri do¤rultusunda belirleme hakk›na
sonuna kadar sayg› duymak ve demokrasiye bütün kurumlar›yla sadakat göstermek
mecburiyetindeyiz.

Türkiye Cumhuriyeti, bu vatan topra¤›n› kardeflçe paylaflan bütün vatandafllar›m›z›n ortak
varl›¤›d›r.

Onu hep birlikte koruyacak, hep birlikte gelece¤e tafl›yaca¤›z.

Bu ülkenin istiklalini nas›l tart›flma konusu haline getirmiyorsak; milletimizin demokratik
haklar›n›, vatandafllar›m›z›n hak ve hürriyetlerini de ayn› hassasiyetle tart›flma d›fl›
tutaca¤›z.

Hukukun üstünlü¤üne nas›l inan›yorsak; yasalar karfl›s›nda
her insan›m›z›n eflit haklara sahip oldu¤una da ayn› flekilde
inanaca¤›z.
Bu ülkeye istiklalini kazand›ran ve Cumhuriyeti kuran irade nas›l bir ve beraber olmufl
bir milletin iradesiyse; Türkiye'yi ayd›nl›k gelece¤ine tafl›yacak olan da öylesine parçalanmaz
bir bütünlük iradesi olacakt›r.

Birbirimizi, bu ülkeyi sevdi¤imiz gibi sevdayla, aflkla, heyecanla, sevece¤iz. Birbirimize,
bu topraklara oldu¤u gibi sadakatle ba¤l› olaca¤›z.

Hiçbir kötü niyet, hiçbir dalalet ve h›yanet, bizi birbirimizden ay›ramayacak, gözümüzü
bu ülkenin gelece¤inden gayri yönlere çeviremeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, dünya yerinde durdukça kay›ts›z flarts›z milletimizin olacakt›r.

Say›n Baflkan,

De¤erli Milletvekilleri,

Biz, tarihinden çok fley ö¤renmifl, bu birikimiyle insanl›¤a çok zengin de¤erler kazand›rm›fl
bir milletiz.

Dün oldu¤u gibi bugün de bar›fla, demokrasiye ve adalete inanc›m›z› ve ba¤l›l›¤›m›z›
sürdürüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil edildi¤i her zeminde, tarihimizden ald›¤›m›z bu
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hassasiyetlerimizi en gür flekilde dile getiriyoruz. Tarihimiz boyunca yaflad›¤›m›z nice
zorluklara, atlatt›¤›m›z nice badirelere ra¤men milletimizin bu medeniyet de¤erlerine
ba¤l›l›¤›nda en ufak bir zay›fl›k ortaya ç›kmam›fl, bir sars›lma yaflanmam›flt›r.

Bugün, savafl ac›lar›yla sars›lmakta olan bir dünyada ülke olarak yerimizi kaybetmemifl
olmam›z›n, milletimizin her ferdiyle yine bar›fl›n, yine demokrasinin, yine adaletin saf›nda
bulunuflumuzun alt›nda da yine bu millet dirayeti vard›r.

‹stiklalini ve ba¤›ms›zl›¤›n› büyük zorluklar içinde yediden yetmifle mücadele ederek,
can vererek, kan vererek kazanm›fl bir milletten baflka türlü davranmas› da beklenemezdi,
beklenmemeli.

‹flte 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM, tarihi boyunca bu millet ruhunun temsilcisi ve
savunucusu olmufltur.

Bugün de milletin vekâletini ayn› dirayetle tafl›d›¤›na inand›¤›m siz de¤erli arkadafllar›m›n
onurla ve gururla takip etti¤iniz yol bu yoldur.

Say›n Baflkan,

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye bugün, Cumhuriyetinin 100. yafl›n› medeniyet hedeflerinin tamam›na ulaflm›fl
olarak kutlamak üzere topyekün harekete geçmifl bulunuyor.

Ekonomisiyle istikrarl› flekilde büyüyen, demokrasisiyle ça¤dafl standartlar› yakalayan,
kamusal düzeniyle günümüzün ihtiyaçlar›na uygun de¤iflimi gerçeklefltiren bir ülke olarak
Türkiye'nin önü bugün her zaman oldu¤undan daha da aç›kt›r.

Bugün yediden yetmifle her bir insan›m›z, t›pk› bundan 85 y›l önce vatan› düflmandan
kurtarmaya ahdeden o kahramanlar gibi, Türkiye'nin gelece¤ini bugünün s›k›nt›lar›ndan
ar›nd›rmaya ahdetmifltir.

Hükümet olarak, milletimizin bu büyük at›l›m iradesinden
ald›¤›m›z güçle her günü bir öncekinden ileride
tamamlaman›n gayretini gösteriyor, mücadelesini
veriyoruz.
Allah'a flükürler olsun ki, bugün Türkiye mevcut problemlerini hal yoluna koymufl,
ekonomik istikrar›n› kazanm›fl, siyaseti yeniden umut haline getirmifl, gelece¤ine bakan
dinamik bir ülke haline gelmifltir.

fiuna hepimiz inanmal›y›z ki, bugünün konjonktürel flartlar› içinde bu güven ve istikrar
ortam›n› korumak, bu ülkeyi ve çocuklar›m›z›n gelece¤ini savunmakla eflde¤erdedir.
Sizlerden ve bize kulak veren bütün vatandafllar›mdan ricam, sahip oldu¤umuz bu
kazan›mlar› kaybetmemek konusunda uyan›k ve duyarl› olmakt›r.

Bu ülkenin geçmifliyle gururland›¤›m›z gibi, gelece¤ine bakt›¤›m›zda da umutlanmal›,
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heyecanlanmal›y›z. Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyet yolculu¤unda ulaflaca¤› daha
çok hedef, kazanaca¤› daha çok merhale vard›r.

Bu sorumlulu¤u hepimiz vicdanlar›m›zda hissediyoruz.

Hedefimiz, muas›r medeniyet seviyesinin üzerine ç›kmak, bu ülkeyi mutlu, kalk›nm›fl
ve güçlü bir ülke haline getirmektir.

Biliyoruz ki, bu yolda ilerlemek için önce demokrasiye, önce hukuka, önce zihinsel
ilerlemeye ihtiyac›m›z vard›r.

Millet olarak bütün dikkatimizle koydu¤umuz bu medeniyet hedeflerine konsantre olmal›,
dikkatimizi da¤›tacak, zaman›m›z› çalacak, enerjimizi tüketecek engellere tak›lmamal›y›z.

Gözümüzü gelece¤e çevirmek ve daima ileriye bakmak zorunlulu¤umuz vard›r.

Bu ülkeyi dünyan›n en mutlu ve müreffeh ülkesi yapmadan duramay›z, dinlenemeyiz.

Görevimiz budur, rotam›z budur, stratejimiz budur.

Bu medeniyet güzergah›nda ilerlerken önümüze elbette zorluklar ç›kacakt›r, s›k›nt›lar›m›z
da olacakt›r.

Ancak tarih flahidimizdir ki, biz zorluklarla, s›k›nt›larla yolundan çevrilebilecek bir millet
de¤iliz.

fiuna bütün kalbimle inan›yorum ki, yar›nlar Türkiye'nin, gelecek milletimizin olacakt›r.

Bugün o güzel gelece¤i emanet etti¤imiz çocuklar›m›z›n da bayram günüdür.

Bütün çocuklar›m›z›n bayram›n› gönülden kutluyor, hepsini gözlerinden öpüyorum.

‹nan›yorum ki her biri ülkelerini yükseklere tafl›mak için sevgiyle, heyecanla çal›flacakt›r.

Çok daha güzel bir dünya temennisiyle sözlerime son veriyor, hepinize sevgilerimi,
sayg›lar›m› sunuyorum.



"AVRUPA B‹RL‹⁄‹ YOLUNDA TÜRK‹YE" "ECONOM‹ST"
KONFERANSI (26.04.2005), ‹stanbul
De¤erli Konuklar,

‹fl Dünyas›n›n Sayg›n Temsilcileri,

Sözlerime "Economist" dergisi taraf›ndan düzenlenen bu önemli konferansa kat›lmaktan
duydu¤um memnuniyeti ifade ederek bafllamak istiyorum.

Böylesine seçkin bir dinleyici toplulu¤una hitap etmek ve Avrupa Birli¤i yolunda sa¤lam
ad›mlarla ilerleyen Türkiye'nin gelece¤i hakk›nda sizlerle görüfl ve fikirlerimi paylaflmak
benim için büyük bir mutluluk kayna¤› teflkil etmektedir.

Dünyam›zda meydana gelen geliflmeleri yak›ndan izleyen ve bunlar›n etkilerini en do¤ru
flekilde tahlil etme çabas›n› ortaya koyan "Economist" grubunun, içinde bulundu¤umuz
bu dönemde Türkiye'yle ilgili böylesine genifl kapsaml› bir toplant›y› düzenlemesi anlaml›
ve yararl› oldu¤u kadar zamanl› bir giriflim de oluflturmaktad›r.

Zira Türkiye, son y›llarda, gerek ekonomi gerek iç ve d›fl siyaset alan›nda gerçeklefltirdi¤i
at›l›mlarla bölgesini aflan derecede önemli bir güce ve potansiyele kavuflmufl olup,
baz›lar›nca "sessiz devrim" olarak adland›r›lan bu olumlu dönüflümün mahiyetini ve
sundu¤u f›rsatlar› tam olarak anlayabilmek ve neticede Türkiye'nin büyük umutlar vaad
eden bu yolculu¤una kat›lmak için daha iyi bir zamanlama düflünemiyorum.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Panelin bafll›¤› bir "tart›flma" olarak takdim edildi¤i cihetle, konuflmam› mümkün oldu¤unca
k›sa tutmay› ve karfl›l›kl› soru-cevap bölümüne azami vakit ay›rmay› arzu ediyorum.

Bu çerçevede önce, Türkiye'nin geliflmekte olan yenidünya düzeni içindeki yerine ve
bununla ba¤lant›l› olarak d›fl politikas›n› tayin eden temel parametrelere iliflkin gözlemlerimi
ifade etmek, daha sonra da Türkiye'nin bugünkü ve yak›n gelecekteki ekonomik
görünümü, öncelikleri ve politikalar› hakk›ndaki görüfllerimi paylaflmak istiyorum.

De¤erli Konuklar,

Dünyam›z çok h›zl› bir de¤iflimden geçmektedir. Zaman geçmifle nazaran daha h›zl›
akmakta, ça¤› yakalamak giderek zorlaflmaktad›r.

Bir as›r öncesinde ancak yirmi-otuz y›ll›k zaman dilimlerinde gerçekleflebilen siyasi,
ekonomik ve teknolojik geliflmeler günümüzde çok daha k›sa süreler içinde meydana
gelmekte, etki alan› itibariyle de dünyan›n her köflesine ulaflabilmektedir.
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Türkiye, d›fl politikada bu konumunun kendisine yükledi¤i
sorumlulu¤un ve a¤›rl›¤›n bilinci içinde hareket etmektedir.
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Küreselleflme ve karfl›l›kl› ba¤›ml›l›k olarak nitelendirilen bu olgu, beraberinde birçok
pozitif unsuru getirmenin ve emsalsiz f›rsatlar yaratman›n yan›s›ra, insanl›¤› derinden
etkileyen çeflitli olumsuzluklara da yol açabilmekte ve do¤ru flekilde yönlendirilmedi¤i
takdirde, dünyam›zdaki eflitsizlik ve istikrars›zl›k kaynaklar›n› daha da körükleme riskini
tafl›maktad›r.

Gerçekten de, ça¤›m›z›n tehditleri olarak adland›r›labilecek, terörizm, kitle imha silahlar›n›n
yay›lmas›, yönetim zaafiyeti gösteren devletler, insan, silah ve uyuflturucu kaçakç›l›¤›,
örgütlü suç, fakirlik ve çevre kirlili¤i hep küreselleflen dünyan›n daha da akut hale getirdi¤i
tehlikeler olarak belirmektedir.

Keza, hoflgörü eksikli¤i, dini sömürü ve radikal ak›mlar›n
etkisi de ufuklar› geniflleyen, ancak s›n›rlar› daralan
dünyam›zda daha tehlikeli boyutlara ulaflmaktad›r.
Her on saniyede bir çocu¤un fakirlikten, her befl dakikada bir insan›n A‹DS'ten ve her
y›l on binlerce kiflinin etnik/dini çat›flmalar sonucu öldü¤ü bir dünyan›n küreselleflmenin
getirdi¤i f›rsatlardan yeterince yararlanamad›¤›, aksine birçok alanda ona yenik düfltü¤ü
aç›kça görülebilmektedir.

Bu itibarla, ça¤›m›zdaki tüm devletlerin ve hatta kurum ve kiflilerin en öncelikli görevi,
küreselleflmenin olumlu yönlerini güçlendirmek ve yayg›nlaflt›rmak, buna mukabil,
insanl›¤› bir bütün olarak tehdit eden kötülüklerin bu olgudan yararlanmas›n› engellemek
olmal›d›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bu noktada, Türkiye'nin yeni dünyan›n ortaya ç›kard›¤› tehditler ve f›rsatlar düzleminin
ortas›nda yer ald›¤›n› söylemem herhalde abart›l› bir ifade olmayacakt›r.

Do¤u ile Bat›'n›n, Kuzey ile Güney'in kesiflme noktas›nda yer alan Türkiye esasen tarih
boyunca hep merkezi bir konumda bulunmufltur.

Ancak, fiziki s›n›rlar›n önemini kaybetti¤i, yerine zihinsel ayr›m ve karfl›tl›klar›n belirme
riskinin ortaya ç›kt›¤› günümüzde bu stratejik mevkinin çok daha görünür ve hissedilir
oldu¤u inkâr edilemeyecek bir gerçek olarak karfl›m›zda durmaktad›r.

Nitekim, bir yanda Balkanlar ve Karadeniz, di¤er tarafta Kafkaslar, Orta Asya ve Orta
Do¤u gibi önümüzdeki on y›llara damgas›n› vuracak geliflmelere sahne olmas› beklenen
co¤rafyalar›n merkezinde bulunan Türkiye'nin bu konumu ve etraf›ndaki oluflumlara
yönelik tutumu tüm dünyan›n yak›ndan izledi¤i ve artan ölçüde takdir etti¤i bir nitelik
arzetmektedir.

Türkiye, d›fl politikada bu konumunun kendisine yükledi¤i sorumlulu¤un ve a¤›rl›¤›n
bilinci içinde hareket etmektedir.

Bunu yaparken yararland›¤› güç unsurlar› ve dayand›¤› temeller de bir çok ülkeye nazaran
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çok daha çeflitli ve etkili bir görünüm sergilemektedir. Bunlar›n bafl›nda Türk halk›n›n
dinamizmi ve evrensel de¤erler do¤rultusunda ça¤dafl bir toplum yaratma konusundaki
kararl›l›¤› gelmektedir.

Gerçekten, Türk insan›n›n kendisine lay›k gördü¤ü siyasi, ekonomik ve sosyal standartlar›n
temini Hükümetimizin politikalar›n›n temel hareket noktas›n› ve güç kayna¤›n› teflkil
etmektedir.

Bu çerçevede, demokrasi, insan haklar›na sayg›, hukukun üstünlü¤ü, ekonomik giriflim
özgürlü¤ü, e¤itimde f›rsat eflitli¤i ve bunlar›n hepsini bünyesinde bar›nd›ran iyi yönetiflim
olgusunun gelifltirilmesi, Türk halk›n›n Hükümetimize verdi¤i görev yönergesinin bafll›ca
unsurlar›n› oluflturmaktad›r.

Bu görev, ayn› zamanda, içeride oldu¤u kadar etraf›m›zda da sözkonusu de¤erlere dayal›
bir istikrar ortam›n›n tesisini gerekli k›lmaktad›r.

‹flte Türkiye bu sebeple iflbirli¤ine ve karfl›l›kl› güvene dayal› bir d›fl politika izlemeyi
kendisine düstur edinmifltir.

Çevresindeki sorunlara ilgisiz kalmayan, aksine kazan-
kazan yaklafl›m› temelinde her sorunu bar›flç› yollardan
çözmeye çal›flan Türkiye, bölgesinde sa¤lam bir uzlaflma
ve iflbirli¤i kültürü yaratmaya çal›flmaktad›r.
K›br›s sorununun çözümü için harcad›¤›m›z çabalar, bölgesel iflbirli¤i giriflimlerinde
oynad›¤›m›z öncü rol ve komflular›m›zla gelifltirdi¤imiz iyi iliflkiler bu politikan›n somut
göstergeleridir.

Öte yandan, Türkiye'nin özel jeostratejik konumu transatlantik iliflkilerin gelifltirilmesi
bak›m›ndan da bir art› de¤er teflkil etmekte ve ülkemiz bu ba¤lamda yap›c› ve birlefltirici
bir rol oynamaktad›r.

Bu çerçevede, bütünleflme sürecini h›zla derinlefltirdi¤imiz Avrupa'n›n yan›s›ra, stratejik
orta¤›m›z konumundaki ABD'yle de, ortak de¤er ve ç›karlardan neflet eden sa¤lam
temellere dayal› iliflkilerimizi gelece¤e dönük olumlu bir gündem ve müflterek bir vizyon
çerçevesinde daha da gelifltirmekteyiz.

Bu ba¤lamda, gerek içeride, gerek d›flar›da izledi¤i politikalar sayesinde sadece bölgesinde
de¤il küresel anlamda da önemli ve sayg›n bir güç haline gelmekte olan ülkemiz ile
bugün itibariyle dünyan›n tek süper gücü konumundaki ABD aras›ndaki iliflkilerin,
ekonomik boyutunu da derinlefltirmek suretiyle, ortak ç›kar ve karfl›l›kl› yarar do¤rultusunda
gelifltirilmesi Hükümetimizin bafll›ca önceliklerindendir.

Günümüzün tehdit ve f›rsatlar› karfl›s›nda kuvvetli bir amaç birli¤i içinde bulunan ve bu
meyanda birbirlerini tamamlay›c› ve karfl›l›kl› olarak güçlendirici özelliklere sahip olan
Türkiye ile ABD aras›ndaki iflbirli¤i, bölgemizde kal›c› bar›fl ve istikrar›n temini ve evrensel
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de¤erlere dayal› demokratik bir geliflme ortam›n›n yarat›lmas› bak›m›ndan önemli bir
potansiyel sunmaktad›r.

Tabiat›yla, Transatlantik ‹ttifak›n sorumlu bir üyesi olarak, içinde bulundu¤umuz bölgenin
zor bir co¤rafya oldu¤unu, temkinlili¤i hiçbir zaman elden b›rakmamak ve mevcut risk
ve tehditlere karfl› kararl› bir durufl sergilemek gerekti¤ini çok iyi biliyoruz.

Ancak, ça¤›m›z›n ve karfl›laflt›¤›m›z tehditlerin karmafl›k tabiat›, kaba gücün ancak s›n›rl›
bir etki yapabilece¤ini ve kal›c› sonuçlar için yeni yaklafl›mlar ve ortak çabalar gelifltirmemiz
gerekti¤ini aç›kça göstermektedir.

Gerçekten bugün, kal›c› çözümler ve istikrar ancak de¤erlere dayal› çok yönlü politikalarla
elde edilebilmektedir.

Türkiye'nin bölgesinde demokratik, evrensel de¤erlerin yay›lmas›na yönelik aktif bir
politika izlemesinin temelinde de iflte bu anlay›fl yatmaktad›r.

Nüfusunun büyük ço¤unlu¤u Müslüman olan Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdi¤i
ça¤dafllaflma yolunda geldi¤i mesafe ve laik, demokratik bir toplum yaratma konusunda
elde etti¤i baflar› bu çabalar›m›za ayr› bir güç kazand›rmakta ve benzer bir olumlu
dönüflümü gerçeklefltirmek arzusunda olan bölge ülkelerine kuvvetli bir ilham kayna¤›
teflkil etmektedir.

Dört bir yan›m›zdaki bölge ülkeleriyle tarihten gelen özel ba¤lar›m›z ve kültür, dil ve
dinsel yak›nl›klar›m›z da vermek istedi¤imiz mesaj› daha anlafl›labilir ve inan›l›r k›lmaktad›r.

Keza, Türkiye'nin tarih boyunca Bat›'yla kurdu¤u iliflkiler ve kalk›nmas›n› Bat›'ya karfl›tl›k
içinde de¤il, birlikte gerçeklefltirmesi ve bunu yaparken kendi kültüründen taviz vermeyen,
her toplumda mevcut evrensel de¤erleri öne ç›karan bir geliflim izlemesi de, sadece
bölgesel de¤il, ayn› zamanda küresel istikrara da katk› yapan bir örnek teflkil etmektedir.

Bugün, baz› afl›r› e¤ilimli ve dar görüfllü çevrelerin iddia
etti¤i kültürler aras› çat›flma senaryolar›na karfl› Türkiye'nin
ortaya koydu¤u bu baflar›l› sentez, tüm dünya için bir
ümit ve güven kayna¤› oluflturmaktad›r.
De¤erli Konuklar,

Bu noktada, Avrupa Birli¤i'yle geliflen iliflkilerimizin de kültürler aras› diyalog ba¤lam›nda
görülmesi ve Türkiye'nin üyeli¤inin iki taraf›n da s›n›rlar›n› aflan küresel düzeyde olumlu
etkiler yapaca¤›n›n teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye bu anlay›flla ve AB üyeli¤inin yaklafl›k bir as›rd›r süren ça¤dafllaflma projemizi
taçland›racak en önemli merhalelerden biri oldu¤unun bilinci içinde, bu sürecin gereklerini
kararl›l›kla yerine getirmeye devam etmektedir.

Bu yolda en büyük deste¤imiz ve güç kayna¤›m›z yine halk›m›z›n bu konudaki sars›lmaz
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arzu ve iste¤inden kaynaklanmaktad›r.

Gerçekten de, Türk halk›n›n AB üyeli¤ine verdi¤i destek bugüne kadar hiçbir aday ülkede
olmad›¤› kadar yüksek bir düzeydedir.

Öte yandan, bizi sevindiren bir baflka geliflme de, söz konusu deste¤in gerçekçi ve
bilinçli bir seçime dayanmas›d›r.

Nitekim, üyeli¤in getiri ve götürüleri her yönüyle toplumda
tart›fl›ld›kça, Türk halk›n›n AB üyeli¤ine bak›fl› da giderek
daha bilinçli bir nitelik kazanmakta, ancak deste¤in
düzeyinde bir düflüfl yaflanmamaktad›r.
Bence bunun en önemli sebebi, AB üyeli¤inin objektif kriterlerinin Türk halk›n›n kendisi
için istedikleriyle birebir örtüflmesinden kaynaklanmaktad›r.

Bu da, Türkiye'deki reform sürecinin geri döndürülemez bir niteli¤e sahip oldu¤unu
göstermekte, ayn› zamanda Hükümetimizin çabalar›na da büyük bir kuvvet ve ivme
kazand›rmaktad›r.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Bu vesileyle, son dönemde ve özellikle de 17 Aral›k sonras›nda, Hükümetimizin reformlar›
uygulama kararl›l›¤›nda bir zay›flama oldu¤u ve üyelik sürecinin yavafllad›¤› yönündeki
elefltirilere de k›saca cevap vermek istiyorum.

Ben flahsen elefltirilere aç›k bir insan›m, ancak bu yöndeki suçlamalar› kabul etmem
mümkün de¤ildir.

Zira, bu, Hükümetimden ziyade, en baflta Türk halk›n›n biraz önce bahsetti¤im reform
iradesi ve kararl›l›¤›n› görmezden gelmek olur.

Türkiye'de iktidara gelen her Hükümet AB üyelik süreci olsun veya olmas›n bu reformlar›
uygulamak zorundad›r.

Biz de, devletimizin tüm kurumlar›yla uyum içinde, bu yönde emin ad›mlarla ilerlemekteyiz.

Tabiat›yla, yasal çerçevenin haz›rlanmas› ve parlamentodan geçirilmesi, bunun pratikteki
yans›mas›na nazaran daha görünür bir süreçtir ve yaflam›m›z›n her gün her an içinde
olan uygulamay› somut olarak görmek ve ölçmek daha zordur.

Ancak, zaman zaman meydana gelen münferit olaylar› bir uygulama eksikli¤i olarak
göstermek de adil bir yaklafl›m de¤ildir.

Önemli olan, bu tür olaylar›n üstüne hukuk yoluyla kararl›l›kla gidilip gidilmedi¤i ve gerekli
takibat›n yap›l›p yap›lmad›¤›d›r ki, kimse Türkiye'de bunun olmad›¤›n› söyleyemez.

Neticede, uygulaman›n do¤ru yönde ve olmas› gereken flekilde gerçekleflip
gerçekleflmedi¤ini en iyi ölçebilecek olan merci Türk halk›n›n bizzat kendisidir ve Hükümet
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olarak bu konuda sivil toplum temsilcileriyle yap›c› bir diyalog içinde olmaya büyük önem
veriyor, onlardan ald›¤›m›z tavsiyelere uymaya özen gösteriyoruz.

Türk Ceza Kanunu'nun uygulamaya konmadan evvel toplumdan gelen ça¤r›lar ve uyar›lar
do¤rultusunda yeniden gözden geçirilmesi bu tutumumuzun en somut göstergesidir.

Öte yandan flunu da belirtmek isterim ki, Türk taraf›n›n AB üyeli¤i yolundaki bu iradesi
ve samimi çabalar›n›n Avrupal› dostlar›m›z taraf›ndan da iyi anlafl›lmas› ve süreci baz›
d›fl etkenlerin zorlamas›yla tehlikeye sokabilecek veya Türk halk›n› rencide edebilecek
hareket ve aç›klamalardan kaç›n›lmas› da büyük önem tafl›maktad›r.

Bu vesileyle, Türkiye'nin AB üyeli¤inin her iki taraf için de d›fl politikadan ekonomiye
kadar getirece¤i kazançlar›n bilincinde olan sizleri de bu konuda göreve davet ediyor ve
iliflkilerin verimli flekilde yürütülebilmesi için gerekli katk›lar› yapman›z› rica ediyorum.

Gerçekten de, Türkiye, sahip oldu¤u çok yönlü güç unsurlar›yla bölgesinde bir istikrar
kayna¤› ve güvenlik üreticisi olup, AB dâhil bu yönde çaba gösteren herkesin en sa¤lam
müttefiki ve orta¤› konumundad›r.

Türkiye'nin yap›c› politikalar› ve geçmifl tecrübeleri, bölgemizde reforma dayal› geliflmenin
ve bar›fl›n giderek daha fazla mümkün görüldü¤ü ve arzu edildi¤i bir ortam yaratmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Bu noktada Türkiye'nin ekonomik gücüne de k›saca de¤inmek istiyorum.

Zira, Türkiye'nin ekonomik geliflimi biraz önce ifade etti¤im vizyonun önemli bir boyutunu
teflkil etmekte olup, gelece¤e dönük olarak bölgesel ve küresel anlamda önemli bir
potansiyel sunmaktad›r.

Bu potansiyel özellikle son y›llarda Hükümetimizin ve ifl dünyam›z›n çabalar›yla daha da
güçlenmifl ve görünürlük kazanm›flt›r.

Gerçekten, sizlerin de yak›ndan takip etti¤i üzere,
Hükümetimiz göreve bafllad›¤› günden bu yana ekonomik
alanda kapsaml› ve çok yönlü bir ekonomik program›
uygulamaya koymufl bulunmaktad›r.
Bu program sayesinde istikrarl› ve uzun vadeli bir ekonomik büyümenin temelleri at›lm›fl,
y›llardan beri kronik flekilde süregelen enflasyon sorunu büyük ölçüde ortadan kald›r›lm›fl,
mali disiplin sa¤lanm›fl, kamu aç›klar› ve borç yükü önemli ölçüde düflürülmüfltür.

Befl y›l öncesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ekonomik alandaki bu at›l›mlar› da konuflmam›n
bafl›nda sözünü etti¤im "sessiz devrim"in bir parças› olarak görmek mümkündür.

Program›m›z baflar›yla uygulanm›fl, gerçeklefltirilen yap›sal reformlar sayesinde ekonomi
gerçek gücünü ve potansiyelini yeniden yakalam›flt›r.
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Nitekim, aç›klanan en son veriler incelendi¤inde, ekonomideki iyiye gidiflat›n geliflerek
sürdü¤ü görülmektedir. 2004 y›l›nda Gayrisafi Milli Has›la büyümesi yüzde 9,9 oran›nda
gerçekleflmifltir.

Bu oran, 2004 y›l›nda dünyadaki en h›zl› büyüme rakamlar›ndan birine iflaret etmektedir.

Daha da önemlisi, bu performans yüksek büyüme oranlar›n›n yakaland›¤› iki y›l› takip
ederek gerçekleflmifltir.

Bu çerçevede baz› çevreler rakamlar›n tek bafl›na anlam ifade etmedi¤ini söylemekte
ve söz konusu büyüme oranlar›n› önemsiz göstermeye çal›flmaktad›r.

Evet, rakamlar›n tek bafl›na her fleyi aç›klamad›¤› do¤rudur.

Ancak, Türkiye özelinde, büyümenin kaynaklar› incelendi¤inde, özel tüketim ve yat›r›m
harcamalar›n›n ön planda oldu¤u görülmekte; bu durum da ekonomide güvenin tesis
edildi¤i ve sürdürülebilir bir büyüme trendine girildi¤inin önemli bir iflareti olarak
belirmektedir.

‹flte gelece¤e güvenle bakmam›z› sa¤layan en önemli etken de bu tespitten
kaynaklanmaktad›r.

De¤erli Konuklar,

Söz konusu yüksek büyüme performans› ile eflzamanl› olarak Türkiye'de tüm üretici ve
tüketici gruplar›n›n karar alma mekanizmalar›n› bozan kronik yüksek enflasyon sorunu
da afl›lm›fl bulunmaktad›r.

2004 y›l›nda enflasyon, tüketici fiyat endeksine göre yüzde 9,3 oran›nda gerçekleflmifl
ve böylece enflasyonda tek haneli rakamlara ulafl›lm›flt›r.

Enflasyonun h›zla düflmesinde ekonomik istikrar ortam›n›n sürmesi, s›k› maliye ve para
politikalar›n›n uygulanmas›, piyasalardaki güvenin artmas› ve enflasyon beklentilerinin
düflmesi gibi faktörler etkili olmufltur.

Burada özellikle belirtilmesi gereken husus enflasyonla mücadelede gelinen bu noktan›n,
di¤er ülke örneklerinin aksine, büyümeden vazgeçilmeden sa¤lanm›fl olmas›d›r.

Ekonomik istikrar ve güven ortam›n›n devam etmesi ile
bundan sonraki dönemlerde de yüksek büyüme ve düflük
enflasyon dinami¤inin sürmesi beklenmektedir.
Nitekim Türk ekonomisinin 2005 y›l›nda da beklentilerin üzerinde bir büyüme performans›
göstermesi, buna mukabil enflasyonun da yüzde 8 oran›nda gerçekleflmesi
öngörülmektedir.

Öte yandan, istikrarl› büyüme süreci, beraberinde bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›n› da
h›zl› bir flekilde geriletmifltir.Buna paralel olarak kamu net borç stoku da belirgin bir
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flekilde düflmüfltür. Örne¤in, 2001 y›l›nda yüzde 90,5 olan kamu net borcunun Gayrisafi
Milli Has›laya oran› 2004 y›l›nda yüzde 63,5'e inmifltir. Böylece borcun döndürülmesi
ve ekonominin rahatlat›lmas› yönünde önemli mesafe al›nm›flt›r.

Sayg›de¤er kat›l›mc›lar,

Ekonomik anlamda nihai hedefimiz Avrupa Birli¤i
ekonomik kriterlerini gerçeklefltirmektir.
Bu çerçevede, iflleyen bir piyasa ekonomisinin varl›¤›, birlik içinde rekabetçi bask› ve
piyasa güçleriyle bafla ç›kma kapasitesinin gelifltirilmesi olarak tan›mlanan Kopenhag
ekonomik kriterlerinin yakalanmas› yolunda Türkiye sa¤lam ad›mlarla ve istikrarl› bir
flekilde ilerlemektedir.

Ayr›ca, üyelik sonras›nda ekonomik ve parasal birli¤e kat›l›m› da hedefleyen Türkiye, bu
do¤rultuda flimdiden Maastricht kriterlerini de yerine getirmeye çal›flmaktad›r.

Bu çerçevede, makro ekonomik istikrar›n kal›c› hale getirilmesi ve gelecekte ortaya
ç›kabilecek potansiyel risklerin flimdiden önüne geçilebilmesi amac›yla birçok yap›sal
reform hayata geçirilmifltir.

Söz konusu reformlar, ülkede sürdürülebilir bir büyümenin sa¤lanmas›, d›fla aç›k rekabet
ortam›nda üretime dayanan bir sürecin tesis edilmesi, kamuda verimlili¤in art›r›lmas›,
genç nüfusun istihdam imkânlar›n›n yükseltilmesi ve refah düzeyinin kal›c› bir flekilde
art›r›lmas› gibi kapsaml› hedeflere yönelik olarak tasarlanm›flt›r.

Bu ba¤lamda, kamunun ekonomi içindeki rolü yeniden tan›mlanm›fl, devletin ekonomide
düzenleyici rolünün tesis edilmesini teminen, bankac›l›k, tar›m, enerji, telekomünikasyon,
sosyal güvenlik gibi birçok alanda her biri yap›sal nitelikte reform çal›flmalar› yap›lm›flt›r.

Bu çerçevede, mali sektörün rehabilitasyonu ve özellefltirme gibi ad›mlarla özel sektör
a¤›rl›kl› bir piyasa ekonomisinin gereklerinin yerine getirilmesine çal›fl›lm›flt›r.

Örne¤in, bankac›l›k alan›nda kabul edilen son düzenlemelerle bu sektördeki yasal altyap›
önemli ölçüde tamamlanm›fl ve AB standartlar›na getirilmifltir.

Keza, özellefltirme alan›nda da, önümüzde halen TÜPRAfi, PETK‹M, TEKEL, Türk Hava
Yollar› ve Türk Telekom gibi çok büyük özellefltirme projeleri beklemekle birlikte,
özellefltirme kapsam›nda bugüne kadar elde edilen miktar fevkalade yüksek boyutlara
ulaflm›fl ve özel sektörün ekonominin gerçek lokomotifi olmas› yönünde büyük ilerleme
sa¤lanm›flt›r.

De¤erli Konuklar,

Ekonomik program›m›z›n en önemli ayaklar›ndan biri de ülkemizdeki yat›r›m ortam›n›n
iyilefltirilmesi ile ilgilidir. Zira bugüne kadar Türkiye'ye gelen do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n
oran› potansiyelinin çok alt›nda kalm›flt›r.
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Bu çerçevede, yeni Yabanc› Sermaye Kanunu'nun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, Türkiye'de
gerçek anlamda yat›r›mc› dostu bir ortam yarat›lm›fl ve daha önce karfl›lafl›lan bürokratik
engeller ortadan kald›r›lm›flt›r.

K›rtasiye olarak adland›rabilece¤im prosedürler o derecede
asgariye indirilmifltir ki, eskiden bir flirket kurulmas› için
gerekli olan 19 ifllem bugün sadece 3'e düflürülmüfltür.
Sonuçta, yat›r›m yap›lmas› aç›s›ndan Türkiye'de yerli ile yabanc› müteflebbislere sa¤lanan
imkânlar aç›s›ndan hiçbir fark kalmam›flt›r.

Nitekim, Türkiye'nin bürokrasiyi azaltmak ve yabanc› yat›r›mc›n›n önünü açmak için ald›¤›
tedbirler Dünya Bankas›'n›n tüm dünya genelinde yapt›¤› bir çal›flma neticesinde de
takdir edilmifl ve Türkiye bu alanda lider ülke olarak ilan edilmifltir.

Gerçeklefltirilen tüm bu reformlar sonucunda önümüzdeki dönemde ülkemize olan
yabanc› yat›r›mc› ilgisinde h›zl› bir art›fl beklenmekte ve yabanc› yat›r›mlar›n ülkedeki
yat›r›m ve istihdam ortam›nda çok daha fazla rol alaca¤› düflünülmektedir.

Bu durumun da Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme sürecine katk›da bulunaca¤› ve Avrupa
Birli¤i sürecinin bu aç›dan son derece olumlu ve h›zland›r›c› bir etki yapaca¤› aflikârd›r.

Burada bulunan de¤erli müteflebbisleri de bu vesileyle bir kez daha ülkemizde yat›r›m
yapmaya ve böylece Türkiye'nin önündeki parlak gelece¤e ortak olmaya davet ediyorum.

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Sözlerime bu noktada son veriyor ve baflar›l› bir konferans dile¤iyle hepinizi içtenlikle
selaml›yorum.
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TÜRK TELEKOM 10. YILI RESEPS‹YONU (28.04.2005)
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sevgili Dostlar,

Türk Telekom'un 10. y›l›n› kutlad›¤›m›z bu güzel akflamda sizlerle bir arada olmaktan
büyük bir memnuniyet duydu¤umu ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

Türkiye'nin yeni hedeflere yöneldi¤i, yeni ufuklara yelken açt›¤› flu günlerde, Türk
Telekom hizmet üretti¤i alan itibariyle önemini ve a¤›rl›¤›n› her geçen gün artt›ran bir
kurumumuz haline gelmifltir.

Bugünün dünyas›nda güçlü ekonomiler iki temel alan üzerinde yükseliyor: Bunlardan
biri ulafl›m, di¤eri iletiflim.

Dünya ile rekabetin en temel iki flart›ndan biri ulafl›m altyap›s› ile  iletiflim altyap›s›n›n
eksiksiz olmas›d›r.

‹çinde bulundu¤umuz dönemde, iletiflim alan›nda, sadece bugünü de¤il, gelecek yüzy›llar›
da belirleyecek bir de¤iflim, büyük bir devrim yaflan›yor.

‹nternet'le, birlikte yeryüzünde art›k yeni bir dönem bafllad›. Çocuklar›m›z›n e¤itiminden,
ekonomiye kadar, hayat›n her alan› ‹nternet parametresine göre yeniden flekilleniyor,
flekillenmeye de devam edecek.

Üstelik, geçti¤imiz 30-40 y›lda yaflanan geliflmelerin çok daha fazlas› önümüzdeki 5-10
y›l içinde gerçekleflecek. Türkiye iletiflim dünyas›n›n gitti¤i yöne do¤ru yürümüyor,
kofluyoruz.

Ekonomimizin ve bürokrasimizin bütün kurumlar›n›, flirketlerimizi ve onlar›n çal›flanlar›n›
ve özellikle ö¤rencilerimizi ça¤dafl iletiflim teknolojilerinin en son imkânlar›yla
buluflturuyoruz. Bu noktada özel sektörümüzün dinamizmine güveniyor, yat›r›mc›lar›m›z›n,
giriflimcilerimizin ülkemizin tafl›d›¤› müthifl potansiyeli aç›¤a ç›karaca¤›na inan›yoruz.

Biz de özel sektörümüzün önünü açacak, serbest piyasa ekonomisinin zenginleflip
derinleflmesini sa¤layacak bütün ad›mlar› at›yoruz. ‹flte bu sinerji, devletle, özel teflebbüsün
bu uyumlu birlikteli¤i ülkemizi, iletiflim alan›nda dünyan›n öncü ve güçlü ülkeleri aras›na
tafl›yacak.

De¤erli Konuklar,

Telekomünikasyon sektörü, dünyada oldu¤u gibi Türkiye'de de son 10 y›lda verimlili¤in

Türk Telekom'un ‹nternet teknolojileriyle ilgili olarak
özellikle son iki y›lda gerçeklefltirmifl oldu¤u yat›r›mlar
bu do¤rultuda önemli ad›mlard›r.



Türkiye'nin geçti¤imiz 10 y›ldaki geliflimi üzerinde de, Türk Telekom'un güçlü ve yayg›n
iletiflim altyap›s›n›n hemen tüm sektörler üzerindeki olumlu etkisinin büyük pay› vard›r.

Türk Telekom, dünyan›n haberleflme alan›nda bir ça¤› geride b›rak›p yeni bir ça¤a geçti¤i,
köklü, zorlu ve süratli de¤iflimlerin yafland›¤› bu 10 y›ll›k dönemde, üstlendi¤i görevi
baflar›yla yerine getirmifl, seçkin ve öncü bir kurulufl olarak, Türkiye'nin dünyada yaflanan
iletiflim devriminin gerisinde kalmamas›n› sa¤lam›flt›r.

Bu dönemi baflar›yla tamamlayan Türk Telekom'un tüm yöneticilerine ve çal›flanlar›na
flahs›m ve hükümetimiz ad›na teflekkür ediyorum,

Ancak Türk Telekom'un misyonu sona ermedi, aksine as›l görev henüz yeni bafll›yor.

Art›k ülkeler, flirketler ve kifliler için tek kural var; bilgiye en h›zl› flekilde ulaflmak, bunu
üretimde kullanmak ve rekabette öne geçmek.

Dolay›s›yla iletiflimin tarifi ve kapsam› kökünden de¤iflmektedir.

Bunu bir teknolojik ilerleme olman›n çok ötesinde büyük bir toplumsal dönüflüm projesi
olarak alg›l›yoruz.

Türkiye'de, ilkö¤retim ve orta ö¤retimdeki bütün okullar›n h›zl› ‹nternet hizmetlerine
kavuflturulmas›, Türkiye Cumhuriyeti E-Devlet Kap›s›'n›n haz›rlanmas› için gerekli ad›mlar›n
at›lmas› toplumsal dönüflüm projesinin parçalar›n› oluflturuyor.

Türk Telekom'un ‹nternet teknolojileriyle ilgili olarak özellikle son iki y›lda gerçeklefltirmifl
oldu¤u yat›r›mlar bu do¤rultuda önemli ad›mlard›r.

Ancak sunulan altyap›dan faydalananlar›n say›s›n›n h›zla artmas› gerekmektedir. Günümüzün
dünyas›, k›yas›ya rekabet ve verimlilik ilkeleri üzerine iflliyor.

Bu iki temel ilkeyi milletçe özümseyip tüm ekonomik yap›lanmam›z› rekabetçilik ve
verimlilik üzerine infla etmek zorunday›z.

Bu noktada, sürdürmekte oldu¤umuz özellefltirme program›m›z, ülkemiz ekonomisine
ihtiyaç duydu¤u dinamizmin kazand›r›lmas› aç›s›ndan hayati önem tafl›yor.

Türk Telekom'un, gerçeklefltirmekte oldu¤u projeler
Türkiye için fleffafl›k, verimlilik, rekabetçilik, yenilikçilik
anlam›na gelmekte ve ülkemizi geliflmifl ülkeler seviyesine
ç›karacak unsurlar›n hepsini içinde tafl›maktad›r.
Sonuçlanma aflamas›na gelen özellefltirme sürecinde, yat›r›mc› adaylar›n›n yo¤un ilgisi
hepimizi memnun ediyor.
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artmas›nda ve teknolojinin yayg›nlaflmas›nda önemli roller oynad›.

Toplumlar› ve ekonomileri birbirine yaklaflt›ran ‹nternet'in geliflmesi ve yayg›nlaflmas›
telekomünikasyon a¤lar› sayesinde mümkün olabildi.
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Bu ilgiyi, Türk Telekom'un, bugün oldu¤u gibi gelecekte de h›zl›, güçlü ve sürekli iletiflim
hizmetleri vermek üzere, yüzünü gelece¤e çevirmifl bir flirket olarak yeniden yap›lan›fl›n›n
gördü¤ü kabulün bir göstergesi olarak de¤erlendiriyoruz.

De¤erli Dostlar›m,

Telekomünikasyon hizmetleri bugün sadece Türkiye için de¤il, bütün dünya için geliflmenin,
kalk›nman›n, ilerlemenin alt›n anahtar›d›r.

Biz hükümet olarak bu gerçe¤in fazlas›yla fark›nday›z.

Bu amaçla toplumun bütün bireylerinin iletiflim ve bilgi teknolojilerinden en iyi seviyede
yararlanmas› için büyük ad›mlar att›k.

Okullar›m›za internet imkân› sa¤lamak için Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z ve Türk Telekom
el ele vererek bir kampanya bafllatt›lar.

Bu kampanya ile 2004 y›l› sonuna kadar tam 20 bin okulumuz internet imkân›na kavufltu.

Hedefimiz bu y›l›n sonuna kadar çal›flmalar›m›z›
tamamlayarak Türkiye'de internet ba¤lant›s› bulunmayan
tek bir okulumuzun kalmamas›n› sa¤lamakt›r.
Bu kampanyay› çok önemsiyor, destekliyoruz. Okullar›m›z›n internet imkan›na kavuflmas›
demek, çocuklar›m›z›n dünyaya aç›lmas› demektir.

Türkiye'yi hepimizin gurur duyaca¤› mutlu ve müreffeh yar›nlara tafl›yacak olan temel
dinamik, dünyaya aç›k, her alanda bilgili ve donan›ml›, özgür düflünebilen gençlerimiz,
çocuklar›m›z olacakt›r.

De¤erli Dostlar,

Bildi¤iniz üzere Türkiye'de kamu yönetiminin a¤›r iflleyen, ihtiyaca cevap vermeyen
yap›s›n› ça¤dafl bir yap›ya kavuflturmak amac›yla çok önemli yap›sal de¤iflim ad›mlar›
att›k.

Bunlar›n önemli bir k›sm› kurum ve kurulufllar›m›z›n yönetim ve hizmet üretme biçimlerini
ça¤dafl hale getiren, ifller hale getiren yasal düzenlemelerdi.

Bu düzenlemelerin bir k›sm› tamamland›, bir k›sm› da halen devam ediyor.

At›lan bu ad›mlar›n Türkiye'ye hem maddi, hem de zaman olarak kazand›racaklar› yak›n
gelecekte çok hissedilir biçimde ortaya ç›kacakt›r.

Öte yandan yine bu dönemde bafllatt›¤›m›z baz› uygulamalar var ki, onlar›n etkileri
bugünden kendisini göstermeye bafllam›flt›r.

E-Dönüflüm bafll›¤› alt›nda uygulanmaya bafllayan ve hizmetlerin teknolojik imkânlarla
daha h›zl›, daha kolay, daha etkin verilmesini sa¤layan yenilikler hayat›m›za flimdiden
önemli katk›lar sa¤l›yor, kolayl›klar getiriyor.
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fiunu kabul edelim ki, Türkiye'de devlet y›llar y›l› vatandafllar›na verdi¤i her hizmeti bir
bürokrasi duvar›yla çevirerek adeta bir eziyete dönüfltürmüfltür.

Bugün hem say›sal olarak, hem de iflleyifl olarak bu alanda vatandafl lehine önemli
kolayl›klar getirilmifltir.

Art›k insanlar›m›z y›llar y›l› saatlerce kuyrukta bekleyerek, günlerce gidip gelerek
yapt›rabildikleri ifllemlerini, iki tufl yard›m›yla internet üzerinden birkaç dakikada
gerçeklefltirebiliyorlar.

Vatandafl› kuyruklarda can›ndan bezdiren vergi ödemelerinden, nüfus kay›tlar›na kadar
bu teknolojik h›z›n ülkemize neler kazand›rd›¤› milyar dolarlarla ölçülemez.

Bu konuda daha iflin bafl›nda oldu¤umuzun bilinci içindeyiz.

Ancak flunu da çok iddial› biçimde söylüyorum ki, Türkiye ça¤›n teknolojik h›z›n› mutlaka
yakalayacak, insanlar›m›z telekomünikasyon alan›ndaki zengin imkânlardan an›nda
yararlanacak bir noktaya gelecektir.

Bu alanda özel sektörümüz de büyük bir at›l›m içinde, çeflitli temaslar›m›zda onlar›n da
dünyadaki her türlü geliflmeyi çok yak›ndan takip ettiklerini ve kendi bünyelerine
yans›tmaya gayret ettiklerini görüyoruz.

Özel ya da kamu, her alanda, her türlü giriflimde, her türlü
hizmetin üretilmesinde bu yeni ufuklar› yakalamak,
dünyan›n ilerledi¤i h›zla ilerlemek zorunday›z.
Gelece¤i kazanman›n baflka yolu yoktur.

De¤erli Dostlar,

Telekomünikasyon sektörü, geçen yüzy›l›n son çeyre¤inden bafllayarak ivme kazanan,
hemen her alanda verimlilik art›fl›nda ve teknoloji kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›nda öncü
rol oynam›fl temel bir sektördür.

Telekomünikasyonla ba¤lant›s› olmayan, telekomünikasyon hizmetlerini kullanmayan
hiçbir ifl kolu, hiçbir hizmet alan›, hiçbir üretim sektörü yoktur.

Her alanda kalk›nma ihtiyac› içinde olan, potansiyelini üretime dönüfltürme çabas›
gösteren ülkeler için ilerleme stratejisinin belki de ilk ad›m› telekomünikasyon hizmetleri
alan›nda at›lmal›d›r.

Göreve geldi¤imiz günden bu yana bu bilinçle hareket ettik ve bu alanda k›sa, orta ve
uzun vadeli ulafl›labilir hedeflerimizi belirledik.

‹ki buçuk y›ll›k bir zaman›n ard›ndan bugün memnuniyetle görüyoruz ki öngördü¤ümüz
hedeflerin pek ço¤unu öngördü¤ümüz zamandan önce yakalad›k.

Bugün Türk Telekom daha az personelle kâr›n› sürekli artt›ran bir kurum haline gelmifltir.
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Bak›n›z 1995 y›l›nda 75 bine yak›n personeli bulunan bu kurumumuzun bugünkü personel
say›s› 55 bin 794'tür.

Personel say›s›n›n azalmas›na karfl›l›k abone say›s› artm›fl, altyap› yat›r›mlar› fazlalaflm›fl,
kârl›l›k yükselmifltir.

Bu tablo, kurumsal verimlili¤in art›fl›n›n en büyük göstergesidir.

‹ki y›l önce bir proje olarak sizlere duyurdu¤umuz h›zl› internet (ADSL) alan›nda önemli
bir geliflme trendi yakalanm›fl, bugün bu imkandan yararlanan abone say›s› 700 bine
dayanm›flt›r.

Bu alanda önümüzdeki dönem içinde çok daha önemli geliflmeler kaydedece¤imizi
flimdiden söyleyebiliriz.

Türk Telekom 10. y›l›n› tamamlay›p yeni on y›llara umutla, heyecanla, coflkuyla ad›m
atmaktad›r.

Biliniz ki ülkemizin ayd›nl›k yar›nlar›n› infla etmekte olan öncü kurumlardan biri Türk
Telekom olacakt›r.

Bu alanda hizmeti olan, eme¤i geçen herkesi yürekten kutluyor, nice on y›llar› bugünkünden
çok daha geliflmifl, çok daha mutlu, çok daha müreffeh bir Türkiye'de hep birlikte
kutlamak ümidiyle baflar›lar diliyorum.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.

Telekom'un 10.y›l› hay›rl› olsun.
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TOBB GENEL KURULU (08.05.2005)
De¤erli Dostlar,

‹fl Dünyam›z›n Seçkin Temsilcileri,

TOBB'un 60. Genel Kurulu'nda sizlerin aran›zda olmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade
ediyor, hepinizi sayg›lar›mla selaml›yorum.

Bugün sizlerin huzurunuzda gururla ifade edebilirim ki Türkiye, neredeyse kaybetme
noktas›na geldi¤i gelece¤ini yeniden kazanma mücadelesini kazanm›fl, ihtiyaç duydu¤u
de¤iflim at›l›m›n› her alanda gerçeklefltirmeye bafllam›flt›r.

Kaybedilmifl y›llar›n ard›ndan siyaset yeniden asli kimli¤ine kavuflturulmufl, bu sayede
ekonomide de istikrar kazan›lm›flt›r.

Bugün Türkiye'de yaflayan herkes, buna en kötümser olanlar›m›z da dahil, art›k gözünü
gelece¤e çevirmifltir.

Bugün Türkiye, son iki buçuk y›lda elde etti¤i ekonomik ve siyasi kazan›mlar›n›n üstüne
titreyecek bir noktaya gelmifltir.

Herhalde bu salondaki herkes flu kanaatimi paylaflacakt›r; bundan iki buçuk y›l önce
Türkiye, umudundan baflka neredeyse kaybedecek bir fleyi kalmam›fl insanlar›n ülkesiydi.

Sizlere o günlerin s›k›nt›lar›n› hat›rlatmay› gerekli görmüyorum; zaten o yang›n›n ateflini
en yak›ndan sizler hissettiniz, sizler yaflad›n›z.

O hazin memleket manzaras›n› akl›m›zdan hiç ç›karmamam›z gerekti¤ini, bugün bir
umudu büyüterek ulaflt›¤›m›z geliflme çizgisine de o ac› hat›ralardan kazand›¤›m›z bilinçle
yaklaflmam›z gerekti¤ini düflünüyorum.

Allah o ac›l›, o çileli, o hazin günleri bir daha bu ülkeye, bu millete yaflatmas›n.

De¤erli Dostlar,

fiükürler olsun ki 2005 y›l›n›n Türkiye'si art›k o karanl›k Türkiye'nin çok uza¤›ndad›r.

Türkiye özgüvenini yeniden kazanm›fl, yeniden üretmeye, yeniden büyümeye, yeniden
ilerlemeye bafllam›flt›r.

Bugün uzun vadeli hedefler koyabilecek, o hedeflere ulaflmak için kararl›, disiplinli ve

Bu ülkeye geliflmeyi, ilerlemeyi, kalk›nmay›, özgürlük ve
demokrasiyi bir türlü lay›k göremeyenler, dönüp tarihe
bakmay›, bir ülkenin gelece¤ini nas›l infla edece¤inin
bilgisini orada aramay› da ak›l edemediler.
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etkin stratejiler gelifltirecek ve lafta b›rakmay›p o stratejileri tek tek hayata geçirecek
bir dinamizm yakalam›fl durumday›z.

Takdir edersiniz ki, ister bir ülkenin ekonomisi olsun, ister bir iflletme ya da fabrika olsun,
bir ekonomik yap› için en önemli fley özgüven duygusu ve ileriye bakma gücüdür.

Ben Türkiye için bir hayalim var diyerek bu milletin huzuruna ç›kt›¤›mda, bu milletin
gücünü, bu ülkenin potansiyelini yeterince anlayamam›fl olan baz› çevreler benim bu
sözlerimi tebessümle karfl›lam›flt›.

‹ki buçuk y›l gibi k›sa bir zaman içinde bu milletin inand›¤›
hedeflere ulaflma yolundaki büyük azmi ve dirayetinin
ortaya ç›kard›¤› bu baflar› tablosunu o tebessüm
sahiplerine ithaf ediyorum.
Türkiye'yi iki buçuk y›l önceki karanl›k günlere getiren insanlar, bu ülke için bir hayali,
bir hedefi, bir projesi olmayan insanlard›.

Oysa bu ülkenin en çok, gelece¤in mutlu, güçlü, müreffeh ve ileri Türkiye'sinin hayalini
kuracak genç zihinlere, dinamik anlay›fllara, donan›ml› insanlara ihtiyac› vard›.

Bu ülkeye geliflmeyi, ilerlemeyi, kalk›nmay›, özgürlük ve demokrasiyi bir türlü lay›k
göremeyenler, dönüp tarihe bakmay›, bir ülkenin gelece¤ini nas›l infla edece¤inin bilgisini
orada aramay› da ak›l edemediler.

100. do¤um y›l›n› kutlamaya haz›rland›¤›m›z Türkiye Cumhuriyeti de, bu millete gelece¤ini
kazand›ran bir istiklal hayali ile bafllamam›fl m›yd›?

Uzun y›llar boyunca s›k›nt›lar yaflad›k, bu do¤ru...

Ama akl›m›zdan asla ç›karmayal›m; bu millet asla umudunu, muas›r medeniyet seviyesinin
ötelerine uzanan gelecek hayallerini ve istiklaline sadakatini yitirmedi.

Bugün bütün dünyan›n flaflk›nl›kla izledi¤i bu büyük de¤iflim ad›mlar›n› atan, ekonomisini
düfltü¤ü yerden kald›ran ve çok k›sa bir zaman içinde s›hhatini kazanarak yeniden
gelece¤e koflmaya bafllayan irade de yine bu büyük milletin iradesidir.

De¤erli Dostlar,

Sizler de yak›ndan müflahede ediyorsunuz; Türkiye ekonomisi yak›n geçmifliyle
k›yaslanmayacak ölçüde sa¤lam bir yap›ya kavuflmufltur.

Bir temel hususun alt›n› çizerek dikkatlerinize sunuyorum:

‹ktidar›m›zda ekonominin sa¤lam temellere oturmas›n›n iyi yorumlanmas›, iyi anlafl›lmas›
gerekir. Bu baflar›, demokrasi ve hukuk devleti anlay›fl›m›z›n, yönetim anlay›fl›m›z›n
eseridir.

Demokrasiye ve hukuka yapt›¤›m›z yat›r›mlar, gerçeklefltirdi¤imiz reformlar ekonomide
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semeresini vermifltir. Türkiye'de sürdürülebilir büyüme ortam›n› kal›c› hale getirmek için
koymufl oldu¤umuz zorlu hedeflere taviz vermeden, dikkatle, kararl›l›kla ilerliyoruz.

Önümüzdeki dönemde ekonomik dönüflümün eksik kalan k›s›mlar›n› da ayn› titizlik ve
›srarla tamamlayarak, bugünün kazan›mlar›n› kal›c› hale getirmeyi, bunun yan›nda
vizyonumuzu da sürekli gelifltirmeyi hedefliyoruz.

fiunu aç›kça ifade edeyim ki, 2005-2007 dönemini kapsayan yeni program›m›z neyi
öngörüyorsa, maliye ve para disiplininden asla kopmadan, asla hedeflerimizden sapmadan
yerine getirece¤iz.

Bu yeni dönemde baflta yat›r›mc›lar›m›z olmak üzere her ekonomik karar mekanizmas›
mutlaka önünü görebilecek, uzun vadeli bir ufka sahip olacakt›r.

Hükümet olarak bu ideali hayata geçirmeyi çok önemli görüyoruz.

Türkiye gerek yerli, gerek yabanc› sermaye için art›k bir sisler ülkesi olmaktan ç›km›flt›r.

Bunun sa¤l›kl› bir yat›r›m ortam›n›n oluflturulmas› ad›na ne kadar önemli, ne kadar de¤erli
bir kazan›m oldu¤u ortadad›r.

Bu hükümet, herhalde takdir edersiniz, Cumhuriyet tarihinin en k›sa zamanda en çok
yap›sal reform hareketine imza atm›fl hükümetidir.

Bu tavr›m›z› bundan sonra da ayn› h›zla, ayn› dikkatle sürdürece¤iz.

Türkiye'nin büyümesinde aslan pay›na sahip olan özel sektörümüzün her alanda piyasa
dinamiklerine, piyasa gereklerine göre ifllemesi için gereken bütün tedbirler al›nacakt›r.

Bu ülkeyi kalk›nd›racak olan asli gücün özel sektör dinamikleri oldu¤unun fark›nday›z.

Türkiye'de art›k özel giriflimci devletle rekabet içine girmek
zorunda kalmayacak, bürokrasiyle bo¤uflmayacak, bütün
enerjisiyle üretecek, kazanacak, ülkesine de kazand›racak.
Kalk›nman›n bundan baflka bir yolu yoktur, dünya için yoktur, Türkiye için yoktur.

De¤erli Dostlar,

Bugün ekonomik göstergelerin neredeyse tamam› Türkiye'nin önünün fevkalade aç›k
oldu¤una iflaret ediyor.

E¤er tedbiri elden b›rakmaz, k›s›r çekiflmelerin yerine yeni fikirleri, ataletin yerine
dinamizmi, sabit fikirlerin yerine de¤iflimi koymaya devam eder isek, Türkiye tam h›zla
kalk›nma hedeflerine ulaflacakt›r.

Bu sadece hükümet olarak bizim tespitimiz de¤il, özel sektör örgütlerimizin, sivil toplum
kurulufllar›m›z›n kanaatleri de, yap›lan araflt›rma sonuçlar› da bu do¤rultudad›r.

Geçen hafta biliyorsunuz dünya ekonomik çevrelerinin çok önemli temsilcilerini a¤›rlad›k,



134

0 8  M A Y I S  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

gerek Yat›r›m Dan›flma Konseyi, gerek Asya Kalk›nma Bankas› toplant›lar›nda ayn› gerçek
defaatle ifade edildi.

Hatta dünya ekonomisinin en önemli simalar› olan yabanc› dostlar›m›z, ekonomimizin
geldi¤i nokta konusunda bizden çok daha iyimser, çok daha umutlu sözler sarfettiler.

Ak›l için yol bir, rakamlar›n söyledi¤i gerçe¤i balç›kla s›vaman›n imkân› yok.

Ne söylemifliz, ne yapm›fl›z; Türkiye neredeymifl, bak›n›z nerelere gelmifl, tablo ortada...

2004 y›l› için yüzde 5 olarak belirledi¤imiz y›ll›k büyüme h›z› hedefi yüzde 9.9 olarak
gerçekleflmifl.

Türkiye geçen y›l dünyan›n en h›zl› büyüyen birkaç ülkesi aras›nda yerini alm›fl. Ayr›ca
Türkiye ekonomisi büyümede OECD ülkeleri aras›ndaki birincili¤ini de korumufl. ‹ktidarda
bulundu¤umuz iki buçuk y›ll›k dönem içinde y›ll›k büyüme ortalamam›z yüzde  8..
Enflasyon uzun y›llardan sonra nihayet tek haneli rakamlara kadar gerilemifl.

Türkiye'nin d›fl ticaretinde büyük bir geliflme yaflan›yor. Bütün olumsuz flartlara ra¤men
geçen y›l ihracat›m›z bir önceki y›la oranla yüzde 30'dan fazla art›fl göstermifl bulunuyor.
Toplam d›fl ticaret hacmimiz 2003'de 100 milyar dolar› aflarak 117 milyar dolara, 2004'te
de 164 milyar dolara ulaflt›.

Türkiye ilk defa geçen y›l 300 milyar dolar s›n›r›n› aflan milli geliriyle dünyan›n 21. büyük
ekonomisi haline gelmifltir.

Türkiye bugün d›fl ticaret hacmiyle de dünyan›n en fazla
ticaret yapan 18. büyük ekonomisi haline gelmifltir ki,
bunlar son derece sevindirici geliflmelerdir.
De¤erli Dostlar,

Türkiye y›llarca çok a¤›r bir borç yükünün alt›na sokulmufl, adeta insafs›zca bir borç
politikas› yürütülmüfl, hem astronomik faiz oranlar›nda, hem de çok k›sa vadeli borçlanma
yap›lm›flt›r.

Bak›n›z; 2001 y›l›nda dolar cinsinden ortalama borçlanma maliyeti yüzde 11,3, ortalama
borç vadesi ise 5 y›ld›. Bugün borçlanma maliyetimiz yüzde 7,5'e düflürülmüfl, ortalama
borç vadesi ise 20 y›la ç›kar›lm›flt›r.

Yine Euro cinsinden borçlanma maliyetimiz 2001 y›l›nda yüzde 9,7 iken, bugün yüzde
5,7 seviyesine düflürülmüfl; borçlanma vadesi ise ortalama 3,1 y›l seviyesinden 12 y›l
seviyesine uzat›lm›flt›r.

Daha önce toplad›¤› vergisiyle faizini ödeyemeyen bir ekonomiden, flimdi hem faizini
ödeyen, hem de yat›r›mlar›n› yapabilen bir ekonomik performansa geçmifliz. Bu çok
önemli, Türkiye'nin kronik problemlerinin çözümü konusunda hepimize umut vermesi
gereken bir baflar›d›r.
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De¤erli Dostlar,

Türkiye'nin bu büyük ekonomik at›l›m›nda öncülü¤ü özel sektörümüzün yapm›fl olmas›
ayr›ca memnuniyet vericidir.

Biliyorsunuz günümüzün dünyas›nda devlet gücüyle, devlet sermayesiyle kalk›nman›n,
daha önemlisi kalk›nmay› sürdürmenin imkan› kalmam›flt›r.

Bu bak›mdan son iki buçuk y›l içinde özel sektörümüzün hemen her alanda gösterdi¤i
iyi niyetli, dinamik, yenilikçi ve yetkin mücadele her türlü takdirin ötesinde bir mücadeledir.

Milletimizin gelece¤i kazanmak yolunda sürdürmekte oldu¤u büyük koflunun öncüleri
sizlersiniz, Türk yat›r›mc›s›, giriflimcisi, üreticisidir.

Özel sektörümüz geçen y›l 60 katrilyon lira seviyesinde yat›r›m yapm›flt›r.

fiimdi burada, çok önemli gördü¤üm bir hususu sizlerle paylaflmak istiyorum.

Biz, gerek ekonomide, gerek siyasette, gerek d›fl politikada yeni bir dönemin bafllad›¤›n›,
art›k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca¤›n›, olamayaca¤›n› s›k s›k ifade ediyoruz.

Bu yeni dönemi sizler de çok yak›ndan hissediyorsunuz.

Sadece ekonominin birçok göstergesinde Cumhuriyet
tarihinin rekorlar›n› kaydettik. Türkiye'yi tarihinde hiç
görmedi¤i, hiç flahit olmad›¤› bir sürece dahil ettik.
Amac›m›z bu süreci kal›c› k›lmak. Elde etti¤imiz baflar›lar›
sürdürülebilir hale getirmek.
Bunu, yaln›zca hükümetin gayretleriyle baflarmam›z takdir edersiniz ki mümkün de¤ildir.
fiimdi buradan, siz de¤erli reel sektör temsilcilerimiz arac›l›¤›yla bütün milletimize bir
ça¤r› yapmak niyetindeyim.

Geliniz, ekonomide elde etti¤imiz bu baflar›lar› sahiplenelim, koruyal›m ve geliniz
Türkiye'nin ayd›nl›k gelece¤ini hep birlikte flekillendirelim.

Bunu neden söylüyorum?

De¤erli Arkadafllar›m,

Enflasyonun yüzde 50'lerde, hatta yüzde 100'lerin üzerinde seyretti¤i bir ortamla, yüzde
7'lerde, 8'lerde seyretti¤i bir ortam›n ekonomik al›flkanl›klar› ayn› olamaz.

Faizlerin yüzde 60'larda oldu¤u bir ortamla yüzde 15 'lerde oldu¤u bir ortam ayn› de¤ildir.
Yine ekonominin bir büyüyüp 5 küçüldü¤ü istikrars›z bir ortamla, sürekli büyüme h›z›na
sahip oldu¤u bir ekonomik ortam da ayn› de¤ildir.

Art›k toplumun bütün kesimleri, iflçisinden iflverenine, çiftçisinden sanayicisine, esnaf›ndan
ihracatç›s›na kadar herkes bu yeni ortama göre pozisyonunu belirlemek zorundad›r.
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Türkiye sessiz bir devrim sürecinden geçiyor diyoruz.

Bu devrim rakamlardan, göstergelerden, grafiklerden ibaret kal›rsa, kal›c› da olmaz,
sürdürülebilir de olmaz. Art›k üretim al›flkanl›klar›m›z›, tüketim al›flkanl›klar›m›z›, hedeflerimizi,
beklentilerimizi bu yeni ekonomik duruma göre yeniden gözden geçirmek zorunday›z.

Türkiye bugün küresel ekonomide, küresel rekabette önemli bir rol sahibi haline gelmifltir.

Her fleyi devletten bekleyerek, üretimde, istihdamda, ihracatta devletin imkânlar›n›
arkas›nda hissederek yola devam etmek, küresel rekabette bize flans tan›mayacakt›r.

fiunu aç›kça söylemek istiyorum:

Türkiye'de art›k üretmeden, çal›flmadan, parayla para kazanma dönemi sona ermifltir.
Türkiye'de kamuda istihdam dönemi art›k sona ermifltir.

Üretti¤ini devlete satarak, müflteri bulamazsam nas›l olsa
devlet al›r diyerek üretim yapma süreci bitmifltir. ‹ç pazarda
rekabetten kaçarak ayakta kalabilme dönemi bitmifltir.
Yine yüksek karlar elde etme dönemi bitmifltir. Türkiye ekonomisi sa¤l›kl›, istikrarl›,
güvenli ve önünü görebilen bir yap›ya kavuflmaktad›r.

Türkiye ekonomisi dünya üzerindeki en güçlü ekonomiler aras›nda yerini almak için h›zla
ilerlemektedir.

Toplumun da buna ayak uydurmas›, de¤iflimi kavramas› ve buna göre kendini yenilemesi
art›k kaç›n›lmaz bir hal alm›flt›r.

De¤erli Dostlar›m,

Özel sektörümüz bu de¤iflimi çok büyük oranda hissetmekte ve buna ayak uydurmaktad›r.

Özel sektör geçti¤imiz y›llarda sadece yat›r›m yapmakla kalmam›fl, verimlili¤i artt›rarak,
bilgi teknolojilerini ve d›fla aç›lma stratejilerini hayata geçirerek yenilenmeyi de baflarm›flt›r.

Özel sektör giriflimcimizin yat›r›m konusundaki gayretleri sadece Türkiye içinde de¤il,
Türkiye d›fl›nda da devam ediyor.

Bak›n›z geçti¤imiz hafta ‹srail ve Filistin'e yapt›¤›m›z gezide yine siz de¤erli ifl adamlar›m›zla,
yat›r›mc›lar›m›zla beraberdik.

Gerek ‹srailli giriflimcilerle, gerek Filistinli ifladamlar› ile ekonomik iflbirli¤i alan›nda önemli
temaslar kuruldu, ad›mlar at›ld›.

Bu önemli trafikte TOBB da a¤›rl›kl› bir role sahipti; hem ‹srail taraf›yla, hem Filistin
taraf›yla yararl› görüflmeler, ileriye dönük iflbirli¤i takvimleri belirlendi yap›ld›.

Hatta bildi¤iniz gibi TOBB, Filistin taraf›nda kalan bir bölgeyi nitelikli endüstri bölgesi
olarak iflletmeye talip oldu¤unu da bu görüflmeler s›ras›nda aç›klad›.
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‹nan›yorum ki bu temaslar hem TOBB için, hem Türkiye için, hem de muhatab›m›z olan
yabanc› ülkeler için hay›rl›, bereketli sonuçlar getirecektir.

De¤erli Dostlar,

Biliyorsunuz önümüzde bir AB takvimi var.

fiunu huzurlar›n›zda bir kere daha aç›kça ifade etmek istiyorum ki, AB üyeli¤i bugüne
kadar oldu¤u gibi bugünden sonra da Türkiye'nin temel d›fl politika önceli¤i olmaya
devam edecektir.

Biz insan›m›za her alanda kalitesi yükseltilmifl bir hayat seviyesi, eksiksiz, mazeretsiz,
bahanesiz bir demokrasi ve rekabet kurallar›n›n adaletle iflledi¤i bir ekonomik ortam
sa¤lamak amac›nday›z.

Sizler de flahit oldunuz, geçen iki buçuk y›ll›k süre içinde, bu yolda önemli gayretler
ortaya koyduk, Kopenhag siyasi kriterlerinin karfl›lanmas› yönünde samimiyetle çal›flt›k.

Bu dönemdeki çal›flmalar›n Türkiye'ye katt›¤› de¤erler
ortadad›r, bu büyük de¤iflim hareketi AB kamuoyunda da
fazlas›yla takdir edilmifltir.
Bu yolda hep beraber ilerledi¤imiz için sizler de süreci bizler kadar biliyorsunuz, 17 Aral›k
zirvesinde al›nan kararla Türkiye ile 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin bafllat›lmas›
kayda ba¤land›.  Bu karar, Türkiye'yi aday ülke statüsünden AB ile müzakere eden ülke
statüsüne tafl›m›flt›r.

Elbette önümüzde uzun ve zorlu bir yol oldu¤unu biliyor, haz›rl›klar›m›z› ona göre yap›yoruz.
Bu konuda baflta sizler olmak üzere herkesin, her kurumun, her kuruluflun, her insan›m›z›n
deste¤ine, katk›s›na ihtiyac›m›z var.

fiunu kesin olarak biliniz ki, gerçeklefltirilen reformlar›n uygulanmas›na ve eksikliklerimizin
tamamlanmas›na verdi¤imiz önem her geçen gün azalm›yor, aksine art›yor.

3 Ekim tarihine kadar, Türkiye üzerine düflen her fleyi samimiyetle yapacak, gerekli her
ad›m› kararl›l›kla atacakt›r.

Biz bu ülkeyi ayd›nl›k ve mamur gelece¤ine tafl›yaca¤›na inand›¤›m›z her ad›m›,
sorumlulu¤umuzun bilincinde olarak büyük heyecanla ve inançla at›yoruz ataca¤›z.

‹nan›yorum ki, bu zorluklar› aflman›n, Türkiye'nin vizyonunu her fleye ra¤men gelifltirmenin
karfl›l›¤›n› insan›m›z fazlas›yla alacakt›r.

Türkiye'nin dünyada p›r›l p›r›l parlad›¤› günlere haz›rlanal›m, çünkü ad›m ad›m bu ideale
yaklafl›yoruz.

Bu duygularla hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyor, TOBB'un 60. Genel Kurulu'nun
hay›rl› sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.



KADIN KOLLARI KONGRES‹ (08.05.2005)
De¤erli Kardefllerim,

Sayg›de¤er Han›mefendiler,

Sayg›de¤er Konuklar,

De¤erli Bas›n Mensuplar›m›z,

Ak Parti Kad›n Kollar› Kongresi ülkemize, partimize, siyasetimize hay›rl› olsun.Ak Parti
siyasetinin kollar› bütün Türkiye'yi sar›ncaya kadar, Türkiye yediden yetmifle bütün
özlemlerine kavufluncaya kadar demokrasi ve hukuk mücadelesi verecek olan siz de¤erli
kardefllerimi sayg›yla, hürmetle selaml›yorum.

Bugün, gerçek anlam›yla tarihi bir gündür.

Kuruluflundan bir y›l sonra Türkiye'nin emanetini omuzlamak için millet iradesiyle iktidara
gelen Ak Parti, bugün bütün organlar›yla, bütün birimleriyle yeni siyaset anlay›fl›n›
kelimenin tam karfl›l›¤›yla kurumsallaflt›r›yor ve kurumsal kimli¤ini yeniden ilan ediyor.

Bugün, Türk siyaset tarihinde daha önce örne¤i hiç yaflanmam›fl bir ilk ad›m at›l›yor.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir siyasi partinin kad›n kollar› ilk defa kongre yap›yor.

Demokrasi tarihimizi, siyasi tarihimizi, partilerimizi araflt›ranlar 14 May›s 2005 tarihini
bir dönüm noktas› olarak kaydedeceklerdir.

Bugün 14 A¤ustos kadar, 3 Kas›m kadar, 28 Mart kadar önemli bir gündür.  Zira bugün,
kad›nlar›n siyasette temsiliyle ilgili çok temel bir tart›flmaya son noktay› koyuyoruz.

Millet iradesinin siyasette tam olarak temsili için on y›llarca konufltu¤umuz ve fakat
hiçbir partinin hayata geçirmedi¤i bir meselenin çözümüne do¤ru bugün tarihi bir ad›m
at›yoruz.

Bugün att›¤›m›z ad›m, Türk kad›n›na seçme ve seçilme hakk›n›n verildi¤i 1934 tarihinden
bu yana kad›nlar›m›z›n siyasetin esas aktörü olma yolunda att›klar› en büyük ad›md›r.

Kad›nlar›m›z›n siyasete yön vermesi, demokratik sürece eksiksiz olarak kat›lmas›nda Ak
Parti Kad›n Kollar›n›n bu kongresi kelimenin tam karfl›l›¤›yla bir devrim niteli¤i tafl›yor.
Bu kongre eksiksiz demokrasi anlay›fl›m›z›n en önemli ad›mlar›ndan biridir.

Ve bu kongre, Ak Parti'nin bafl›ndan beri millete yaslanan yeni siyaset anlay›fl›n› en aç›k
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Türkiye'ye yeni bir siyaset getiren AK Parti, öncekiler gibi
göstermelik parti organlar› oluflturmad›, milletin bütün
gücünü, kad›n›yla erke¤iyle, genciyle yafll›s›yla harekete
geçirdi.
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biçimde ortaya koyuyor. Bugüne kadar ne kendilerini sa¤da tan›mlayan partiler ne
kendilerini solda tan›mlayan partiler bu cesareti gösterebildiler.

De¤erli Kardefllerim,

Nüfusun yar›s›n› d›fllayan, kad›nlar›m›z›, annelerimizi, k›zlar›m›z› d›fllayan bir siyaset,
siyaset olamaz.

Göstermelik bir temsil hakk›yla kad›nlar›n iradesine ipotek koyan ve onlar›n sadece
oylar›n› isteyen bir siyaset kurumuyla gerçek bir demokrasi infla edilemez. 

Ak Parti Kad›n Kollar› olarak ne mutlu sizlere ki, Anneler Günü gibi anlaml› bir günü
kad›nlar›m›z için bir demokrasi flenli¤ine döndürdünüz.

Anneler gününüz gibi kongreniz de hay›rl› olsun, ülkemize yeni hay›rlar getirsin.

Ak Parti çat›s› alt›nda demokrasi mücadelesi veren ve bu mücadeleyi kurumsallaflt›ran
siz sayg›de¤er han›mefendileri milletim ad›na, partimiz ad›na, partimizin bütün birimleri
ad›na sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

De¤erli Kardefllerim,

Bundan sonra Türkiye'nin bak›fllar› daha çok üzerinizde olacakt›r. Bugüne kadar bütün
siyasi partilerin kad›n kollar›, gençlik kollar› oldu ama hiçbirinin kad›n kollar› kongre
yapacak kadar kad›nlar›m›z› siyasi temsil düzeyine tafl›mad›.

Türkiye'ye yeni bir siyaset getiren Ak Parti, öncekiler gibi göstermelik parti organlar›
oluflturmad›, milletin bütün gücünü, kad›n›yla erke¤iyle, genciyle yafll›s›yla harekete
geçirdi. ‹flte bu zamana kadar görülmeyen millet gücünün yar›s› buradad›r.

Ak Parti'yi kurdu¤umuz gün siyasetimizin rotas›n›
milletimizin bütün fertlerinin birli¤inde görmüfltük. ‹flte
siyaset rotam›z›n vard›¤› yer buras›d›r. Milletimize
güvenerek yola ç›kt›k ve milletimiz kendine güvenenlere
güven verdi.
Türkiye'de siyasetin sayg›nl›¤›n›n bitme noktas›na geldi¤i bir dönemde umudun kap›lar›n›
böyle açt›k. Milletin baht›, ülkemizin baht› kapand› deniyordu, kapanmad›¤›n› gördük ve
Allah'›n izniyle bu flerefli emanet bizim omuzlar›m›za yüklendi.  Bizim siyasetimiz milletimizi
maddi ve manevi olarak zenginlefltirme siyasetidir. Bizim siyasetimiz milletimizi, ülkemizi
güçlendirme siyasetidir.

Bu yolda gerçekten çok k›sa zaman içinde büyük baflar›lara imza att›k, Allah'›n yard›m›yla
çok daha büyüklerine imza ataca¤›z. Ekonomiden uluslararas› iliflkilerimize kadar,
enflasyondan büyümeye kadar karanl›k bir tünelden ülkemizi ç›kard›k ve ayd›nl›¤a
kavuflturduk. Bugün sadece milletimizin de¤il, bu salondaki yabanc› konuklar›m›zda
oldu¤u gibi bütün dünyan›n gözleri üzerimizdedir.
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Türkiye, kimli¤ini düflürmeden, özünü reddetmeden, özgüvenine yeniden kavuflmufl
olarak muas›r medeniyet çizgisinde ilerliyor.

Bu, baflar› bizim elimizle, sizin sayenizde nasip oldu. Kendi kaderimizi milletimizden ayr›
bir kader çizgisi üzerinde görmüyoruz.

Milletimizin derdini kendi derdimiz biliyoruz.Bu ülkenin bütün evlerindeki bütün annelerin,
bütün babalar›n, bütün evlatlar›n, bütün ocaklar›n derdini tafl›yoruz.

Kime hitap edersek ayn› dille gönlümüzü aç›yoruz. Biz, gençlerimize hitap ederken ayr›
bir dil, kad›nlar›m›za ayr› bir dil, çiftçimize ayr› bir dil, sanayicimize ayr› bir dil ile
seslenmiyoruz.

Aç›k yüreklilikle Türkiye'nin imkânlar›n› Türkiye'ye kazand›r›yoruz. Biz, Türkiye'yi bütün
meseleleriyle bütünlük içinde sahipleniyoruz.

Burada hangi heyecanla konufluyorsak yurt d›fl›nda ülkemizi temsil ederken de, müzakere
masalar›nda ülkemizin tezlerini anlat›rken ayn› heyecan› tafl›yoruz. Gücümüzü milletimizden
al›yoruz ve Allah'›n izniyle milletimizin bafl›n› yere e¤dirmiyoruz. Milletimiz bize emanetini
tafl›ma görevi verirken arkam›zdan "Allah mahcup etmesin" dedi.

Bunu hiç akl›m›zdan ç›karm›yoruz ve sadece buna lay›k olmaya çal›fl›yoruz. Gücümüzü,
enerjimizi sadece, ama sadece ülkemiz için seferber ediyoruz.

Bu fleref, bu onur bize yeter de artar diyoruz.

De¤erli Kardefllerim,

Bildi¤iniz gibi, k›sa bir süre önce 10 Nisan 2005 tarihinde 1.Gençlik Kongremizi yapt›k.

fiimdi de Kad›n Kongremizi yap›yoruz.

Gençlerimize söyleyebildi¤im baz› hususlar› siz sayg›de¤er han›mefendilerle de paylaflmak
istiyorum.

Türkiye sizin heyecan›n›zla, sizin akl›n›zla, sizin
ideallerinizle, sizin ülke sevginizle gelece¤e daha emin
ad›mlarla ilerliyor.
Yar›nki Türkiye'yi infla için bütün memleket meseleleri üzerinde kafa yordu¤unuz, elinizi
tafl›n alt›na koydu¤unuz, siyaset kurumuna kalite getirdi¤iniz için sizleri tebrik ediyorum.

Türkiye'de siyasetin, yönetimin sizin enerjinize, sizin heyecan›n›za büyük ihtiyac› vard›r.

Bu ihtiyaç her zaman vard›.

Her zaman da dile getirildi ama bu heyecan› kuvveden fiile ç›karmak Ak Parti'ye nasip
oldu.

Türkiye, genç nüfusu, yetiflmifl insan gücü, befleri ve ekonomik kaynaklar›yla dünyan›n
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en dinamik birkaç ülkesinden biridir. Emin olun ki, sizin gücünüz, heyecan›n›z dünyan›n
her yan›nda hissedilmekte, fark edilmektedir.

Bu nedenle bu salondan, bu kongreden bütün ülkemize yans›yan dinamizminizi,
özgüveninizi bir kez daha alk›fll›yorum.

Özgüven duygusunu bir milletin ayakta kalabilmesinin en temel flart› olarak görüyoruz.
Bizim derdimiz sadece ayakta kalmak de¤il, Türkiye'yi hedeflerine, menziline koflarak
vard›rmakt›r.

Bu yüzden yüreklerimizdekilerin paylafl›lmas›na her zamankinden daha çok ihtiyac›m›z
var. Türkiye büyük badireleri, büyük zorluklar› geride b›rakt›.

Bir daha o ac›l› günlere dönmeyece¤iz.

Bugün, hepimizin en büyük ihtiyac› daha çok daha çok özgüvendir. Babalar›m›z›n da,
evlatlar›m›z›n da, annelerimizin de ihtiyac› özgüvendir.

Emin olunuz ki, bu dünyada en büyük servet, en büyük sermayedir. Bugünkü dünya,
ne yaz›k ki, gücünü koruyamayanlar›, teslim olanlar› teslim alan, haks›z rekabetlerin had
safhada oldu¤u, bireyi ve toplumu çözen bir dünyad›r.

Bu dünyada ayakta kalman›n s›rr› sa¤lam bir donan›mla tam bir özgüvene sahip olmakt›r.
Ferdi hayat›m›zda oldu¤u gibi, sizin kendinize güveniniz tam ise, toplumun da, dünyan›n
da size güveni tam oluyor.

De¤erli Kardefllerim,

AK Parti, toplumun bütün enerjisini siyasete katarak yola
ç›km›fl ve yola ç›kar ç›kmaz milletle bütünleflmifl bir
hareketin ad›d›r.
Bu yolun tüm yolcular› kendilerini ülkesine, milletine, insanl›k idealine adam›fllard›r. Bu
adanm›fll›l›¤›n özünde insanl›¤›n evrensel de¤erlerini yükseltme çabas› ve iddias› vard›r.
Bu adanm›fll›¤›n özünde, kendi hukukunu savunmak, baflkas›n›n hakk›n› korumak,
haks›zl›klar› yeryüzünden kald›rmak gibi temel de¤erler vard›r.

Bu de¤erler sadece maddi gücün, para saltanat›n›n belirledi¤i de¤erler de¤ildir. Yüreklerin
enerjisini harekete geçiren, insan›, aileyi, toplumu ve bütün insanl›¤›n kalbini ›s›tan, insan
hak ve özgürlüklerine dayanan, demokrasiyi içsellefltiren, herkesin, hatta her canl›n›n,
sadece insanlar›n de¤il, hayvanlar›n ve bitkilerin de, tabii çevrenin de hukukunu kendi
hukuku gibi koruyan temel insani evrensel de¤erlerdir.

Bu anlamda biz eflsiz zenginliklere sahip bir ülkeyiz. Dünya bizi de¤erlerimizle, medeniyet
miras›na katk›lar›m›zla, görkemli tarihimizle tan›yor. Bu zeminimizin sa¤laml›¤›ndan
dolay›d›r ki, do¤uya da bat›ya da, yak›n uzak komflular›m›za da ö¤retece¤imiz çok fley
var.
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Ve müjdeleyerek söyleyeyim ki, bütün kötümser senaryolara ra¤men ülkemizin bu
merkezi önemi dünyada her geçen gün biraz daha fark ediliyor.  Zira biz de¤erlerimizi
afl›nd›rmadan dünya ile konufluyor, dünya ile bütünlefliyoruz.

Unutmayal›m ki;

Bugün yerküre sadece siyaseti, sadece savafllar›, sadece güç dengelerini konuflmuyor,
dünya ayn› zamanda ak›betini konufluyor.

Dünyan›n her taraf›n› saran amans›z hastal›klar›na da, çevrenin hoyratça tahrip edilmesinden,
ç›lg›nca silahlanmaya, yoksulluktan uyuflturucu belas›n›n nesilleri yok etmesine kadar
birçok derdine de derman ar›yor insanl›k.

Bu anlamda Türkiye, Allah'a flükürler olsun, yüzü ak ülkelerden biridir. Bu ülkeye
mensubiyetten hepimiz fleref duyuyoruz.

Zaaflar›m›z var ama onlar› afl›yoruz. Güçlü olmad›¤›m›z alanlar var ama, güçleniyoruz.
Toplumun gücünü yönetime aktard›kça, insan›m›z kendi ülkesiyle bütünlefltikçe bu
zamana kadar bizi anlamakta güçlük çeken yabanc›lar da Türkiye'nin önemini daha iyi
anl›yorlar.

Ak Parti'nin birlik ve bütünlük siyaseti bu gücü kuvveden fiile ç›kard›. Statükonun bu
ülkenin üstüne serdi¤i ölü topra¤›n› silkeleyen bu hareket, bu yeni siyaset ak›m›,
Türkiye'nin zayi edilmifl, kaybedilmifl y›llar›ndan sonra bir umut olarak do¤mufltur.

AK Parti siyaseti kendini toplumsal merkezle tan›mlayan
büyük bir harekettir. Milletin derdini kendi derdi bilen AK
Parti, kiflisel ikbal aray›fllar›n›n eseri de¤ildir, olmam›flt›r,
olmayacakt›r.
Bu partiyle birlikte Türkiye'de sis bulutlar› da¤›lm›flsa bu kazan›m› geri götürecek bir
ad›ma milletimiz izin vermeyecektir.

Türkiye bugün o girdaptan ç›kt›ysa, yediden yetmifle herkes önünü görebiliyorsa, kalpleri
yeniden umut dolduruyorsa, bu baflar›da hepinizin pay› var. Sa¤ olun, var olun.

Bize göre kad›nlar›m›z›n siyasetle iliflkisi, ülkenin bütün mesleleriyle ilflikisi,  bütün dünya
ile iliflkisi, bütün insanl›k ile iliflkisi anlam›na geliyor.

Bugünkü dünyay› çok iyi takip etmek, tan›mak zorunday›z.

E¤er bir dünya tasavvurundan yoksun iseniz, kendi gerçe¤inizi de do¤ru analiz edemezsiniz,
do¤ru kavrayamazs›n›z.

E¤er, bir Türkiye tasavvurundan yoksun b›rak›lm›flsan›z hayat›n dar bir alan› size lay›k
görülür ve haks›zl›klar› yenme iradesi gösteremezsiniz.

‹flte Ak Parti Kad›n Kollar› bu anlay›fl nedeniyle en güçlü siyasi kurumsallaflmay›
gerçeklefltiriyor.
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Biz, bu flark› burada bitmez derken, beraber yürüdük bu
yollarda derken, bundan sonra hiçbir fley eskisi gibi
olmayacak derken Türkiye'nin gelece¤i bugünleri ve emin
ad›mlarla varaca¤›m›z yar›nlar› kastettik.
De¤erli Kardefllerim,

Bugünlere sizlerle geldik.

Yar›nlara da sizlerle yürüyece¤iz.

2004 A¤ustosundan Nisan 2005'e kadar 850 ilçede 81 ilde kongrelerini yapan ve bugün
büyük kongresini gerçeklefltiren Ak Parti Kad›n Kollar› dünya siyaset sahnesinde de
efline az rastlan›r bir demokratik tecrübe ortaya koyuyor.

Burada sadece Ak Parti kad›n kollar›n›n siyasi perspektifi ortaya konmuyor, burada
Türkiye'nin gelecek perspektifi üzerinde düflünce üretiliyor.

Bu düflünceler sadece bu salonlarda kalm›yor, Türkiye'nin her köflesine, dünyan›n her
yan›na ulafl›yor.

Peki biz neler yapt›k, neler yap›yoruz?

Ak Parti hükümeti olarak ülkeye, hukuk, demokrasi, ekonomi, uluslararas› iliflkilerde
yapt›klar›m›z›, Meclisimizin gerçeklefltirdi¤i reformlar›, belediyelerimizin baflar›lar›n›
anlatma ihtiyac› duymuyorum.

Bunlar› zaten yak›ndan biliyor, dikkatle takip ediyorsunuz.

Biz ne yapt›k? Biz, milletimizin zaten var olan kardefllik ve ahenk içindeki yaflama üslubunu
bir siyaset üslubuna dönüfltürdük.

Yani bizim siyaset üslubumuz milletimizin hayat ve medeniyet üslubudur.

Seçimden ald›¤›m›z sonucu milletimizin baflar›s› olarak de¤erlendirdik, krizden kurtuluflu
milletin baflar›s› olarak gördük.

Baflar›lar›m›z›n bafl›m›z› döndürmeyece¤ini söyledik, Allah'›n izniyle bafl›m›z
dönmedi.Bundan sonra da baflar›lar›m›z bizim bafl›m›z› döndürmeyecek, zeminimizi
unutturmayacak.

Yolun bafl›ndaki heyecan›m›z›, coflkumuzu her zaman korumaya çal›flt›¤›m›z için; milletimiz
17 ayl›k icraat›m›za bakarak 3 Kas›mdan sonra bize verdi¤i ödülün k›ymetini 28 Mart
yerel seçimlerinde daha da art›rd›.

Bugün ülkemiz huzur ve güvenin, istikrar ve adaletin k›ymetini, de¤erini daha iyi biliyor.
Bize verilen flerefli emanetin fluurunday›z ve öyle devam edece¤iz. Zira temel ilkemiz,
üzerinde durdu¤umuz bu zemine sadakattir. Biz hiçbir zaman bu zemini unutmayaca¤›z,
bu zemin Türkiye'dir.
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Türkiye'nin gelece¤i, yetmifl milyonun gelece¤i bize emanettir.

Hiçbir eksi¤imiz, yanl›fl›m›z yokmufl gibi bir iddia içinde olmayaca¤›z.

Türkiye'nin Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Mu¤la'ya ertelenmifl taleplerini, özlemlerini
biliyoruz.

Yani zeminimizi biliyoruz ve bu zemine sonuna kadar güveniyoruz.

Milletvekillerimiz gecelerini gündüzlerine katarken, teflkilatlar›m›z gece gündüz Ak Parti
aidiyetini insan›m›za anlat›rken hep bu zeminden hareket ediyor.

Gençlerimiz elde etti¤imiz baflar›larla yetinmeyerek yeni hedeflere do¤ru koflarken,
kad›nlar›m›z toplumun bütün kesimlerine ulaflmak için çaba harcarken bu membadan
besleniyor.

Biz de dünyan›n bütün merkezlerini Türkiye'nin tezlerini anlatmak için dolafl›rken her
zaman aya¤›m›z› bu zemine bas›yor, bu zemine iflaret ediyoruz.

Türkiye'nin geldi¤i nokta ortadad›r. Demokrasiyle birlikte güçleniyor ekonomimiz...

Toplumla birlikte güçleniyor devletimiz...

Bizim siyasetimize göre toplum zaaf içindeyken devletin
güçlenmesi, itibar elde etmesi, sayg›n muhataplar
bulabilmesi mümkün de¤il.
Toplumu zaaflarla bafl bafla b›rakanlar Türkiye Cumhuriyeti devletini de müttefikleri,
dostlar›, komflular› nezdinde küçük düflürüyorlard›.

Türkiye'nin temsili dünyaya yans›m›yordu.

Türkiye'nin tezleri, imkânlar›, potansiyeli dünyaya anlat›lm›yordu.

Ak Parti iktidar›yla birlikte Türkiye'nin imaj› Türkiye'ye yarafl›r bir hüviyet kazanm›flt›r.
Bu hüviyet, bu kimlik bizim kimli¤imizdir.

Zira biz, Türkiye'nin kimli¤iyle siyaset yap›yor, bu kimli¤e lay›k olmak için çaba sarf
ediyoruz.

Bu kimli¤e sahip ç›kt›¤›n›z için sizlere ve halk›m›za müteflekkiriz. Bu bak›mdan gerek AK
Parti bünyesinde, gerek Türk siyasetinin genel manzaras› içinde siz han›mlar›m›z›n
a¤›rl›¤›n›n giderek artmakta olmas›ndan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türk siyaseti, ça¤›n gereklerine uygun, ülkemizin ihtiyaçlar›na cevap verecek bir yol
haritas›na sahip olacak ve kendini sürekli yenileyecekse, han›mlar›m›z›n sesine,
hassasiyetlerine, sezgi ve birikimlerine mutlaka kulak vermek durumundad›r.

Aç›kça ifade edeyim ki; han›mlar›n etkili olmad›¤› bir siyasi hareketi sadece renksiz ve
derinliksiz bulmakla kalm›yor, demokrasinin temsil kabiliyeti bak›m›ndan da sak›ncal› ve



Yaflanan onca s›k›nt›ya, yoklu¤a, yoksullu¤a ra¤men, ailelerimizi ayakta tutan, çocuklar›m›z›
karn› tok, s›rt› pek dolaflt›ran, bütün eksik ve gedikleri kapatmak için ç›rp›nan kad›nlar›m›z,
bugün aya¤a kalk›p gelece¤e do¤ru yürüyen Türkiye'nin de mimarlar›d›r. Bu vesileyle,
bu ülkenin Baflbakan› olarak sizlerin arac›l›¤›n›zla bütün kad›nlar›m›za flükran duygular›m›
ifade etmek istiyorum.

De¤erli Kardefllerim,

Türkiye, Türkiye büyüklü¤ünde düflünemeyen kafalarca, Türkiye büyüklü¤ünde inanamayan
yüreklerce istismar edildi.

Toplumumuz kifayetsiz siyasetlerle çok de¤erli zamanlar›n›,
insan›m›z özgüvenlerini, çocuklar›m›z, gençlerimiz gelecek
hayallerini yitirdi. Ama bugün tarih de¤ifliyor.
Bu ülke gelece¤ini kazand›racak olan gücü, yaflad›¤› bu ac› dolu tecrübelerden ç›karacak
büyüklü¤e sahiptir. Bu ülkeyi gelece¤ine tafl›yacak olan sizlersiniz. ‹nan›yorum ki, sizler
sahip oldu¤unuz anal›k duygular›n›zla bu hayale çocu¤unuz gibi sahip ç›kacak, bu hayalin
gerçe¤e dönüflmesi ad›na herkesten çok heyecanlanacaks›n›z.
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sa¤l›ks›z buluyorum. Bu nedenle, sizler gerek siyaset anlay›fl›m›z›n yenilenmesinde,
gerek Türkiye'nin de¤iflim hedeflerinin yakalanmas›nda, gerekse siyaset kültürümüzün
zenginleflmesinde a¤›rl›¤›n›z› koymak durumundas›n›z.

Siyasetimizin yerleflik kötü al›flkanl›klar› var; gerekirse bu kötü al›flkanl›klarla da mücadele
etmek ve siyasi varl›¤›n›z› herkese kabul ettirmek zorundas›n›z.

De¤erli Kardefllerim,

AK Parti siyaseti, milletin sesine kulak veren, Türkiye'yi gelece¤e haz›rlayan bir niteli¤e,
bir karaktere sahiptir.

Biz milleti kad›nd›r, erkektir, çocuktur, yafll›d›r, diye ay›rt etmiyoruz.

Her bir vatandafl›m›z›n bizim bafl›m›z›n üstünde yeri vard›r.

Biz bu ülkenin iktidar›na talip oluyorsak, her bir vatandafl›m›za da refah ve mutluluk
borçlan›yoruz demektir.

Toplumumuzun bütün kesimlerinin dertleriyle, problemleriyle, s›k›nt›lar›yla tek tek
ilgilenmek, tek bir insan›m›z› ›skalamayacak bir siyaset anlay›fl›n› bütün kurumlar›yla
tesis etmek durumunday›z.

Han›mlar›m›z sadece bu ülke nüfusunun yar›s›n› teflkil etmiyor; ayn› zamanda Türkiye'nin
yaflad›¤› bütün krizlerin, bütün darbo¤azlar›n afl›lmas›nda en a¤›r yükü yükleniyor, en
büyük fedakârl›¤› yap›yor.

Aç›kça itiraf edeyim ki, han›mlar›m›z›n engin maharet ve fedakârl›klar› olmasa, bu toplum
bu büyük ekonomik depremlerin enkaz› alt›ndan ç›kamazd›.
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Sizlere inan›yor ve güveniyorum. AK Parti siyasetinin geçen zaman içinde rutinleflmemesi,
heyecan›n›, ›fl›¤›n› yitirmemesi için sizleri bir güvence olarak görüyorum.

Mutlu ve kalk›nm›fl bir Türkiye özleminin sizlerin gönüllerinizde asla tazeli¤ini, canl›l›¤›n›
yitirmeyece¤ine, asla küllenmeyece¤ine inanc›m tamd›r.

Gelin gönül zenginliklerinizi, hayat meziyetlerinizi bu ülke siyasetine kat›n; böylece siyaset
kazans›n, millet kazans›n, Türkiye kazans›n.

Sizlerden Türkiye kadar büyük düflünmenizi istiyorum.

Kongreniz hay›rl› olsun.

Allah yollar›n›z› aç›k etsin.

Allah Türkiye'nin yard›mc›s› olsun.

HERfiEY TÜRK‹YE ‹Ç‹N!
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1. GAP ‹fi VE YATIRIM FORUMU (14.05.2005)
Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.

1. Güneydo¤u Anadolu Projesi ‹fl ve Yat›r›m Forumu'nun, hem bölgeye, hem de ülkemize
hay›rlar getirmesini diliyor, düzenleyenlere ve katk› verenlere teflekkür ediyorum.

De¤erli Dostlar›m,

Bin y›llar boyunca, medeniyete, bilime, kültüre, insanl›¤a ev sahipli¤i yapm›fl bir bölgede
bulunuyoruz.

Bugün dünyan›n do¤usundan bat›s›na, kuzeyinden güneyine kadar her bölgesinde elde
edilen ilerlemenin, birikimin kökeninde bir flekilde bu bölgenin katk›s› bulunmaktad›r.
Bölgenin özelli¤i tarihinin çok çok eskilere kadar gidiyor olmas› de¤ildir.

Dünyan›n ilk üniversitesi, ilk bilim merkezi, - ki Harran Üniversitemiz de bu ad› tafl›maktad›r-
bu bölgede kurulmufltur.

Dicle ve F›rat nehirlerinin sulad›¤› Mezopotamya olarak an›lan bölge, dünyan›n en verimli,
en bereketli topraklar›, ayn› zamanda tar›m›n ilk kez yap›ld›¤› topraklar olarak bilinmektedir.
Yine bu bölge, dünyan›n en dinamik, nüfus yo¤unlu¤u en fazla, en stratejik co¤rafyas›n›n
kalbindedir.

Öte yandan farkl› kültürlerin, farkl› medeniyetlerin, dillerin, dinlerin, renklerin kaynaflt›¤›,
bir arada bar›fl içinde yaflad›¤› bir bölgeden bahsediyoruz. fiimdi bütün bu zenginliklere,
bu renklili¤e, bu dinamizme ve birikime ra¤men, bu bölge bugün problemlerle bo¤ufluyor.

Bu iflte çok aç›k ve net bir tezat var.

fiimdi bak›n›z;

Güneydo¤u Anadolu Bölgemiz'de Geliflmifl bir sanayi ve ticaret alt yap›s› var.

Çok verimli ve genifl araziler, Dicle ve F›rat gibi iki önemli su kayna¤›, kaliteli tar›msal
üretim var. Sadece F›rat ve Dicle nehirleri, Türkiye'nin toplam su potansiyelinin yüzde
28'ini oluflturuyor. Öte yandan ülke genelinde sulanabilir toplam alan›n yüzde 20'si de
bu bölgede bulunuyor.

Hava koflullar› derseniz tar›ma tamamen elveriflli,

- Hem kaliteli, hem de ucuz ifl gücümüz var. Türkiye nüfusunun yüzde 10'u GAP
bölgemizde yafl›yor.

Çok flükür Türkiye istikrara kavuflmufl, güven ortam›n›
tesis etmifl, tüm ülke genelinde yat›r›m›n, üretimin önü
olabildi¤ince aç›lm›flt›r.
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Ulafl›m imkânlar› derseniz, yine hava, kara ve demiryolu aç›s›ndan elveriflli.

Büyük ve h›zla büyüyen bir pazar var, Baflta Ortado¤u pazar› olmak üzere, genifl bir
co¤rafyan›n merkezi,

Öte yandan yat›r›m için sa¤lad›¤›m›z bir tak›m imkânlar var. Nedir? Gümrük Vergisi ve
Toplu Konut Fonu ‹stisnas›, Yat›r›m ‹ndirimi, Katmade¤er Vergisi ‹stisnas›, Vergi, Resim
ve Harç ‹stisnas›, Kredi Tahsisi

Ve yine bu bölge için çok say›da ulusal ve uluslararas› finansman imkanlar› var.

Bak›n›z, Urfa'dan ç›k›p, Beyrut'a, fiam'a, Amman'a, Tahran'a ve daha bir çok komflu
baflkentine bir günde gidip gelmek mümkün.

Yat›r›m için en önemli kriter nedir? Hammaddeye, pazara yak›n olacaks›n. Yani ulafl›m
iyi olacak.

‹nflallah fianl›urfa-Gaziantep aras›ndaki 196 kilometrelik yolumuz da en k›sa zamanda
tamamlanacak, böylece GAP Akdeniz'e de ba¤lanm›fl olacakt›r.

Yine Türkiye'nin en büyük kargo havaliman›n›n inflaat› da
devam ediyor. Yüzde 84 fiziki gerçekleflme sa¤lanm›fl bu
havaalan› da çok k›sa süre içinde hizmete sunulmufl olacak.
Turizm aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, baflta da söyledi¤im gibi dünyan›n en cazip bölgelerinden
birisi.

fianl›urfa, Mardin, Diyarbak›r ve çevredeki tüm illerimiz bütün dünyan›n ilgisini çekecek
bir turizm potansiyeline sahip. Bitmedi, yeralt› zenginlikleri aç›s›ndan da yine bölge eflsiz
bir potansiyele sahip.

fiimdi GAP bölgesi, bütün bu f›rsatlar›, bütün bu imkânlar›, tüm bu alt yap›y› bir arada
yat›r›mc›lar›n hizmetine sunuyor.

Ama bak›yorsunuz, on y›llar boyunca istenilen noktaya bir türlü ulafl›lamam›fl.

Güneydo¤u dedi¤imiz zaman akla iflsizlik geliyor, yoksulluk geliyor, göç geliyor, çarp›k
kentleflme ve maalesef yak›n geçmiflte yaflad›¤›m›z üzücü olaylar geliyor.

Neden? Çünkü yine on y›llar boyunca ülkede istikrar yok, güven ortam› yok, yat›r›m yok,
üretim yok.

De¤erli Arkadafllar›m,

Art›k Güneydo¤u Anadolu Bölgemizde yat›r›m›n, üretimin, ihracat›n, istihdam›n önünde
hiçbir engel kalmam›flt›r.

Çok flükür Türkiye istikrara kavuflmufl, güven ortam›n› tesis etmifl, tüm ülke genelinde
yat›r›m›n, üretimin önü olabildi¤ince aç›lm›flt›r. Bak›n biz hükümet olarak hiçbir zaman
mazeret üretmedik, üretmeyece¤iz.
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Biz yat›r›m›n önünde engel tan›m›yoruz. Gerek ulusal, gerekse uluslararas› yat›r›mlar için
çok uygun, çok cazip bir ortam oluflturmak için geceli gündüzlü çal›fl›yoruz.

Bunun meyvelerini de elhamdülillah toplamaya bafllad›k. 2004 y›l›nda özel sektör yat›r›mlar›
60 milyon YTL seviyesini aflm›fl,

Uluslararas› yat›r›mlarda Türkiye bir rekorun alt›na imza atm›fl, ilk defa 2,5 milyar dolar
seviyesini aflm›fl, hatta 5 milyar dolar seviyesini art›k öngörmeye bafllam›flt›r.

Öte yandan tüm makro ekonomik göstergelerde hepimizi sevindiren geliflmelere flahit
oluyoruz.

Enflasyon, büyüme, faizler, borç yükü, d›fl ticaret, turizm,
bütçe geliflmeleri ve daha birçok göstergede yine
milletimizin içini ferahlatan baflar›lar elde ettik.
Bu durumda de¤erli arkadafllar›m, art›k özel sektör için de yat›r›m yönünde mazeret
kalmam›flt›r.

Bir tak›m s›k›nt›lar var, bunlar› çok iyi biliyoruz, özel sektör temsilcilerimizle s›k s›k bir
araya geliyor, bunlar›n çözümü için çal›fl›yoruz.

Bu sorunlar da zaman içinde çözülecektir.

Ancak hep birlikte biraz daha gayret etmek, biraz daha çaba harcamak, tafl› tümse¤e
biraz daha yaklaflt›rmak zorunday›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

De¤erli Arkadafllar›m,

GAP'a yap›lan kamu yat›r›m tahsislerinin 1990-2005 dönemi itibariyle y›ll›k seyri
incelendi¤inde, GAP'a toplam kamu kaynaklar›ndan y›lda ortalama % 6.9 oran›nda pay
ayr›ld›¤› görülmektedir.

2001 y›l›nda GAP'›n toplam yat›r›mlar içindeki pay› yüzde 4.9 olurken, iktidara geldi¤imiz
y›ldan itibaren bu ödenekler artt›r›lm›flt›r.

GAP'›n toplam yat›r›mlar içindeki pay›n› 2003 y›l›nda yüzde 5.8'e 2004 ve 2005 y›llar›nda
da yüzde yüzde 6.8'e ç›kard›k.

2004 y›l›nda GAP'a ayr›lan ödenek 900 milyon 897 bin YTL iken, 2005 y›l›nda 1 milyar
98 milyon YTL kaynak ay›rd›k. GAP'ta temel yat›r›mlar› olan barajlar ve hidroelektrik
santralleri büyük ölçüde tamamlanm›fl, s›ra kalk›nman›n itici gücü olan sulama yat›r›mlar›na
gelmifltir.

Sulaman›n da bir an önce tamamlanmas› gerekmektedir.

GAP Bölgesinde 2004 y›l› sonu itibariyle 222 617 hektar alan sulamaya aç›lm›flt›r. 123
550 hektar alanda da halen sulama flebekesi inflaat› devam etmektedir.
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2005 y›l›nda sulama yat›r›mlar›n›n bitirilmesi için tar›m sektörüne 230 milyon YTL kaynak
ay›rd›k.

2005 y›l›nda Kralk›z› 2. Merhale ve Suruç projelerine ilk defa ödenek ay›rd›k, Yaylak,
Samsat pompaj ve Kayac›k sulama projelerinin ödeneklerini de yaklafl›k iki kat›na ç›kard›k.

Bildi¤iniz gibi GAP'la ilgili en üst karar organ› GAP Yüksek Kuruludur.

Hükümet olarak bu kurula da ifllerlik kazand›rd›k, önceli¤i yat›r›mlara verdik ve kurulufllar
aras› koordinasyonun sa¤l›kl› biçimde yürütülmesini sa¤lad›k.

En son toplanan Yüksek Kurulda, kamuoyunu hep meflgul eden Harran Ovas›ndaki
tuzlulaflman›n önlenmesi için tarla içi gelifltirme hizmetleri ile arazi toplulaflt›rma
faaliyetlerinin sulama yat›r›mlar›na paralel yürütülmesi için gerekli önlemler ve ek ödenek
ihtiyaçlar›n› da sa¤lad›k.

Bölgeyle ilgili bir baflka sevindirici geliflme de, may›nl› arazilerin temizlenmesidir.

Suriye s›n›r›m›zdaki 30 bin 600 hektarl›k may›nl› arazi
temizlenerek ekonomiye kazand›r›lacak, böylece binlerce
vatandafl›m›za ifl imkan› sa¤lanm›fl olacakt›r.
De¤erli Arkadafllar›m,

Asl›na bakarsan›z, GAP bölgesi, gerek bugünkü imkânlar›, gerekse gelecekte sunaca¤›
imkânlar aç›s›ndan bir cazibe merkezi oldu¤unu zaten kendisi aç›k flekilde, net flekilde
ortaya koyuyor.

Burada yeterince çekim gücü var, bunu da elbette yat›r›mc›lar›m›z, giriflimcilerimiz
görüyorlar.

Bu aflamada bu bölgemizdeki, ya da bu bölgemizden ç›km›fl ifl adamlar›m›za çok büyük
sorumluluk düflüyor.

Her zaman söylüyorum, do¤du¤unuz, büyüdü¤ünüz yere vefa borcunuz var, bu vefa
borcunuzu ödeyin.

Önce siz geleceksiniz, önce siz yat›r›m yapacaks›n›z, arkan›zdan hem ulusal, hem uluslar
aras› sermaye buraya ak›n edecek.

Buras›, Güneydo¤u Anadolu Bölgesi flimdiden bir marka haline gelmifltir.

Tar›m›yla, bereketli topraklar›yla, art›k petrolden bile de¤erli olan su kaynaklar›yla, dinlerin
ve dillerin bulufltu¤u bir merkez olma özelli¤iyle bu bölge bir marka olmufltur.

Bu markay› en iyi flekilde tan›tmak, en iyi flekilde korumak da hepimizin asli görevidir.

GAP Bölgesi, inflallah gayretlerimizle, hem bölgenin, hem de Türkiye'nin çehresini çok
k›sa bir zamanda de¤ifltirecek, bölgenin sorunlar›na da kal›c› ve köklü çözümler üretecektir.
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Ben bu düflüncelerle sözlerime son verirken, sizlerin aras›nda bulunmaktan duydu¤um
memnuniyeti tekrar ifade ediyorum.

Baflta GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baflkanl›¤›na, destekleyen tüm sponsor kurulufllara,
meslek odalar›n›n, sivil toplum kurulufllar›n›n de¤erli temsilcilerine, ifl dünyam›z›n de¤erli
üyelerine kat›l›mlar›ndan ve katk›lar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.

Toplant›n›n hay›rlara vesile olmas›n› diliyor, hepinize sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyorum.



DÜNYA Ç‹FTÇ‹LER GÜNÜ (15.05.2005)
De¤erli Davetliler,

Sevgili Çiftçilerimiz,

Tar›m Sektörümüzün Sayg›de¤er Temsilcisi,

Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen bu toplant›da çiftçilerimiz ve onlar›n
de¤erli temsilcileri ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum.

Tarlalar›nda emek vererek al›n terinin binlerce y›ll›k öyküsünü devam ettiren, bereketin
ayd›nl›¤› ile ülkesini flenlendiren çiftçilerimizin bu güzel günü kutlu olsun. 

Topra¤› bir gergef gibi iflleyenlere selam olsun.

fiükürler olsun Türkiye nihayet kara k›fl›n ard›ndan cemreleri görmüfl, ekonomik bir
bahar›n efli¤ine gelmifltir.

Bugün ülkemizde siyasi istikrar ortam› sa¤lanm›flt›r.

Bu ortam› sa¤lamak için hangi mücadelelerin verildi¤ine hepiniz flahitsiniz. 

Art›k mazeretimiz yok, bu istikrar ortam›nda ülkemizi bulundu¤u yerden daha ileriye
götürmek boynumuzun borcu olmufltur.

Hükümetimizin bu gayretine en büyük deste¤i kanaatkâr, fedakâr çiftçilerimiz vermifltir.

Bizler de bunu unutmayarak sizlerin refah› için, ülkemiz tar›m›n› birinci önceli¤imiz sayarak
yo¤un bir çal›flma içindeyiz.

De¤erli Çiftçiler,

Türk tar›m› 1980'lerden sonra derin bir çöküfl yaflad›.

Maalesef yöneticilerimiz bu sektörün dertlerine kal›c› derman bulmay› de¤il, siyasi
pansuman yapmay› ye¤lediler.

Ve bu suretle tar›m›m›z gün geçtikçe zay›flad›, üretim Türkiye'nin gündeminden yavafl
yavafl ç›kt›.

1990'lar›n sonlar›na geldi¤imizde tar›m, ülke ekonomisinde de¤erini yitirmifl, çiftçilerimiz
katma de¤er üretemeyen, hor görülen, ekonomik aç›klar›n sebebi say›lan bir kesim gibi
de¤erlendirilmeye bafllam›flt›.
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Bir yanda Avrupa Birli¤i, öte yanda Dünya Ticaret Örgütü
Tar›m Anlaflmas› ile flekillenen uluslararas› tar›m
piyasas›nda ülke tar›m›n› rekabetçi, örgütlü ve
sürdürülebilir bir yap›ya kavuflturmak temel amac›m›zd›r.
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Bu geliflmelerin ard›ndan ülke tar›m›na sa¤lanan desteklerin yeniden yap›land›r›lmas›
gündeme geldi ve bu kararlar uygulamaya konuldu.

Sonuçta bu sektör k›s›tl› kaynaklar ve desteklerle ayakta kalma mücadelesine bafllad›.

Evet, bu süreçte kimi yanl›fl uygulamalardan vazgeçildi, bunlar ülke ekonomisi için do¤ru
ad›mlard›. Ama sonuçta karfl›m›za flu gerçek ç›kt›: Türk tar›m› art›k daha k›s›tl› desteklerle
hayat›n› sürdürmek zorunda kal›yordu.

De¤erli Konuklar,

2002 y›l› itibariyle iktidara gelen Hükümetimiz döneminde Türk tar›m›n›n çehresini ve
kaderini de¤ifltirebilmek, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir sektör yap›s› oluflturmak,
sorunlara yap›sal ve kal›c› çözümler getirmek için bir seferberlik ruhu içinde çal›flmaya
bafllad›k.

Geçmiflten kalan s›k›nt›lar› biliyorduk. Ama bizim iktidar›m›z›n güzel bir anlay›fl› var, o
da enkaz edebiyat›n› sevmeyiflimizdir.

Bak›n›z, bir kere daha tekrarl›yorum, bizim mazeretimiz olmamal›, Türkiye'nin kalk›nma
davas›nda art›k mazereti olamaz.

Biz tar›m sektörüne "Türkiye'nin imkân›" olarak bak›yoruz
ve Türkiye'nin imkân› için Türkiye'nin kaynaklar›n›,
imkânlar›n› seferber ediyoruz.
Devletiyle bar›fl›k bir milletin ve milletiyle bar›fl›k bir devletin kalk›nma yolunda karfl›s›nda
hiçbir engel duramaz.

Bizim baflar›m›z›n s›rr› budur. Sizler de bu büyük bar›fl›n çimentosu olacaks›n›z. Hükümetimiz
bu duyarl›kla size bakmakta ve itina göstermektedir.

De¤erli Konuklar,

Avrupa Birli¤i üyelik sürecine girmifl, her yönden yeniden yap›lanan Türkiye'de tar›m
sektörünün de yeniden yap›lanmas› kaç›n›lmazd›r.

Sektörün sorunlar›n› gidermek için kal›c› çözümlere götürecek somut hedefler belirledik.

Bu nedenle Yüksek Planlama Kurulu taraf›ndan 2006-2010 Tar›m Stratejisi Belgesi
haz›rland›.

Bu belge ile Türk tar›m›nda ilk kez bir strateji belirlenmektedir.

Bu strateji belgesinin devam›nda, bu y›l Tar›m Çerçeve Kanunu ç›kar›lacak ve sektörde
uzun vadeli bir geliflim döneminin temelleri at›lm›fl olacakt›r.

Türkiye yeni bir tar›m düzenine geçmektedir. Bir yanda Avrupa Birli¤i, öte yanda Dünya
Ticaret Örgütü Tar›m Anlaflmas› ile flekillenen uluslararas› tar›m piyasas›nda ülke tar›m›n›
rekabetçi, örgütlü ve sürdürülebilir bir yap›ya kavuflturmak temel amac›m›zd›r.
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Sizlere yeni tar›m düzeninin temellerini oluflturan baz› de¤ifliklikler hakk›nda bilgi vermek
istiyorum.

Öncelikle, da¤a tafla, bofl araziye Do¤rudan Gelir Deste¤i vermeyi sona erdirdik, art›k
gerçek çiftçi, üretici bu destekten yararlan›yor.

Destekleme bütçesinin yüzde 80'ini oluflturan ve gittikçe
ifllevsizleflen bu deste¤in oran›n› bu y›l yüzde 55'e
düflürdük, gelecek y›l bu oran yüzde 45 olacakt›r. 
Peki! Do¤rudan Gelir Deste¤i bütçesinden art›rd›¤›m›z kayna¤› ne yap›yoruz?..

Buradan artan kayna¤› ve di¤er kaynaklar› büyütülen destekleme bütçesi içinde daha
etkin desteklere yönlendiriyoruz.

K›rsal Kalk›nma, Ürün Sigortas›, Çevresel Amaçl› Tar›msal Alanlar›n Korunmas› gibi yeni
destekler ve ödeme sistemleri getiriyoruz.

Örgütlenme, özel yay›m hizmetlerinin gelifltirilmesi ve tar›m bilgi sisteminin etkinlefltirilmesi
bu strateji dâhilinde ele al›nacak ana konulard›r.

Biz Avrupa Birli¤i sürecini ülke tar›m› için bir flans olarak görüyor ve de¤erlendiriyoruz.

Bu büyük dönüflümü baflar›yla tamamlayaca¤›z. Bu, Türk çiftçisinin tarihe geçen baflar›s›
olacakt›r.

Türkiye genifl tar›msal potansiyeli, büyüme azmiyle hareket eden dinamik tar›m sektörü
ile 21. Yüzy›l›n tar›m y›ld›zlar›ndan biri olacakt›r. Bu amaca ulaflmaktan kesinlikle geri
durmayaca¤›z.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Gelin 2004'te tar›mda neler gerçekleflti, k›saca hat›rlayal›m...

Tar›m ürünleri ihracat›m›z 6.4 milyar dolara yükseldi, ihracat›m›z 500 milyon dolar fazla
verdi ve bu sektördeki net ihracatç› konumumuz devam ettirildi. Tar›msal özel sektör
yat›r›mlar›nda 2002'de yüzde 1.9'luk oran 2004'te yüzde 3.4'e yükseldi.

2003'te yüzde 6.5 olan k›rsal alandaki iflsizlik oran› 2004'te yüzde 4.5'lere geriledi. K›rsal
alanda yeni istihdam imkânlar› oluflturuldu.

Traktör sat›fllar›nda 2002'de y›lda 6 bin olan sat›fllar 2004'te 30 bine yükseldi. Çiftçimizin
yeniden tarlas›na dönerek üretime yönelmesinin en güzel göstergelerinden biridir bu
rakamlar.

Baz› tar›msal girdilerde yüzde 10'lara varan KDV indirimi sa¤land›. Bu¤day, m›s›r, pirinç,
pamuk, ayçiçe¤i gibi temel tar›msal ürünlerde üretim art›fl› sa¤land›.

Üretim aç›¤› bulunan ürünler ile ya¤l› bitkilere geçmifl y›la oranla yüzde 7'lik bir art›fl ile
282.5 trilyon lira prim ödemesi yap›ld›.



155

1 5  M A Y I S  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Sertifikal› hububat tohumlu¤u kullan›m›nda rekor y›l› oldu ve kullan›m 50 bin tonlardan
248 bin tona yükseldi.

Bu durum çiftçimizin üretimi ve verimi art›rma yolunda önemli oranda bilinçlenmeye
bafllad›¤›n› gösteriyor.

F1 hibrit sebze tohumculu¤u projesi ile Türk tohumculuk sektöründe at›l›m bafllat›ld›.

Süne zarar› yüzde 4'lerden yüzde 1'lere indirildi, bu suretle ekonomiye 1 katrilyon lira
katk› sa¤land›. Geçmifl y›llarda 25-50 aras›nda kooperatif desteklenirken bu rakam 2004'te
234'e yükseldi.

Hayvanc›l›k desteklerinde 345 trilyon liral›k bir kaynak kullan›m› gerçeklefltirildi.
Besicilerimize et teflvik primi olarak 141 trilyon TL ödendi. Hayvan ›slah› projesinde
mesafe kat edildi.

Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatifleri arac›l›¤› ile sektörümüze can suyu olacak
düflük faizli tar›msal kredi uygulamas› bafllat›ld›.

2004'te 605 trilyon TL düflük faizli selektif tar›msal kredi kulland›r›ld›. 2005 y›l›nda ise
2 milyar 500 milyon YTL, yani 2.5 katrilyon TL düflük faizli kredi kulland›raca¤›z.

Bak›n›z, sadece bu y›l›n ilk befl ay›nda Ziraat Bankas›
arac›l›¤› ile 742 milyon YTL, yani 742 trilyon TL, Tar›m
Kredi Kooperatifleri arac›l›¤› ile de 200 milyon YTL, yani
200 trilyon TL düflük faizli kredi kulland›r›lm›flt›r.
Tar›msal kredilerde normal faiz oran› yüzde 24'tür. Ancak selektif kredi yöntemiyle bu
yüzde 24'lük orandan yüzde 30 ile yüzde 60'lara varan ek indirimler sa¤lanm›flt›r.

Böylece çiftçimiz, tar›m yat›r›mc›lar›m›z yüzde 9.6 ile yüzde 18 aras›nda de¤iflen daha
uygun faizlerle bu kredilerden yararland›r›lmaktad›rlar.

K›rsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsam›nda bugüne kadar 240 kooperatifimiz
desteklenmifltir.

Bu kapsamda k›rsalda kooperatiflere üye olmufl yoksul ailelerimize 35 bin bafl süt s›¤›r›
ve 85 bin bafl koyun da¤›t›lm›flt›r.

Ayr›ca Tar›m Reformu Uygulama Program›'ndan aktar›lan 30 milyon dolarl›k bir kaynak
ile 16 ilimizde Köy Bazl› Kat›l›mc› Yat›r›mlar Projesi bafllat›lm›flt›r.

Bu kapsamda m›s›r kurutma ve depolama, süt toplama, so¤utma ve iflleme, meyve ve
sebze depolama, iflleme, ambalajlama ve paketleme ile alternatif enerji kaynaklar›
kullan›lan seralar›n yap›m› konular›nda üreticilere ve onlar›n örgütlerine projeler verilecek
ve desteklenecektir.

Tar›m Gönüllüleri projesi ile köylerimiz ak›l, bilgi ve tecrübe ile buluflturuldu. Köye ve
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köylüye hizmetin yerinden gerçeklefltirilmesi konusunda önemli bir ç›¤›r aç›ld›.

Bu yap›lanlar, bu sektöre verdi¤imiz de¤erin ve bu sektörün geliflmesini ne kadar
önemsedi¤imizin aç›k göstergeleridir.

Bizim yapt›¤›m›z hizmet nedeniyle aln›m›z aç›k, bafl›m›z dik.

Biz halk›m›z›n içinden geldik ve halk›m›z›n içinde yafl›yoruz. Bunlar› da gönül huzuru ile
sizlere anlatman›n gururunu tafl›yoruz.

De¤erli Çiftçiler,

2004 y›l›nda baz› olumsuzluklar da yaflad›k maalesef. Dünya fiyatlar›na ba¤l› olarak baz›
tar›msal girdilerde fiyat yükselmeleri meydana geldi.

Mazotta yüzde 32, gübrede ise yüzde 18 ile 48 oranlar›nda art›fllar oldu. Yine dünyadaki
üretim art›fllar›na ba¤l› olarak pamuk, bu¤day, narenciye ve patates fiyatlar›nda ise
düflüfller yafland›.Do¤al afetler de maalesef çiftçimize önemli zararlar verdi.

2004'te yeni uygulamalar›n bir k›sm› k›sa vadede sonuç
vermeye bafllam›flt›r, ama as›l etkileri orta ve uzun vadede
olumlu olarak geliflecektir.
Cari fiyatlarla sektörde büyüme yaflanm›fl, ancak özellikle girdi maliyetlerindeki art›fllar
sonucu reel büyüme hedeflerimizin maalesef bir miktar alt›nda kal›nm›flt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Evet, 2004'te yaflad›klar›m›z›n özeti bunlar. 2005 y›l› ise inflallah bu sektörde daha köklü
ve iddial› at›l›mlar›n bafllang›ç y›l› olacakt›r.

Tar›m›n önde gelen dallar›nda stratejiler belirlemekteyiz. Bu konuda önemli sayd›¤›m›z
bir alt sektörümüz de hayvanc›l›kt›r.

Hayvanc›l›k ülke tar›m›n›n gelece¤idir. Bu denli önemli ve stratejik bir aland›r. O nedenle
bu alana ayr› bir ihtimam gösteriyoruz.

2005-2010 Hayvanc›l›k Stratejisi ile hayvan ›slah›, hayvan refah› ve sa¤l›¤›, yeterli yem
bitkisi üretimi, ölçek ekonomisine uygun iflletmelerin kurulmas›, teflvik tedbirlerinin etkin
kullan›m› ve sürdürülebilir pazar flartlar›n›n oluflturulmas› birincil önceliklerimiz olarak
belirlendi.

2005 itibariyle iktidar›m›z döneminde silkinerek aya¤a kalkan ve hamle yapmaya bafllayan
hayvanc›l›k sektörümüzde daha büyük geliflmelere flahit olaca¤›z.

Hayvanc›l›k yat›r›mc›lar›m›z için yeni ve cazibeli bir yat›r›m alan› haline gelmifltir. Daha
befl y›l öncesine kadar "öldü" denilen bir sektörün aya¤a kalk›fl›n› takdirle izliyorum.

Anadolu'nun her köflesinde kurulmaya bafllayan modern hayvanc›l›k iflletmeleri sayesinde
süt, k›rm›z› et ve beyaz et üretimimizde büyük art›fllar meydana geldi.
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Bu sektörün do¤rultusu art›k ihracat olacakt›r. Bu yönde h›zla yeni tedbirler al›yoruz.

Türkiye tar›mda da, hayvanc›l›kta da dünya süper liginde bafla bafl oynayacakt›r. Bunu
sa¤lamak için sektörümüzü rekabetçi yap›ya kavuflturacak imkânlarla donat›yoruz.

‹flte bu nedenle 2005'te hayvanc›l›¤›m›za büyük bir destekleme bütçesi ay›rd›k.

Bak›n›z kooperatif destekleri ile birlikte bu rakam yaklafl›k 1 milyar YTL, yani 1 katrilyon
TL düzeyindedir. Türk hayvanc›l›¤›n› uluslararas› alanda söz sahibi yapacak ilk ad›mlard›r
bunlar.

Bu Hükümet hayvanc›l›k alan›nda söz verdi¤i her fleyi ›srarla takip ederek yerine getirmeye
devam ediyor. Bu konuda bizden emin olunuz ve bize güvenmeye devam ediniz.

De¤erli Çiftçiler,

Hükümetimizin bu y›lki destekleme bütçesi, kooperatif destekleri de dahil olmak üzere
3 milyar 752 milyon YTL'dir.

Bu y›l özellikle Do¤rudan Gelir Deste¤inin genel destekleme bütçesi içindeki pay›n›
yüzde 55'e düflürdük, pirim ödeme miktar›n› farkl›laflt›r›yoruz ve ödemeyi üretim ile
iliflkilendiriyoruz.

Daha önce aç›klad›¤›m›z gibi fiubat ay›nda bafllad›¤›m›z ödemelerimiz May›s ay›n›n ilk
haftas›nda tamamland›.

Tohumluk ve fidan deste¤i olarak 55,2 milyon YTL ödeyece¤iz.

Prim ödemelerinde geçen y›la göre yüzde 113'lük bir art›fl sa¤lad›k ve bu y›l toplam 600
milyon YTL prim ödemesi yapaca¤›z.

Bu pirim ödemelerine de bu ay içerisinde bafll›yoruz. ‹lk etapta 20 ilin ödemelerini
gerçeklefltirece¤iz.

Sertifikal› tohumluk kullanan üreticilerimize yüzde 20 oran›nda ek prim ödenecektir.

Bitki hastal›k ve zararl›lar›na karfl› alternatif ürüne yönelen üreticilerimiz için 15 milyon
YTL destek sa¤lanacakt›r.

Halen Mecliste olan Tar›m Sigortalar› Kanunu'nun
ç›kar›lmas›n›n ard›ndan çiftçimizin sigorta bedellerinin bir
k›sm›na destek sa¤lamak üzere bütçemizden 2005 y›l› için
30 milyon YTL ayr›lm›flt›r.
Kooperatif destekleri için ayr›lan 290 milyon YTL ile genel bütçeden 104, K›rsal Alanda
Sosyal Destek Projesi kapsam›nda da 200 kooperatif olmak üzere toplam 304
kooperatifimize destek sa¤layaca¤›z.

Çay üreticilerimize hafta içinde 99 milyon YTL, yani 99 trilyon TL ödenmifltir.
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De¤erli Çiftçiler,

Hat›rlars›n›z, üreticilerimiz yak›n zamana kadar elektrik enerjisi borçlar›n› ödeyemediklerinden
yak›n›yorlard›.

Sorun kangrene dönüflmeden çözüm yolunu gelifltirdik ve birikmifl sulama enerjisi
borçlar›n› bir kanunla yeniden yap›land›rd›k.

TEFE'ye göre yeniden yap›land›r›lan borçlar› ek faiz uygulamadan 36 ay vade ile tahsile
bafllad›k.

Ama gördük ki, borçlar›n› zaman›nda ödeyen üreticilerimizi de üzmemek gerekiyor.
Hükümetimiz bu sefer adaletin ölçüsü olsun diye farkl› bir uygulama yapt›. Burada bir
hakkaniyet sorunu ç›kmamas›na özen göstererek, sulama elektri¤i borçlar›n› zaman›nda
ödeyen bütün çiftçilerimize bundan sonra kullanacaklar› sulama enerjisi giderlerinden
yaklafl›k yüzde 15'lik bir indirim sa¤lad›k.

Bu çal›flmalar için de bütçemize 52 milyon YTL kaynak ay›rd›k. Böylece ülke genelinde
bir tar›msal enerji bar›fl› sa¤lanm›fl oldu.

De¤erli Çiftçiler,

Milletiyle, çiftçisiyle bar›fl isteyen bir iktidar var.

Türkiye'yi bir üretim bar›fl› ortam›nda yeniden üretmeye,
kalk›nmaya yönlendirmek isteyen bir Hükümet var. Bu
çabalar›n k›ymeti iyi bilinmelidir.
Bundan sonraki dönemde devlete olan borçlar›m›z› zaman›nda ve eksiksiz olarak ödemeye
özen göstermeliyiz.

Yoksa milletimizin bir k›sm›ndan al›p di¤er k›sm›na sürekli vererek ne ekonomimizi düze
ç›karabiliriz, ne de insan›m›z› mutlu k›labiliriz.

De¤erli Çiftçiler,

fiunu iyi bilmeliyiz, Türkiye'nin art›k kaybedecek bir dakikas› yoktur. Tar›mda da zaman
kayb›na tahammül edemeyiz. Bu sektörde reformlar h›zla hayata geçirilecek.

Türkiye 10-15 y›l içinde tar›mda rekabetçi, örgütlü, maliyet etkin, verimli ve kaliteli bir
üretime mutlaka geçmek zorundad›r ve geçecektir. Avrupa Birli¤i'ne girdi¤imizde,
mutlaka, ama mutlaka, Türkiye tar›m›n› Avrupa'n›n en güçlü, en yenilikçi ve en büyük
rekabet gücüne sahip sektörlerinden biri haline getirece¤iz.

Bunlar bizim "olmazsa olmazlar›m›z"d›r. Biz çal›flaca¤›z, inflallah bu bereketli topraklar
da bu samimi gayretlerimizin karfl›l›¤›n› bize fazlas›yla verecektir.

Gelecek Türkiye'nindir, gelecek milletimizindir.Bu düflüncelerle hepinizi en kalbî duygularla
selaml›yor, çiftçiler gününüzü kutluyor, sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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GENÇL‹K fiÖLEN‹ (18.05.2005)
Sevgili Gençler,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.

Sizlerin flahs›nda ülkemin bütün gençlerin, bütün evlatlar›n› sevgiyle selaml›yorum.

Siz sevgili gençlerle birlikte ecdad›m›z›n ruhaniyetini, özellikle Osman Gazi'yi, Orhan
gazi'yi, Emir Sultan Hazretleri'ni hürmetle selaml›yorum.

Bursa ki, o ulu ruhlarla, o büyük ç›narlarla kalplerimizde çok özel, çok anlaml› bir merkezdir.

Bu kalp merkezimizde sizlerle birlikte olmaktan, sizlerin aras›nda olmaktan, heyecan›n›zla
tazelenmekten büyük mutluluk duydu¤umu bilmenizi istiyorum.

Sizlerin gözlerinizdeki ›fl›lt›, hayalini kurdu¤um ayd›nl›k Türkiye'nin ›fl›¤›d›r, müjdecisidir.

Çok de¤il, bundan iki buçuk y›l önce büyük derdimizi, büyük davam›z› anlatmak için
Anadolu yollar›na düfltü¤ümüzde "umutlar yeniden yeflerecek" demifltik.

‹flte o günler gelmifltir ve o y›llar›n gölgeledi¤i umutlar bafltanbafla yeflermeye bafllam›flt›r.

Bugün Türkiye'nin itibar› her zamankinden daha çok  yükselmifl, bütün vatandafllar›m›z›n
özgüveni artm›flt›r.

Allah'a flükürler olsun ki, bugün aç›k bir al›nla ülkemin gençlerinin huzurunday›m.

Allah'a hamdolsun ki, ülkemin gençleriyle ayn› yöne bakan, heyecan dolu, aflk dolu bir
kadro ifl bafl›ndad›r.

Sizlerle bu heyecan›m›z büyüyecek, bu aflk›m›z, bu sevdam›z her gün yeniden
tazelenecektir.

Sevgili Gençler,

Bütün konuflmalar›mda üzerinde en çok durdu¤um, en çok ihtiyaç duydu¤umuz fley
özgüvendir.

Bütün baflar›n›n s›rr› özgüvenden geçiyor.

Özgüven sahibi olmak, özü korumakla, kendini gerçeklefltirmekle, yüre¤ini doldurmakla,
ilimle, irfanla, ahlakla, erdemle,  toplumsal sorumlulukla, ülkesinin de¤erleriyle bar›fl›k
olmakla mümkündür.

Sizlerden ricam, bu ülkenin bütün meselelerini
hakkaniyetle tartarak, ölçerek sahiplenmenizdir.
Türkiye'nin hiçbir meselesi sizin ilgi alan›n›z›n d›fl›nda
olmas›n.
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Ve özgüven sahibi olmak, do¤u terkipler kurmakla, do¤ru analizler yapmakla, sorgulamakla,
hakk› teslim etmekle, hakl›dan yana olmakla, ona güç vermekle mümkündür.

Biz gençli¤imizi böyle görüyoruz, böyle görmek istiyoruz.

Hayat›n tabii seyri içinde sizler zaten her fleyi sorguluyorsunuz ve zaten hakkaniyet
sahibi gençler olarak do¤rulara, hakikate güç veriyorsunuz.

Sevgili Gençler,

Lütfen, hiçbir zaman zihinlerinizi kolay reçetelere, sloganlara teslim etmeyin. Geçmiflte
bilgiye ulaflmak flimdiki kadar kolay olmad›¤›ndan gençler için haz›r reçeteler, kolay
sloganlar üretiliyordu.

Bilesiniz ki, o standart flablonlar›n bu ülkeye faturas› çok a¤›r oldu.

Kamplaflmalar, kutuplaflmalar sonucu ayn› bahçede, ayn› amfide, ayn› okul s›ralar›nda
sevgiyle muhabbetle konuflulacak meseleler kavga nedeni say›ld›.

Türkiye'de sa¤duyunun, akl› selimin sesinin duyulmad›¤› günler yaflad›k. Sizlerden ricam,
bu ülkenin bütün meselelerini hakkaniyetle tartarak, ölçerek sahiplenmenizdir.

Türkiye'nin hiçbir meselesi sizin ilgi alan›n›z›n d›fl›nda olmas›n.

Siyasetten ekonomiye, sanattan felsefeye dünyan›n neresinde oldu¤umuza bakman›z›,
hayat›n bütün alanlar›yla ilgilenmenizi rica ediyorum.

Siyasetle iliflkiniz hayat›n kendisiyle, dünyan›n gidifl
istikametiyle, ülkenin meseleleriyle, kendi gelece¤inizle
ilgilenmenizdir.
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünde hangi heyecanla ülkemin meselelerini
konufluyorsam sizlerle daha güçlü bir heyecanla ayn› meseleleri konufluyorum.

Dünyan›n hangi merkezinde Türkiye'nin tezlerini, imkânlar›n› anlat›rsam anlatay›m bilesiniz
ki akl›mda en çok ülkemin gençlerinin gelece¤i var.

Cumhuriyetimizin kurucusu taraf›ndan emanet edildi¤i gençli¤in gelece¤i Türkiye'nin
gelece¤idir.

Sevgili Genç Kardefllerim,

Dünyan›n neresinden bak›l›rsa bak›ls›n Türkiye art›k eski Türkiye de¤ildir.

Türkiye art›k gelece¤e umutla, güvenle, heyecanla bakabilen bir ülke haline gelmifltir.

Umutsuzluk gitmifl umut gelmifltir.

Atalet gitmifl heyecan gelmifltir.

Türkiye bugün, yaflanan ekonomik s›k›nt›lardan kurtulmufl, siyasetine yeniden seviye



161

1 8  M A Y I S  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

kazand›rm›fl, demokratik standartlar›n› yükseltmifl bir ülkedir. Göreve geldi¤imiz ilk
günden beri bu hedeflere ulaflmak için büyük bir çaba sarf ettik.

Türkiye'yi bugün geldi¤i bu noktadan daha ileriye tafl›mak için sizin enerjinize,
yeteneklerinize, dinamizminize ihtiyac›m›z var.

fiunu özellikle ifade etmek istiyorum ki; h›zla de¤iflmekte olan dünya ile rekabet edecek
bilgiye, birikime, donan›ma sahip olma mücadelesini kazanamazsan›z, bu ülke gelecekte
yeniden s›k›nt›ya düflecektir.

Gelece¤in Türkiye'sini yönlendirecek olan siyaset adamlar›,
ekonomistler, kültür ve sanat insanlar›, bilim adamlar› ve
her türlü konunun uzmanlar› sizin aran›zdan ç›kacak.
Sadece kamuda görev alacaklar de¤il özel sektörde kendi iflini kuracak, dünyaya aç›lacak,
ticaret erbab›, sanayici, yat›r›mc›lar da sizlerin aras›nda ç›kacak.

Bizde yüzy›llard›r okuyan gençlere devlet kap›s› yegane kurtulufl kap›s› olarak gösterilmifltir
ama, ça¤›m›z›n gerçe¤i bu de¤ildir.

Bu yüzden gelece¤in dünyas›nda hak etti¤iniz yeri alman›z›n yolu olarak özel sektörde
baflar›l› olmay› önemsiyor ve bu yolu iflaret ediyoruz.

Bu gerçe¤i iyice bellemek ve bu hedef do¤rultusunda kendi hayat perspektifinizi
oluflturmak boynunuzun borcudur.

Bizi, anne ve babalar›n›z›, ö¤retmenlerinizi ileride hayata ba¤layacak olan fley, siz gençlerin
baflar›lar›n›, mürüvvetlerini görmek olacakt›r.

Sevgili Gençler,

Bu ülkenin Baflbakan› olarak, yapt›¤›m neredeyse her konuflmada sürekli Türkiye'nin
güçlü, müreffeh, ayd›nl›k yar›nlar›na vurgu yap›yorum.

Biliyorum ki, yüce milletim de ülkemiz ad›na, gelece¤imiz ad›na benimle ayn› umudu
tafl›makta, ayn› hayali paylaflmaktad›r.

‹flte sizler, hayalini kurdu¤umuz o güzel gelece¤in birer niflanesi, onurlu habercileri olarak
karfl›m›zdas›n›z.

Memleket meseleleriyle ilgilenin, sorunlar›n çözümü için bizlerle birlikte kafa yorun.

Kalk›nmam›za ve sosyal standartlar›m›z›n yükselmesine projelerinizle destek olun.

Bütünlük içinde, sevgiyle, kardefllikle, muhabbetle, dostlukla bu ülkenin gelece¤ini sizler
kuracaks›n›z.

Üzerinizdeki haklara dikkat edin.

Anne ve babalar›n›z›n, aile büyüklerinizin en büyük murad› hay›rl› bir evlat yetifltirmektir.
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Dünyada bundan daha güzel bir duygu, daha anlaml› bir fley yoktur. 

Allah'›n izniyle sizler de o günleri yaflayacaks›n›z.

Bu yüce ülkeye, bu yüce millete borcunuzu yar›nlar›m›za sahip ç›karak ödeyin.

Sevgili Gençler,

Siyasete çok genç yafllarda girdi¤im için gençlerle konuflmak, gençleri dinlemek benim
için zevklerin en büyü¤üdür.

Genç insanlar›n en büyük meselesi, büyüklerin onlar› dinlemesidir, do¤ru anlamas›d›r.
Sizi do¤ru anlayan, sizi dinleyen bir iktidar ifl bafl›ndad›r. Sizin güvenli¤inizi, sizin istikbalinizi
her fleyden çok önemsiyoruz. Lütfen sizler de kendi gelece¤inize dikkatle, özenle sahip
ç›k›n›z.

Mahallenize sahip ç›k›n, sokaklar›n›za sahip ç›k›n, flehirlerinize sahip ç›k›n, okullar›n›za
sahip ç›k›n, ülkenize sahip ç›k›n.

Bu ülke sizin.

Bu vatan sizin.

Bu bayrak sizin.

Bu istiklal sizin.

Bu topraklar›n ruhuna sahip ç›k›n.

Mukaddes de¤erlerinize, aile ba¤lar›n›za sahip ç›k›n.

Zaman ve mekan fluuruyla ülkemizi sahiplenin.

Gününü gün eden, yar›nlara s›rt›n› dönen, dünyay›
umursamayan gençler yerine sorumluluklar›n›n bilincinde
olan, heyecanlar›n› akl›yla, irfan›yla ülkesinin, insanl›¤›n
hizmetine sunan gençlerle gelece¤e yürüyece¤iz. 
Gelecek sizlerin sayesinde çok daha ayd›nl›k olacakt›r. Hepinizi sevgiyle muhabbetle
selaml›yorum.

Ak Parti Gençlik Kollar›n› bu heyecan verici flölenden dolay› tebrik ediyorum. Ülkemizin
bütün gençlerinin 19 May›s Gençlik bayramlar›n› tebrik ediyorum.



NEC‹P FAZIL KISAKÜREK'‹ ANMA VE K.MARAfi GECES‹
(28.05.2005)
Aziz Dostlar›m,

Sözlerime bafllarken hepinizi, bütün Kahramanmarafll›lar'› en samimi duygular›mla
selaml›yorum.

Kahramanmarafl, ça¤r›fl›mlar› zengin bir flehrimizdir. Kurtulufl Savafl›'nda Sütçü ‹mam'la
destanlaflan Kahramanmarafl'›n büyük onur duyaca¤› isimlerden biri de Üstad Necip
Faz›l'd›r.

Tabii sadece Kahramanmarafl'›n de¤il bütün ülkemizin onurla sahiplenece¤i bir isimdir
Necip Faz›l K›sakürek.

Türkçe'nin en güzel flairlerinden biri olan Üstad Necip Faz›l'›n izini süren güçlü bir düflünce
ve edebiyat damar›n›n bugün de  ülkemizde genç nesillerin ruhlar›n› beslemeye devam
etti¤ini takdirle izliyoruz.

Bir asra yak›n hayat›nda bu ülkenin düflünce ufkunu geniflleten, edebiyat›nda, sanat›nda
ve esteti¤inde derin izler b›rakan Üstad'› sayg›yla, minnetle, hay›r dua ile an›yoruz.
Mekân› cennet olsun.

Üstad'la birlikte dilimizi, düflüncemizi, hayat›m›z› güzellefltiren, bize bir Türkiye ve dünya
tasavvuru sunan bütün sanatç›lar›m›z›, flairlerimizi, edebiyatç›lar›m›z› da sayg›yla, flükranla
an›yoruz.

Genç yaflta tan›ma bahtiyarl›¤›na erdi¤im Üstad Necip Faz›l bey, kelimenin tam karfl›l›¤›yla
sözün ve fikrin asaletini hakk›yla tafl›yan bir büyük düflünürdü.

Bence Üstad'› en iyi anlatan fley onun kendi kavramlaflt›rmas›yla "ruh kökü"ne yükledi¤i
genifl anlamd›r.

O, sadece kudretli bir flair ve sanatç› olarak de¤il, ayn› zamanda etkili bir hatip olarak
Türkiye'nin çok zor y›llar›nda, 1940'lardan bafllayarak nesilleri ›srarla "ruh kökü" üzerinde
durmaya ça¤›rd›.

Bu ses yank›s›z kalmad› ve büyük bir dirilifl ak›m› halinde ço¤alarak Anadolu ruhuna ba¤l›
nesiller üzerinde önemli tesirler b›rakt›. Üstad'›n "Anadolu'nun ruh kökü" dedi¤i fley, bizi
biz, milleti millet, ülkeyi ülke, vatan› vatan k›lan de¤erler bütünüydü.
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Üstad, Bat›dan esen sert rüzgârlara karfl› do¤unun ruhunu,
büyük medeniyet birikimini yeniden harekete geçirdi.
Tabii ki, flair mizac›n›n taflk›nl›klar›, keskin öfkesi içine
do¤du¤u, büyüdü¤ü flartlar›n eseriydi.
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fiiddetin, öfkenin kol gezdi¤i zamanlarda o, yeni nesilleri Yunus'un sesiyle, yüre¤iyle
buluflturdu.

Necip Faz›l gür bir sesle, bizi kendi zeminimize, kültürel köklerimize, de¤erlerimize sahip
ç›kmaya, reddi miras etmemeye ça¤›rd›.

Bu de¤erler bütünü sadece bu ülkeye ait olmay› sa¤lam›yor ayn› zamanda bir dünya
tasavvuru sunuyordu.

Kimli¤imizi, aflk›, tabiat›, ölümü, hayat› en güzel, en etkili bir flekilde anlatt›, hissettirdi,
savundu.

Üstad, Bat›dan esen sert rüzgârlara karfl› do¤unun ruhunu, büyük medeniyet birikimini
yeniden harekete geçirdi.

Tabii ki, flair mizac›n›n taflk›nl›klar›, keskin öfkesi içine do¤du¤u, büyüdü¤ü flartlar›n
eseriydi.

O, büyük ›st›rap çeken bir ruha sahipti. Büyük bir iman ve ›st›rap adam›yd›. Do¤u'yu da
Bat›'y› da medeniyet kökleriyle birlikte bilen, yorumlayan bir entellektüel, bir ayd›n olarak
hiçbir zaman fildifli kulesine çekilmedi.

Hiçbir zaman topra¤›na, insan›na, kültürüne, irfan›na
tepeden bakan seçkinci bir ayd›n olmad›. Millete karfl›,
tarihe karfl›, özellikle gençli¤e karfl› en üst düzeyde bir
sorumluluk duydu.
Bütün gençli¤i, "zaman ve mekân" fluuruyla "Anadolu k›tas› büyüklü¤ündeki" yeniden
var olma davas›na ça¤›rd›.

De¤erli Dostlar›m,

‹yi bildi¤iniz gibi, düflünce dünyam›z siyasi tarihimizle paralel bir geliflme göstermifltir.

Bat›l›laflma maceram›z›n bafllad›¤› tarihten itibaren içerideki direnç ile d›flar›daki tazyikler
ayd›n ve siyasetçilerimizi her zaman sanc›l› k›lm›flt›r.

Ne yaz›k ki, o ac›l›, sanc›l› dönemlerde ço¤u zaman siyah beyaz renkler hayata hâkim
oldu ve toplumun kanaat önderleri de bu tablodan nasibini ald›.

Yak›n zamanlara kadar onlar›n bu sanc›s›n› do¤ru anlamak kolay de¤ildi, ama flimdi
çekilen bütün sanc›lar›n var olmak ve var kalmak için çekildi¤ini biliyoruz.

Üstad, hem muhteflem bir tarihin yükünü omuzlar›nda hissetmifl hem de yepyeni bir
ifadeyle etkiledi¤i herkesi "ruh köklerimize" ba¤lanmaya, geçmiflten kopmamaya
ça¤›rm›flt›r.

Gelece¤imiz, yani istiklalimiz, istikbalimiz madde ve mana olarak birli¤imizi,
mukaddeslerimizi, de¤erlerimizi muhafazaya ba¤l›d›r.
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Aziz Dostlar,

Bu topraklar büyük kayg›lar tafl›d› ve bu millet büyük badirelerden geçti. Evet, asl›nda
bu kayg›, yani beka kayg›s› Tanzimat'tan günümüze kadar gelen bir kayg›d›r.

Düflünce hayat›m›z bu kayg›lardan beslenmifl, siyasi hayat›m›z ziyadesiyle etkilenmifltir.

Ne yaz›k ki, bizden önceki nesillerde oldu¤u gibi bizim nesiller de toplumun kanaat
önderlerine ideolojik gözlüklerle bakt›lar ve aç›kças› bu bak›fl bize çok da zaman kaybettirdi.

Muhabbetin, sevginin yerini husumet ald›, kardefller bile
birbirini anlama güçlü¤ü çekti. Esteti¤i, ac›y›, sevgiyi,
hayat› kim daha güzel dile getirdiyse onu sevmek yerine
siyasi, ideolojik ön kabuller, kutuplaflmalar belirleyici oldu.
Allah'a flükür ki, art›k yeni nesiller dünyaya siyah beyaz gözlüklerle bakm›yorlar.
Kim sözün, manan›n asaletini, hakikatin vakar›n› koruyorsa, kim milletin sesini yükseltiyorsa
oraya yönelmemiz gerekiyor.

Bu aç›dan bak›nca, bugünkü nesilleri çok daha talihli görüyorum.

Bugün, bu ülkenin, bu milletin gelece¤ine, diline, düflüncesine, mukaddesat›na, onuruna
her kim sahip ç›k›yorsa, reddetmeden sahipleniyoruz ve yetiflmemizde eme¤i geçen
herkesi hay›rla yâd ediyoruz.

Aziz Dostlar›m,

Büyük ruhlar, büyük insanlar sadece kendilerini yaflam›yor, baflkalar›n› da, bizi de
hissederek yafl›yorlar.

Bu yüzdendir ki, Yunus Emre'nin sesi, Mevlana'n›n sesi yüzy›llar sonra da dipdiri olarak
bize ulafl›yor.

80 y›ll›k meflakkatli bir hayat›n özeti olan fliirlerine "Çile" ad›n› veren Üstad Necip Faz›l'›n
bu topraklardaki her insan›n öyküsünü ruhunda yaflad›¤›n›, herkesin ac›s›n› yüre¤inde
hissetti¤ini düflünüyorum.

Kuflkusuz flairler ve gerçek ayd›nlar yüre¤imizde sadece ac›lar› uyand›rmazlar, ayn›
zamanda ruhlar›m›z›n kandillerini yakarlar.

Sadece zaman› ve mekân› hissettirmezler, insan›, hayat› yeniden gün›fl›¤›na ç›kar›rlar.

"Gecesi sümbül kokan Türkçesi bülbül kokan ‹stanbul ‹stanbul" diyen flair bize ne çok
fley söylemifl olur.

Onlar, sevgiyi dirilten özellikleriyle an›lmay› daha çok hak ediyorlar. Sevgiyle ve aflkla
bizi ruh köklerimize ça¤›r›yorlar. Necip Faz›l y›l›nda üstad› sevgiyle, rahmetle anarken
hepinize fliir dolu, musiki dolu, sevgi dolu günler diliyorum.



B‹RL‹K VAKFI 20. KURULUfi YILDÖNÜMÜ VE  S‹V‹LLEfiME-
DEMOKRAT‹KLEfiME KONULU TOPLANTI  (28.05.2005)
Sayg›de¤er Misafirler,

Birlik Vakf›'n›n K›ymetli Mensuplar›,

Sözlerime bafllarken hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.

Birlik Vakf›'n›n 20. Kurulufl y›ldönümü itibariyle düzenlenen Sivilleflme- Demokratikleflme
konulu bu toplant›n›n ülkemiz için hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Birazdan De¤erli Arkadafllar›m›z ayn› bafll›¤› tafl›yan bir raporu tart›flacaklar.Ben, izninizle
bu konuya bak›fl›m›zla ilgili baz› temel hususlar üzerinde durmak istiyorum.

Hepinizin bildi¤i gibi demokrasi, uzun bir tarihi süreçte de¤iflerek, dönüflerek, s›n›rlar›
geniflleyerek tekâmül etmifl bir hükümet fleklidir, siyasi rejimdir.

Atina demokrasisinden modern demokrasiye, insanl›¤›n demokrasiyi kavray›fl› sürekli
bir de¤iflme göstermifltir.

Tarihin belli safhalar›nda demokrasinin gözden düfltü¤ü, antidemokratik rejimlerin dünya
ölçe¤inde öne ç›kt›¤› dönemler de yaflanm›flt›r.

Demokrasinin kök salmas› ve giderek prestij kazanmas›, II. Dünya Savafl› sonras› döneme
tekabül eder.

Özellikle 1989 sonras› Sosyalist Blo¤un çöküflüyle birlikte, demokrasi üzerindeki
konsensüs, mutabakat daha da genifllemifltir.

Bu süreçte, demokrasi kavray›fl› da statik bir tarzda kalmam›fl, sürekli ve dinamik bir
de¤iflime u¤ram›flt›r. Bilindi¤i üzere, Yunanca'daki "demos" ve "kratos" kelimelerinden
türetilen demokrasi kavram› "demos"un, yani halk›n iktidar›, yani yönetimi anlam›na
gelmektedir.

Bugün "do¤rudan demokrasi" pratikleri, büyüyen devlet ve toplum yap›lar› karfl›s›nda
geçerlili¤ini büyük ölçüde yitirmifl, demokrasi "temsili" bir nitelik kazanm›flt›r. 

Ancak özellikle 1980'li y›llardan beri temsili demokrasi ciddi elefltirilerle karfl›laflmakta,
temsili demokrasinin krizinden söz edilmektedir. Bu çerçevede demokrasinin kat›l›mc›
pratiklerle desteklenmesi yönünde ciddi bir aray›fl gözlenmektedir.
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E¤er demokrasinin ahlaki bir yan›ndan söz edeceksek bize
göre bu, ferdin kendi potansiyelini, yeteneklerini, benli¤ini
gerçeklefltirmesine imkan veren bir siyasi rejim olmas›yla
orant›l›d›r.



167

2 8  M A Y I S  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Demokrasinin sadece bir biçimden ibaret mi oldu¤u, yoksa bu biçime efllik eden bir
ahlaki öz tafl›y›p tafl›mad›¤› da ayr› bir tart›flma konusudur.

Demokrasinin flekli unsurlar› olarak ifade edilen genel ve eflit oy hakk›, ço¤unlu¤un
yönetimi, az›nl›¤›n korunmas›, yönetimin hukuka ba¤l›l›¤›, yönetenlere hukuk güvencesi
sa¤lanmas› gibi unsurlar esas itibar›yla belli bir de¤erler manzumesinin ürünüdür.

E¤er demokrasinin ahlaki bir yan›ndan söz edeceksek bize göre bu, ferdin kendi
potansiyelini, yeteneklerini, benli¤ini gerçeklefltirmesine imkan veren bir siyasi rejim
olmas›yla orant›l›d›r.

Yani demokrasinin ahlakili¤i, ferde, topluma benli¤ini gelifltirmesine imkân verecek
özgürlük ortam›n› sa¤lamas›ndan kaynaklan›r.

K›ymetli Misafirler,

Türkiye, demokrasi esas›nda bak›ld›¤›nda, hem avantajlara hem de dezavantajlara sahip
bir ülke görünümü arz etmektedir.

Bir kere Türkiye, az›msanamayacak bir demokrasi
tecrübesine sahiptir. Bu topraklarda kesintilere u¤ram›fl
olsa da yaklafl›k 150 y›ll›k bir parlamento gelene¤i vard›r.
‹kinci Meflrutiyete kadar geri götürülebilecek bir çok partili hayattan söz edilebilir.

Bu anlamda Türkiye, yak›n ve kültürel co¤rafyas› ile k›yasland›¤›nda, demokrasi birikimi
nispeten zengin bir ülkedir.

Fakat devlet gelene¤i ve bu gelene¤e eklemlenen siyasi kültür aç›s›ndan bak›ld›¤›nda,
demokrasiyi zaafa u¤ratabilecek çok say›da olumsuz unsur ile karfl›laflabilmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, demokraside meflruiyetin kayna¤› toplumdur; toplumu
aflan, onun d›fl›nda kurgulanan bir meflruiyet alg›s› demokrasiyi imkâns›z k›lar.

Türkiye'deki siyasi kültür, esas itibar›yla devleti ölçü alan ve meflruiyeti devlet üzerinden
türeten bir nitelik tafl›r.

Devleti yönetenler, baz›lar› demokratik kurallarla iktidara gelmifl olsalar bile, genellikle
topluma güvensizlik beslemifllerdir.

Bu durum, 19. yüzy›lda bafllayan Osmanl›-Türk modernleflmesinin "yukar›dan modernleflme"
anlay›fl›n›n bir uzant›s›d›r.

Bizde toplum, genellikle modernleflme sürecinin karfl›s›nda duran, güvenilmez bir
kalabal›k gibi alg›lanm›flt›r. Üzülerek ifade edelim ki, topluma "potansiyel bir tehlike"
muamelesi yap›lm›flt›r.

Toplum, meflruiyetin ana kayna¤› olmaktan uzaklaflt›¤› ölçüde, siyasi süreçlerin de d›fl›nda
kalm›flt›r.
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"Elitizm" ve "vesayetçilik" siyasetin içine sinmifltir; bu kültüre ait tortular, bugün bile
zaman zaman kendini göstermektedir.

Bürokratik kültür ile de beslenen bu seçkinci tav›r, demokrasiyi önceden belirlenmifl
"do¤rular›n" rejimi gibi alg›lamaktad›r.

Halbuki demokratik siyaset, sabit do¤rular üzerinden de¤il, tart›flma, müzakere ve "ortak
iyi" üzerinden infla edilebilir.

Demokratik siyasette tart›flmay›, müzakereyi yürütecek olan da esas itibar›yla toplumsal
kesimlerdir, toplumdur. Yani siyaset, toplumun üzerinde, onu aflan bir faaliyet de¤ildir.

Bu manada, devlet ve toplum iliflkisini yeniden düflünmek, bu iliflkiyi demokratik esasta
yeniden kurmak, demokrasimiz için vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Türkiye'nin demokratik dünya ile bütünleflme yönünde
özellikle son üç y›ld›r gerçeklefltirdi¤i yap›sal reformlar,
demokrasimizi daha ileri bir noktaya tafl›m›flt›r.
Ancak, zihniyet düzeyindeki problemlerimiz üzerine de düflünmek durumunday›z; bu
çerçevede akademisyenlerimize, entelektüellerimize önemli bir sorumluluk düflmektedir.

Sayg›de¤er Misafirler,

Sivilleflme konusunda ise flunu ifade etmek isterim ki, yayg›n kanaatin aksine "sivil"
kavram› "askeri"nin karfl›t› de¤ildir.

Sivil, medenilikle iliflkili bir kavramd›r.

fiehre ve bu flehir kültürü içinde tarihi süreçte ortaya ç›kan haklar manzumesine iflaret
etmektedir. Yani sivillik, daha çok, kültürel-tarihi bir kategoriye tekabül etmektedir.

Sivilli¤in içinde yo¤un bir "hukuk" vurgusu vard›r.Bu anlamda sivil olan ile demokratik
olan aras›nda yak›n bir ba¤ söz konusudur.

Sivilleflme, Türk demokrasisinde daha çok, atanm›fllar yerine seçilmifllerin belirleyici
olmas› biçiminde alg›lanmaktad›r.

Bu alg›laman›n temelinde, demokrasimizin baz› tarihsel zaaflar› yatmaktad›r.

Sivilleflme, böyle alg›lansa bile, sadece seçilmifllerin siyasi süreçteki etkinli¤ini art›rmaya
dönük de¤il, bütün olarak toplumun siyasetteki tayin edici rolünü büyütmeye yönelik
bir aray›fl› ifade etmelidir.

De¤erli Davetliler,

Demokratikleflme yolunda Türkiye, tarihi ad›mlar att›. Att›¤›m›z ad›mlar› biz bu ülkenin
insan›, kendi insan›m›z için att›k.

Türkiye'nin dünyadaki itibar›n›n artmas› demokrasideki, hukuk devleti olma yolundaki



169

2 8  M A Y I S  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

geliflmeyle, ald›¤›m›z mesafeyle paralel gitmektedir. Ve Türkiye flu anda dünyan›n en
sayg›n ülkeleri aras›ndad›r.

Demokrasiye yapt›¤›m›z yat›r›mlar semeresini ekonomi ve uluslararas› iliflkiler baflta
olmak üzere bütün alanlarda vermeye bafllam›flt›r.

Demokrasiye, hukuk devletine, toplumun güçlenmesine yapt›¤›m›z yat›r›mlar sevinerek
söyleyelim ki, en büyük semeresini toplumsal bar›fl, huzur ve uzlaflma alanlar›nda
vermektedir.

Herkesin, hepimizin özlemini duydu¤u güven ve istikrar budur. Herkes emin olsun ki,
bu güven istikrar› özenle koruyaca¤›z.

Yar›n bizi mahcup edecek, vicdanlarda yara açacak, kalpleri
k›racak, yapay tart›flmalarla, gerilim alanlar›nda art›k
harcayacak zaman›m›z yoktur.
Kimse, bu huzur ortam›n›, diyalog ortam›n› torpilleyecek giriflimlerde bulunmas›n.

Türkiye bitmez tükenmez kavram kargaflalar› üzerinde tart›flarak uygarl›k yar›fl›ndaki
rekabetten geri b›rak›lamaz.

Toplumun gücünü, siyasetin gücünü, devletin gücünü, entelektüel gücü eski üsluplarla,
eski yöntemlerle daha fazla tüketmeye kimsenin hakk› olmasa gerektir.

Türkiye, çokça yaflad›¤› üzere bir kafl›k suda kopar›lan f›rt›nalardan etkilenmeyecek kadar
büyük bir ülkedir.

Olgunluk içinde, Türkiye'nin tarihi büyüklü¤üne yarafl›r bir vakar içinde meselelerimizi
konuflabilir, tart›flabilir, aflabiliriz.

Farkl›l›klar›m›z› bir güce, zenginli¤e dönüfltürmek yerine zaafa dönüfltürme çabas› içinde
olanlar iyi niyetli olsalar da toplumu zaafa düflürürler.

Kimse siyah beyaz bir dünyan›n eski kavramlar›yla konuflarak Türkiye'ye iyilik etmifl
olmaz.

Hepimiz Türkiye'nin gücüne güç katal›m ki, toplum ile devlet ayn› yöne baks›n.

Bir sivil toplum örgütü olarak Birlik vakf›n›n birli¤imize, beraberli¤imize daha çok katk›da
bulunmas›n› diliyor, sizleri sayg›yla selaml›yorum.
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‹LÇE VE ‹LK KADEME BELED‹YE BAfiKANLARI TOPLANTISI
ULUDA⁄ / BURSA  (04.06.2005)
Sayg›de¤er Belediye Baflkanlar›m›z,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.

Sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Zira, sizlerle birlikte olmak bütün milletimle, bütün flehirlerimizle, ilçelerimizle, beldelerimizle
birlikte olmakt›r.

Ak Parti iktidar›n›n, Ak Parti siyasetinin ülkemize, insan›m›za kazand›rd›klar›n›,
kazand›racaklar›n› en iyi sizler hissediyorsunuz.

Ak Parti, 3 Kas›m Genel Seçimlerinden sonra bir y›l gibi k›sa bir zaman içinde Türkiye'yi
aya¤a kald›rd›.

Bir y›ll›k uygulamalar›m›za, ifl görme biçimimize, üretti¤imiz siyasete, ülkeye kazand›rd›¤›m›z
itibara bakarak yüce gönüllü halk›m›z 28 Mart seçimlerinde Ak Parti'nin gücüne güç
katarak Ak siyaseti flehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde de iktidar yapt›.

Bizler bu halka, bu ülkeye minnet borcu olan ve bu minnet borcunu hizmet üreterek
ödemek durumunda olan bir kadroyuz.

Türkiye, uzun y›llar sonunda büyük güçlükleri, büyük zorluklar› aflarak böyle bir siyasi
kadroya ulaflabildi.

Ak Parti kimli¤i alt›nda toplanan ve Ak Parti'nin siyasi ilkelerini hayata geçiren bu kadro
Allah'›n izniyle Türkiye'nin yüzünü a¤artacak yegâne kadrodur.

Bizim birli¤imiz milletin birli¤idir. Bizim muhabbetimiz, hizmet aflk›m›z milletimizin
birli¤inden besleniyor.

Biz, 3 Kas›m seçimlerini nas›l karfl›lad›ysak 28 Mart seçimlerini de öyle karfl›lad›k ve daha
ilk cümlelerimizde bu ülkeye vefa borcumuzu ödeyece¤imize dair söz verdik.

Yüzde 32 olan oy oran›m›z› bir y›l içinde yüzde 42'ye yükseltti¤imizde milletimize ayn›
sözleri verdik ve dedik ki, hiçbir Ak Partili bu ülkenin hiçbir insan›na karfl› ayr›mc›l›k
yapmayacak.

fiehirlerimiz gerçek anlamda flehir oluncaya kadar, ülkemiz bafltanbafla mamur ve bay›nd›r
oluncaya kadar çal›flaca¤›z.

Tek bafl›na hizmet üretmek yetmiyor, üretilen hizmetleri
sosyal faydaya dönüfltürmek, üretilen hizmetlerle
insan›m›z›n, ülkemizin ufkunu açmak zorunday›z.
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Bu aflk›, bu inanc›, bu heyecan› korudu¤umuz içindir ki, ortaya koydu¤umuz siyaset
baflar›l› oldu.

Ekonomi s›f›r noktas›ndayd›, umutlar tükenme noktas›ndayd›, Ankara'da siyasetin mecali
kalmam›flt›, siyasetin aktörleri toplumun içine ç›kamaz, Ankara'dan Anadolu'ya ad›m
atamaz hale gelmiflti.

Bütün o kasvetli, karanl›k, siyasetsiz, dirayetsiz günleri milletin Ak Parti olarak yakt›¤›
›fl›k bertaraf etti.

Siz sayg›de¤er Belediye Baflkanlar› da bu dönemde bizimle birlikte milletin emanetini
omuzlad›n›z.

Bu birlikteli¤e hepinizin verdi¤iniz önemi biliyorum.

Bu birliktelili¤imizin mayas› Türkiye'yi yeniden ihya ve infla birlikteli¤idir.

Sizlerden ricam, sizi bulundu¤unuz sayg›de¤er makamlara tafl›yan vatandafllar›m›z›n
emanetine sadakatle sahip ç›kman›zd›r.

Belediye Baflkanlar›m›z›n etkin ve verimli bir hizmet üretebilmesi için hükümet olarak
üzerimize düfleni yap›yoruz, yapaca¤›z. Sizlerin ortaya koyaca¤› uygulama ve pratik ise
siyasetimizin esas› olacakt›r.

Türkiye, y›llarca Temiz yönetim özlemini konufltu.
Türkiye'nin bu özlemini hayata geçirmek için canla baflla
çal›flman›z› rica ediyorum.
Tek bafl›na hizmet üretmek yetmiyor, üretilen hizmetleri sosyal faydaya dönüfltürmek,
üretilen hizmetlerle insan›m›z›n, ülkemizin ufkunu açmak zorunday›z. 

Siyaset de zaten budur. Halka yak›n olman›z, Halk›n size yak›n olmas›, Gözlerinizdeki
›fl›¤› do¤rudan almas›,

‹nsanlar›n size do¤rudan hitap edebilmesi, Sizinle halk aras›nda bürokratik bir mesafenin
bulunmamas› gerekir.

Bizim siyasetimiz halk›m›zla mesafesiz bir siyasettir. Türkiye'yi bir girdaptan ç›karan Ak
Partinin öncü kadrolar›, siyasetimizin esas aktörleri olarak sizlerden bir ricam da
hükümetimizin, partimizin ülkemize kazand›rd›klar›n› daha çok halk›m›zla paylaflman›zd›r.

Türkiye'nin büyük hedefleri peflinde koflarken kendimizi uzun uzun anlatm›yoruz ama,
ortaya koydu¤umuz siyasetin halka yans›mas›n› en iyi sizler görüyorsunuz.

Türkiye'nin istikametini, nereden nereye geldi¤ini, hangi potansiyelleri harekete geçirdi¤imiz
iyi takip etmenizi istiyorum.

D›fl politikadan, üretime, ihracata, istihdama hayat›n hiçbir alan› ilgi alan›n›z›n d›fl›nda
kalmas›n.
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Meclisin çal›flma temposu, hükümetin çal›flmalar›, d›flar›daki gücümüz, toplumsal
sorunlar›m›z, flehirlerimiz, siyasetimiz her ne varsa hepsiyle do¤rudan ilgilenmenizi rica
ediyorum.

Milletin birli¤inden ve yüre¤inden do¤an Ak Parti'nin temel ilkelerini gelifltirmek, o ilkeleri
hayata tafl›mak büyük önem arz ediyor.

Sizler, halk›n seçti¤i kiflilersiniz. Halk›n sevdi¤i kifliler olman›z ve bu sevgiyi sürekli
k›lman›z baflar›n›z›n en önemli kriteridir. Tabii ki, sevgiyi sürekli k›lmak karfl›l›kl› bir emek
gerektiriyor.

Zira sevgi emektir, güvendir.  fiunu hiçbir zaman akl›m›zdan ç›karmayal›m, Ak Parti,
milletin sevincini k›skananlar›n partisi olmayacak. Ak Parti, milletimizle birlikte büyüyecek,
Ak Parti ülkemizle birlikte geliflecek.

Bu birlikteli¤e katk›da bulundu¤unuz için, bu hizmet kervan›nda flerefli bir yer tuttu¤unuz
için siz say›n baflkanlar›m›za milletim ad›na, ülkem ad›na teflekkür ediyorum. 

Sa¤ olun, var olun!

De¤erli Baflkanlar,

Belediye Baflkanl›¤›ndan, flehir yönetiminden Baflbakanl›¤a gelen bir siyasetçi olarak
karfl› karfl›ya oldu¤unuz zorluklar›, meseleleri biliyorum. Göreve geldi¤imizde dile
getirdi¤imiz bir husus vard›.

Hukuk düzenimizi Mevzuat kirlili¤inden ar›nd›raca¤›z
demifltik. Bürokrasi gelene¤imiz hantal ve üretimi, rekabeti
öncelemeyen yanl›fl gelenekleri miras alm›flt›r.
Türkiye'nin bu al›flkanl›klardan ar›nmas› ne yaz›k ki, kolay olmuyor ve zaman al›yor.
Kuflkusuz çal›flan, üreten, yol gösteren, ülkesinin derdini tafl›yan memurlar›m›z, iflçilerimizin
emekleriyle, üretimleriyle ülkemiz bu düzeye geldi ama kronik bir sistem sorunu olarak
ifade ediyorum ki,  devletimizin memurlar› zaman zaman milletin memurlar› oldu¤unu
unutabiliyorlar.

Bu durumun böyle olmas›nda sistemi t›kayan siyasetçilerin de pay› oldu¤unu söylemek
gerekir ama art›k t›kanan kanallar› açmak hepimizin ödevi.

Sen ben kavgas›na girmeden, gücümüzü birbirimizi h›rpalayarak harcamadan bu ülkenin
hizmetine sunmak zorunday›z.

Memurlar›m›z ne yaz›k ki, daha az imza att›¤›nda kendilerini ifllevsiz görüyorlar.

Hizmeti, üretti¤i katma de¤ere göre, sosyal faydaya göre de¤il de flekli unsurlara, imza
adedine, bürokrasiye, hiyerarfliye, otoriteye göre test ediyorlar.

Hal böyle olunca demokrasi, hukuk devleti, vatandafl›n yönetime kat›l›m tam olarak
sa¤lanam›yor.
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Bu al›flkanl›klar Türkiye'ye çok zaman ve güç kaybettiriyor.

Bunlardan kurtulmal›y›z. Kurtulmak için hepimiz inisiyatif alanlar›m›zda halk›n önünü
açmak için katk›da bulunmal›y›z.

De¤erli Baflkanlar,

Bildi¤iniz gibi haz›rlad›¤›m›z Belediyeler Kanunu Meclise yeniden gönderildi. Umuyorum
ki, bu ay içinde ç›kacakt›r. O kanun ç›kt›¤›nda y›llard›r tart›fl›lan birçok sorun çözüm yoluna
girecektir.

Ayr›ca yeni bir kanuni düzenleme ile merkezi idarenin birçok görev ve yetkilerini mahalli
idarelere devrediyor, sorunlar›n yerinde çözümü, demokrasinin yerinde güçlenmesi,
belediye baflkanlar› ve yerel yöneticilerimizin yaflad›klar› yerin ihtiyaçlar›na cevap
verebilmesi için devrim say›lacak yenilikler getiriyoruz.

Belediyelerimizin birbiriyle dayan›flma içinde olmas›, iflbirli¤i ve güç birli¤i içinde olmas›
en büyük sorunlar›m›zdan biriydi.

fiimdi, güç birli¤ini ve iflbirli¤ini engelleyen mevzuat› de¤ifltiriyoruz ve dayan›flma zeminini
güçlendiriyoruz.

Kanunlaflma sürecine giren yeni düzenlemelerle Belediye,
Büyükflehir, ‹l Özel ‹darelerimizi hayati derecede ilgilendiren
de¤ifliklikler yap›yoruz.
Bu vesileyle, k›saca neler yapt›¤›m›z› özetlemek istiyorum.

‹L Özeli ‹dareleri ve Belediye Gelirleri Kanunu ile merkezi idareden mahalli idarelere
gönderilecek olan pay yüzde 25 oran›nda art›yor.

fians oyunlar› vergisinin tamam›, motorlu tafl›tlar vergisinin yüzde 50'si, Tapu ‹daresinden
al›nan "Cins de¤iflikli¤ harc›" mahalli idarelere b›rak›l›yor.

Belediyelerin almakta oldu¤u "haberleflme vergisi", "tellall›k harc›", "tatil günlerinde çal›flma
ruhsat› harc›", kald›r›l›yor.

Konaklama vergisi getiriliyor.

Bizim iktidar dönemimizde hiçbir siyasi ayr›m yap›lmad›¤› halde gelece¤e dönük olarak
belediyelerimizi ço¤u zaman siyasi istismara maruz b›rakan uygulamalara yasal
düzenlemeyle son veriyoruz.

Merkezi ‹dareden mahalli idarelere gönderilen paylardan yap›lacak kesinti azami yüzde
40 olacak flekilde yeniden düzenlenecektir. .

Ayr›ca, ‹çiflleri, Maliye, Kültür, Bay›nd›rl›k, Çevre Bakanl›¤› ve DPT bütçelerindeki mahalli
idareler için özel hesaplar kald›r›l›yor.  Bu yasan›n hayata geçmesinden itibaren Belediye
Baflkanlar›m›z Ankara yollar›n› afl›nd›rmayacak, kap› kap› dolaflmak zorunda kalmayacak.
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Yeni bir düzenlemeyle "Denklefltirme Ödene¤i" ad› alt›nda Maliye Bakanl›¤›n›n bütçesine
belli bir miktar para konacak ve bu kaynak her y›l May›s ve Eylül aylar›nda nüfusu 10
binin alt›nda olan belediyelere eflit olarak da¤›t›lacak.

Bizim küçük belediyelerin ciddi kaynak sorunlar› var. Küçük belediyelerimiz bu
düzenlemelerle düzenli bir gelire kavuflacaklar.

Keza, Devlet Ormanlar›n›n sat›fl›ndan elde edilen gelirin yüzde 10'u özel idarelere
verilecek.

Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünün devrinden meydana gelen yükün karfl›lanmas› için
merkezi idareden pay ayr›lacak. Daha önemlisi yeni düzenlemeyle çok esasl› bir meselemiz
daha halledilecek.

Bildi¤iniz gibi, Mahalli ‹darelere gönderilen kaynakta bugüne kadar tek kriter nüfustu.
fiimdi yeni kriterler getiriyoruz.Nüfusa ilaveten yeni performans kriterleri getiriyoruz.
‹lçede toplanan verginin toplam vergiye oran›na göre ilçenin alaca¤› pay artacak..

Baflka bir husus ise, Belediyelerin öz gelirlerinin toplam gelirlerine oran› kriter olarak
geliyor.

Özel ‹darede ilde toplanan verginin toplam vergiye oran›, yüz ölçüm, k›rsal alan›n nüfusu
ile DPT'nin yapt›¤› geliflmifllik endeksi yeni kriterler olacak.

Nüfus dengelerinin de¤iflmesine karfl› hizmeti ertelemeden mümkün k›lacak olan bu
uygulamalar ›n flehir ler imize büyük canl › l ›k getirece¤ini düflünüyoruz.

Belediyeler befl gruba ayr›lacak, her belediye de kendi beldelerini üç gruba ay›racak.
Buna göre Gelirler kanununda belirtilen vergiler geri kalm›fl yerlerden daha az al›nm›fl
olacak.

Bunun d›fl›nda

* Büyükflehir Belediyeleri ilçe ve ilk kademe belediyeleri aras›nda yaflanan say›s›z ihtilaf
alan› da bu kanunla düzenlenmifl olacakt›r.

De¤erli Baflkanlar,

Aflk›m›z Türkiye'dir.Sevdam›z Türkiye'dir.Ne yap›yorsak Türkiye için yap›yoruz. Ne
yaparsak ülkemiz için, insan›m›z için, flehirlerimiz için yapaca¤›z. Milletimiz, bizi, sizi ifl
bafl›na getirirken Allah mahcup etmesin dedi.

Bu temenniye, milletimizin arkam›zdaki deste¤ine lay›k olabilmek için elimizden geleni
yapal›m.

Allah yard›mc›n›z olsun.

Yolunuz, baht›n›z aç›k olsun.



‹STANBUL GENEL MERKEZ E⁄‹T‹M ÇALIfiMASI
KONUfiMASI (05.06.2005)
De¤erli Arkadafllar,

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.

Sizlerin flahs›nda ‹stanbul'u da sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Türkiye'nin her anlamda büyüdü¤ü bir dönemde, ülkesini yeniden infla eden öncü kadro
aras›nda yer alan sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Ak Parti'nin Türkiye ve dünya tasavvurunu, izledi¤imiz siyasetin derinli¤ini, gelece¤in
Türkiye'sine bugünden kazand›rd›klar›m›z› paylafl›yor, ülkenin gelecek ufkuna katk›da
bulunuyorsunuz.

Hepinize, katk›lar›n›zdan dolay› müteflekkirim.

Ak Parti, güven, itibar ve sayg›nl›¤› azalan siyasete kaybettiklerini yeniden kazand›rd›.

Milletimiz, ülkemiz, flehirlerimiz, insan›m›z aya¤›n›n sürçtü¤ü yerde do¤ruldu yepyeni
ve sapasa¤lam bir yönetim iradesi ortaya koydu.

Ak Parti'nin temsil etti¤i bu sa¤lam irade milletimizin sa¤lam iradesidir.

De¤erli Kardefllerim,

Alt›n› çizerek ifade ediyorum ki;

Ak Parti izledi¤i siyasetin merkezine, çat›flma alanlar›n› de¤il; uzlaflma ve mutabakat
zeminini alm›flt›r.

Herkesi milletin durdu¤u bu mutabakat zeminine ça¤›r›yoruz.

Milletle kendi kaderini ayn› çizgide buluflturan Ak Parti siyasetini baflka zeminlerde
tan›mlamak isteyenler beyhude bir çaba içine girmifl, bofla yorulmufl olurlar. 

Ak Parti, milli birlik ve bütünlü¤ümüzü, toplumsal dokumuzu, medeni düzeyimizi
yükselterek pekifltirmeyi, dayan›flma ve kardefllik ruhunu güçlendirmeyi  izledi¤i  siyasetin
merkezine alm›flt›r.

AK Parti, kuruldu¤u günden bu yana Türkiye'yi medeniyet hedeflerine ulaflt›racak olan
çok yönlü bir de¤iflimi savunan, bu misyonu iki buçuk y›ll›k iktidar› süresince de pratik
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Demokrasi, hukuk düzeni topluma ra¤men yaflayabilen
bir sistem de¤ildir, aksine toplumdan beslenen, halka
yaslanan, paylafl›ld›kça geliflen, milletin gücüyle güçlenen
bir sistemdir.
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olarak hayata geçiren adres olmufltur. Yürüttü¤ümüz de¤iflim çal›flmalar›n› ülkemizin
gelece¤i için elzem ve acil gördü¤ümüz için gerçeklefltirdik. Biz bu ülkenin sa¤lam ve
rasyonel bir ekonomik ve siyasi yap›ya kavuflmas›n›n gere¤ine inanarak yola ç›kt›k.

Bütün yol arkadafllar›m›z milyonlar›n gücünü arkas›na alarak "Önce Türkiye!" ilkesiyle bu
hizmet kervan›na kat›ld›lar.

Demokrasiyi, tam bir hukuk devletini, özgürlükleri, insan haklar›n›, adaleti, refah›,
kalk›nmay› halktan esirgeyerek bir yere varamazd›k.

‹mtiyaz de¤il, adalet isteyen halk›n vicdan› ve akl› olmaya mecbur hissederek yola ç›kt›k
ve halk›m›z ad›na, ülkemiz ad›na büyük mesafeler ald›k.

‹mtiyazl› zümreler halk›n hissiyat›n› anlamayabilirler, fildifli kulelerde halktan soyutlananlar
milletin iradesini siyasetin sadece malzemesi zannedebilirler.

Halka tepeden bakanlar, onu tahkir ve tezyif edenler siyasete de tepeden bakabilirler
ama, hakikat kendi mecras›nda kendi yolunu bulur.

Bu bütün zamanlarda böyle olmufltur, bugün de yar›n da böyle olacakt›r.

De¤erli Kardefllerim,

Biz, hakikati sadece kendi tekelinde tuttu¤unu düflünen, taassup içinde de¤il, her günü
yeni bir gün olarak gören, her dem kendini tazeleyebilen, ö¤renme süreci sürdüren,
kendini yenileyebilen ama, zeminini özenle muhafaza eden, gelifltiren yeni bir siyaset
çizgisi izliyoruz.

Herkesi, bu ülkeyi, bütün de¤erleri, bütün imkanlar›, bütün kaynaklar›yla do¤ru okumaya
ve do¤ru anlamaya çal›fl›yoruz.

Demokrasi, hukuk düzeni topluma ra¤men yaflayabilen bir sistem de¤ildir, aksine
toplumdan beslenen, halka yaslanan, paylafl›ld›kça geliflen, milletin gücüyle güçlenen
bir sistemdir.

‹nsan›m›z›n güçlü bir demokrasiyi, ça¤dafl bir yönetim anlay›fl›n› ve flaflmaz bir hukuk
düzenini hak etti¤inden flüphe etmiyoruz.

Gelecek kuflaklara daha güzel, daha müreffeh ve daha
adil bir Türkiye b›rakman›n kaç›n›lmaz görevimiz oldu¤unu
düflünüyoruz.
Çünkü biz, milletimizin, bizi ça¤dafl dünyadan geride b›rakmayacak, gelece¤e haz›rlayacak,
güven ve istikrara kavuflturacak bir de¤iflim iradesine sahip oldu¤una inan›yoruz.

Bizi düze ç›karacak yolun bu yol oldu¤unu biliyoruz.

Türkiye flartlar ne olursa olsun; birli¤ini ve bütünlü¤ünü koruyarak, güçlü ve kalk›nm›fl
bir ülke olma hedefine do¤ru kararl›l›kla yürüyecektir.
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Milletle ayn› yöne bakmayanlar, ayn› büyüme heyecan›n› duymayanlar bu umudumuzu
siyaseten söylenmifl sözler zannedebilir.

Vars›n birileri öyle zannetsin.

As›l olan, sözlerimizin milletin yüre¤inde yank› bulmas›d›r.

Ve as›l olan bizim, milletin taleplerini dikkate alarak onunla ayn› istikamete bakmam›zd›r.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaflmas› ad›na AK Parti siyasetine gönül verenler olarak
sizlere önemli görevler düflmektedir.

Bizim bir ilkemiz var; biz hizmetin sonu olmad›¤›na inanan bir siyasetin takipçileriyiz.
Yapt›¤›m›zdan daha fazlas›n› istemeyi, koydu¤umuz hedeften daha büyü¤ünü kovalamay›
flart görüyoruz.

Bofla geçirilmifl her günün, bu ülkenin gelece¤inden çal›nd›¤›n› düflünüyoruz. Türkiye'yi
bir an evvel nas›l ileri ülkeler seviyesine tafl›r›z, flehirlerimiz aras›ndaki sosyal, ekonomik
farkl›l›klar› nas›l bir dengeye oturtabiliriz, bunun aray›fl› içindeyiz.

Bütün bu toplant›larda yakalamaya çal›flt›¤›m›z perspektif budur. Sizlerin de ayn›
sorumlulu¤u yüreklerinizde hissetti¤inizden eminim.

Sizlerden ricam bu ülke için, bu millet için, gelece¤imiz için uygulanabilir projeler üzerinde
çal›flman›zd›r.

Unutmay›n hiçbir emek, hiçbir çaba, hiçbir uyar›, hiçbir elefltiri karfl›l›ks›z, muhataps›z
kalmayacakt›r.

Biz bu ülke için yapt›klar›m›zla yetinmiyoruz, lütfen sizler
de yetinmeyiniz. Bu aflk› yaflat›r, bu heyecan› korursan›z
Türkiye'nin kalk›nma hayalini gerçe¤e dönüfltürecek
mesafeler k›salacakt›r.
‹ki buçuk y›l içinde ald›¤›m›z mesafe ne kadar sa¤lam bir zemin üzerinde oldu¤umuzun
teminat›d›r.

Karamsarl›¤a, umutsuzlu¤a zerre kadar prim vermiyoruz, siz de vermeyiniz.

Ülkemiz ayd›nl›k bir yoldad›r, bu yoldan flaflmayacakt›r.

De¤erli AK Partililer,

Türkiye AK Parti iktidar› döneminde acilen çözülmesi gereken problemlerini büyük ölçüde
çözüme kavuflturmufl, sürdürülebilir bir istikrar ortam› yakalanm›flt›r.

Siyasetteki k›s›r çekiflmeler, menfaat çat›flmalar›, antidemokratik tav›rlar bugün marjinal
seviyeye geriletilmifl, siyaset yeniden güven vadeden bir kurum haline gelmifltir.
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Çünkü vatandafllar›m›z, insan› oda¤›na alan, de¤iflim rotas›nda ilerleyen ve millet
menfaatini kendi menfaati sayan bir siyasi yaklafl›mla problemlerin ad›m ad›m çözülebildi¤ini
görmüfltür.

Y›llar y›l› yaflad›klar› ac› tecrübelerle siyasetten umudunu
kesmekte olan insan›m›z için siyaset yeniden bir umut
haline gelmifltir.
Bu umut, içi bofl, beyhude bir umut de¤il, rasyonel bir zeminde, ülkeyi yönetme iradesiyle
dirilmifl, ülkeyi bir girdaptan ç›karm›fl bir umuttur.

Kararl› ve dikkatli bir yönetim anlay›fl›yla ekonomik kriz flartlar› önemli ölçüde ortadan
kald›r›lm›fl, bütün sektörlere yeniden can gelmifl, kan gelmifltir.

Problemlerinden kaçmayan, kronikleflmeye yüz tutmufl meselelerinin üstüne giden,
suiistimallere nihayet dur diyen yeni bir yönetim anlay›fl›yla Türkiye ekonomisi, bütün
dünyay› flafl›rtan bir performans yakalam›flt›r.

Sadece ekonomide, sadece siyasette de¤il, de¤iflim her alanda kendini göstermifl,
Türkiye top yekûn bir yap›sal dönüflüm için harekete geçmifltir.

Sa¤l›ktan e¤itime, çal›flma hayat›ndan tar›ma, turizmden yerel yönetimlere kadar her
alanda, gelece¤in Türkiye'sinin ihtiyac› olan düzenlemeler yap›lm›fl, ad›mlar at›lm›fl ve
bunlar›n karfl›l›klar› da al›nmaya bafllanm›flt›r.

Sadece içeride de¤il, d›fl dünyada da bugün Türkiye bundan iki buçuk y›l öncesinden
çok daha farkl› ve pozitif bir foto¤rafla tan›n›r hale gelmifltir.

Bunda izledi¤imiz aktif, dinamik, atak ve cesur bar›fl diplomasisinin, dünyan›n dört bir
taraf›na yapt›¤›m›z say›s›z d›fl ziyaretin, muhataplar›m›zla kurdu¤umuz s›cak diyaloglar›n
da etkisi büyüktür.

fiunu net olarak söyleyebilirim ki Türkiye, son iki buçuk y›l içinde özgüvenini yeniden
kazanm›fl ve dünyaya art›k yeni bir yüzle, yeni bir dinamizmle, yeni bir kalk›nma iradesiyle
büyüklü¤ünü ilan etmifltir.

Bir yandan hukuk düzenini ve demokrasisin gelifltirirken öte yandan, ülkenin ekonomik
büyümesi ve kalk›nmas› için bu dönemde büyük baflar›lara imza at›lm›flt›r.

Türkiye gelece¤inden asla vazgeçmeyece¤ini, o gelecekte medeniyet hedeflerini
yakalam›fl bir ülke olarak dünyan›n en önde gelen aktörlerinden biri olaca¤›n› bir kere
daha ortaya koymufltur.

Gelinen noktadan geri dönüfl olmayacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

AK Parti'nin Türkiye siyasetine getirdi¤i ve sözde b›rakmay›p kuvveden fiile getirme
azmini de gösterdi¤i en önemli yenilik, siyasetin insan öncelikli bir yap›ya kavuflturulmas›,
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her ad›m›n bu fliar esas al›narak at›lmas›d›r. Önce insan derken, neyi kastediyoruz?

Önce insan derken, bugünün dünyas›nda yaflad›¤›m›z pek çok s›k›nt›n›n, pek çok dramatik
tecrübenin sebebi olan madde merkezli dünya alg›lamas›na karfl› ç›km›fl oluyoruz.

Diyoruz ki, her türlü ilerleme hedefinin tek meflru gerekçesi
vard›r, tek kabul edilebilir hedefi vard›r, o da insan›n
mutlulu¤udur.
Bunu söylerken, bir milleti, bir ›rk›, bir inan›fl›, bir s›n›f› kastetmiyoruz; bütün insanlar›
ayn› de¤erde görüyor, bütün insanlar›n s›k›nt›lar›na ayn› hassasiyetle e¤ilen bir anlay›fl›
savunuyoruz.

Bu anlay›fl, bugün kanla gözyafl›yla kavrulmakta olan dünyam›z için de yeni bir siyaset
tarifi, taze bir yönetim anlay›fl›d›r.

Bunun için demokrasinin flartlara göre de¤iflen bir tarifinin olmamas› gerekti¤ini,
özgürlükleri k›s›tlayacak, temel haklara set çekecek eski düflünme al›flkanl›klar›n› kabul
etmiyoruz.

Çünkü bizim için siyaset, bizatihi ülkemizi ve dünyay› esenli¤e tafl›man›n vas›tas›d›r.

Bu yüzden, çat›flma alanlar›nda de¤il, insani, sosyal fayda üretecek olan uzlaflma
alanlar›nda siyaset üretiyoruz.

Bu yüzden, her ifademizde, her icraat›m›zda ülkemizin dünyaya nas›l yans›d›¤›n› hesap
ediyor, ülkemizi küçük düflürecek en ufak yanl›fllardan sak›n›yoruz.  AK parti siyasetinin
ekseni budur, hedefi budur, varl›k sebebi budur.

Ak Partinin siyasal kimli¤i, kendilerini Türkiye'ye hizmete amâde görenlerin, ülke
sevgisinden, milletle birliktelikten feragat etmeyenlerin müflterek ruhuyla, müflterek
akl›yla, müflterek vicdan›yla flekillenen bir kimliktir.

Bu kimlik esas›nda Türkiye'nin kimli¤idir.

AK Parti aidiyeti, Türkiye'nin kimli¤ini onurla tafl›makt›r.

Ak Parti aidiyeti, Türkiye'nin kimli¤ine itibar kazand›rmakt›r.

Ak Parti aidiyeti, ülkesinin, flehrinin, mahallesinin, soka¤›n›n standartlar›n› yükseltme
iradesidir.

Ak Partililer imtiyaza de¤il adalete, ayr›cal›¤a de¤il hakkaniyete gönül vermifllerdir.

Bak›fl aç›m›z bu kadar genifl olmasayd›, daha dar alanda, daha dar gönüllü bir siyaset
yolu izleseydik, konjonktüre göre, günü kurtarmaya dönük, popülist bir siyaset izleseydik
k›sa zamanda kazançl› ç›kabilirdik ama, uzun vadede millet kazanm›fl olmazd›.

Biz, uzun vadeli bir siyaset çizgisi üzerindeyiz. Allah'›n izniyle çizgimizi, istikametimizi
terk etmeyece¤iz.
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30 y›l, 40 y›l, 50 y›l sonra hay›rla yâd edilmeyece¤imiz, milletin bize hakk›n› helal
etmeyece¤i bir yol üzerinde yürümek istemiyoruz.

Biz, Türkiye ile birlikte büyüme idealine sahibiz.

Sizlerden bu ilkeye, bu fliara sadakatle ba¤l› kalman›z› istiyor, sizlere güveniyorum.

Bu ülkenin sadece ekonomik kazan›mlar›n› korumakla kalmayacak, siyasi seviyesini,
demokratik iflleyiflini, hayat kalitesini, gelecek vizyonunu da gelifltirecek, zenginlefltirece¤iz.

Bu bizim, bu ülkeye karfl› borcumuzdur.

Bu toplant›ya ev sahipli¤i yapan ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›m›za, Kocaeli, Tekirda¤, K›rklareli,
Edirne, Çanakkale teflkilatlar›m›z›n de¤erli temsilcilerine teflekkür ediyorum.

Ar-Ge Çal›flmalar›m›za büyük önem veriyoruz.

Bu çal›flmalar›n siyaset kültürümüzün yeniden üretilmesine büyük katk›lar sa¤layaca¤›na
inan›yor, katk›lar›n›zdan dolay› sizleri tebrik ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyor, e¤itim çal›flmalar›m›z›n sadece partimize de¤il,
Türk siyasetine de yeni kazan›mlar getirmesini temenni ediyorum.



‹STANBUL SANAY‹ ODASI MESLEK KOM‹TELER‹ ORTAK
TOPLANTISI (18.06.2005)
Çok De¤erli Sanayicilerimiz, ‹fladamlar›m›z (‹flkad›nlar›m›z)

‹stanbul Sanayi Odas›n›n De¤erli Üyeleri,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Öncelikle flunu belirtmek istiyorum: Bugün burada dile getirilen sorunlar›, görüflleri,
elefltirileri büyük oranda biliyoruz ve bunlar› çok yak›ndan takip ediyoruz.

Her f›rsatta reel sektörümüzün temsilcileriyle bir araya geliyoruz, sorunlar› masaya
yat›r›yoruz ve çözüm önerilerini birlikte oluflturmaya çal›fl›yoruz.

Yani bu sorunlar hiç de yabanc›s› olmad›¤›m›z ve çözümü için çaba harcad›¤›m›z sorunlar.

De¤erli Arkadafllar›m,

Çok meseleniz oldu¤unu biliyorum. Ancak bugün burada dile getirilen sorunlar, beni
ziyadesiyle umutland›rd›.

Bunu neden söylüyorum?

fiöyle geriye do¤ru gidin, çok fazla geriye de¤il, iki buçuk y›l öncesini bir hat›rlay›n.

O gün sorunlar neydi?

O günlerde gündemin ilk s›ralar›nda neler vard›, Türkiye neleri konufluyor, neleri
konuflam›yordu. O gün acil olarak çözülmesini bekledi¤iniz konular nelerdi? Bir de bugün
aktard›¤›n›z sorunlara bak›n ve ikisini k›yaslay›n.

Listenin çok de¤iflti¤ini, gündemin de¤iflti¤ini, s›ralaman›n, önceliklerin de¤iflti¤ini çok
rahat göreceksiniz.

O günlerde ilk olarak enflasyondan bahsediliyordu, bugün hamdolsun enflasyon sorunlar
listesinin en sonuna yerleflmifl durumda. 2003 sonunda TÜFE 18,4; 2004 sonunda 9,32
ve May›s 2005 itibariyle de 8,70. Y›lsonu için belirledi¤imiz yüzde 8 hedefini de tutturacak
ve enflasyonu art›k sorunlar listesinden tamamen ç›karm›fl olaca¤›z.
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Muhaliflerimiz muhalefet edecek malzeme üretmekte bile
güçlük çektikleri içindir ki, ikide bir huzur ve güven ortam›n›
torpilleyecek eskimifl, bayat, küflenmifl politik argümanlar›n
arkas›na saklan›yorlar.
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‹stikrars›z büyüme o günün önemli bir sorunuydu, bugün Türkiye hem istikrarl›, hem
sürdürülebilir, hem de rekor büyüme oranlar›na sahiptir.

2001 y›l›nda yüzde 9,5 oran›nda küçülen ekonomimiz, 2002 y›l›nda yüzde 7,9; 2003
y›l›nda yüzde 5,9 ve 2004 y›l›nda da yüzde 9,9 oran›nda büyüdü ve bu oranla da dünya
ülkeleri aras›nda ilk s›ralarda yer ald›.

O günlerde yüksek faiz oranlar› en çok yak›nd›¤›n›z, yak›nd›¤›m›z sorunlar aras›ndayd›.

Bugün bak›yorsunuz, y›ll›k bileflik faiz oranlar› yüzde 17'lere düflmüfl ve düflmeye de
devam ediyor.

Yine borç yükü o günlerin önde gelen sorunlar›ndand›, bugün art›k borç ve borçlanma
sorunlar›n› da aflm›fl durumday›z.

Kamu net borç stokunun gayri safi milli has›laya oran›n› yüzde 63,5'e düflürdük ve
Maastricht kriterine çok yaklaflt›k.

D›fl ticarette bir çoklar›n›n hayal edemedi¤i seviyelere ulaflt›k, turizm ve turizm gelirlerinde
öyle, uluslararas› sermaye yat›r›mlar›nda, bütçe gerçekleflmelerinde, özellefltirme
gelirlerinde öyle.

Bugün muhaliflerimiz bile bizleri elefltirirken aç›k nokta bulmakta zorlan›yor.

Muhaliflerimiz muhalefet edecek malzeme üretmekte bile güçlük çektikleri içindir ki,
ikide bir huzur ve güven ortam›n› torpilleyecek eskimifl, bayat, küflenmifl politik
argümanlar›n arkas›na saklan›yorlar.

Öyle bir telafl ve panik içindeler ki, nas›l olur da her fley yolunda gider diye hayretlerini,
k›skançl›klar›n› gizleyemiyor, bol s›f›rl› liralar gibi tümüyle tedavülden kalkacaklar›n›
düflünüyorlar.

Ne kadar kavga üretmeye çal›flsalar ellerine s›f›rdan baflka bir veri geçmiyor. Oysa zaman
ve bizim millete ayarl› saatlerimiz ileri do¤ru iflliyor. Saatlerimiz, art›k ne durdurulabiliyor
ne de geriye do¤ru çal›fl›yor.

Dolay›s›yla vicdan sahibi, izan sahibi herkese düflen bu istikrar ve güven zeminini
sa¤lamlaflt›rmak, beyhude sloganlar› politik argüman diye halka yutturmaktan
vazgeçmektir.Her kim, bu saatten sonra ne yapsa milletin iflleyen saatini durduramaz.

Bak›n›z!

Uzun süredir cari aç›¤› ve iflsizli¤i a¤›zlar›na sak›z
etmifllerdi, çok flükür cari aç›kta düflüfl trendine girildi,
iflsizlikte de önemli baflar›lar elde ettik.
Ekonomide yol alman›n yegâne yolu, olmazsa olmaz flart› demokrasidir, güvendir,
istikrard›r, ülkeyi lay›k›nca temsil etmektir.
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Bunu yapmaya çal›flt›¤›m›z›, bir gün Washington'daysak öbür gün Brüksel'de, ondan
sonraki gün dünyan›n bir baflka merkezinde oluflumuz bundand›r.

Yat›r›m yapan, üretim yapan herkesin sesine kulak veriflimiz, herkese yetiflme gayretimiz
Türkiye'nin ertelenmifl hiçbir meselesini çözümsüz b›rakmama gayretimizdendir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Biz, makro ekonomik göstergelerdeki bu baflar›lar› çok
sa¤lam bir zemine oturtmak konusunda son derece
kararl›y›z. Pamuk ipli¤iyle ba¤l› bir ekonomik iyileflmenin
bedelinin çok a¤›r oldu¤unu defalarca yaflad›k, defalarca
tecrübe ettik.
Birkaç ay, ya da birkaç y›l ifller yolunda gidiyor, ancak gerekli yap›sal ad›mlar at›lmad›¤›
için, zemin sa¤lam olmad›¤› için hemen ard›ndan bir çöküfl yaflan›yor.

Ya ulusal ya da uluslararas› bir dalgalanma yaflan›yor, bak›yorsunuz, Türkiye'de tüm
ekonomik dengeleri alt üst oluyor.

Bunu aflmak için, ilk günden itibaren yap›sal reformlar›m›z› bir bir gerçeklefltirdik. Vergi
alan›nda, finans sektöründe, sosyal güvenlikte, yat›r›m alan›nda, daha birçok alanda
önemli bir reform program›n› uygulamaya koyduk ve çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Bunun sonucu olarak da Türkiye çok daha sa¤lam, çok daha dayan›kl› bir ekonomik
yap›ya kavufltu. Art›k, Türkiye ekonomisi rüzgârdan nem kapan bir ekonomi olmaktan
ç›kt›, hatta çok ciddi bir at›l›m sürecine girdi.

Bu ne demektir?

Art›k mikro konulara daha çok yönelece¤iz, art›k detay, ayr›nt› sorunlara daha fazla kafa
yoraca¤›z, art›k sosyal politikalar›m›z› yo¤unlaflt›raca¤›z.

Biz, özel sektör odakl› bir büyüme stratejisini benimsedik ve bu konuda da oldukça
baflar›l› bir performans sergiliyoruz. Özel sektör yat›r›mlar› 2004 y›l›nda bir önceki y›la
göre yüzde 45,5 oran›nda artm›fl, Özel sektöre verilen inflaat ruhsatlar› 62 milyon
metrekareye ulaflm›fl,

Sabit sermaye yat›r›mlar›na verilen yat›r›m teflvik belgesi miktar› 21 milyar YTL seviyesine
ulaflm›fl. Kapasite kullan›m oran› artm›fl, verimlilik artm›fl, istihdam artm›fl ve az da olsa
iflsizlik azalm›fl. Bütün bunlar özel sektörün yat›r›mlar›yla, giriflimleriyle, üretimiyle,
ihracat›yla sa¤lanm›fl. Bize düflen nedir?

Bize düflen özel sektörün bu baflar›s›n› alk›fllamak, özel sektörü daha da gayretlendirmek,
motive etmek, yolundaki engelleri kald›rmakt›r

Bunu da yap›yoruz. Türkiye'yi bir yat›r›m üssü, üretim, istihdam, ihracat üssü yapmak
için ne gerekiyorsa, bize düflen neyse yapmaya da devam edece¤iz.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Biz sorunlar› çözmek, özel sektörün yolunu açmak konusunda son derece kararl›y›z,
azimliyiz, gayretliyiz.

Bu konuda hiçbir mazerete s›¤›nmayaca¤›z. Bu sorunlar bugün ya da yar›n, er ya da geç,
ama mutlaka çözülecek.

Bak›n›z,

Biz Türkiye'de bu reformlar› gerçeklefltirirken, ekonomide, iç politikada, d›fl politikada
ad›mlar›m›z› atarken, bunlar› asla k›sa vadeli düflünerek yapm›yoruz.

Biz kendi dönemimizi kurtaral›m da, bizden sonras› tufan anlay›fl›nda asla olmad›k. Her
türlü riski göze ald›k, cesaretle, kararl›l›kla, disiplinle sorunlar›n üzerine gittik.

Çünkü amac›m›z Türkiye'nin gelece¤ini bugünden flekillendirmek. Yar›nlara çok daha
güçlü bir Türkiye b›rakmak istiyoruz. Biz bu anlay›fltay›z ve ekonominin tüm aktörlerinden
de bunu bekliyoruz. Hiç kimse, yang›ndan mal kaç›rma kayg›s›nda olmas›n.

Art›k ekonomiye güven ve istikrar dönemi hakim olmufltur ve bunun bozulmas›na da
ne biz, ne de siz izin vermeyece¤iz, vermeyeceksiniz. Bu toplum istikrar› çok özledi, bu
toplum güven ortam›n›n çok hasretini çekti. Bu toplum ekonomik krizlerden,
dalgalanmalardan, inifllerden, ç›k›fllardan, gel-gitlerden çok çekti.

fiimdi bu dönemi özleyenler olacak. O eski günlerde oldu¤u gibi gerginlik oluflturup
oradan paye kapmak, kâr kapmak, koltuk kapmak isteyenler olacak.

Ortal›¤› bir kar›flt›ray›m, ifller bozulsun, bunlar baflar›l›
olmas›n, Türkiye kaybetsin, ama ben kazanay›m diyenler
olacak.Her dönemde oldular, bu dönemde de olacaklar.
Biz bunlara asla prim vermeyece¤iz.
Bir kez daha söylüyorum, asla gerginliklerin taraf› olmayaca¤›z.

Neden? Çünkü hep birlikte bir mucizeyi gerçeklefltirdik, milletçe elele verdik, en baflta
ekonomide özlemini duydu¤umuz baflar›lar›n sahibi olduk.

Milletin bu baflar›s›n› çekemeyenler yapay tart›flmalarla, yapay gündemlerle bu çarka
çomak sokmak isteyecek.‹stesinler. Karfl›lar›nda yine milleti bulacaklar.

De¤erli Arkadafllar›m,

fiunu bizden de çok siz fark ediyorsunuz. Türkiye, eski Türkiye de¤il. Her alanda, her
konuda, h›zl› bir de¤iflim sürecinin içindeyiz. Millete bak›yorsunuz, bu yeni sürece uyum
sa¤lam›fl, Sanayicimize, ifladam›m›za bak›yorsunuz, bu yeni döneme uyum sa¤lam›fl,

Enflasyon düflmüfl, enflasyonsuz ortama uygun bir yaflam biçimine, bir çal›flma biçimine
geçilmifl,
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Faizler düflmüfl, buna göre bir ekonomik tarz oluflturulmufl, Türkiye rekor düzeyde
büyümüfl, buna göre pozisyon al›nm›fl, Türkiye Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik tarihi alm›fl,
hemen buna göre parametreler belirlenmifl.

Çünkü çok dinamik bir toplumuz, çünkü sanayicimiz, iflverenimiz, esnaf›m›z, flartlara
çok kolay uyum sa¤layacak bir dinamizme sahip.

Saatleri durmufl ya da bozulmufl olan baz›lar› bunun gerisinde kalabilir. Anlay›fllar›,
düflünceleri, felsefeleri epey geriden gelebilir.

Bunlar›n da ifllerimizi bozmas›na asla izin vermeyece¤iz.

‹flte bu anlay›flla, bu yaklafl›mla yolumuza devam edece¤iz. Onun için diyorum ki, yat›r›m›
art›ral›m, üretimi art›ral›m, istihdam›, ihracat› art›ral›m.

Türkiye ekonomisinin bu at›l›m süreci hepimiz için eflsiz f›rsatlar sunuyor. Hem yerli,
hem yabanc› yat›r›mc›lar için bulunmaz imkanlar sa¤l›yor.

Gelin, bunu en iyi flekilde de¤erlendirin.

Biz de sorumlulu¤umuz gere¤i size destek olal›m, sizin yolunuzu açal›m. Aktard›¤›n›z
sorunlar›n tamam› takibimiz alt›nda.

Buna emin olunuz.

Belirtti¤im gibi er ya da geç bunlar da çözüme kavuflacak. Dün hayal olarak görünen
fleyler bugün gerçek oldu.

Bugün hayal görünenler de yar›n gerçek olacak. Bunu hep birlikte, konuflarak, dan›flarak
baflaraca¤›z. Ben bu düflüncelerle sözlerime son verirken, bu ortam› sa¤lad›¤› için ‹stanbul
Sanayi Odam›za, tüm yöneticilerine, tüm üyelerine teflekkür ediyor, hepinize baflar›lar
diliyorum.



D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I, MÜFTÜLER TOPLANTISI,
ABANT (28.06.2005)
De¤erli Misafirler,

Pek De¤erli Müftülerimiz,

Hepinizi sevgiyle, hürmetle selaml›yorum.

Bu akflam burada sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um memnuniyeti özellikle ifade etmek
isterim. Toplant›n›z›n hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum. ‹nan›yorum ki, buradan ç›kacak
sonuç herkes için yol gösterici olacakt›r.

Bu sebeple de omuzlar›n›zdaki mesuliyetin büyük oldu¤unu biliyorum. Zira sizlerin görevi,
hakka ve hakikate ça¤›rmakt›r. Bundan büyük, bundan daha a¤›r bir mesuliyet var m›d›r,
bilmiyorum.

Sadece kendi cemaatleriniz de¤il, büyük kalabal›klar hatta bütün bir insanl›k içine düfltü¤ü
derin buhrandan kurtulmak için sizlerin himmetine muhtaç.

Dinin hurafelerden ar›nd›r›lm›fl aç›klay›c› modelini, ilahi hakikat ve de¤erleri topluma
ö¤ütlemek olan kudsi görevinizin yaflad›¤›m›z ça¤da giderek daha büyük bir önem
tafl›yaca¤› kanaatindeyim.

Hepimiz biliyoruz ki, bütün gerçek din ve inançlar, insanl›¤› hayra, iyili¤e, güzelli¤e
ça¤›rm›fl, davet etmifltir. Ne zaman insan bu ilahi ça¤r›ya uymufl, yönünü bu hissiyata
çevirmiflse, kötülüklerden ar›nm›fl, do¤ruya, ayd›nl›¤a, iyili¤e yönelmifltir.

Hazreti Mevlana'n›n Mesnevi'de söyledi¤i gibi: "Bu dünyada, susam›fl kiflilerin su arad›klar›
gibi, su da, dünyada susam›fllar› arar." ‹flte dinin hakikati, susam›fllar›n suya kavufltu¤u
yerde ortaya ç›kar.O hakikati kaybetmemek için hem susam›fll›¤›m›z›, hem de suya
kanm›fll›¤›m›z› bir arada tutmak, bir gönülde saklamak durumunday›z. 

Çünkü bugün dünyan›n inanm›fl gönüllerin yayaca¤› ayd›nl›¤a, vaaz edece¤i ahlaka, sahip
ç›kaca¤› hakikate her zamankinden çok daha ziyade ihtiyac› var.

De¤erli Hocaefendiler,

Bugün dünya hepimizin içini ac›tan, hepimizin yüre¤ini burkan insanl›k manzaralar›na
sahne oluyor.
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Niyeti ne olursa olsun, ne için yap›lm›fl olursa olsun ve
sonu nereye var›rsa vars›n, insanl›¤›n vicdan›nda mahkûm
olan her hareket, bizim gönüllerimizde de kötüdür,
karanl›kt›r, adaletsizdir.
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Her birimiz, izlemeye yüreklerimizin dayanmad›¤› dramatik görüntülerle derinden
sars›l›yoruz.

Varl›¤›n› iyili¤e, güzelli¤e, do¤rulu¤a ve adalete yöneltmifl insanlar olarak, zaman›m›z›
kuflatan bu karanl›k tabloya her birimizin gönülden itirazlar› var.

Bizler biliyoruz ki, bir yerde insanl›k onurunu rencide eden, maflerî vicdan› kanatan bir
yara varsa, o büyük günah›n kayna¤› hakikat körlü¤üdür, karanl›kt›r, cehalettir.

Niyeti ne olursa olsun, ne için yap›lm›fl olursa olsun ve sonu nereye var›rsa vars›n,
insanl›¤›n vicdan›nda mahkûm olan her hareket, bizim gönüllerimizde de kötüdür,
karanl›kt›r, adaletsizdir.

Yine Mesnevi'den alt›nda çok s›rlar gizli bir vecizeyi hat›rlatmak isterim. Mevlana der
ki: "Bu dünya bir da¤d›r, yapt›klar›m›zsa ses; ses yank›lan›r, gene bize döner gelir".

Buradan ç›karmam›z gereken bir ders var.

Madem biz hayra inan›yoruz, madem biz iyili¤in, güzelli¤in, do¤rulu¤un ö¤ütlendi¤i
de¤erlere inan›yoruz ve madem insanl›k giderek bu de¤erlerden uzaklafl›yor, ahlaki
çöküntü giderek yayg›nlafl›yor, o zaman insanl›¤›n düçar oldu¤u manevi bunal›m› hakikatin
nuruyla iyilefltiremiyoruz, bize emanet edilen flifa iksirini muhtaç ruhlara ulaflt›ram›yoruz
demektir.

Madem biz dinin ayd›nlat›c› hakikatine vak›f›z, bu ayd›nl›¤› yaymak, karanl›klar› bu ayd›nl›kla
da¤›tmak mecburiyetimiz var.Çünkü akl›m›z bize flunu söylüyor; hakikati kim biliyorsa,
yalandan da o sorumludur.

Bugün dünyay› saran çat›flma kültürüne, haks›zl›k
dalgalar›na karfl›, sahip oldu¤umuz hakikati insanl›¤›n
bekas› ad›na güçlü bir flekilde seslendirmek, insanl›k
onurunu, bar›fl kültürünü ve hayat› yüceltecek medeniyet
düflüncesini savunmak zorunday›z.
Bizim ait oldu¤umuz medeniyet, hangi ›rka, dine, dile mensup olursa olsun bütün
insanlar›n haklar›n› mukaddes bilmemifl midir?

Bizim de¤erlerine ba¤land›¤›m›z din, sadece yeryüzüne de¤il bütün evrene rahmet olarak
bahfledilmifl de¤il midir?

O halde medeniyetimize nas›l sahip ç›k›yorsak, mukaddes de¤erlerimize nas›l gönülden
ba¤lan›yorsak; insanl›¤›n hak ve adalet temelinde flekillenen bir dünya idealine de ayn›
samimiyetle, ayn› sadakatle ba¤lanacak, sahip ç›kaca¤›z.

Çünkü fler sadece zalimlerin, hay›rsa bütün insanl›¤›n ortak duygusudur. Bu duyguyu
derinlefltirmek ve mutlaka zaman›n ruhuna uygun olarak yeni köprüler kurmak zorunday›z.
E¤er, hakikate inananlar köprü kurmaktan vazgeçerse, yüreklerindeki aflk atefli sönerse
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söz yere düfler ve korkar›z ki, hepimiz kin ve nefreti k›flk›rtanlar›n ördükleri duvarlar›n
alt›nda kal›r›z.

De¤erli Misafirler,

Milletimiz, as›rlar boyunca ‹slam'›n sanca¤›n› flanla ve flerefle tafl›m›fl, gitti¤i her yere
adalet, medeniyet, bereket tafl›ma gayretinde olmufl hakflinas bir millettir.

Milli ve manevi de¤erlerimize ba¤l›l›¤›m›z üst seviyededir.

Bugün ‹slam dünyas›n›n Bat› dünyas›yla buluflma
noktas›na hem co¤rafi olarak, hem de kültürel olarak en
yak›n bulunan ülkesi de Türkiye'dir.
Bu flu anlama geliyor; Bat› dünyas› nezdinde ‹slami de¤erleri, ait oldu¤umuz medeniyetin
büyük tarihsel birikimini önce biz temsil ediyoruz.

Bu temsil sorumlulu¤unu, sadece ülkemiz s›n›rlar› içinde de¤il, yurt d›fl›nda yaflayan 4
milyona yak›n gurbetçimizle de tafl›maktay›z.

Özellikle gurbetçilerimiz, neredeyse yar›m as›rd›r kendi kültür ve inançlar›yla, farkl› kültür
ve inanç yap›lar›na sahip toplumlarla kaynaflma, bar›fl ve huzur içinde bir arada yaflama
s›nav› veriyorlar.

Milletimizin bu sorumlulu¤u bugüne kadar büyük bir vakar ve zenginlikle tafl›d›¤›na flüphe
yoktur.

Bu anlamda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z›n yürütmüfl oldu¤u yurt d›fl› e¤itim hizmetlerinin
katk›s› elbette çok büyüktür.

Ancak, s›n›rlar›n belirsizleflti¤i, kültürlerin birbirine yak›nlaflt›¤›, yeni iletiflim araçlar›yla
bilginin evrensel bir genifllik kazand›¤› günümüz dünyas›nda art›k elbirli¤iyle, güç birli¤iyle
bundan daha fazlas›n› yapabilmemiz gerekiyor.

Sadece yurt d›fl›nda yaflayan gurbetçilerimiz de¤il, bütün bir Bat› dünyas› ‹slâm'› bize
bakarak anlamal›, bize bakarak konuflmal›d›r.

Bu, bizim tarihi misyonumuzudur.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z›n sundu¤u din hizmetlerinin ufku buradad›r. Kendi s›n›rlar›na
kapanan bir hizmet dünyaya aç›lamaz.

Kendini aflan dünyaya aç›l›r.

Bugün, hepimiz sözlerimizi yeniden teraziye koymak, insanl›¤a unuttu¤u temel de¤erleri
hat›rlatmak durumunday›z.

Bütünüyle maddi bir uygarl›¤›n bütün imkânlara ra¤men insan ruhunu kanatland›rmaya
yetmedi¤i, depresyonun, iç huzursuzlu¤unun birey ve toplumu esir ald›¤› bir dünyada
yafl›yoruz.



192

2 8  H A Z ‹ R A N  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Büyük bilge ‹bn-i Arabi'nin ifadesiyle "Maddi hayata tapanlar deniz suyu içenlere benzer,
içtikçe susuzluklar› artar."

Evet, bugün insanl›k deniz suyu içiyor ve içtikçe susuzlu¤u had safhaya ulafl›yor.

Bugün, insanl›¤›n ortak de¤erlerinin korunmas›nda, yüksek ideallerin savunulmas›nda,
bar›fl ve hoflgörü kültürünün güçlendirilmesinde de¤erlerimize, kültürümüze her
zamankinden daha da fazla ihtiyaç vard›r.

Çok büyük bedeller ödeyerek gördük ki, bilginin b›rakt›¤› her bofllu¤u kara bir cehalet
dolduruyor.

Bilgi ad›na, hakikat ad›na, hay›rlar ve iyilikler ad›na dünyadaki bütün kültürel boflluklar›
doldurmay›, erozyona u¤ram›fl bütün insani de¤erleri canland›rmay› boynumuzun borcu
bilmek durumunday›z.

Tabii e¤er hakikati gönlümüzde tafl›d›¤›m›za inan›yorsak...

Kuflkusuz mukaddes de¤erleri yayan, yaflayan, anlatan, baflkalar›na ileten insanlar sonsuz
hay›rl›, faydal› bir ifl yap›yorlar ama bugün eskisi gibi durgun bir dünyada yaflam›yoruz.

Modern zamanlar›n getirdi¤i yeni sorumluluklar var.

Bar›fl›, kardeflli¤i en üst düzeyde savunmak, adaleti yayg›nlaflt›rmak yine herkesten önce
sizlere düflüyor.

Bugünün çeflitlenen sorunlar› karfl›s›nda yeterli cevaplar›n›z, haz›rl›¤›n›z, donan›m›n›z
yoksa özgüveninizi kaybeder, hakikat sözcüsü olamazs›n›z.

Bu aç›dan eflsiz bir kültürel iklimde yaflad›¤›m›z›, Mevlanalar›n, Hac› Bektafl-› Velilerin,
Pir Sultanlar›n, Yunuslar›n, Edebalilerin, Eflrefo¤lular›n hâlâ elimizden tuttu¤unu, dilimizi
çözdü¤ünü, yüreklerimizi sevgiyle, aflkla, bar›flla, kardefllikle doldurduklar›n› düflünüyorum.
Onlar, bu topraklar›n ruhunu, bu topraklardaki köprüleri temsil ediyorlar. Bizler de o ruhu
koruyarak, zenginlefltirerek bugün ve yar›n var olaca¤›z.

"Dünya bir ândan ibâret" ise kemale ulaflmak ideali için yola ç›kan bütün insanlar gibi
görevimiz, o ân› hay›rla doldurmakt›r.

Her insan kendi ân›n› iyilikle, güzellikle, do¤rulukla
doldurabilirse, dünyan›n yaflad›¤› bütün zamanlar
ayd›nlan›r.
Bugün dünyan›n pek çok köflesi kanla, gözyafl›yla, zulümle karard›ysa da, hakikatin ilmi
hâlâ p›r›l p›r›l ayd›nl›kt›r.

Çünkü hakikat gölgelenemez, günefle çamur at›lamaz.

Diliyorum ki, dünya bir boydan bir boya hakikatle ayd›nlans›n.



193

2 8  H A Z ‹ R A N  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Diliyorum ki, insanlar savaflan de¤il, birbiriyle kucaklaflan medeniyet de¤erleri çerçevesinde
yeni ve mutlu bir dünya infla etsinler.

Diliyorum ki, bu güzel buluflma böyle bir dünyaya giden yolun kald›r›m tafllar›ndan biri
olsun.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z› ve çal›flmalar›n› yak›ndan izliyorum. Daha güzel çal›flmalara
imza ataca¤›na inan›yorum. Toplumumuzun siz maneviyat önderlerine bu yolda cenab-
› haktan üstün muvaffakiyetler diliyor, sayg›lar›m› sunuyorum.
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DEMOKRAS‹, ‹SLAM VE S‹YASAL LA‹KL‹K EKSEN‹
ÜZER‹NDE TÜRK‹YE MODEL‹ (07.07.2005)
De¤erli Konuklar,

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Bugün burada böylesine seçkin bir dinleyici toplulu¤uyla bir arada olmaktan büyük
memnuniyet duymaktay›m.

‹fl dünyas› ile siyasi ve akademik çevreleri bir araya getirmek suretiyle, düflünsel
hayat›m›za hem teorik hem pratik anlamda her zaman büyük katk› yapm›fl bulunan 'Allen
and Company'ye de bu toplant›y› düzenledi¤i ve bana da sizlere hitap etme imkân›
sa¤lad›¤› için teflekkür ederim.

Günümüzde uluslararas› toplumun mücadelesini verdi¤i en önemli u¤rafllardan biri,
demokrasi anlay›fl›n›n ve bunun getirdi¤i özgürlükler ortam›n›n dünya üzerinde en genifl
flekilde yay›lmas›d›r.

Bu sadece idealist bir çaba de¤il, ayn› zamanda küresel güvenli¤in en önemli ihtiyaçlar›ndan
birisi haline gelmifltir.

Son y›llarda karfl›laflt›¤›m›z olaylar ve geliflmeler bize demokratik sisteme sahip olmayan
ülkelerin ciddi istikrars›zl›k ve bunal›m kayna¤› olabildi¤ini, bunun olumsuz sonuçlar›n›n
da günümüz flartlar›nda sadece bu ülke topraklar›yla k›s›tl› kalmad›¤›n› ve s›n›rlar› aflan
bir nitelik arzetti¤ini aç›kça göstermifltir.

Demokrasi ve güvenlik aras›ndaki do¤ru orant›l› iliflki küresel güvenli¤in ve gündemin
en önemli maddesi haline gelmifltir.

Bu itibarla, demokrasinin yayg›nlaflt›r›lmas› meselesiyle artan flekilde irtibatland›r›lmaya
bafllayan demokrasi teorisi, demokratik zihniyet, demokratik düzen ve ‹slam kültürü
aras›ndaki iliflki konusunu bu tür toplant›larda ele almam›z›n ve meseleye sa¤l›kl› bir
bak›fl aç›s› getirilmesinin önemli ve zamanl› bir çaba oldu¤unu düflünüyorum.

Bu noktada, bu konuflmam›n bafll›¤› ile flu anda kulland›¤›m ifadeler aras›nda bir farkl›l›k
oldu¤una dikkatinizi çekiyorum. Bafll›kta "demokrasi, ‹slam ve siyasal laiklik ekseni"
derken, ben bu kavramlar› "ç›plak" ifadeler olarak kullanm›yor, s›fatland›r›yorum.

Benim siyasi liderli¤ini yürüttü¤üm siyasi hareketin siyasi
söylemi, ‹slam'›n siyaset arac› haline getirilmemesi ya da
demokrasinin rasyonel olmayan bir biçimde
dinsellefltirilmesi tehlikesine kavramsal, felsefi ve siyasi
düzeyde set çekmek için bu terminolojik titizli¤e sahiptir.
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Çünkü bize göre bir din olan ‹slam ile siyasal kavramlar olan demokrasi ve laiklik kavramlar›
hakk›nda konuflurken zemin kaymas›na u¤ramamak için titiz olmak gerekiyor. ‹slam bir
dindir, demokrasi ise siyasal bir kavramd›r. Bunlar› ç›plak halleriyle mukayese etmek,
ya ‹slam'› siyasallaflt›rmak ya da demokrasiyi dinsellefltirmek anlam›na gelir ki, bu kökten
yanl›fl bir tutum olur.

O nedenle ‹slam dininden kaynaklanan ya da içinde ‹slam'›n tarihi tecrübesinin de yer
ald›¤› kültür ile demokratik düzen aras›ndaki iliflkileri konufltu¤umuzu akl›m›zda tutal›m.
Benim bütün konuflmalar›mda bu titiz ayr›m›n varl›¤›n› dikkatli bakan gözler mutlaka
görürler.

Benim siyasi liderli¤ini yürüttü¤üm siyasi hareketin siyasi söylemi, ‹slam'›n siyaset arac›
haline getirilmemesi ya da demokrasinin rasyonel olmayan bir biçimde dinsellefltirilmesi
tehlikesine kavramsal, felsefi ve siyasi düzeyde set çekmek için bu terminolojik titizli¤e
sahiptir.

Ben bu titizli¤i sadece elitlere de¤il, halka konuflurken de gösteriyorum. Din milliyetçili¤ine,
›rk milliyetçili¤ine ve bölge milliyetçili¤ine karfl› olmay› siyasi hareketimizin manifestosunun
ilk maddesine bu nedenle koyduk.

Ve bize göre, laikli¤in bafllad›¤› nokta da buras›d›r. Dini
bir siyasal ideoloji düzeyine indirgemenin ve siyasal
düzenleri dinsellefltirmenin önüne geçmek üzere at›lan
ilk ad›m, gerçek laikli¤in de kurucu unsurudur.
‹slam kültürü ile demokratik düzen aras›ndaki iliflkiler çok uzun bir süredir düflünce
dünyas›nda tart›fl›lmaktad›r.

Ancak, önce So¤uk Savafl'›n sona ermesiyle birlikte küresel düzlemde görünürlük
kazanan çarp›c› geliflmifllik farkl›l›klar› ve özellikle Müslüman toplumlar›n özgür, kat›l›mc›
ve aç›k topluma dayanan rejimler oluflturma hususundaki eksiklikleri, ‹slamiyet'in bu
durum üzerindeki rolü hakk›nda genifl bir tart›flma yaratm›flt›r. Yani benim, So¤uk Savafl'›n
sona ermesinden sonra "de¤erler aras› so¤uk savafl" diye adland›rd›¤›m bir dönem ortaya
ç›km›flt›r.

Bilahare, 11 Eylül olaylar›yla zirveye ç›kan ve ‹slamiyet ad›na yap›ld›¤› iddia edilen fliddet
ve terör dalgas› konuyu genifl kitlelere mal etmifl ve ‹slamiyet'in çat›flmaya meyilli,
bar›flç›l olmayan bir din oldu¤u izlenimini yaratarak, ‹slam kültürü ile demokrasinin
birbiriyle ba¤dafl›p ba¤daflmad›¤› sorusunu gündeme tafl›m›flt›r.

Tabii bu iddialar "‹slam" kelimesinin "bar›fl" anlam›na geldi¤ini bilen Müslümanlar ve
Müslüman olmayan sa¤duyulu insanlar aras›nda flok etkisi do¤urmufltur.

De¤erli Konuklar,

Demokratik bir ülkede Baflbakanl›k yapan Müslüman bir kifli olarak, bu konudaki görüfl



199

0 7  T E M M U Z  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

ve hissiyat›m›n belki birçok yabanc› düflünürden daha gerçek tecrübe ve izlenimlere
dayand›¤› inanc›yla, fikirlerimi sizlerle samimi bir flekilde paylaflmak istiyorum.

Size bütün samimiyetimle belirtiyorum ki, bireysel-felsefi varolufl serüvenim için büyük
de¤er atfetti¤im dinim ‹slam ile siyasi serüvenimin oda¤›n› teflkil eden "demokrasi"
aras›nda sadece teorik de¤il, bizzat kendi yaflam›m› flahit göstererek, pratik bir uyum
sahibi olan biri olarak konuflaca¤›m burada...

Bu çerçevede, demokrasi, insanlar›n yüzlerce y›ll›k toplumsal tecrübeleri ›fl›¤›nda, kendi
geliflimleri için en uygun sisteme yönelik aray›fllar›n›n sonucunda ortaya ç›km›fl olan ve
halen de gelifltirilmeye çal›fl›lan bir yönetim biçimidir.

Her ülkenin ve toplumun kendine özgü flartlar› farkl› demokratik kurumlar yaratabilecek
olmakla birlikte, demokrasinin dayand›¤› evrensel baz› ilke ve ölçütler bulunmaktad›r.

Bunlar, siyasi kat›l›mc›l›k, hukukun üstünlü¤ü, hesap verebilirlik, ço¤ulculuk, eflitlik ve
fleffafl›k olarak belirmektedir.

‹slamiyet Allah'a inanç temelinde bireylerin kiflisel ve
toplumsal yaflamda uymalar› gereken ahlak kurallar›n›
içermekte, adalet, eflitlik ve kardefllik gibi ulvi ilkelere
dayanan bir hayat biçimini öngörmektedir. 
Ki bunlar da esasen tek Tanr›l› dinlerin ortak temel de¤erlerini oluflturmaktad›r.

Bu itibarla, ayn› yüce kaynaktan indi¤ine inand›¤›m›z bu dinlerin birbirlerinden farkl› olarak
fliddeti ve terörü teflvik etti¤i veya insan geliflimine en uygun yönetim biçimi olarak
ortaya ç›kan demokrasiyi reddetti¤i nas›l düflünülebilir?

Kald› ki, di¤er dinler gibi ‹slamiyet'in de özünde yatan ve bireyin mutlulu¤unu esas alan
temel felsefe, kat›l›mc›, özgürlükçü, ço¤ulcu bir hayat anlay›fl›n› ve demokratik kurumlar›
destekleyen ve pekifltiren özellikler tafl›maktad›r.

Bu gerçekler ›fl›¤›nda, günümüzde Müslüman toplumlar›n ço¤unlu¤unun demokrasi
s›nav›nda nispeten baflar›s›z olmalar›n› din olgusuyla aç›klamaya çal›flmak ve ‹slamiyet'le
ilintilendirmek temel bir yanl›fl olacakt›r.

Keza, daha 10-15 y›l öncesine kadar Avrupa'n›n büyük bir bölümünün demokrasiden ve
her türlü özgürlükten uzak bir ortamda yaflamas› da, herhalde dinin ortaya koydu¤u
engellerle ba¤lant›l› bir durum olarak görülmemekteydi.

Aksine, insanlar›n dini inançlar›n› içlerinde koruyabilmeleri ve böylece bireysel geliflimin
önünü her daim aç›k tutmak istemeleri, bu ülkelerin günümüzdeki demokratik edinimlerinin
arkas›ndaki önemli etkenlerden birini teflkil etmektedir. Bugün Müslüman toplumlar›n
büyük bir bölümünde karfl›laflt›¤›m›z durum da, ‹slam'›n temel ilkelerinden beslenen
tarih ve kültür dairesinin demokratik geliflimin önünü kesmesinden veya yavafllatmas›ndan
de¤il, aksine, ‹slamiyet'in özünde yatan yüksek-toplumsal de¤erlerin siyasi amaçlar
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do¤rultusunda istismar edilmesi ve dogmatik bir sistem içinde yanl›fl uygulanmas›ndan
kaynaklanmaktad›r.

Modern zamanlardaki baz› ‹slam düflünürlerinin "‹slam, ortodoksiye de¤il ortopraksiye
dayan›r" demelerini burada hat›rlatmak isterim. Ortodoksi "temel dogma" demekken,
ortopraksi "temel kural" demektir. Bu dogmac› bir hayata karfl› olan ilkesel bir hayata
iflaret etmektedir. Zaten demokrasinin ayr›lmaz parças› olan hukuk devleti ilkesi "kurallar
rejimi" anlam›na gelirken, totalitarizm "dogmalar rejimi"nden öte bir fley de¤ildir. Bu
nedenle ‹slam'a inanan bir insan›n, özgürlükçü bir düzenden yana olmak ve diktatörlüklere
karfl› olmak fleklinde bir siyasal tutum belirlemesi gerekir.

‹flte en büyük tehlike bunlar›n birbirine kar›flt›r›lmas›nda yatmaktad›r.

Din üzerinden siyaset yapmak, dini ideolojik bir araç haline getirmek, dini düflünceyi
dogmalaflt›rmak, ve din ad›na d›fllay›c› siyaset yürütmek hem toplumsal bar›fla hem de
siyasi ço¤ulculu¤a zarar vermektir.

Belki de en kötüsü, dini yozlaflt›rmak ve amac›ndan sapt›rmak anlam›na gelmektedir.
Dolay›s›yla bu tutum, dine, demokrasiye ve insanl›¤a karfl› "suikast" anlam›na gelmektedir.

Dini bir ideoloji haline getirerek, devlet ayg›t› marifetiyle
toplumu zorla dönüfltürmeye çal›flmak, hem topluma hem
dine yap›labilecek en büyük kötülüktür.
Burada suçu dine atmak kolayc›l›kt›r. Çünkü söz konusu olan din, de¤il totalitarizmdir.
Dinin totalitarizm taraf›ndan istismar edilmesinde, dinin ne kusuru vard›r? Olsa olsa o
dine mensup olanlar›n özgürlükçü bir düzen için mücadele etmekteki eksikliklerinden
bahsedilebilir.

Bunun önlenebilmesini teminen, devletin tüm dinler ve inançlar karfl›s›nda tarafs›z
kalmas› ve eflit mesafeyi korumas› büyük önem tafl›maktad›r.

‹nanç farkl›l›klar›n›n veya farkl› mezhep ve anlay›fllar›n çat›flmaya dönüflmeden sosyal
bar›fl içinde bir arada yaflat›labilmesi ve böylece demokrasinin temel direklerinden siyasi
ço¤ulculu¤un yaflat›labilmesi için laiklik olarak tan›mlad›¤›m›z bu ilke son derece mühim
bir ihtiyaç olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Ayr›ca laiklik sadece bir devlet yönetim ilkesi olarak da ele al›nmamal›d›r. Laiklik ayn›
zamanda bir "sosyal bar›fl" prensibidir.

Genelde dindar çevrelerin laiklik kavram›na mesafeli durduklar› fleklinde bir kanaat vard›r.
Oysa bu yanl›flt›r. Çünkü laiklik dindar›n da dinsizin de haklar›n› koruyan bir düzenlemedir.
Bu nedenle dini bir siyasal araç haline dönüfltürmeye çal›flmadan kendi varolufl serüvenini
yaflayan insanlar için laiklik din özgürlü¤ünü teminat alt›na alan bir yaklafl›md›r.

De¤erli Dostlar,

"‹slam kültürü", "demokratik düzen" ve "laiklik prensibi" aras›nda tarif etmeye çal›flt›¤›m
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bu iliflkiyi Müslüman toplumlar içinde en baflar›l› flekilde uygulayan ülkelerin bafl›nda
herhalde Türkiye gelmektedir.

Gerçekten, Türkiye, birey ile devleti farkl› düzlemlerde gelifltiren, bir yandan "bireyi yaflat
ki devlet yaflas›n" ilkesiyle özgürlükler alan›n› gelifltirirken, ayn› zamanda demokratik,
laik, sosyal ve hukukun üstünlü¤ü ilkesine s›k› s›k›ya ba¤l› anayasal düzeniyle toplumsal
bar›fl› ve refah› sa¤layan bir çerçeve sunmaktad›r.

Türkiye geliflimini sa¤larken, geleneklerini modern hak ve özgürlükler düzenini
destekleyecek flekilde ifllevsellefltirmektedir. Bu bak›mdan Türk halk›, ‹slam kültürünü
de bar›nd›ran "yerli ve milli de¤erler"i ile "modern evrensel de¤erler" aras›nda bir çeliflki
de¤il uyum ve birliktelik görmektedir.

Bu özellikleriyle Türkiye, nüfusunun ço¤unlu¤u ‹slam inanc›n› benimsemifl bir toplumun,
laiklik temelinde demokrasiyi yaflatabilece¤inin ve ileri demokratik normlar›
yerlefltirebilece¤inin en güzel örne¤ini vermektedir.

Biz bu modelin evrensel bir hedef oldu¤unu, tek bir
Tanr›n›n eflit haklara sahip olarak yaratt›¤› insano¤lunun,
ancak bu çerçevede haketti¤i bar›fl, huzur ve refaha
kavuflaca¤›n› düflünmekteyiz.
Elbette Türk modelinin di¤er Müslüman devletlere do¤rudan uygulanabilece¤ini savunmak
do¤ru olmaz.

Ancak, Türkiye'nin tecrübesi di¤er Müslüman ülkeler için bir ilham kayna¤› oluflturabilecek
gerekli içerik zenginli¤ine sahiptir.

Zira, Türkiye'nin kendi özgür seçimi sonucunda uygulad›¤› bu sürecin baflar›s› ülkemizin
bugün bölgesel ve uluslararas› düzlemde geldi¤i müstesna konumdan da aç›kça
görülebilmektedir.

Nitekim, Türkiye bugün, içeride sosyal huzurunu ve bütünleflmesini sa¤lam›fl, d›fl
dünyayla çok yönlü iliflkiler gelifltirebilmifl ve bu özellikleriyle bölgesel ve küresel bar›fl›n
kilit aktörlerinden biri haline gelmifltir.

Bir yandan Bat›yla yo¤un bir etkileflim içine girerek, Bat› kurum ve örgütlerine etkin bir
üye olarak kat›lan, di¤er taraftan ‹slam ülkeleri içinde de sayg›n bir konumda bulunan
Türkiye, bu iki grubun birbiriyle ba¤daflamayacak iki ayr› dünyay› oluflturduklar› tezini
sadece çürütmekle kalmay›p, asl›nda bunlar›n birbirinden kesin çizgilerle ayr›lamayaca¤›n›,
hatta kaynaflabilece¤ini gösteren eflsiz bir örnektir.

Bu ba¤lamda Türkiye'nin konumu, medeniyetler çat›flmas›n›n yerini medeniyetler
uyumunun almas› projesinde önemli bir rol oynamaya fevkalade müsait olup, Türkiye'nin
AB'ne üyelik süreci de bu kapsamda son derece önemli bir konu olarak ortaya ç›kmaktad›r.
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En aç›k flekliyle söylemem gerekirse, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girme arzu ve iradesinin
sonuçsuz kalmamas› büyük önem tafl›maktad›r.

Zira, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤inin baflar›l› flekilde sonuçlanmas›, tüm dünyaya
ve özellikle de Müslüman toplumlara Do¤u ile Bat›n›n, ‹slam ile H›ristiyanl›¤›n birbiriyle
kucaklaflabilece¤ini ve ortak de¤erler etraf›nda bar›fl içinde varl›¤›n› sürdürebilece¤ini
gösterecektir. Anti-Semitizm ve ‹slamofobia ile mücadele de ancak bu flekilde küresel
bir uygulama alan› bulacakt›r.

Tabiat›yla, düflünmek bile istemesek de, bunun aksi yönde bir geliflme ise, gerek Bat›
gerek ‹slam dünyas›ndaki karfl›l›kl› önyarg›lar› körükleyecek, ‹slam ülkelerindeki d›fllanm›fll›k
duygular›n› pekifltirecek ve Müslüman toplumlarda güçlenmesini istedi¤imiz olumlu
dönüflüm çabalar›na zarar verebilecektir. Dini fanatizmin bu tutumdan beslenmek için
f›rsat kollad›¤›n› da unutmamak gerekir.

Esasen bu gerçe¤i uzun süredir bütün berrakl›¤›yla gören ve AB üyeli¤imize stratejik
bir aç›dan yaklaflarak tam destek veren ABD'nin bu hususta iknaya ihtiyac›
bulunmamaktad›r, ancak konunun dünya bar›fl› ve dinler, medeniyetler aras› uyum
bak›m›ndan sahip oldu¤u önemin alt›n› bir kez daha çizmekte yarar görüyorum.

De¤erli Konuklar,

Küreselleflmenin, tüm dünyada devletleraras› iliflkilerde ve ekonomik dinamiklerde
oldu¤u kadar iç politikada da de¤iflikliklere yol açt›¤› günümüzde, yeni gerçeklere uyum
sa¤layamayan toplumlar, küreselleflmenin do¤urdu¤u f›rsatlardan faydalanmak yerine
olumsuz sonuçlar›yla karfl›laflmakta, çevresine de istikrars›zl›k ve sorunlar yaymaktad›r.

Avrupa Birli¤i'yle bütünleflme aflamas›na gelmifl bir ‹slam
Konferans› Örgütü (‹KÖ) üyesi olarak Türkiye, iflte bu
nedenle ‹slam dünyas› içindeki reform ihtiyac›na iflaret
etmek zorunlulu¤unu hissetmektedir.
Tabiat›yla burada ihtiyaç duyulan reform ‹slamiyet'e de¤il, yönetim biçimine iliflkindir.
Çünkü ‹slam dini, akla ve tecrübeye önem veren yap›s›yla, reform olarak nitelenen
çabalardan çok daha fazla ve doyurucu bir biçimde gelece¤e dönük bir yüze sahiptir.

Bu anlay›fl çerçevesinde, ‹slam dünyas›na, ‹slamiyet'in entelektüel ve manevi
zenginli¤inden ilham almalar› ve toplumlar›n›n siyasi, ekonomik ve sosyal eksikliklerine
e¤ilmeleri ça¤r›s›nda bulunmaktay›z.

Tabiat›yla, bu hedefe ulaflmak için tek bir formül yoktur.

Her toplumun birbirinden farkl› tarihsel tecrübelerinin ve özelliklerinin göz önünde
bulundurulmas› gerekmektedir. Buna ra¤men, Müslüman toplumlar›n paylaflt›¤› zengin
ve faydal› olan ortak bir öz de mevcuttur. Biraz önce belirtti¤im gibi, bu öz, evrensel
de¤erlerle ve demokratik yaflam felsefesiyle tamamen uyum içerisindedir.
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‹flte her Müslüman ülke, bu evrensel ve ortak özden faydalanmak suretiyle, yaflad›¤›
sorunlara demokratik çözümler üretebilmelidir.

Uluslararas› toplumun bu ba¤lamda Müslüman ülkelere yapaca¤› yard›mlar ve süreci
kolaylaflt›r›c› nitelikteki faaliyetleri elbette önemlidir ve bunlar gerçek bir ortakl›k ruhu
içerisinde devam ettirilmelidir.

Nitekim, ABD'nin ortaya att›¤›, ancak daha sonra Türkiye dahil tüm uluslararas› toplumun
benimseyerek destek verdi¤i ve bugün itibariyle bölgede de giderek artan flekilde kabul
görmeye bafllayan Genifl Orta Do¤u girifliminin olumlu katk›lar› ve etkileri hepimiz
taraf›ndan görülebilmektedir. Bu giriflimin demokrasiyi güçlendirme ve refah› art›rma
süreçlerini desteklemek amac›n›, her ülkenin yerli dinamiklerini esas almak prensibiyle
desteklemesi, ortakl›k ruhunu  oluflturmak ve demokrasiyi bir dayatma görüntüsünden
kurtarmak bak›m›ndan çok önemlidir.

Türkiye olarak, bölgedeki reform çabalar›n› kolaylaflt›r›c›
nitelikteki tüm çabalara deste¤imiz sürecek ve gerek bölge
ülkeleriyle, gerek ABD'yle bu konudaki iflbirli¤imiz devam
edecektir.
Ancak, bu dönüflüm sürecinde Müslüman toplumlar›n en fazla ihtiyaç duydu¤u güç
kayna¤›, as›l olarak halklar›n›n düflünsel zenginli¤inden kaynaklanmaktad›r.

Bu insan potansiyeli de, özgürlük, hoflgörü ve karfl›l›kl› sayg›n›n hakim oldu¤u, temel
haklar›n korundu¤u, hukuk devleti ve iyi yönetiflim ilkelerinin uyguland›¤› demokratik
toplumlarda güçlenmektedir.

Ayn› flekilde, devletin fleffafl›¤› ve hesap verebilirli¤i, siyasi ve ekonomik kat›l›m›n teflvik
edilmesi az›nl›klara sayg› ve kad›n-erkek eflitli¤i, toplumlar› ve rejimleri uzun vadede
daha güçlü k›lmaktad›r. Türkiye örne¤i buna iflaret etmektedir.

De¤erli Konuklar,

Gerçekten de, Türkiye örne¤i, demokratik düzenin insan potansiyelini nas›l ortaya
ç›kard›¤›na, giriflimci ruhu nas›l gelifltirdi¤ine ve sonuçta nas›l güçlü bir sosyal ve ekonomik
dinamizm yarat›ld›¤›na güzel bir örnektir.

Bunu anlamak için biraz geriye bakmak ve Türkiye'nin geliflim e¤risini görmek yeterlidir.

1923'te kuruldu¤unda, genç Türkiye Cumhuriyeti’ne sanayi ne de üretim alan›nda önemli
bir altyap›ya sahipti.

E¤itimli iflgücü, sermaye birikimi ve teknolojik bilgi bak›m›ndan çok geri düzeydeydi.
Özel sektör ve d›fl yat›r›m da yok denecek kadar azd›.

Bugün vard›¤›m›z noktada ise, Türkiye'nin elde etmifl oldu¤u ilerleme çok çarp›c› bir
nitelik arzetmektedir.
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Nitekim, 400 milyar dolar› aflk›n ekonomik hacmiyle bugün dünyan›n en büyük 20
ekonomisi aras›nda yer alan Türkiye, arabadan bilgisayara kadar her türlü eflyay› kendisi
üretmekte ve 140'›n üzerinde ülkeye ihracat yapmaktad›r.

Gelinen aflama, Türkiye'nin rekabetçi bir ekonomi yaratma ve küresel trendlere uyum
sa¤lama yetene¤inin aç›k bir göstergesidir.

Bu noktaya gelinmesinde en önemli etken, Türk insan›ndaki potansiyelin ortaya ç›kmas›na
imkan tan›yan demokratik anayasal düzenin sürekli flekilde iyilefltirilmek suretiyle idame
ettirilmesi olmufltur.

Geriye bakt›¤›m›zda ç›kard›¤›m›z en önemli ders, Türkiye'nin ekonomik gelifliminin
demokratikleflme sürecinde ald›¤› mesafeyle do¤ru orant› l ›  olmas›d›r.

Nitekim, 1923'te Atatürk'ün önderli¤inde bafllat›lan
demokrasi at›l›m›n›n yaratt›¤› ekonomik dinamizm, bu
alanda kaydedilen her önemli geliflmeye fazlas›yla olumlu
bir tepki vermifltir.
Türk ekonomisinin 1920'lerden sonra en kapsaml› ve ciddi at›l›m› gerçeklefltirdi¤i
dönemlerin, demokratikleflme alan›nda da en ileri ad›mlar›n at›ld›¤› 1950 ve 1980'lerin
ikinci yar›lar›na denk gelmesi bir tesadüf de¤ildir.

Keza, Hükümetimizin ifl bafl›na gelmesinden bu yana halk›m›z›n beklentileri ve AB
üyeli¤inin objektif kriterleri çerçevesinde bafllatt›¤›m›z ve kimilerince "sessiz devrim"
olarak adland›r›lan demokratik dönüflümün de ekonomi üzerindeki olumlu yans›malar›n›
inkâr etmek mümkün de¤ildir.

Son iki y›lda ekonomik alanda sa¤lanan baflar›lar, bugün aram›zda bulunan de¤erli sanayici
ve ifladamlar› taraf›ndan da çok yak›ndan takip ve takdir edildi¤i üzere, Türkiye'yi
bölgesinde bir çekim merkezi haline getirmektedir.

Bu ba¤lamda, sadece Avrupa ve ABD'yle de¤il Rusya, Asya ülkeleri ve Orta Do¤u'yla
da yo¤un bir karfl›l›kl› iflbirli¤i ve etkileflim içine girmekte oldu¤umuzu gururla ifade
etmek isterim.

Siyasi istikrar›n sa¤lanmas› ve demokrasinin pekifltirilmesi alan›nda at›lan kararl› ad›mlara
paralel olarak, ekonomide hem mikro hem makro dengelerde kayda de¤er bir iyileflme
görülmüfl olup, bunlar›n bafl›nda uzun y›llard›r birçok aç›dan bir ç›ban bafl› olan yüksek
enflasyonun tek haneli rakamlara düflürülmesinde sa¤lanan baflar› belki de en çarp›c›
olan›d›r.

Ancak bunun yan›s›ra, mali disiplinin tesis edilmesi, iç ve d›fl borçlanmada sa¤lanan
istikrar, özellefltirme sürecine kazand›r›lan ivme ve d›fl yat›r›ma yönelik olarak ortaya
konan liberal, özendirici ve kolaylaflt›r›c› tutum Türkiye'nin bugün geldi¤i noktada önemli
yer tutmaktad›r.
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Belki de yak›ndan bildi¤iniz bu hususlar› bir kez daha ifade etmemin sebebi, sizleri
Türkiye'nin bu muazzam dönüflümüne ve ilerlemesine ortak olmaya ve bu tarihi yolculukta
bizim yan›m›zda bulunmaya davet etmek istememdir.

Türkiye'ye yapaca¤›n›z her yat›r›m hem size, hem Türkiye'ye, hem de bölgeye ekonomik,
siyasal ve kültürel kazanç sa¤layacakt›r.

Konuflmam›n bafl›ndan beri aç›klad›¤›m sebeplerle, Türkiye'ye yat›r›m yapmak hem her
geçen gün daha çok geliflen bir ülkenin üretti¤i kazançtan pay sahibi olmak demektir,
hem de küresel bar›fl ve güvenli¤e, medeniyetler aras› iflbirli¤ine, de¤erler aras› so¤uk
savafl›n engellenmesine ve demokrasinin küresel ölçekte gelifltirilmesine katk›da
bulunmak demektir.

Türk ifl dünyas›n›n özelde ‹slam dünyas›nda, genelde Büyük Ortado¤u Co¤rafyas›nda
sahip oldu¤u kültürel ve sosyal avantajlar ayr›ca, bu ülkelerde yat›r›m ve ifl yapmak
isteyebilecek olan tüm Bat›l› ifl çevrelerine verimli iflbirli¤i imkânlar› da sunmaktad›r.

Bu noktada flunu belirtmek isterim ki, Büyük Ortado¤u Co¤rafyas›nda görmek istedi¤imiz
demokratik dönüflüm, ekonomik istikrar ve refahla desteklenmedi¤i sürece istedi¤imiz
sonuçlar› vermekte çok zorlanacakt›r.

Bu itibarla, an›lan ülkelerle bu yönde iflbirli¤i yap›lmas› da ortak amaçlar›m›z do¤rultusunda
bir zaruret arz etmektedir.

Bat›daki ifl dünyas›n›n ‹slam ülkelerindeki farkl› kültür ve uygulamalar nedeniyle buralara
yat›r›m yapmakta zaman zaman çekingen davrand›¤› bir gerçektir. Ancak, bunlar›
aflabilmemiz ve dünyan›n pek çok di¤er bölgesinde oldu¤u gibi, bu ülkelerin de farkl›
kültürel özelliklerini dikkate alan bir yaklafl›mla iflbirli¤i yollar›n› açabilmeliyiz.

Türkiye hem Bat› hem de ‹slam dünyas›n›n bir üyesi olarak
bu konuda iki tarafa da yard›mc› olabilecek merkezi bir
konumda olup, bunun sorumlulu¤u ve bilinci içinde hareket
etmeye haz›r ve istekli oldu¤umuzu bir kez daha ifade
etmek isterim.
Bölgede bar›fl, istikrar ve demokrasinin geliflmesinde kilit bir konuma sahip olan ABD'den
ifl çevrelerinin bu alanda ataca¤› ad›mlar, pratikteki etkisinin yan›s›ra, bölgede ABD'ne
karfl› zaman içinde geliflmifl bulunan önyarg›lar›n k›r›lmas›na ve alg›lamalar›n olumlu
yönde de¤iflmesine, böylece ABD'nin siyasi düzlemde dünya bar›fl›na ve küresel refaha
katk›da bulunmak aç›s›ndan daha etkin bir hareket alan›na kavuflmas›na yard›mc› olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Dünyam›z h›zl› bir dönüflümden geçmekte ve her geçen gün yeni belirsizliklerle
karfl›lafl›lmaktad›r. Bu ak›c› ortamda toplumlar›n ve ülkelerin birbirlerini daha iyi anlamas›,
önyarg›lar›n kolayc›l›¤›na kap›lmamas› ve hoflgörü içinde sa¤l›kl› bir diyalog gelifltirmesi
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büyük önem tafl›maktad›r. Bu husus, hangi inanca mensup olursa olsun tüm insanlar›n
belki de en hassas oldu¤u dini inançlarla ilgili yanl›fl düflüncelerin afl›lmas› ve dinin siyasi
amaçlar do¤rultusunda istismar edilmesinin önlenmesi aç›s›ndan daha da önemli bir
ihtiyaç arz etmektedir. Umar›m, bugün bu konuda sizlere yeterli derecede mühimmat
sa¤layabilmiflimdir.

Zira bu çaba sadece siyasetçiler düzeyinde halledilecek bir konu de¤ildir. Gereklili¤inden
bahsetti¤im diyalog toplumun her düzeyinde geliflmesi ve karfl›l›kl› etkileflime aç›k olmas›
gereken bir süreçtir. Bu ba¤lamda, ifl adamlar›na, akademisyenlere, bas›n mensuplar›na,
siyasi parti temsilcilerine, k›sacas› herkese önemli görevler düflmektedir.

Türkiye bu anlay›flla ve özel konumunun getirdi¤i sorumlulu¤un da bilinci içinde bu
sürece her türlü katk›y› sa¤lamaya haz›rd›r.

Bir yandan kendi demokratik geliflimimizi devam ettirip, Avrupa Birli¤i'yle bütünleflme
sürecini baflar›ya kavuflturmak için kararl› ad›mlar atarken, di¤er yandan, tecrübelerimizi
Müslüman toplumlarla paylaflmak ve ‹slam dünyas›n›n arzu, beklenti ve s›k›nt›lar›n›
Bat›ya aktarmak konusunda aktif bir tutum içinde olmaya devam edece¤iz. Türkiye, bu
yönde ilerleme sa¤lamak isteyen herkesin, her grubun ve her ülkenin orta¤›d›r.

ABD'yle sa¤lam temellere dayal› "stratejik ortakl›¤›m›z" da bu ba¤lamda her iki ülkenin
oldu¤u kadar bölgenin ve uluslararas› camian›n da yarar›na sonuçlar do¤uracak büyük
bir potansiyel tafl›maktad›r.

Türkiye olarak biz ortak amaç ve menfaatlerimiz
do¤rultusunda bu iflbirli¤ini en ileri düzeye ç›karmak
konusunda kararl›y›z.
Geçen ay Vaflington'da Baflkan Bush ve di¤er ABD yetkilileriyle yapt›¤›m görüflmelerde
bu iradenin karfl›l›kl› oldu¤unu ve Türkiye ile ABD'nin tüm Transatlantik camian›n ortak
yarar› do¤rultusunda birlikte hareket etmeye devam edece¤ini memnuniyetle teyid
etmifl bulunmaktay›m.

‹ki ülke aras›nda Irak'tan Afganistan'a, Genifl Orta Do¤u'daki reform giriflimlerinden
Kafkaslar ve Orta Asya'daki istikrar çabalar›na kadar birçok konuyu içeren kapsaml› ve
olumlu bir gündem bulunmaktad›r. Söz konusu gündemin karfl›l›kl› yarar ve ortak
ç›karlar›m›z do¤rultusunda somut sonuçlar vermesi için beraberce çaba göstermeye
devam edece¤iz.

Bu arada, Türkiye'nin K›br›s'taki çözüm çabalar›na ve terörizmle mücadelesine ABD'nin
verdi¤i deste¤in sürmesinin bu ba¤lamda iflbirli¤imize ilave ivme kazand›raca¤›n› da
belirtmek isterim. Sözlerime son verirken, Türkiye'nin bölgesindeki olumlu dönüflüme
ilham, umut ve destek sa¤layan çabalar›n›n, bölge ülkeleri, ABD, AB ve tüm uluslar aras›
toplumla iflbirli¤i içinde devam edece¤ini bir kez daha teyid ediyor, sizlerin bu projenin
"gönüllü elçileri" olman›z› diliyor ve hepinizi sayg›yla selaml›yor, ilginiz için teflekkür
ediyorum.
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ASO MESLEK KOM‹TELER‹ TOPLANTISI (14.07.2005)
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türk Sanayinin Seçkin Temsilcileri,

Sevgili Medya Mensuplar›,

Ülkemiz imalat sektöründe yaflanan sorunlar›n de¤erlendirildi¤i Ankara Sanayi Odas›'nca
düzenlenen bu toplant› vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan dolay› memnuniyetimi ifade
eder, hepinize sayg›lar sunar›m.

Ülkemiz sanayi politikas›n›n temel amac› küresel rekabet flartlar› alt›nda sanayimizin
rekabet gücünü ve verimlili¤ini art›rarak, ürün yelpazesini çeflitlendirerek sürdürülebilir
büyümeyi sa¤lamakt›r.

Bu do¤rultuda, giriflimcilerin ve iflletmelerin inisiyatif alabilecekleri ve yeni f›rsatlar
oluflturabilecekleri rekabete aç›k bir ifl ortam›n› gelifltirmek için büyük bir gayret
gösteriyoruz.

Günümüzde gerek ulusal ekonomilerde, gerekse yo¤un rekabetin yafland›¤› uluslararas›
üretim sektörlerinde, ülkelerin yer edinebilmeleri ve rekabeti sürdürebilmeleri en uygun
ve ileri teknolojileri kullanabilmelerine ba¤lanmaktad›r.

Bu durum özellikle kalk›nma at›l›m› içindeki ülkemiz için daha da büyük önem tafl›maktad›r.
fiuras› bir gerçek ki, uluslararas› rekabette geleneksel mal ve hizmet üretimine yönelik
talep giderek azalmaktad›r, onun yerine bilgiye dayal› yeni endüstriler ikame olmaktad›r.

Modern endüstriler olarak da adland›r›lan bu endüstriler tamamen yeni teknolojilerin bir
sonucudur.

Ürünlerin piyasa ömürlerinin k›salmas›; firmalar›, sektörleri, dolay›s›yla ülkeleri, yeni
süreçte modern teknolojilerin üretilmesi ve benimsenmesine yönelik stratejiler gelifltirmeye
mecbur k›lmaktad›r.

Dolay›s›yla bütün ülkeler gibi biz de sanayi politikalar›m›zda, büyümenin üç temel faktörü
olan yenilik yapabilme, yat›r›m ve ihracat faktörlerini dikkate almak durumunday›z.

Sanayi sektörlerinin sorunlar›, ancak sektör temsilcilerinin öneri ve öncelikleri gözetilerek,
genel ekonomik dengelere zarar vermeyen, esnek yap›da, sektör odakl› planlamalarla
çözülebilir.

Devlet, uluslararas› kurallar çerçevesinde sanayiyi destekleyici, piyasalar› düzenleyici
ve denetleyici rolünü güçlendirecek, baz› stratejik konular d›fl›nda sanayiden çekilmeyi

Geleneksel sanayilerin rekabet gücünün art›r›larak ihracata
dönük bir yap›ya geçilmesini esas kabul ediyoruz.
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sürdürecektir, sürdürmelidir. Bu ba¤lamda, hükümet olarak özellefltirme faaliyetlerine
özel önem veriyoruz.

De¤erli Dostlar,

Yat›r›mlarda temel amaç, kamu ve özel kesim kaynaklar›n›n ak›lc› ve birbirlerini tamamlayan
yat›r›m alanlar›na yönlendirilmesi olmal›d›r.

Bu gerçe¤in ›fl›¤›nda, kamu kesimi yat›r›mlar›n› a¤›rl›kla ekonomik ve sosyal altyap›
alanlar›nda yo¤unlaflt›rman›n gayreti içindeyiz.

Özel sektörün kamu kesiminin çekildi¤i alanlar› da kapsayacak flekilde yat›r›mlar›n›
art›rarak sürdürmesini temin için de ad›mlar att›k, at›yoruz. Özel sektörümüzün, yüksek
katma de¤er getiren, rekabet gücünü gelifltiren, istihdam›, verimlili¤i ve ihracat› art›ran
yat›r›mlara a¤›rl›k vermesi büyük önem tafl›maktad›r.

Bildi¤iniz gibi ülkemizin k›sa bir zaman önce yaflad›¤› ekonomik kriz nedeniyle bütün
sektörlerde sars›nt› ve durgunluk yaflanm›flt›r. Bu krizden, ihracat sektörümüz de do¤rudan
etkilenmifltir.

‹ç ve d›fl borç, enflasyon ve iflsizlik gibi makro ekonomik göstergelerdeki olumsuz gidiflat,
getirdi¤imiz siyasi istikrar sayesinde denetim alt›na al›nm›fl ve enflasyonda büyük bir
gerileme sa¤lanarak, faizler düflürülmüfltür.

Ekonomideki bu olumlu geliflmelerin devam etmesi için,
ifl adamlar›m›z›n ve sanayicilerimizin önünü açan, yat›r›m,
ücret, iflletme ve pazarlama faaliyetlerini kolaylaflt›r›c›
düzenlemelere a¤›rl›k vermeyi sürdürece¤iz.
‹hracatta mal ve pazar çeflitlili¤inin gelifltirilmesine, dünya pazarlar›nda Türk mal› imaj›n›n
yerleflmesine çal›fl›lmaktad›r.

Geleneksel sanayilerin rekabet gücünün art›r›larak ihracata dönük bir yap›ya geçilmesini
esas kabul ediyoruz. ‹leri teknoloji kullan›lan, bilgi yo¤un ve katma de¤eri yüksek mallar›n
ihracattaki pay›n›n art›r›lmas›na öncelik veriyoruz.

Bir yandan KOB‹'lere yat›r›m, üretim, yönetim ve pazarlama konular›nda dan›flmanl›k
hizmetleri veriyor, bir yandan da ortak kullan›m atölyeleri ve laboratuar hizmetleriyle
özellikle imalat sanayinde çal›flan firmalar›n geliflmifl teknolojilerle tan›flmas›n› sa¤l›yoruz.

Küçük ve Orta Boy ‹flletmeler Bilgi A¤› (KOB‹ - NET) Projesi'yle KOB‹'lerin ve ürünlerinin
d›fl pazarlarda tan›t›m›n› yap›yor, gelece¤e damgas›n› vuracak olan elektronik ticaretin
ilk ad›mlar›n› böylelikle atm›fl oluyoruz. KOB‹'lerin AB Teknik Mevzuat›na uyumuyla ilgili
bütün çal›flmalar da hassasiyetle yürütülmektedir.

De¤erli Dostlar,

KOB‹'lere destek olmak noktas›nda hükümetimizin hassasiyetini takdir edece¤inizi
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umuyorum. Rakamlar da zaten gerçe¤i aç›kça ortaya koyuyor.

Bak›n›z 1990-2002 y›llar› aras›nda ulafl›lan KOB‹ say›s› 4
bin iken, 2003-2005 y›llar› aras›nda bizim ulaflt›¤›m›z KOB‹
say›s› 46 bin 400 civar›nda olmufltur.
Bu KOB‹'lere 1990-2002 aras›nda 8 çeflit destek uygulan›rken, bizim dönemimizde bu
rakam 22'ye ulaflm›flt›r.

Yine 1990-2002 aras›ndaki 12 y›ll›k dönemde KOB‹'lerimize verilen destek miktar› 20.5
milyon dolar seviyesinde kal›rken, son iki y›ll›k dönemde bu rakam yaklafl›k 215 milyon
dolar seviyesine ç›km›fl, on kattan fazla bir art›fl sa¤lanm›flt›r.

2004 y›l›nda KOSGEB taraf›ndan sadece Ankara'da toplam 11,1 Milyon YTL destek
sa¤lanm›flt›r.

Ayn› dönemde, KOSGEB arac›l›¤›yla Halk Bankas› ve Vak›flar Bankas› taraf›ndan 1239
iflletmeye toplam 89,6 Milyon YTL "KOB‹ DESTEK KRED‹S‹", yine Halk Bankas›, Vak›flar
Bankas› ve Ziraat Bankas› taraf›ndan 1735 iflletmeye toplam 150 Milyon A.B.D Dolar› "
‹HRACAT DESTEK KRED‹S‹ sa¤lanm›flt›r.

Ankara’da ayr›ca, yine Halk Bankas› ve Vak›flar Bankas› taraf›ndan 161 iflletmeye toplam
11.993 YTL "KOB‹ DESTEK KRED‹S‹", ayr›ca Halk Bankas›, Vak›flar Bankas› ve Ziraat
Bankas› taraf›ndan 174 iflletmeye toplam 15 milyon A.B.D. karfl›l›¤› 20.573 YTL "‹HRACAT
DESTEK KRED‹S‹" sa¤lanm›flt›r.

Dünya Bankas› Özellefltirme Sosyal Destek Projesi  kapsam›nda, iflsizleri giriflimci
yapmaya ve ifl kurdurmaya yönelik, Küçük Ölçekli ‹fl Kurma Dan›flmanl›¤› Deste¤i, Türkiye
genelinde uygulanmaya bafllanm›flt›r.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri; tüm yurt genelinde efl zamanl› olarak, yerli ithal
ayr›m› yap›lmaks›z›n piyasaya arz edilmifl yönetmelikler kapsam› tüm ürünlere
uygulanmaktad›r.

Takdir edersiniz ki, yeni bir sistem oluflturulmaya çal›fl›l›rken aksakl›k veya eksikliklerle
karfl›lafl›lmas› do¤ald›r.

Ancak ilgili bakanl›klar›m›z›n denetimleri de¤erlendirilmekte, düzenli takip edilmekte ve
uygulamada karfl›lafl›lan sorunlar sektörle birlikte çözüme kavuflturulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Uzakdo¤u mallar› ile ilgili son dönemlerde yaflanan s›k›nt›lar›n fark›nday›m. 

Bu kapsamdaki sorunlar›n, ülkemizin taraf oldu¤u Dünya Ticaret Örgütü anlaflmalar›
çerçevesine uyularak, AB mevzuat›n›n titizlikle uygulanmas› ve piyasada da ilgili birimlerin
piyasa gözetimine a¤›rl›k vermesiyle önlenebilece¤i kanaatindeyim.

De¤erli Sanayiciler,

Sürdürülen politikalar ve yap›sal reformlar,  hedeflere ulaflman›n yan›nda makro ekonomik



Ancak, do¤rudan yabanc› sermaye girifli halen Türkiye'nin potansiyel seviyesine
ulaflamam›fl ve bu nedenle de yerel ifl ve istihdam f›rsatlar› k›s›tl› kalm›flt›r.

fiuras› bir gerçek ki, Türkiye uluslararas› yabanc› sermaye ak›m›ndan henüz yeterince
pay alamamaktad›r.

Ülkemizin potansiyeli göz önüne al›nd›¤›nda Türkiye'ye fiilen giren yabanc› sermaye
miktar›n›n çok düflük kald›¤› görülmektedir. Bunda ekonomik dalgalanmalar ve yaflanan
krizlerin de büyük etkisi bulunmaktad›r.

Bununla birlikte, son dönemde hükümetimizin uygulad›¤› ekonomik program ve
gerçeklefltirilen yap›sal dönüflüm sonucu Türkiye istikrara kavuflmufltur. Önümüzdeki
dönemde daha fazla yabanc› sermaye girifli konusunda önemli hareketler yaflanaca¤›n›
kuvvetle muhtemel görüyoruz.

Ülkemizin geliflmesi ve toplumsal refah›n sa¤lanmas› amac›yla yeni yat›r›mlara ihtiyac›m›z
vard›r. Bu yat›r›mlar›n özendirilmesi ve sürdürülmesi için yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi
ve rekabetçi duruma getirilmesi zorunludur.

Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›, kronik kaynak sorunumuzun giderilmesi yönünde
en güvenilir çözümlerden biridir.

Hükümetimiz bu gerçekten hareketle Türkiye'de yat›r›m›n
ve yabanc› sermaye giriflinin önündeki engelleri kald›rmak
için önemli düzenlemeler yapm›fl, yapmaya da devam
edecektir.
Bu kapsamda, ifl ortam›na iliflkin yasal düzenlemeler, vergi rejimi, bürokratik ifllemlerin
azalt›lmas›, ürün standartlar›n›n AB ile uyumlaflt›r›lmas›, gümrük ifllemlerinde etkinlik
sa¤lanmas› alanlar›nda önemli ilerlemeler sa¤lanm›flt›r.

Öte taraftan Ar-Ge yat›r›mlar›n›n artt›r›lmas›, altyap›n›n iyilefltirilmesi, yat›r›m promosyonu,
e¤itim, yat›r›m yeri, fikri mülkiyet haklar›, özellefltirilmeye h›z verilmesi ve KOB‹'lerin
desteklenmesi gibi çok yönlü uygulamalarla yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesine imkân
tan›nmaktad›r.

De¤erli Dostlar,

Vatandafllar›m›z›n refah ve mutlulu¤unun art›r›lmas› temel amac› çerçevesinde, kalk›nma
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istikrar›n sa¤lanmas› ve sürdürülmesinde önemli rol oynayacakt›r.

Türkiye ekonomisinde özel sektör faaliyetlerinin güçlendirilmesi, Hükümetimizin genel
makro ekonomik istikrar program›ndaki temel unsurlardan biridir.

Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar bu süreçte çok önemli rol oynamakta, küresel piyasada
ülkenin rekabet gücünü art›rmak suretiyle ekonomik büyümeyi ve gelir yarat›lmas›n›
canland›rmaktad›r.
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sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alan sürdürülebilir büyüme ortam›n› oluflturmak
temel politikam›zd›r.

Enflasyondaki tekli rakamlara düflüfl e¤ilimini devam ettirmeyi, bununla birlikte kamu
hizmetlerinin h›z ve kalitesini art›rmay› da öncelikli görevlerimiz aras›nda görüyoruz.

Bu temel politikalar çerçevesinde; 2005 y›l›nda da mali disiplini sürdürmek, faiz d›fl› fazla
vermek, Türkiye'nin AB'ye üyelik çal›flmalar›n› h›zland›rmak ve yap›sal reformlar› kararl›l›kla
gerçeklefltirmek ana hedefimiz olacakt›r.

2005 y›l› sonu itibariyle tüketici fiyatlar› endeksindeki art›fl›n yüzde 8, GSMH deflatörünün
yüzde 10.1 ve GSMH büyümesinin yüzde 5, sanayi büyüme oran›n›n yüzde 5.5 ve GSY‹H
içindeki pay›n›n yüzde 29.3 olmas› beklenmektedir.

2005 y›l›na iliflkin öngörüler ise; geliflmifl ülkelerin ortalama yüzde 2.9, geliflmekte olan
ülkelerin ise ortalama yüzde 5.9 büyümesi yönündedir. Türkiye'nin d›fl ticaretinde büyük
önem tafl›yan Euro bölgesinde ise büyümenin yüzde 2.2 düzeyinde kalmas›
beklenmektedir.

2005 y›l›nda, petrolün öncülük etti¤i enerji fiyatlar›n›n ve sermaye hareketlerinin geliflmekte
olan ülkeleri zorlayaca¤› yorumlar› yap›lmaktad›r.

Hükümetimiz, petrol fiyatlar›ndaki yükseliflin Türkiye'nin büyümesine ve d›fl ticaret
dengesine olumsuz etkilerini en az seviyeye indirebilmek için  mümkün olabilecek her
türlü tedbiri alm›flt›r.Sanayide kapasite kullan›m oran› yüzde 83-84 aral›¤›nda
seyretmektedir.

Türk Sanayisi toplam katma de¤erin yüzde 35'inden ve ihracat›n yüzde 80'inden fazlas›n›
gerçeklefltirmektedir.

Bu büyüme ata¤›n›n ard›nda reel sektör dedi¤imiz üretici kesimlerimizin çabalar› ve
hükümetimizin onlara verdi¤i destek bulunmaktad›r.

Ekonomik  yap›m›z› üreten ve rekabet edebilen bir hale
getirebilmek için sanayicilerimize özel bir önem
vermekteyiz.
Nitekim geçti¤imiz dönemde sanayi sektörünün yat›r›mlar› ve yapt›¤› ihracat, ekonomideki
olumlu gidiflin lokomotifi olmufltur.

‹flsizlik sorununun çözümü için de sanayi sektörünün yapaca¤› at›l›m son derece hayatidir.

Bu konuda bugüne kadar sanayicilerimizin gösterdi¤i gayretlere flükranlar›m› sunuyor,
bu gayretlerin ekonomimizdeki iyileflme trendine uygun olarak sürdürülmesini rica
ediyorum.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Hükümetimiz, bir yandan haz›rlad›¤› Türkiye Sanayi Politikas›, KOB‹ Stratejisi ve eylem
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planlar›yla sanayi için ana rotalar› çizerken, öte yandan bedelsiz arsa, vergi ve enerji
indirimi gibi özendirici tedbirlerle sanayiye destek olmaktad›r.

‹flsizlik, hayat pahal›l›¤› ve baz› kesimlerle bölgeler aras›ndaki gelir da¤›l›m› adaletsizli¤ini
önlemeyi hedef alan  tedbirlerimizden bir önemlisi de, milli gelirden düflük pay alan illere
getirdi¤imiz teflviklerdir.

Nitekim, bedelsiz arsa tahsisine ve vergi indirimlerine varan kolayl›klar sa¤layan teflvik
yasas›ndan beklenenin üzerinde olumlu sonuçlar al›nmaktad›r.

Hükümetimizin yat›r›mc›lara bedelsiz arsa tahsis etme sözü, 5084 say›l› Teflvik Kanunu
ile tutulmufl olup, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤› iflbirli¤i ile OSB'lerde
bedelsiz arsa tahsisine geçilmifltir.

fiubat 2004'ten bu yana OSB'lere yat›r›m için yap›lan müracaat say›s› 3.000'in üzerindedir.

Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda bürokrasinin azalt›lmas› amac›yla de¤ifliklik yap›lm›fl, bu
suretle  bölgesel ve sektörel teflvikler de etkinlefltirilmifl, do¤rudan yabanc› sermayenin,
tasarruf sahibi vatandafllar›m›z›n ve büyük ölçekli yat›r›mc›lar›m›z›n önü aç›lm›flt›r.

OSB ve KSS'lere kulland›r›lan kredi borçlar› kolayl›k sa¤lanarak yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

Öte yandan kredi faiz oranlar›; bölgelerin kalk›nm›fll›k düzeyine göre yüzde 10'dan yüzde
2'ye, yüzde 15'ten yüzde 7'ye ve yüzde 20'den yüzde 12'ye düflürülmüfltür. Ayr›ca,
kredilerin banka komisyon oranlar› da düflürülmektedir.

Ankara'da, Merkez Organize Sanayi Bölgesi, ‹vedik Organize Küçük Sanayi Bölgesi,
Merkez IV (OST‹M) Organize Sanayi Bölgesi tamamlanm›flt›r. Baflkent (Sitiyak) Organize
Sanayi Bölgesi devam eden proje kapsam›ndad›r.

Ayr›ca, Yenimahalle ve Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›nca imar planlar›nda "Tekstil ve
Dokuma Sanayi Alan›" olarak onaylanan, yaklafl›k 320 hektar büyüklü¤ündeki Ankara-
Merkez Tekstil (Anteks) Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçim çal›flmalar› sürdürülmektedir.

Ankara'da 2005 y›l› fiyatlar›yla çeflitli projelere kulland›r›lan  kredinin karfl›l›¤›  59.747.864
YTL'dir. Ankara'da ODTÜ, Ankara ve Hacettepe olmak üzere üç tane Teknoloji Gelifltirme
Bölgesinin aktif çal›flmas› sa¤lanm›flt›r.

Dolays›yla, Ankara sanayisinin Ar-Ge ve teknoloji ihtiyac› için önemli bir alt yap› ve teflvik
imkân› sa¤lanm›flt›r.

Dünyada süregelen yeniden yap›lanma sürecinde,
Türkiye'nin ihtiyac› olan yenilenmeyi her alanda hayata
geçirmenin arifesinde, yeni hedeflere do¤ru ilerledi¤imiz
bir dönemdeyiz.
Bu süreçte, ülkemiz sanayi ve ticaret hayat›n›, dünyadaki yeni geliflmelere haz›rlama
çabas›ndan asla geri durmamal›d›r.
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Amac›m›z; Türk sanayi sektörünü, uluslararas› rekabet
flartlar›na uyum sa¤lam›fl, verimlilik düzeyi ve katma
de¤eri yüksek, teknoloji yo¤un, markaya sahip kaliteli
üretimi esas alan bir duruma getirmektir.
Bu yolda asla rehavete kap›lmak gibi bir lüksümüzün ve hakk›m›z›n olmad›¤›n› bilmek
mecburiyetindeyiz.

2005 y›l›, Türkiye'nin makro hedeflerini gerçeklefltirme yolunda önemli mesafelerin
al›naca¤›, dünyadaki geliflmelerle uyumlu bir kalk›nma stratejisinin yo¤un olarak
uygulanaca¤› bir y›l olacakt›r.

Kalk›nma heyecan›m›z› kaybetmemek ve bafllad›¤›m›z ifli hep birlikte bitirmek hepimizin
boynunun borcudur.

Bu ülke hepimizin, ortak bir gelece¤e do¤ru ilerliyoruz.

Bu ülkeyi ça¤dafl, demokratik, hukuka ba¤l› ve müreffeh bir ülke haline getirmek için
dikkatimizin tamam›n› gelecek hedeflerimize vermek, Türkiye'nin tart›fla tart›fla eskitti¤i
gündem maddeleriyle vaktimizi zayi etmemek durumunday›z.

‹nan›yorum ki bu toplumun her unsuru ortak bir ilerleme idealine odaklanarak üstüne
düfleni yaparsa Türkiye'nin h›z›n› kimse kesemez.

Benim o güzel günlere do¤ru h›zla yol almakta oldu¤umuzdan zerre kadar flüphem
yoktur.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.



‹KV KONUfiMASI (30.07.2005)
‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n Çok De¤erli Baflkan›, De¤erli Yöneticileri,

Çok De¤erli Arkadafllar›m,

Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n 43. Ola¤an Genel Kurulu'na
baflar›lar diliyorum.

1965 y›l›ndan bu yana ülkemizin Avrupa Birli¤i serüveninde çok önemli faaliyetlerde
bulunmufl olan vakfa, bugüne kadarki çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ediyorum.

‹ktisadi kalk›nma Vakf› bir anlamda Türkiye'nin AB yolculu¤unun en önemli aktörlerinden
biridir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Avrupa Birli¤i yolunun, tek bafl›na yürünecek bir yol olmad›¤›n› bugün art›k hepimiz
biliyoruz. Ve yine flunu da bir kez daha hat›rlatmak isterim:

Hükümet olarak bugüne kadar, arkas›nda bir milli iradenin, bir toplumsal mutabakat›n
olmad›¤› hiçbir hedefe yönelmedik, yönelmeyece¤iz.

Bugüne kadar Türkiye üzerine konuflulurken ezberden öteye gidilmedi¤ini üzülerek
görüyoruz.

Türkiye üç taraf› denizlerle çevrili bir yar›madad›r.

Türkiye Asya ile Avrupa aras›nda bir köprüdür.

Türkiye'nin stratejik önemi vard›r.

Türkiye'nin yeralt› yer üstü zenginlikleri çoktur ve saire... Bütün bunlara eyvallah.

Peki, Türkiye bu tan›mlardan m› ibarettir?

Koca Türkiye'yi tarihiyle, befleri potansiyelleriyle, ekonomik imkânlar›yla bu dar tan›mlara
s›¤d›rmak mümkün müdür ? Ya da ilanihaye stretejik önemimizle övünerek gidebilir
miydik? Oysa bu cicili bicili, all› pullu sözlerle milletimizin yaflam standard› aras›nda derin
mi derin bir uçurum söz konusu.
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Bütün ezberlerimizi gözden geçirmek, bütün parametreleri
bir kez daha okumak, bütün dinamikleri harekete geçirecek
bir heyecan› yeniden oluflturmak zorunday›z.
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Bu uçurumu kapatmadan Türkiye'nin hak etti¤i itibara kavuflturmadan, üzerimize düflenleri
yapmadan Avrupa Birli¤i hedefinden söz edebilir miyiz?

Hay›r!

Bu hem kendimize, hem ülkemize haks›zl›k olurdu. Lafla peynir gemisinin yürümedi¤ini
yak›n zamanlara kadar çok ac› bir flekilde milletçe tecrübe etmifliz.

Bak›yorsunuz, milletin ufku, vizyonu, hedefleri, ad›mlar› yönetenlerin ço¤u zaman bir
ad›m ötesinde olmufltur.

Millete yetiflemeyen siyasetin dünyan›n de¤iflim h›z›na, dünyadaki ac›mas›z rekabete
yetiflmesi mümkün de¤ildir.

Geldi¤imiz nokta Türkiye'nin büyük hedefleri için iftiharla söyleyelim ki, yeni bir dönüm
noktas›d›r.

Bu noktada, Türkiye'yi yeniden düflünmek, bir kez daha düflünmek, döne döne düflünmek
zorunday›z.Bütün ezberlerimizi gözden geçirmek, bütün parametreleri bir kez daha
okumak, bütün dinamikleri harekete geçirecek bir heyecan› yeniden oluflturmak zorunday›z.

Çok flükür, yaklafl›k üç y›ld›r bunu da çok büyük oranda baflard›¤›m›z kanaatindeyim.
Siyasette, d›fl politikada, ekonomide, milletimizin arzular›yla örtüflen, hedefleriyle kesiflen,
rüyalar›na tekabül eden bir ilerleme çizgisi tutturduk ve bu çizgiyi devam ettiriyoruz.

Milletimizi geriden takip etmek yerine, önüne düflüp
yolunu süpüren, engelleri temizleyen, ona yol gösteren
bir hizmeti üstlenmifl olman›n da hakl› gururunu yafl›yoruz.
fiimdi 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik için müzakerelere
bafll›yor. Kat›l›m müzakereleri, ülkemizi Avrupa Birli¤i üyeli¤ine götürecek süreçtir. Ancak
fluna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

Kat›l›m müzakereleri, Avrupa Birli¤i'ne tam üye olma hedefinin yan›nda, Türkiye'yi belli
bir standarda erifltirme süreci de olacakt›r.

Bu anlamda, müzakerelerin baflar›s› büyük ölçüde Türkiye içinde, AB müktesebat›na
uyum amac›yla her bir alanda gerçeklefltirece¤imiz genifl kat›l›ml› toplumsal mutabakata
ba¤l› olacakt›r. Mutabakat dedi¤imiz fley her fleyimizdir.

Mutabakat, zannedildi¤i gibi ayn› fleyleri düflünmek de¤il,  birlikte düflünmek, birlikte
ortak bir do¤ruyu aramak ve o do¤ruya varmakt›r.

Baflka bir deyiflle, AB'ne kat›l›m müzakereleri, toplumumuzun bütün kesimlerine yönelik
do¤uraca¤› etkileri ve sonuçlar› bak›m›ndan daha çok ülke içi ekonomik ve sosyal politika
alanlar›n› içermektedir.

3 Ekim'de, müzakerelere geçilmeden önce bir tarama süreci yap›lacakt›r. Tarama süreci
sonras›nda Komisyon'un önerisi ve Konsey'in onay›yla müzakerelere geçilecektir.
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Müzakereler, hiçbir flekilde bir al-ver süreci, ya da bir pazarl›k süreci olmayacakt›r.

Buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum.  fiimdi Avrupa Birli¤i müktesebat› ortada.

Bizim de kendi mevzuat›m›z var. Müktesebatla mevzuat aras›ndaki farkl›l›klar tarama
sürecinde tespit edilecek, ard›ndan da varsa eksikliklerin nas›l, ne kadar süre içinde
giderilece¤i müzakere edilecek.

Bu sürecin amac› nedir?

Bu sürecin amac›, Türkiye'nin üyelik s›ras›nda tüm mevzuat›n› AB'ninkiyle uyumlaflt›rm›fl
olmas›d›r.

‹flte müzakereler, daha çok bu uyum sürecinin zamanlamas›yla alakal› olacakt›r. Baz›
konularda çok k›sa sürede mevzuat›m›z› AB standartlar›na ç›karaca¤›z. 

Hatta baz› alanlarda bu standartlar› yakalam›fl durumday›z. Baz› konularda da henüz
erken, bize süre laz›m deyip, o alan› daha genifl bir zamana yaymay› tercih edece¤iz.

Biliyorsunuz, AB Komisyonu ülkemizle müzakerelerin
hangi usül ve esaslar dahilinde yürütülece¤ine iliflkin
çerçeveyi ortaya koyan Müzakere Çerçevesi Belgesi'ni
kabul etti ve üye ülkelerin onay›na sundu.
Esas itibariyle 17 Aral›k 2004 Brüksel Zirve Sonuçlar›nda kabul edilen unsurlar› içeren
bu belge hakk›ndaki görüfl ve de¤erlendirmelerimiz üye ülkelerle paylafl›lmaktad›r.

Bu ba¤lamda belgede müzakerelerin ortak hedefinin kat›l›m oldu¤u bir kez daha teyit
edilmektedir.

3 Ekimden itibaren önce say›s› AB müktesebat›n› kapsayan 35 konu bafll›¤›nda peyderpey
tarama süreci gerçeklefltirilecek ve taramas› biten fas›llarda da hemen müzakerelere
geçilecektir.

Bu ba¤lamda, müzakerelerin 3 Ekim 2005 tarihinde resmi aç›l›fl›n›n yap›lmas›n›n ard›ndan
tarama sürecini bafllatmak, taramas› biten birkaç fas›lda y›l sonundan önce esas
müzakerelere geçmek istiyoruz.

Öyle tahmin ediyorum ki E¤itim-Kültür, ya da Bilim-Araflt›rma gibi bir fas›lla ilk müzakereleri
y›l sonundan önce bafllatm›fl olaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Baflta da belirtmeye çal›flt›m, Avrupa Birli¤i millet olarak uzun y›llard›r önümüze
koydu¤umuz bir hedef. Bu hedefe ulaflmak için biz hükümet olarak ilk günden itibaren
tam bir kararl›l›k ve samimiyet içinde olduk.

Nitekim bugün toplumun her kesimi taraf›ndan sevinçle karfl›lanan geliflmeleri de bu
kararl›l›k ve bu cesaret sayesinde elde etmifl bulunmaktay›z.
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Bu süreçte sadece hükümet de¤il, toplumun çok de¤iflik kesimleri, sivil organizasyonlar›m›z
de¤iflik flekillerde sürecin içinde oldular ve bu sürece destek verdiler.

Ancak bugün, bu deste¤in, bu katk›lar›n artmas› ve belli bir eflgüdüm dâhilinde ilerlemesi
kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Bu vesileyle, baflta sivil toplum örgütlerimizin sürece çok daha fazla müdahil olmas›
konusunu burada bir kez daha hat›rlatmak istiyorum.

‹ktisadi Kalk›nma Vakf›, 1965 y›l›ndan bugüne kadar, bu meyanda çok örnek bir çal›flma
yürüttü.Bu çal›flmalardan ziyadesiyle istifade ettik.

Ancak as›l bundan sonraki süreçte, 3 Ekim sonras›nda bu çal›flmalara ihtiyac›m›z olacak.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye olarak sivil toplum kavram›na yabanc› de¤iliz, uzak da de¤iliz. Tarihimize
bakt›¤›n›zda, bugünkü modern sivil toplum örgütlenmelerinin nüvesini, hatta dünya tarihi
içindeki ilk örneklerini orada çok rahat görebilirsiniz.

Ahilik müessesesi, vak›flar, esnaf sand›klar›, çeflitli dini çat›lar alt›ndaki ilmi yap›lanmalar
dayan›flmay› ve güç birli¤ini esas alan özellikleriyle bugünkü anlamda sivil inisiyatif
görevini çok baflar›l› bir flekilde yerine getirmifl, devletle millet aras›nda zaman›n flartlar›na
göre köprü olma vazifesi görmüfllerdir.

Bugün de demokratikleflme ve insan haklar› alanlar›nda
att›¤›m›z tarihi ad›mlarla, yasal düzenlemelerle sivil
örgütlenmelerin önünü açt›k, çok daha genifl, çok daha
özgür bir faaliyet alan› sa¤lad›k.
fiimdi, 17 Aral›k'ta bafllayan süreçte tüm örgütlerimiz tarihi bir f›rsat› yakalam›fl durumdalar.

93 bin sayfal›k Avrupa Birli¤i müktesebat› her alan› kaps›yor, her konuya iliflkin yaz›l›
düzenlemeler getiriyor.

‹flçilerimiz, iflverenlerimiz, esnaf›m›z, kamu çal›flanlar›m›z, çiftçimiz, köylümüz, k›sacas›
toplumun her kesimini do¤rudan ve yak›ndan ilgilendiren bir ilerleme dönemi 3 Ekim'de
bafllayacak.

O zaman herkes kollar›n› s›vayacak, söyleyecek sözü olan, elefltirisi, önerisi olan, bilgisi,
birikimi olan, sivil toplum kurulufllar›m›z›n yard›m›yla bunlar› bafl müzakerecimize iletecek.

Bu süreçte ahenk içinde bir birlik ve çok seslili¤e, yol göstericili¤e hepimiz büyük ihtiyaç
duyaca¤›z.

Birbirimizin önüne tafl koymak de¤il, birbirimizin yolunu açmak durumunday›z.

Neyi nas›l yapmal›y›z, ne kadar süre içinde yapmal›y›z, nelere dikkat etmeliyiz, bunlar›
kendisi ad›na, ülkesi ad›na takip edecek.
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Biliyorsunuz, 29 Haziran'da Avrupa Komisyonu, Sivil Toplum Diyalo¤u Çerçeve Belgesini
yay›nlad›.

Her iki taraf da, hem Avrupa Birli¤i taraf›, hem Türkiye taraf› diyalo¤un geliflmesi, her
iki taraf›n birbirini daha iyi, daha sa¤l›kl› tan›mas› için ortak çal›flmalar yürütecek. Bu
çal›flmalar da sivil kurulufllar›m›z üzerinden olacak.

Özetle sivil taraflara çok büyük sorumluluk düflüyor ve ben inan›yorum ki sivil toplum
örgütlerimiz, sendikalar›m›z, vak›flar›m›z, derneklerimiz, hatta medyam›z, birliklerimiz,
e¤itim ve kültür kurumlar›m›z bu sorumlulu¤u hakk›yla yerine getirecekler.

De¤erli Arkadafllar›m,

Her fley, daha güzel, daha yaflanabilir, daha demokratik bir Türkiye için.Siyaset de bunun
için, ekonomi de bunun için, Avrupa Birli¤i de bunun için.

"Türkiye model ülke, Türkiye potansiyeli zengin ülke, Türkiye stratejik konumu önemli
ülke" demek yetmiyor. Bunun gere¤ini yerine getireceksiniz.

Çok flükür Türkiye bunun gere¤ini yerine getirme konusunda önemli bir mesafe
katetti.Bugün art›k ekonomiyi iç politikadan, iç politikay› d›fl politikadan ayr› düflünmek
mümkün de¤il.

Birindeki aksakl›k öbürüne çelme takar. Birindeki iyileflme
öbürünü motive eder. Nitekim ülkemizde her alanda
birbirine paralel iyileflmeler de bunun en somut
göstergesidir.
Demokrasimiz gelifltikçe kalk›nmam›z art›yor, kalk›nd›kça, büyüdükçe demokratik
kültürümüz derinlefliyor.

Enflasyonun tarihi oranlarda düflüfl kaydetmesini yaln›zca fiyatlarla s›n›rl› tutamay›z.

Bu ayn› zamanda yeni bir siyasetin, yeni bir kültürün, yeni bir anlay›fl›n bafllamas›
demektir.

Öte yandan demokratik aç›l›mlar yaln›zca sosyal boyutu olan aç›l›mlar da de¤il.

Nedir? Yat›r›m›n artmas›, istihdam›n artmas›, uluslararas› sermaye giriflinin artmas›
Türkiye'nin istikrarl› flekilde büyümesi, bunun için uygun ortam›n haz›rlanmas›d›r.

Yani demokrasi, hukuk, ekonomi, uluslararas› itibar›m›z›n artmas› bir zemin ve iklim
meselesidir. Bu zemini ve bu iklimi sa¤laflt›rmaya çal›fl›yoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

fiimdi Avrupa Birli¤i'ni de bu flekilde ele almak gerekiyor. Avrupa Birli¤i'ni Türkiye'nin
ekonomik at›l›m›ndan ayr› düflünemeyiz. Bundan sonra ekonomimizdeki her sevindirici
geliflme, her tarihi baflar› bizi Avrupa Birli¤i'ne daha da yaklaflt›racak.
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Uyum sürecimizi h›zland›racak.

Avrupa'da bugün varolan olumsuz imaj› tamamen yokedecek.

Ayn› zamanda Türkiye Avrupa Birli¤i'ne yaklaflt›kça ekonomi daha fazla güç kazanacak,
floklara karfl› daha dayan›kl› bir yap›ya kavuflacak.

Hem Türkiye'de insan›m›z kazanacak, hem Avrupa Birli¤i bu iflten kazançl› ç›kacak.

Tek boyutlu düflünürseniz, ayr›nt›lara tak›l›p kal›rsan›z, halk›n gözünde de, dünyan›n
gözünde de gülünç bir duruma düflersiniz. Nitekim bugün bunu görüyoruz. 

Bak›yorsunuz, huzuru bozmak, istikrar› bozmak, Türkiye'nin yakalad›¤› rüzgâr›n önüne
set çekmek için birileri canh›rafl bir gayret içinde.

fiunu aç›k ve net olarak söylüyorum: Beyhude u¤rafllar bunlar.

H›rsla, fesat ç›karmakla,  k›skançl›kla, huzursuzluk
özlemiyle, fliddetle, terörle insanl›k tarihinde kimse bir
yere varamad›, varamaz.
Tarih bunun en güzel flahididir. Biz her f›rsatta diyoruz ki, gelin siz de milletin sevincine
ortak olun. Gelin, Türkiye'nin yaflad›¤› flu güzel geliflmeleri milletle paylafl›n.Bu paylafl›m
sizin de, gelecek nesillerin de hayr›nad›r.

Bak›n, iflçisi, iflvereni, çiftçisi, esnaf› el ele vermifl ayd›nl›k bir gelecek için mücadele
ediyor. Kimse kendi kiflisel kaderini bu toplumun kaderinden ba¤›ms›z olarak düflünemez.
Sivil olsun, olmas›n, her kesim ortak bir hedef için kenetlenmifl.

Bu atmosferi k›skananlar olabilir, olacak da. Ama ç›kar da bunlar›n ekme¤ine ya¤
sürerseniz, kusura bakmay›n, milletin tokad›n› o zaman yana¤›n›zda hissedersiniz.

Bunun da say›s›z örneklerini yak›n zamanlara kadar yaflad›k.

De¤erli Arkadafllar›m,

3 Ekim tarihiyle birlikte Türkiye için yeni bir sayfa aç›lm›fl olacak.Bu tarihten itibaren
Türkiye'de her alandaki de¤iflimi, dönüflümü çok daha yak›ndan, çok daha s›cak olarak
hissedece¤iz.

Biraz önce de belirtti¤im gibi, bu zorlu süreçte sivil toplum örgütlerimiz en büyük
sorumlulu¤u yüklenecek, en önemli rolü oynayacaklar.

Dolay›s›yla, ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n Ola¤an Genel Kurulu vesilesiyle sivil toplum
örgütlerimize de bu yeni süreçte baflar› dileklerimi iletiyorum.

Ola¤an Genel Kurulunuza baflar›lar diliyor, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.
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D‹YARBAKIR TOK‹ TÖREN‹ (12.08.2005)
De¤erli Diyarbak›rl›lar,

Aziz Hemflehrilerim,

Sizlere hemflerilerim diyorum, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Baflbakan› olarak kendimi
bu ülkenin her insan›yla hemflehri say›yorum. Günlerdir buraya geliflimize ola¤anüstü
bir hava verilmeye çal›fl›l›yor.

Sevgili Kardefllerim,

Buraya geliflimizin neresi ola¤anüstüdür, soruyorum size...

Biz sanki sizlerle y›llard›r ayr› düfltük de y›llar sonra yeniden mi bulufluyoruz? Biz sizle
ne zaman ayr› düfltük ki, flimdi buluflmam›z bu kadar gündem oluyor.

BU ÜLKEN‹N BAfiBAKANI VE B‹R EVLADI OLARAK
D‹YORUM K‹; D‹YARBAKIR'IN ‹STANBUL'DAN YA DA
BAfiKA B‹R YERDEN AYRI B‹R KOKUSU, AYRI B‹R SES‹,
AYRI B‹R MUS‹K‹S‹, AYRI DOKUSU, AYRI B‹R RENG‹
YOKTUR B‹ZLER ‹Ç‹N.
Diyarbak›r Türkiye'dir, Türkiye Diyarbak›r'd›r. Türkiye ne kadar Ankara'ysa, ‹stanbul'sa,
ne kadar Konya, Samsun, Erzurum'sa, o kadar da Diyarbak›r'd›r...

Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi ve sesi ayn›d›r.

Sevgili Kardefllerim,

Her ülkede geçmiflte hatalar yap›lm›flt›r.

Her ülke geçmiflinde zor günler geçirmifltir.

Türkiye gibi büyük bir devlet ve güçlü ülke de pek çok zorlu¤un harman›ndan geçerek
bugünlere geliyor.

O NEDENLE GEÇM‹fiTE YAPILAN HATALARI YOK
SAYMAK BÜYÜK DEVLETLERE YAKIfiMAZ. BÜYÜK
DEVLET VE GÜÇLÜ M‹LLET KEND‹S‹YLE YÜZLEfiEREK,
HATALARINI VE SEVAPLARINI MASAYA YATIRARAK,
GELECE⁄E YÜRÜME ÖZGÜVEN‹NE SAH‹P DEVLET VE
M‹LLETT‹R.

Her gitti¤imiz yerde halk›m›z›n büyüme ve kalk›nma
sevincini paylafl›yor, y›llar›n kördü¤üm haline getirdi¤i
meseleleri çözüyoruz.
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Ben milletimin ve devletimin özgüvenine, tarih bilincine ve co¤rafya fluuruna inanan bir
Baflbakan›m...

Ve fluna inan›yorum büyük millet olmak, geçmiflle yüzleflerek gelece¤e yürürken,
geçmiflin davalar›yla gelece¤i ipotek alt›na almamakla mümkündür.

Çünkü gelecek, ayd›nl›k yar›nlarla doludur.

Ben bir fliir okudum diye cezaevinde yatt›¤›m günlerde milletime flu mesaj› göndermifltim:
ASLA VE ASLA DEVLET‹ME KIZGIN VEYA KÜSKÜN DE⁄‹L‹M. BU DEVLET, BU BAYRAK
HEP‹M‹Z‹ND‹R. B‹RGÜN GEL‹R BU HATALAR DÜZEL‹R. Evet hat›rlay›n, bu mesaj›
cezaevinden göndermifltim sizlere.

O nedenle bayra¤›m›z›n dalgaland›¤› her yerde; herkesin birinci s›n›f vatandafl olmas›,
ülkemizde özgürlüklerin tam hakim olmas›, hukuk devletinin bu co¤rafyada misafir de¤il
mülk sahibi olmas› ve çocuklar›m›z›n gelece¤e umutla bakmas› benim ve arkadafllar›m›n
aflk›d›r, sevdas›d›r, rüyas›d›r.

Sevgili Kardefllerim,

Geçmiflte siyasi veya idari baz› hatalar dönem dönem pek çok toplum kesimine yap›lm›fl
olabilir.

‹lla her soruna bir ad koymak da gerekmez. Çünkü sorunlar hepimizindir.

AMA ‹LLA AD KOYALIM D‹YORSANIZ KÜRT SORUNU DA
BU M‹LLET‹N B‹R PARÇASININ DE⁄‹L, HEPS‹N‹N
SORUNUDUR. BEN‹M SORUNUMDUR.
Sorunlar›n parça parça adresi olmaz. Bütün sorunlar Türk olsun, Kürt olsun, Çerkez
olsun, Abaza olsun bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar›n›n ortak sorunudur.

ÇÜNKÜ GÜNEfi HERKES‹ ISITIR, ÇÜNKÜ YA⁄MUR
HERKES ‹Ç‹N RAHMETT‹R. ÇÜNKÜ HEP‹M‹Z AYNI
TOPRA⁄IN ‹NSANIYIZ. M‹LLET OLMAK ‹fiTE BUDUR.
Bu sebeple "Kürt sorunu ne olacak?" diyenlere diyorum ki, "Bu ülkenin Baflbakan› olarak
o sorun herkesten önce benim sorunumdur". Ayn› flekilde bu memleketin baflka bir
meselesini de sorsalar derim ki, o mesele de  herkesten önce benim meselemdir.

B‹Z BÜYÜK B‹R DEVLET VE M‹LLET OLARAK, BU ÜLKEY‹
KURANLARIN B‹ZE M‹RAS BIRAKTI⁄I TEMEL PRENS‹PLER,
DEMOKRAT‹K CUMHUR‹YET ‹LKES‹ VE ANAYASAL
DÜZEN DA‹RES‹NDE HER SORUNU DAHA ÇOK
DEMOKRAS‹, DAHA ÇOK VATANDAfiLIK HUKUKU VE
DAHA ÇOK REFAH ‹LE ÇÖZER‹Z, ÇÖZÜYORUZ,
ÇÖZECE⁄‹Z!
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TEK DEVLET, TEK M‹LLET VE TEK BAYRAK PRENS‹B‹
‹Ç‹NDE KÜRT SORUNU DA, BAfiKA SORUNLAR DA
GÖZBEBE⁄‹M‹Z CUMHUR‹YET‹M‹Z‹N DAHA ÇOK
DEMOKRAS‹ ÜRETMES‹YLE ÇÖZÜLECEKT‹R.
Hiçbir sorunu yok saym›yoruz. Çünkü sorunlar› yok saymak aziz milletimize sayg›s›zl›kt›r.

Her sorunu gerçek kabul ediyoruz. Ve bunlarla yüzleflmeye haz›r›z. Çünkü milletimizin
her bir ferdi her fleyin en iyisine lay›kt›r.

Milletimizin sorunlar›n› bahane ederek terör ve fliddet ortam› oluflturmaya çal›flanlar›n
karfl›s›na da, devlet ve millet olarak topyekün sars›lmaz bir iradeyle ç›k›yoruz.

ÜN‹TER DEVLET‹M‹ZE, BAYRA⁄IMIZA VE CUMHUR‹YET‹M‹ZE TOPYEKUN SAH‹P
ÇIKIYORUZ.

Terörün ve fliddetin bu ülkenin en büyük düflman›
oldu¤unu ve buna asla göz yumulmayaca¤›n› bir kere
daha söylüyorum.
Masum vatandafllar›m›z› katleden, kahraman güvenlik güçlerimizi flehit eden, bu milletin
gelece¤ine suikast düzenleyen teröristler, bu ülkenin masum evlatlar›n› da kendi
emellerine alet ediyorlar.

O yüzden analar-babalar size sesleniyorum: Evlatlar›n›z› bu terör flebekelerinin elinden
kurtarmak için devletin her türlü yard›ma aç›k oldu¤unu biliniz.

Evlatlar›n›z› bu devletin ve milletin bekas›n› korumak için can›n› feda eden kahraman
güvenlik güçlerimizin üstüne süren terör a¤alar›n›n, bu milletin hamuruyla ilgisi olmad›¤›n›
biliniz.

Buradan bir kere daha sesleniyorum, bu ülkede hangi sorun varsa onun çözümü için
adres biziz. Sorunlar›n sahibi biziz.

Aziz milletim huzur ve güven içinde kendini daha iyi bir gelece¤in bekledi¤inden flüphe
duymas›n.

S‹Z AZ‹Z HEMfiEHR‹LER‹ME fiANLI BAYRA⁄IMIZIN
DALGALANDI⁄I HER VATAN TOPRA⁄INDA B‹R‹NC‹ SINIF
VATANDAfiLIK, DAHA ÇOK DEMOKRAS‹, DAHA ÇOK
REFAH SÖZÜ VER‹YORUM.
Sevgili Diyarbak›rl›lar,

Göreve geldi¤imiz günden beri ülkemizin itibar›, vatandafllar›m›z›n ihtiyaç ve talepleri
için dinlenmeden, yorulmadan kofluyor, bütün dünyay›, bütün flehirlerimizi ad›m ad›m
geziyoruz.
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Gitti¤imiz her yere, her flehrimize çok özel anlamlarla gidiyor, çok özel mesajlar götürüyoruz.

Bu mesaj›n özü birliktir, kardeflliktir, adalettir, kalk›nmad›r, huzurdur, refaht›r.

Her gitti¤imiz yerde halk›m›z›n büyüme ve kalk›nma sevincini paylafl›yor, y›llar›n kördü¤üm
haline getirdi¤i meseleleri çözüyoruz. Sorunlar ne kadar büyük, meseleler ne kadar
karmafl›k olursa olsun yeterli ak›l, yeterli irade ve aç›k bir yürek varsa çözüm vard›r,
mümkündür ve bizim elimizdedir. Üç y›la yaklaflan iktidar›m›z döneminde ülkemizin
birikmifl sorunlar›n› çözmek için irademizi aç›k yüreklilikle ortaya koyduk.

Aç›k söylüyorum; ülkemizi bafltan bafla mamur hale getirmek, insan›m›z›n yüzünü
güldürmek istiyoruz.

Bütün milletimizin yediden yetmifle en büyük özlemi huzur içinde, adalet içinde, demokrasi
içinde birbirinin hukukunu koruyarak, birbirine yan bakmadan kardeflçe yaflamakt›r.

Bu atmosferi zedeleyen, yaralayan bütün gerekçeleri ortadan kald›raca¤›z ve bunu
Allah'›n izniyle birlikte yapaca¤›z.

Söyleyecek sözü olan herkesi dinlemeye, hakkaniyet sahibi herkese kulak vermeye
haz›r›z.

Yeter ki, gelecek umutlar›m›za gölge düflüren fliddeti, kavgay› bertaraf edelim.

De¤erli Kardefllerim,

Biz, ortak bir kaderi paylaflan vatandafllar›m›z›n sa¤duyusuna, akl-› selimine olan inanc›m›z›
en zor flartlar alt›nda bile yitirmedik, yitirmeyece¤iz.

Türkiye'nin geldi¤i noktadan geri ad›m at›lmayaca¤›n›, demokrasinin bütün vatandafllar›m›z
taraf›ndan hissedilerek derinleflece¤ini herkesin bilmesi gerekir.

Demokratik sürecin geriye do¤ru ifllemesine izin vermeyece¤iz.

Evet meselelerimiz var. Ama bu meseleleri bir bütün olarak görüyoruz. Sebep ve sonuçlar›
birbirine ba¤l›d›r. Türkiye'de demokrasinin ald›¤› mesafenin ekonomik refahla ne kadar
alakal› oldu¤unu yaflayarak gördük.

Demokrasi, kalk›nman›n, adaletin baflka bir ad›d›r. Zira
demokrasi halk›n iradesinin yönetime yans›mas›d›r.
Demokrasi kalk›nman›n ön flart›, kalk›nma demokrasinin tabii sonucudur. fiiddet ve
terörün oldu¤u yerde üretim, istihdam, kalk›nma, refah nas›l kendili¤inden kaç›yorsa,
huzurun olmad›¤› yerde de refah olmuyor. Bunlar› da zaten en iyi sizler biliyorsunuz,
yafl›yorsunuz.

Bu tarihi problemleri çözmek için siyasette ve ekonomide büyük reformlar yapt›k.
Demokrasiye, hukuka ve insana büyük yat›r›mlar yapt›k. Bu ad›mlar› atarken insan›
merkeze ald›k. Bize göre ülkenin büyüklü¤ü insan›na verdi¤i de¤erle ölçülür.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Biliyoruz ki bu bölge y›llar y›l› ihmale u¤rad›, ihtiyaçlar›n›z yeterince karfl›lanmad›, hizmet
ve yat›r›mlardan gerekti¤i ölçüde pay alamad›n›z. Bu ihmaller bölgeyi geri b›rakm›fl,
zaman içinde problemler birken ona, onken yüze ç›km›flt›r.

Belki bu sözü çok duydunuz, ama flimdi gerçekten yeni bir sayfa aç›yoruz. Sizleri hayal
k›r›kl›¤›na u¤ratmayacak, gönüllerinizi mahzun etmeyecek ak bir sayfa aç›yoruz.

Geçen iki buçuk y›ll›k k›sa zaman içinde yapt›klar›m›z›
bundan sonra yapacaklar›m›z›n güvencesi, teminat› olarak
kabul ediniz.
fiimdi geriye dönüp bir bakal›m, göreve geldi¤imiz günden bu yana neler yapt›k. Bak›n
önce size ekonomideki iyileflmeyle ilgili genel birkaç örnek vereyim.

Önce asgari ücretle bafllayal›m.

Asgari ücreti,

2002'de 184 milyon TL iken,

2004'te 318 milyon TL'ye,

2005 y›l›nda ise 350 milyon TL'ye ç›kard›k.

Dolar baz›nda, 2002'de 112 Dolar iken,

De¤erli vatandafllar›m, asgari ücret bugün 255 Dolar seviyelerine ç›km›fl demektir.

Gelin beraber bir mukayese yapal›m, bakal›m bu art›fl al›m gücünü nas›l etkilemifl.

Sevgili Diyarbak›rl›lar,

Bir asgari ücretli ayl›k maafl›yla,

*2002'de 190 kilo ekmek al›rken

Bugün 280 kiloya ç›km›flt›r.

*181 kilo Makarna al›rken

Bugün 318 kiloya ç›km›flt›r.

*80 kilo Kuru Fasulye al›rken

Bugün 135 kiloya ç›km›flt›r.

*151 litre süt al›rken

Bugün  259 litreye ç›km›flt›r.
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EKONOM‹DE SA⁄LADI⁄IMIZ GÜVEN VE ‹ST‹KRAR
ORTAMININ SONUCU OLARAK BUGÜN ÜRET‹C‹ DE,
ESNAF TA, TÜKET‹C‹ DE ARTIK ÖNÜNÜ GÖREB‹L‹R HALE
GELM‹fiT‹R. BUNU BEN SÖYLEM‹YORUM, RAKAMLAR
SÖYLÜYOR. BAKINIZ;
*Ekim 2002 ile 2004 aras›nda buzdolab› fiyatlar› ortalama yüzde 29, çamafl›r makinesi
fiyatlar› yüzde 35 azalm›flt›r.

Buzdolab›, f›r›n ve çamafl›r makinesi dahil olmak üzere, 2002 y›l›nda  toplam 5 milyon
518 bin adet beyaz eflya sat›l›rken, 2004 y›l› itibariyle sat›fllar yüzde 98 oran›nda artarak
10 milyon 938 adede yükselmifltir.

Siz bu örnekleri ço¤altabilirsiniz. Ama ben daha fazla ayr›nt›ya burada girme gere¤i
duymuyorum. Biraz da Diyarbak›r'a, bu bölgeye neler yapt›k, onlar› konuflmak istiyorum.

Sevgili Kardefllerim,

Hükümet olarak insan sa¤l›¤›n› korumay› her fleyin üstünde tutuyoruz. Bu konuda y›llar
y›l› s›k›nt›lar yafland›¤›, bugün de bu problemlerin tamamen ortadan kalkmad›¤› do¤rudur.
Ancak flu da bir gerçektir ki, bu alanda son dönemde önemli aflamalar kaydettik.

Son iki y›lda bölgede görev yapan uzman hekim say›s›n› 1346'dan 1810'a yükselttik.
SSK devriyle bu rakam 2,378'e ulaflm›flt›r.

Bafllatt›¤›m›z sözleflmeli personel uygulamas›yla 2003'ten
bu yana bölgeye 6 bin 660 yeni sa¤l›k personeli atad›k.
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde ambulans say›s›n› 89'dan 280'e, 112 acil
istasyonu say›s›n› 63'ten 198'e ç›kard›k, 21 yeni hastaneyi, 140 yeni sa¤l›k oca¤›n›
hizmete açt›k.

Bugüne kadar Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu arac›l›¤›yla 0-6 yafl grubundan
589 bin çocu¤umuzun annelerine sa¤l›k takiplerini yapt›rmalar› flart›yla ayda 17 milyon
lira nakit sa¤l›k yard›m› yapt›k.

Son iki y›l içinde Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu'ya ayr›lan sa¤l›k bütçesi pay›nda ortalama
yüzde 50 art›fl gerçeklefltirdik.

Yeflil kart sahibi toplam 9 milyon 600 bin vatandafl›m›z›n 4 milyon 200 bini Do¤u ve
Güney Do¤u Anadolu bölgelerimizde yaflamakta, bu imkândan yararlanmaktad›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sadece sa¤l›k alan›nda de¤il, e¤itim alan›nda önemli hizmetler gerçeklefltirdik.Biliyorsunuz
son iki y›ld›r ders kitaplar›n› ö¤rencilerimize ücretsiz olarak da¤›t›yoruz.

Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimize son iki y›l içinde ilk ve orta ö¤retimde toplam 186
bin ö¤renci kapasiteli 4 bin 650 yeni derslik kazand›rd›k, kapal› bulunan 1.400 okulu da
yeniden e¤itime açt›k.
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Diyarbak›r'da 2003-2005 döneminde derslik say›s›n› yüzde 20 oran›nda art›rd›k, toplam
1050 yeni dersli¤i ö¤rencilerimizin hizmetine sunduk. Diyarbak›r'a yapt›¤›m›z e¤itim
yat›r›mlar› ödene¤i 2003 y›l›nda 16.6 trilyon TL iken, 2004 y›l›nda 42.1 trilyon TL'ye,
2005 y›l›nda da flu ana kadar 30.6 trilyon TL'ye yükselttik.

Okul öncesi e¤itimi yayg›nlaflt›rma çal›flmam›z çerçevesinde Diyarbak›r ilimiz pilot il
olarak seçilmifltir.

Yine flu an itibariyle bölgedeki 2 bin 850 okulumuzda h›zl› internet ba¤lant›s› kurulmufltur,
inflallah bu y›lsonuna kadar internetsiz okul b›rakmayaca¤›z.

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu'ndan ihtiyaç sahibi ö¤rencilerimizin annelerine
ödenmek suretiyle nakit yard›m› uygulamas›n› da bafllatt›k.

‹lkö¤retim seviyesinde her k›z ö¤rencimiz için annelerine, ayl›k 22 milyon TL, her erkek
ö¤rencimiz için de 18 milyon TL ödeme yap›yoruz.

Ortaö¤retimde bu yard›mlar k›z ö¤rencilerimiz için yine annelerine 39 milyon TL, erkek
ö¤rencilerimiz içinse 28 milyon TL. olarak uygulanmaktad›r.

Türkiye'de bugüne kadar toplam 1 milyon 95 bin ö¤renciye e¤itim deste¤i sa¤lad›k.

Bu say›n›n 385 bini aflk›n k›sm› Güney Do¤u Anadolu bölgemize, bunun 80 bini aflk›n
k›sm› da Diyarbak›r'a yap›lm›flt›r.

Çocuklar›m›z gelece¤imizin teminat›, onlar›n en iyi seviyede e¤itim alabilmeleri için bütün
imkânlar›m›z› seferber ettik, etmeye de devam edece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin uzun kriz zamanlar› boyunca çekti¤iniz
s›k›nt›lar›n fark›nday›z. Refah›n adaletle tam olarak
yayg›nl›k kazanaca¤› o günlere kadar, s›k›nt›lar›m›z›
birbirimizle dayan›flma içerisinde gö¤üsleyece¤iz.
Hükümet olarak bu konuda bütün imkânlar›m›zla ihtiyaç sahibi vatandafllar›m›z›n yan›nda
olmak gayretindeyiz.

Bu çerçevede Sosyal Yard›mlaflma Fonu'ndan vatandafllar›m›za da¤›t›lan yard›m miktar›
2002 y›l›nda 600 trilyon TL iken, bu rakam 2004 y›l›nda 1.4 katrilyona ç›km›flt›r.

2003 y›l›nda Diyarbak›rl› ihtiyaç sahibi vatandafllar›m›za 7.818 trilyon TL, 2004 y›l›nda
19.7 trilyon TL, 2005 y›l›n›n ilk alt› ay›nda da 13.4 trilyon TL yard›m ulaflt›rd›k.

Bölge olarak bakt›¤›m›zda da, yine 2003 y›l›nda Güney Do¤u Anadolu bölgemizdeki
ihtiyaç sahibi vatandafllar›m›za 37 trilyon TL, 2004 y›l›nda 92 trilyon TL, 2005 y›l›n›n ilk
alt› ay›nda 72 trilyon TL yard›m gerçeklefltirdik.

Bugün itibariyle Türkiye sath›nda kömür talep eden her ihtiyaç sahibinin ihtiyac›
karfl›lanmaktad›r.
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Bunlar zaten vatandafllar›m›z›n hakk› olan, devletimizin de vatandafl›na borcu olan
hizmetler ve yat›r›mlard›r. Burada as›l yap›lmas› gereken bir yandan bu sosyal dayan›flmay›
sürdürürken, di¤er yandan bölgeyi kalk›nd›racak sektörleri canland›rmak, teflvik etmek,
gelir ve istihdam kap›lar› açmakt›r.

Tar›m sektöründe, sanayi kesiminde, küçük esnaf ve sanatkar›n desteklenmesinde
geçti¤imiz iki buçuk y›ll›k dönem içinde önemli ad›mlar att›k.

Geçimini büyük ölçüde tar›mdan sa¤layan Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde bulunan illerimize son
iki y›lda, çeflitli isimler alt›nda toplam 2 katrilyon 319
trilyon TL destekleme ödemesi yapt›k.
Bölgedeki tar›msal kalk›nma kooperatiflerine, destek sa¤lad›k. Hububat al›mlar›nda
çiftlerimizi korumaya özen gösterdik.

Bildi¤iniz gibi ç›kard›¤›m›z Teflvik Yasas› ile Türkiye'nin milli gelir ortalamas›n›n alt›nda
kalan illerimize yat›r›m yapmak isteyen giriflimcilere önemli avantajlar getirdik.

Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrar›n devam›yla birlikte önemli iç ve d›fl sermaye
sahiplerinin bölgeye ilgisinin artaca¤›n› tahmin ediyoruz.

Bu konuda uygulamada görülen eksiklikleri de de¤erlendirerek özellikle bu bölgemiz için
öncelikli ilave tedbirler alaca¤›m›z› da burada belirtmek istiyorum.  

Sanayi kesiminde üretimi gelifltirmek için organize sanayi bölgelerinin, sanayi sitelerinin
yap›m›na ve faaliyete geçirilmesine özel önem veriyoruz.

Diyarbak›r Merkez Organize Sanayi Sitesi en k›sa zamanda tamamlanarak bölgenin
hizmetine sunulacakt›r.

2005 y›l› için esnaf ve sanatkarlara kulland›rd›¤›m›z kredilerin faiz oran›n› yüzde 16.5'a
düflürdük, bu oran› daha afla¤› çekmenin imkânlar›n› araflt›r›yoruz.

Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde bulunan toplam 35.166 esnaf ve sanatkar›m›za Temmuz
2005 itibariyle yaklafl›k 141,5 trilyon lira kredi kulland›r›lm›flt›r.

Bütün bunlar› niye söylüyorum, hükümetin sesinize sa¤›r, dertlerinize duyars›z olmad›¤›n›
bilesiniz diye söylüyorum.

Bir cümle ile söylüyorum; Diyarbak›r'›n içme suyu sorunu kalmayacak, köyden kente
ulafl›m sorunu kalmayacak, elektrik sorunu kalmayacak.

Tar›m ve Hayvanc›l›kla ilgili sorunlar›n›z›n can yak›c›l›¤›n› biliyorum, bu sorunlar› birinci
elden çözecek olan Diyarbak›r'›n evlad› Tar›m Bakan›m›zla birlikteyiz. Ona istek ve
taleplerinizi do¤rudan iletebilirsiniz.

Bütün yapt›klar›m›z› burada saymaya kalkarsak buna zaman yetmez. Bugün bölünmüfl
yol aç›l›fl› için de bir araya gelece¤iz, ifl adamlar›m›zla buluflaca¤›z. O zaman kald›¤›m›z
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yerden devam ederiz. Y›llard›r özlemini çekti¤iniz yollar› nas›l yapt›k, bunlar› da siz
kardefllerime anlataca¤›m.

‹flte burada bir toplu konut aç›l›fl› için toplanm›fl bulunuyoruz. Bu dönemde, flehirlerimizde
ça¤dafl ve sa¤l›kl› bir yap›lanmaya öncülük etmek üzere Toplu Konut ‹daresi Baflkanl›¤›m›z
ile konut yap›m› konusunda da önemli ad›mlar att›k.

Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimizde toplam 23 il merkezi ile 36 ilçede 99 flantiye kurduk;
her türlü altyap›s›, sosyal donat› ve çevre düzenlemesiyle birlikte 24 bin 714 konut inflaat›
bafllatt›k, bu konutlardan 8 bin 738'i bugün itibariyle tamamlanm›flt›r.

Y›l sonuna kadar 8 bin 179 konut daha bitirilecek, bölge illerimiz toplam 16 bin 917 yeni
ve modern konuta kavuflturulacakt›r.

Bu konutlar›m›z›n sosyal donat›lar› içinde okul, ticaret merkezleri, sa¤l›k oca¤› ve spor
salonlar› da dâhildir.

Bölgedeki konut projeleri için yapt›¤›m›z toplam yat›r›m 850 milyon YTL'dir.

Sevgili Diyarbak›rl›lar,

Bu modern konutlar flehrimize hay›rl› olsun, güle güle oturun, sa¤l›k ve mutlulukla
yaflay›n.

Sözlerimi bitirirken hepinize huzur dolu bir hayat diliyorum. Memleketimin esenlik içinde
gelece¤e emin ad›mlarla yürümesini diliyorum. Ve sözlerimi Diyarbak›r'›n havas›n›
teneffüs etmifl flairimiz Cahit S›tk› Taranc›'n›n bir fliiriyle noktal›yorum. 

"Memleket isterim.

Gök mavi, dal yeflil, tarla sar› olsun; Kufllar›n çiçeklerin diyar› olsun.

Memleket isterim.

Ne baflta dert ne gönülde hasret olsun; Kardefl kavgas›na bir nihayet olsun.

Memleket isterim.

Ne zengin fakir ne sen ben fark› olsun; K›fl günü herkesin evi bark› olsun.

Memleket isterim.

Yaflamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir flikayet ölümden olsun."

Bu hissiyatla Diyarbak›r'› ve Diyarbak›rl›lar› sevgiyle, kardefllikle kucakl›yorum.

Allah, dirli¤imizi, düzenimizi, kardeflli¤imizi k›skananlara f›rsat vermesin.

Beni ve arkadafllar›m› ba¤r›na basan siz aziz hemflehrilerime bir kere daha flükranlar›m›
sunuyorum.

Allah yar ve yard›mc›m›z olsun.
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AK PARTi 4. KURULUfi YILDÖNÜMÜ KUTLAMASI
(14.08.2005)
De¤erli Kardefllerim,

Kuruluflumuzun 4. y›l› olan bu anlaml› günde sizleri ve bütün Türkiye'yi sayg›yla sevgiyle
selaml›yorum.

Bugün, mutluyuz, gururluyuz.

Çünkü aradan geçen 4 y›lda halk›m›z›n teveccühüne lay›k olmaya çal›flt›k.

Çünkü halk›m›z›n Ak Parti kadrolar›na olan güvenini bofla ç›karmad›k, ç›karmayaca¤›z da
inflallah.Hat›rlay›n, bundan tam 4 y›l önce bugün hangi ideallerle yola ç›km›flt›k.

Türk siyaseti ne durumdayd›, onu bir hat›rlay›n.

Ülkede güven ve istikrar ortam› bozulmufl, siyaset kurumu büyük itibar kayb›na u¤ram›fl,
halk›m›z dönemin siyasi kadrolar›na olan güvenini bütünüyle yitirmiflti.

Türkiye'de siyaset, bir çeflit 'fetret dönemine' girmiflti. ‹flte Ak Parti, bu koflullar alt›nda
halk›m›z›n ihtiyaçlar›na cevap vermek üzere ortaya ç›kt›.

Bafllang›ç ideallerinden asla sapmadan, taviz vermeden de bugünlere kadar geldi.

Hat›rlay›n, siyaset Ankara'ya hapsolmufltu. Yola ç›karken, 'Türkiye'nin önü ayd›nl›k' dedik,
Türkiye'nin önünü açt›k.

'Ucuz siyaset devri bitti' dedik, popülizmin tuza¤›na düflmeden cesur ve dürüst siyaset
yapt›k.

Siyasetin alan›n› genifllettik, siyaset kurumuna yeniden itibar kazand›rd›k. Sen-ben
kavgalar›, k›s›r siyaset anlay›fl› Ak Parti öncesinde kald›.

Siyasete yeni bir tarz ve uslüp getirdik. Bundan böyle Türkiye'de siyaset yapanlar veya
siyasete soyunanlar Ak Parti'nin neden baflar›l› oldu¤unu iyi anlamak zorunda.

Zira Ak Parti, art›k Türk siyasi hayat›nda kalite ve düzeyin ölçüsü olmufltur. Bunu da 4
y›l gibi k›sa bir zaman dilimi içinde baflarm›flt›r. Aç›k söylüyorum, büyük bir mutlulukla
söylüyorum; yapt›¤›m›z en önemli hizmetlerden birisi, bu olmufltur.

Halk›m›z›n teveccüh ve güveniyle bunu baflard›k. Bu sayede kuruluflumuzdan sadece
14 ay sonra halk›m›z bizi tek bafl›na iktidara tafl›d›. Bu idealler, ilkeli ve erdemli siyaset
anlay›fl›m›z sayesinde halk›m›za karfl› mahçup olmad›k.

Biz, dünyadaki geliflmeleri okuyan, küreselleflmenin yol
açt›¤› sorunlar üzerine düflünen, kafa yoran bir siyasi
kadroyuz.
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Yüzümüzü gelece¤e çevirdik, geriye dönüp bakmad›k.

‹deolojilerin kal›n duvarlar› arkas›ndan konuflmad›k. K›s›r çekiflmelerle, anlams›z iç siyasi
tart›flmalarla vakit kaybetmedik, kaybettirmedik; halk›m›z›n bize verdi¤i süreyi bofla
harcamad›k.

O günleri bir kez daha hat›rlay›n. Biz iflbafl›na geldi¤imizde kifli bafl›na düflen milli gelir
2 bin 598 dolard›.

Bugün ise 4 bin 500 dolar civar›ndad›r.2001'de yüzde 9.5 oran›nda küçülen ekonomi,
2004 y›l›nda yüzde 9.9 oran›nda büyümüfltür.

Çiftçilerin, Ziraat bankas› ile Tar›m Kredi Kooperatiflerinden ald›¤› borçlar yeniden
yap›land›r›lm›fl; 2.7 katrilyon liral›k borcun 1 katrilyon liras› silinmifltir.

Üreticilere toplam 5.7 katrilyon lira destekleme yap›lm›flt›r. 2005 y›l›n›n ilk çeyre¤inde
936 bin yeni ifl yarat›lm›flt›r. Enflasyon ilk kez yüzde 8'lere gerilemifltir. ‹laçta yüzde 18
olan KDV oranlar› yüzde 8'e düflürülmüfltür.

32 Ayda 5 bin 756 km bölünmüfl yol yap›lm›flt›r. Toplumun yoksul kesimlerine toplam
2.7 katrilyon TL yard›m sa¤lanm›flt›r.

Bugüne kadar toplam 43 bin 145 konut üreten TOK‹, son
iki y›lda 121 bin 937 konutun ihalesini tamamlam›flt›r.
SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤› tek çat› alt›nda toplanm›fl,
sa¤l›k hizmetleri birlefltirilmifltir.
Bütçeden en yüksek pay e¤itime ayr›lm›fl; ilk okullarda ders kitaplar› bedava da¤›t›lm›flt›r.
Bunlar, uygulad›¤›m›z  sosyo-ekonomik politikalar›n sonuçlar›ndan sadece bir kaç›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bu rakamlar›n hepsi birer rekordur. Ancak ben burada uzun uzad›ya rakamlar üzerinde
konuflmaya gerek görmüyorum.

Zira yapt›klar›m›z› en iyi sizler biliyorsunuz, sizler yafl›yorsunuz. Fakat flunu özellikle
sizlerle paylaflmak istiyorum. Dünya, yeni bir siyaset aray›fl› içindedir. Geleneksel sa¤
ve sol siyaset anlay›fllar›, küreselleflen dünyan›n ihtiyaçlar›na cevap vermekte yetersiz
kal›yor. Küreselleflme süreci, tüm meydan okumalar› da içine alarak hepimizi kuflat›yor.

Ancak bugün en s›cak sorunlar›m›z bile dünün dünyas›ndan kalma. At›lan sloganlar,
seslendirilen ideolojiler gelece¤imize ait de¤il.

Eskiden onlarca neslin ömrünü alan de¤iflimler, flimdi tek bir kufla¤›n ömür çizgisi içinde
gerçeklefliyor. Bilimde nano teknoloji konufluluyor, genetik mühendisli¤i tart›fl›l›yor.

Bir saç telinin milyonda biri küçüklü¤ünde üretim yapan, moleküllerin yap›s›yla, insan›n
genleriyle oynayan bir bilim ça¤›n›n efli¤indeyiz.Bizde ise hala sanayi devrimi, hala
meleklerin cinsiyeti gündemde.
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Ekonomide dünya tek bir pazara dönüflüyor. 'Uluslararas› flirketler' tan›m› art›k bir anlam
ifade etmiyor, ulusaflan flirketler furya halinde ortaya ç›k›yor, her geçen gün say›lar›
art›yor.

Biz, dünyadaki geliflmeleri okuyan, küreselleflmenin yol açt›¤› sorunlar üzerine düflünen,
kafa yoran bir siyasi kadroyuz.

Bu vizyonla siyaset yap›yoruz. Türkiye'yi, özgür ve müreffeh dünyan›n sadece bir parças›
olarak tasarlam›yoruz, ayn› zamanda yeniden infla edilen bu dünyan›n eflit kurucular›
aras›na tafl›yoruz .

Yapt›¤›m›z büyük reformlar›n, getirdi¤imiz yeniliklerin alt›nda bu anlay›fl vard›r. Türkiye
Cumhuriyeti'nin ça¤dafllaflma projesi olan AB üyeli¤i konusundaki kararl› tutumuz da
bu anlay›fla dayanmaktad›r. Daha çok demokrasi, daha çok refah yolunda att›¤›m›z
ad›mlar, bu konudaki irademizin aç›k göstergeleri olmufltur.

Biliflim ça¤›nda internet çocuklar›n›n gelece¤ini haz›rlama,
planlama derdindeyiz. ‹nsan›m›z›n önünü açma,
potansiyelini ortaya ç›karma, dünya piyasalar›nda rekabete
haz›rlama peflindeyiz.
Bizim derdimiz bu; bizim davam›z bu. Bu yüzden Ak Parti, 'zaman›n ruhunu' temsil
ediyor.

Bu yüzden Ak Parti, yerel de¤erlerle evrensel de¤erlerin, gelenekle de¤iflimin buluflma
adresidir. Bu yüzden Ak Parti, yeni ça¤›n siyasi hareketi olmay› baflarm›flt›r.

Türkiye'nin içinden geçmekte oldu¤u büyük dönüflüm projesinin alt›nda bu yüzden Ak
Parti'nin imzas› vard›r. Ne mutlu bizlere ki, Türkiye gibi bir ülkeye flerefle, onurla hizmet
ediyoruz.

Bugün 4. y›l›m›z› kutluyoruz ama ülkemizin 40 y›ld›r kördü¤üm olmufl ekonomik, sosyal,
siyasal birçok sorununa çözüm üretmifl, meseleleri çözüm yoluna koymufl olarak
halk›m›z›n huzurunday›z.

Yola ç›karken, Türkiye özlemlerine kavuflacak demifltik. Yapt›¤›m›z ifller ekonomiden
demokrasiye, hukuk reformlar›ndan e¤itime, sa¤l›¤a, ulafl›ma kadar her alanda ortadad›r.

Ülkemizi mamur ve bay›nd›r k›lmak istiyoruz. Halk›m›z›n hak etti¤i refah ve mutluluk
düzeyini yakalamas› için seferber oluyoruz. Bunlar› baflaran AK Parti siyasetinin millet
iradesiyle bütünleflen de¤iflim dinamizmidir.

Ak Parti'nin toplumun de¤erleriyle çat›flmayan siyaset çizgisi çözümün ad›, adresi
olmufltur. Yapt›klar›m›z› anlat›rken z›mnen bunlarla yetindi¤imiz anlam› ç›kmas›n. Hay›r;
Yapt›klar›m›zla yetinmiyoruz. Yükümüz a¤›r, sorumlulu¤umuz büyük. Bunun bilincindeyiz.
Daha alacak çok yolumuz, daha yapacak çok iflimiz var.
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Sevgili Kardefllerim,

Ak Parti dünya siyaset tarihinde efline nadir rastlan›r bir performansla darmada¤›n›k bir
siyaset tablosunu k›sa zaman içinde toplam›fl ve Türkiye'nin umutlar›n› tazelemifltir.

Türkiye'nin gücünü, takatini, derman›n› kesen anlams›z kavgalara, k›s›r çekiflmelere son
vermifltir.

Türkiye'nin bütünlü¤üne zarar veren, devleti milletten ay›ran, bu ülke çocuklar›n›n
gelece¤ini karartan, kör taassuplar› kemiklefltiren eski siyaset Ak Parti eliyle tasfiye
edilmifltir. Art›k geriye dönüfl olmayacakt›r.

Ak Parti, ayr›mc›l›k esas› üzerinde de¤il birlik ve beraberlik
temelinde toplumsal merkeze yaslanm›flt›r. ‹nsan hak ve
özgürlükleri birilerinin ideolojik malzemesi olmaktan
ç›k›yorsa burada Ak Parti'nin bütünlükçü bak›fl›n›n pay›
vard›r.
Birileri Türkiye'nin zaaf alanlar› üzerinde siyaset yapmaktan vazgeçmek istemeyebilir
ama biz asla ve kat'a bu tuza¤a düflmeyece¤iz. Bizim gücümüz Türkiye'nin gücüdür,
milletin gücüdür.

De¤erli Kardefllerim,

Yola ç›karken, meselelerimiz çözümsüz de¤ildir demifltik. Türkiye farkl›l›klar›n› zenginli¤e
dönüfltürüyor. Kutuplaflmalar ortadan kalk›yor.

Düne kadar bir araya gelemeyen, sanki ayr› galaksilerdeymifl gibi birbirinin sesine sa¤›r
olan kesimler birlikte düflünmeye bafll›yor. Budur iflte mesele. Ak Parti, Muhafazakâr
Demokrat kimli¤iyle, milletle bar›fl›k siyasetiyle milletin iradesini siyasete aktarm›flt›r.

Toplumun gücünü k›s›tlayan, cepheden muhalefet eden, yol göstermeyen, çözüm
üretmeyen bir dar ideolojik siyaset yerine bütün Türkiye'yi kucaklayan bir anlay›fl›n sahibi
olduk.

fiunu gönül rahatl›¤›yla tekrar tekrar söyleyebiliriz ki; AK Parti Türkiye'de zaman zaman
ortaya ç›kan "siyasal hastal›klar"› "siyasal ahlak"a dönüfltürme mücadelesi veren bir
harekettir.

3 Kas›m öncesi siyaseti yozlaflt›ran yolsuzluk, iltimas, kibir, haset, iki yüzlülük, karalama,
iftira, sözünde durmamak, kimli¤ine, hedef ve ideallerine sad›k kalmamak gibi siyasal
hastal›klar, AK Parti'nin sergiledi¤i siyasal ahlak ile ortadan kalkm›fl, bu sayede siyaset
yeniden halk›n güvenini kazanm›flt›r.

Siyasetin "erdem"li olmas›, "ortak iyi"nin peflinde koflmas›ndand›r. Siyaseti anlaml› hale
getiren, ulvi hedef ve amaçlar üzerine yap›lmas›d›r. Halka hizmet etmek, insan› yüceltmek
siyasetimizin öncelikli hedefidir.
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Siyasetin amac› iyiyi, güzeli, mutlulu¤u, adalet ve hakkaniyet üzere olan› bulmak, ona
ulaflmakt›r.

‹yiyi arayan siyasetin kötülükler üzerinde yükselmesi, kötülüklerle yo¤rulmas› düflünülemez.
Yanl›fl yollarla do¤ru hedefe ulafl›lmaz. Kötü söylem, davran›fl ve kiflilerle "ortak iyi" infla
edilemez.

Eflatun'un da vurgulad›¤› gibi erdemli siyaset bilgiye dayanmal›d›r. Bilgiden, bilimden,
mant›ktan, felsefeden ba¤› kopan siyaset, s›¤laflmaktan kurtulamaz.

Erdemin di¤er dinamikleri "adalet" ve "itidal"dir. Mutedil olmak, ölçülü ve dengeli
davranmak, uçlardan kaç›nmakt›r.

Ahlak› ak›l ve bilim d›fl›na itmeye çal›flanlar›n yanl›fllar›, siyaseti de¤erden yoksun
b›rak›rken; ahlak› ak›l d›fl›nda kurmaya çal›flanlar›n yanl›fllar› da siyaseti bilgiden mahrum
b›rakm›flt›r.

AK Parti bu ikisi aras›ndaki ba¤› kuran bir siyaset gütmektedir.

DE⁄ERDEN YOKSUN S‹YASET‹N DO⁄URDU⁄U
YOLSUZLUKTAN DA, B‹LG‹DEN MAHRUM S‹YASET‹N
ULAfiTI⁄I SI⁄LIKTAN DA KURTULMANIN YOLU, "AKILLA
YO⁄RULMUfi AHLAKLI B‹R S‹YASET"T‹R.
Ak Parti bunu yapmaktad›r.

AK Parti, kollektif akla dayanmakta, Türkiye'yi kucaklayan bir siyaset takip etmektedir.
Türkiye'de art›k Siyaset, birlikteli¤in ve kuflat›c›l›¤›n lokomotifi olmak zorundad›r.

Halk›m›z Türkiye'yi kutuplaflmalara götüren, halk›n genelini kucaklamayan, söylem ve
üsluplar›yla marjinalleflen partilere güvenmemektedir.

AK Parti'nin Türkiye'deki tüm kesimleri kucaklayan, her
türlü farkl›l›¤›n siyasette yer almas› gerekti¤ini vurgulayan
›l›ml› tavr›, halk›m›z›n özleminin bir parças›d›r.
AK Parti suyun ak›fl›na veya konjonktüre teslim olmak yerine reel flartlar› da dikkate
alarak siyasal kimli¤ine uygun bir eylem ve söylem üretmekte; meflruiyet zeminini her
geçen gün yenileyen dinamik ve canl› bir siyaset izlemektedir.

AK Parti, Muhafazakâr Demokrat kimli¤ini gelifltiren, teflkilat yap›s›n› güçlendiren,
kurumsallaflmas›n› tamamlayan bir siyasal parti olarak kararl› ad›mlarla gelece¤e
yürümektedir. Türkiye'de siyasetin merkezine "insan" ve "hizmeti" yerlefltiren AK Parti
siyasete kalite kazand›rmaktad›r. AK Parti'nin insan odakl› hizmet siyasetine al›flamayanlar,
geçmiflin siyasal al›flkanl›klar›yla muhalefet etmeye çal›flabilirler. Ancak, AK Parti, siyasetin
ç›tas›n› çok yükse¤e koymufltur. Geçmiflin düflük yo¤unluklu siyaset perspektifleriyle
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Türkiye'nin bugün ulaflt›¤› noktay› korumak mümkün de¤ildir. Siyasal k›skançl›kla, siyasal
çarp›tmayla, siyasal tahammülsüzlükle alternatif bir siyaset üretilemez. Demokrasiyi
güçlendirmenin yolu, siyasal partileri güçlendirmekten, siyaset alan›n› geniflletmekten,
siyasete güç vermekten geçer.

Siyasal partiler siyaset kurumunu zay›flatmak ve daraltmak yerine, güçlendirmekle güç
bulabilirler. AK Parti iktidar›yla Türkiye'nin psikolojisi düzelmifltir.

2.5 y›lda AK Parti Türkiye'yi yo¤un bak›mdan ç›karm›fl, aya¤a kald›rm›fl, yürür hale
getirmifltir.

‹nflaallah önümüzdeki y›llar yere daha sa¤lam basan Türkiye'nin koflmaya bafllad›¤›, yeni
rekorlara imza att›¤›, geliflmifl ülkeleri geride b›rakmaya bafllad›¤› görülecektir.

Biz, sadece bir parti kurmakla kalmad›k, Türkiye'de yanl›fl
giden, adeta Türkiye'yi felakete sürükleyen bir ak›fl›
durdurduk.
Bu ülkenin gençleri umutsuzlu¤a teslim oluyordu. Siyasetçiler ideolojik körlükten baflka
bir fley vadetmiyordu.

Adeta afliretlere bölünen bir siyasi tablo içinde kabileci, kavgac›, statükocu bölünmeler,
kamplaflmalar, kutuplaflmalardan baflka siyaset nam›na bir fley üretilmez olmufltu.

O karanl›kta biz halk›n emanetini yüklendik. Demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin alan›n›
insan için, toplum için, millet için genifllettik. ‹nsan hak ve hürriyetlerinin halktan esirgendi¤i
bir Türkiye'nin ça¤dafl uygarl›k hedeflerine ulaflmas› mümkün de¤ildi. ‹deoloji dayatarak
dünyay› do¤ru alg›lamak, dünya ile birlikte yürümek mümkün de¤ildi. 4 y›lda Türkiye'ye
ald›rd›¤›m›z mesafe ortadad›r. Bu süreçte çok a¤›r imtihanlardan, testlerden geçtik.
Allah'a hamdolsun ki, aln›m›z›n ak›yla zor s›navlar› geride b›rakt›k.

De¤erli Kardefllerim,

Siyaseti popülist bir anlay›flla, günü kurtarmaya dönük bir düflünceyle yaparsan›z gelecek
perspektifinizi kaybedersiniz.

Siyaset yapmak isteyen, yönetmek isteyen 20 y›ll›k 30 y›ll›k bir tarih ve gelecek
perspektifinden bakarak siyaset yapmak zorundad›r.

Biz, Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda nas›l bir Türkiye görmek istedi¤imize bak›yoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulufl flartlar›n› unutmamak zorunday›z.

Bugün s›radan ekonomik ve sosyal sorunlarla bile bafl edebilmek için ne kadar çaba
harcanmas› gerekti¤ine bakarak o günün flartlar›nda, dört koldan kuflat›lm›fl bir devletin
nas›l yeniden do¤du¤unu ve bize nas›l mukaddes bir istiklal emanet edildi¤ini
unutmamal›y›z, unutamay›z.

Ak Parti, tarih ve gelecek perspektifiyle siyaset yapmaktad›r. Üretti¤imiz siyasi kültür
bu ülkenin hayati ihtiyac›d›r.Bu kültürü milletimiz infla etmifltir. Dolay›s›yla milletle
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birliktelik siyasetimizin esas›d›r.

Bu milletle birlikteli¤i hiçbir Ak Partili kardeflim akl›ndan ç›karmas›n. Özgüven sahibi
olmay› her fleyden çok önemsiyoruz.

Önyarg›larla Türkiye çok zaman ve güç kaybetti. Bu topraklar›n de¤erlerini mukaddes
bilmek ve bu mukaddesata sonuna kadar ba¤l› kalmak durumunday›z. 

Her kim, bizi biz k›lan bu mukaddes de¤erleri afl›nd›rmaya, yozlaflt›rmaya çal›fl›rsa, her
kim siyaseti rant ve ç›kar amac›na dönüfltürürse ülkesine ihanet etmifl olur.

Bu ülke yozlaflmadan, siyasetin kirlenmesinden, ekonominin kirlenmesinden çok çekti.
Bugün hâlâ onlar›n bedelini ödüyoruz.

Psikolojik olarak halk›n umutlar›n› yok edenler bu ülkenin ekme¤ini, afl›n›, iflini çalmakla,
bankalar›n› boflaltmakla kalmad›lar insan›m›z›n maneviyat›n›, özgüvenini a¤›r bir flekilde
yaralad›lar.

Bu yaralar› saraca¤›z.

Allah'›n izniyle daima ileriye bakarak, daima çözüm yollar›na kafa yorarak vicdanlar›
kanatan yaralar› saraca¤›z. Yolsuzluklar, kirlenme, afl›nma, atalet bütün yönetim
kademelerinde ortadan kalk›ncaya kadar çal›flaca¤›z. fiehirlerimiz gerçek anlamda p›r›l
p›r›l flehirler oluncaya kadar.

Dünya ile mukayese edildi¤inde yüre¤imizi s›zlatan bütün tablolar ortadan kalk›ncaya
kadar dirayetle çal›flaca¤›z.

De¤erli Kardefllerim,

Ak Parti'nin 4. Kurulufl y›ldönümü ülkemize, partimize, milletimize hay›rl› olsun.

Ak Parti'nin kumafl›n› dokuyan, temel ilkelerini belirleyen halk›m›z›n emanetini Ak
Partiliyim diyen her kardeflimize bir kez daha hat›rlat›yorum.

Hepinizi en samimi duygular›mla selaml›yorum.

4. Kurulufl y›l›m›z hay›rl› olsun.
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CEB‹TT FUARI AÇILIfi KONUfiMASI (06.09.2005)
Biliflim Dünyas›n›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

Ülkemiz ve özellikle ‹stanbul son iki y›ld›r muhteflem bir performansla büyük ve tarihi
öneme sahip zirvelere ev sahipli¤i yap›yor.

Bu durumdan ülkem ad›na büyük bir mutluluk duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin "Ça¤dafl Uygarl›k Düzeyi" hedefi aflama aflama
gerçeklefliyor.

Kanaatimce "Ça¤dafl Uygarl›k", ça¤›n gerektirdi¤i h›zda düflünebilme kapasitesidir.

Ça¤›n gerektirdi¤i enstrümanlar›, araçlar› kullanma ölçünüz, ayn› zamanda uygarl›¤›n
neresinde oldu¤unuzu belirlemektedir.

Bugün Türkiye, ekonomiden sosyal hayat›n bütün alanlar›na büyük bir dinamizm içinde
bilgi toplumu olma yolunda dev ad›mlar atmaktad›r.

‹ktidar oldu¤umuz günden beri, her y›l "Türkiye Biliflim Zirvesi"ni ve bu alanda Avrasya'n›n
en büyük fuar› ve ifl platformu olan "CeBit (Sebit) Biliflim Avrasya"y› özenle izliyorum.

Biraz önce aç›l›fl›n› yapt›k, fuar› gezdik...

‹fitiharla söylüyorum, çok büyük bir haz, özel bir heyecan duydum.

Bugün, burada Türkiyemizin yar›nlar›n› düfllüyor, infla ediyor, hatta  yafl›yoruz .

Etkinliklerde eme¤i geçen herkesi kutluyorum. Hay›rl› olsun!

Yerel ve uluslararas› firmalar›n bu vesile ile, yar›nlar›n Modern Türkiye'sine katk› vermedeki
gayret ve ihtiras›, gelecekle ilgili umutlar›m›z› art›r›yor.

Çünkü inan›yorum ki Türkiye'yi Bilgi toplumuna dönüfltürerek hakketti¤i yere tafl›ma
idealimizin en önemli arac› Bilgi Devrimini yakalamakt›r.

Hükümetimizin öncelikli projelerinden biri de bu anlay›flla e-Dönüflüm Türkiye Projesidir.

Her y›l›n Biliflim Zirvesini, biraz da bu küresel yar›flta ülkemizin nerelere geldi¤inin
tart›fl›laca¤›, muhasebesinin yap›laca¤› bir vesile olarak görüyorum.

Biliflime verdi¤imiz önemin göstergesi bu etkinli¤e do¤rudan kat›larak mesaisini veren
bakanlar›m›zd›r.

Türkiye'nin küresel ekonomide daha iyi bir yer tutmas›,
hem kamu hem de özel sektörün ifl verimini art›rmas›yla
mümkün olabilir.
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Telekomünikasyondan sorumlu Ulaflt›rma Bakan›m›z, Milli E¤itim Bakan›m›z, Sanayi ve
Ticaret Bakan›m›z; biliflim alan›nda toplum, devlet ve ifl dünyas› üçgeninde vizyon ve
icraatlar›m›z› anlatt›lar, anlatacaklar.

Türkiye, son on y›llar›n ataletini üzerinden h›zla atm›flt›r.
‹çine kapanan bir Türkiye, geçmiflte kald›; art›k koflan bir
Türkiye var, bunu her alanda görüyoruz, yafl›yoruz.
Dünyada, hak etti¤imiz itibar› yeniden yakal›yoruz.

Bu yolculukta üzerinde özenle durmam›z gereken hususlar, dikkat etmemiz gereken
noktalar yok mu?

Elbette var!

Ülkemiz, merkezi-yerel kamu yönetimimiz, ifl dünyam›z ac›mas›z bir rekabetin yafland›¤›
bu dünyan›n h›z›na ayak uydurabilmek, ça¤dafl uygarl›k düzeyini yakalamak için öncelikle
teknolojiyi kullanmak, dahas› teknolojiyi üretmek zorunda.

Zira, kalk›nma yolundaki üretim unsurlar›, üretim faktörleri art›k tamamen de¤ifliyor.

Biliflimde dünya pazar›na bir bak›n:

Geçen y›l uluslararas› biliflim pazar› neredeyse 2,5 trilyon dolarl›k bir hacme ulaflt›.

Bunun kabaca üçte biri Avrupa, bir o kadar›  Amerika, %15 kadar› da Japonya'ya ait.
Geriye kalan %20'yi di¤er ülkeler paylafl›yor.

Sektör dünyada 2004'de %3,7 büyümüfl. Gelecek befl y›l›n ortalamas›n›n bunun iki kat›
olaca¤› tahmin ediliyor.

Tabi ki, bu pazar›n yar›dan fazlas› yani 1,5 trilyon dolar› sadece iletiflim hizmetleri, di¤er
bir ifade ile telekom alan›nda gerçekleflmektedir.

Türkiye'de ise telekom pazar› geçen y›l 10 milyar dolar civar›ndayd›. Oysa Türkiye
dünyan›n ilk 20 büyük ekonomisi içinde.

Küresel ölçekte bu büyüklükte bir ekonomiden beklenen; telekom pazar›m›z›n bunun
en az birkaç kat› büyüklü¤e ulaflmas›...

Oysa ekonomimizde biliflim teknolojilerinin a¤›rl›¤›ndan çok orta geliflmifllikteki teknolojilerin
varl›¤›  hissediliyor!

Öte yandan dünya donan›m pazar› 355 milyar dolar, yani telekom pazar›n›n %25'i iken.

Hizmet pazar› donan›m pazar›n›n iki kat›, yaz›l›m pazar› da donan›m pazar›n›n dörtte biri
civar›nda bir hacimle karfl›m›za ç›k›yor.

Bizde de benzeri oranlar olsa bile, biliflim teknolojilerinin kullan›m›nda, çok s›n›rl› uygulama
yaz›l›mlar› d›fl›nda, sektörde büyüme, a¤›rl›kl› olarak ithalata dayal› gerçekleflmektedir.
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Dünyada biliflim sektörünün durumu özetle böyle. Pekiyi biz nerelerdeyiz?

Geçen y›l Türkiye'de biliflim sektöründeki büyüme dünya ortalamas›n›n 5 kat› oran›ndayd›.
Bu iyiye iflaret. Ancak yine de flunu aç›kça ortaya koymal›y›z. Geçmifl y›llardaki gibi,
biliflim sektörünün itici gücü esasen ekonomideki genel iyileflme olmufltur.

Oysa ben di¤er geliflmifl ekonomilerde oldu¤u gibi bunun tam tersini görece¤imiz günleri
özlüyorum. Yani ekonomik iyileflme, biliflim sektörünün motoru de¤il, biliflim sektörü
ekonominin motoru olmal›d›r.

Bak›n 20 senedir bu ülkede serbestleflme ve özellefltirmeden nasibini alamayan sektörde
biz bu y›l Türk Telekom'u özellefltirdik. Genel intiba›n aksine, bu sat›fltan sa¤lanan nakit
girdisi, as›l faydan›n yan›nda zikre bile de¤mez.

Özellefltirme t›pk› mobil telefon hizmetlerinde oldu¤u gibi sektörün önünü açacak.
Kökten, kapsaml› ve h›zl› bir geliflme yaflanacak.

Öte yandan, t›pk› telekom alt sektöründe oldu¤u gibi, donan›m, yaz›l›m ve di¤er biliflim
hizmetleri alan›nda da ciddi bir büyüme var.

Bunlar ‹yi haberler. Ancak bu kadarla yetinmemeliyiz, yetinemeyiz. Çünkü Türkiye'de;
Avrupa, Amerika, Japonya anlam›nda bir yerli biliflim sektörü yok, sadece pazar› var.

Tabii ki, biliflimin tüketicisi olaca¤›z; ama üreticisi de olmak zorunday›z: Bu amaçla
uluslararas› büyük firmalar› Türkiye'de yat›r›ma ça¤›r›yoruz.

Türkiye'nin küresel ekonomide daha iyi bir yer tutmas›,
hem kamu hem de özel sektörün ifl verimini art›rmas›yla
mümkün olabilir. Bu da bilgiyi üretmek, ifllemek, kullanmak
ve bilgiye dayanarak katma de¤er oluflturmakla sa¤lan›r.
Art›k dünyada rekabet, ucuz üretim girdileri, özellikle ucuz emekle de¤il, inovasyona
dayal› uzmanlaflm›fl emekle yakalan›yor.

Neyse ki özel sektörümüz bu fluura geldi. fiimdi de kamu sektörüne bu düflünceyi
afl›lamaya çal›fl›yoruz.

De¤erli Davetliler,

Bilgi Toplumuna dönüflme çabam›zda Milli E¤itimin rolünün merkezi bir öneme sahip
oldu¤u unutulmamal›d›r.

Bilgi devrimi sayesinde bu ülkenin çocuklar› bütün dünya ile konuflacaklar ve dünyay›
daha iyi kavrayacaklar.

e-Dönüflüm Türkiye projemiz kapsam›nda, okullar›m›zda bilgisayarlaflma ve ‹nternet
konusunda büyük bir dinamizm içindeyiz.

Kamu yönetimine gelince, benzeri bir hamle de orada var: Teknolojinin geliflimi sayesinde
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günün flartlar› ve ihtiyaçlar›na cevap vermeyen hantal devlet anlay›fl›n›n kal›plar› zaten
kendili¤inden y›k›l›yor. Ça¤dafl yönetim düzeni tepeden t›rna¤a teknolojinin belirledi¤i
yönde de¤iflmek zorundad›r.

Amac›m›z teknolojiyi kullanarak ça¤dafllaflmak, de¤iflmek, rekabet üstünlü¤ü kazanmakt›r.
Ama art›k biliyoruz ki, bunca zamand›r tart›flt›¤›m›z e-Devlet kavram› "e" yani elektronik
meselesi olmaktan çok, ça¤dafl yönetim felsefesine intibak etmifl kurumlar›n yönetiflimi
yani "devlet" meselesidir !

e-Devlet projelerindeki gecikmeler kabul edilemez gecikmelerdir. Tabii ki, sadece masaya
bilgisayar› koymaktan ibaret olan bir anlay›fl› kastetmiyorum.

Mutlaka bilgi toplumuna dönüflece¤iz. ‹craat h›z›m›za
ayak uyduramayanlar› buradan bir kez daha uyar›yorum:
Millet eski nizam› istemiyor.
Bilinçli yurttafl kendine ve evlatlar›na e¤itim f›rsat› istiyor. Bak›n üniversite kap›lar›na.

Niye isteyen ve baflarabilecek olan herkese e¤itimde  f›rsat eflitli¤i  yok ? ‹htiyaç var
idiyse bunca y›ld›r problemler neden çözülmemifl. Vatandafl devletten ça¤dafl hizmet
anlay›fl› ile iflleyen kurumlar, dinamik ifl süreçleri, kaliteli ve zaman›nda hizmet istiyor.

Günümüz dünyas›nda, verimlilik için bilgi teknolojileri kaç›n›lmaz bir ihtiyaçt›r art›k. Ne
yaz›k ki kamu yönetiminde karfl›laflt›¤›m›z kal›plaflm›fl demode al›flkanl›klar, bir as›rd›r
de¤iflmeyen söylem ve eylem, bu de¤iflimin önündeki en büyük engeli teflkil etmektedir.

De¤erli Arkadafllar,

Kamu yönetimindeki eski zihniyetle, eski yönetim anlay›fl›yla, eski h›zla, rekabetin, h›z›n
tayin edici oldu¤u bu dünyada muas›r medeniyet hedefi tutturulmaz. e-Devlet, eski
devlet demek de¤ildir. e-Devlet, vatandafl›n ihtiyaçlar›n› önceleyen, dünyayla rekabeti
önceleyen, kalk›nmay› önceleyen devlettir.

Bizim tek derdimiz de dünyan›n gerisinde kalmamakt›r.

Onun için diyorum ki, hem "e", hem de "devlet",  ikisini mutlaka buluflturmal›y›z. Elektronik
sanayiimizde patlama var. Yaz›l›mc›lar›m›z›n düzeyi dünya ortalamalar›n›n üzerinde.

e-Dönüflümü Türkiye niçin baflaramas›n? Sab›rla, gayretle, ihtirasla, arzuyla ülkemizi,
insan›m›z› hak etti¤i yere getirmek zorunday›z. Bu inançla biliflim dünyas›n› selaml›yor,
baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.
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B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ YÜKSEK KURULU'NUN 
12. TOPLANTISI (08.09.2005)
De¤erli Kurul Üyeleri,

Sevgili Davetliler,

Ülkemizin bilim ve teknoloji alanlar›nda güçlenmesi hedefi istikametinde çok önemli bir
ifllevi olan  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun bu y›lki ikinci toplant›s›na hofl geldiniz.

Kurulumuz, bilim ve teknoloji alan›nda politikalar oluflturan, bu politikalar›n uygulamas›n›
takip eden ve kurumlar›m›z›n araflt›rma ihtiyaçlar›na göre önlemler alan en üst mercidir.

Bizden önce senelerce düzenli toplanamayan bu Kurula, kendi iktidar›m›z döneminde
üst üste üçüncü kez baflkanl›k etmekten mutluluk duyuyorum.

Hat›rlayacaks›n›z, bundan 6 ay evvel Mart ay›nda yapt›¤›m›z toplant›da çok önemli kararlar
alm›flt›k.

Ar-Ge için öncelik alanlar›n›, gerek kamunun, gerek özel sektörün, gerekse üniversitelerin
kullanaca¤› politika ve araçlar› belirlemifltik.

Bir Ulusal Ar-Ge Seferberli¤i bafllatm›flt›k.

O toplant›da bilgi ile hayat› buluflturmadan, güçlü ve sözü dinlenen bir Türkiye meydana
getiremeyece¤imizi vurgulam›flt›m. Bu da stratejik olmam›z› gerektiren bir hedeftir.

Madem Ar-Ge alan›na önem veriyoruz, kaynak veriyoruz, o zaman neye, niçin para
verdi¤imizi de bilmemiz gerekir. ‹flte geçen toplant›da kabul etti¤imiz Bilim ve Teknoloji
Stratejisi ufkumuzu çizmekte, yani iddiam›z› ve amaçlar›m›z› ortaya koymaktad›r.

Vizyon 2023 ise bu ufka hangi yollardan gidece¤imizi belirlemekte, yani öncelikli Ar-Ge
alanlar›n› göstermektedir. Bu strateji çerçevesinde yine bildi¤iniz gibi bir uygulama plan›n›
kabul etmifltik.

Bu plan, bütün ilgili kurum ve kurulufllarla paylafl›lm›fl ve harekete geçilmifltir.

2010'a kadar bilim ve teknoloji alan›nda at›l›m yapmak için gerekli yol haritas› belirlenmifl
ve yola konulmufltur.

Say›n Üyeler,

Hükümetimizin ekonomide, iç ve d›fl siyasette baflard›¤› istikrar, Ar-Ge desteklerimiz

Bu dönemde baflar›lan ilklerden biri, y›llard›r gereken
önem verilmeyen sosyal bilimler alan›ndaki araflt›rmalara
yo¤un bir deste¤in verilmeye bafllanmas›d›r. 



246

0 8  E Y L Ü L  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

için de geçerlidir. Böylesine kritik ve ülke ekonomisini, insan kalitemizi ve milli gücümüzü
yak›ndan etkileyen bilim ve teknoloji alan›na verdi¤imiz destek süreklilik arz etmeliydi.

Ar-Ge'nin ülkemizin refah› ve dünyadaki yeri ile ilgili bize çizdi¤i ufkun önemini hat›rlarsak,
bu ufka do¤ru koflumuzda mola verme lüksümüzün olmad›¤› daha iyi ortaya ç›kacakt›r.

Bu nedenle, bafllat›lan tüm çal›flmalar›n, bu alana hasredilen kaynaklar›n ve kurumlar
aras›nda oluflan diyalogun da sürekli ve istikrarl› hale gelmesi flartt›r.

Bu konuda önümüzde bulunan ve Ar-Ge destekleri için bir perspektif çizen karar tasla¤›
çok önemlidir.

Bu karar, 2008 y›l›na kadar kamu kanaklar›ndan, kamunun, özel sektörün ve üniversitelerin
Ar-Ge faaliyetlerine verece¤imiz y›ll›k destek miktar›n› belirlemektedir.

Bu destek elbette sadece kamunun de¤il, özel sektörümüzün de giderek art›rmas›
gereken bir destektir.

Geçen toplant›lar›m›zda ortaya koydu¤umuz stratejik hedeflere, yani Ar-Ge performans›m›z›
yükseltmeye ve bilim insan› say›m›z› art›rmaya yönelik hedeflerimize ancak bu alanlara
istikrarl› bir kaynak ay›rararak varabiliriz.

Ancak böyle bir iflbirli¤i ve kat›l›m ile ülkemizi dünya ile rekabet edebilir  hale getirebiliriz.

Say›n Üyeler,

TÜB‹TAK, belirledi¤imiz strateji çerçevesinde bu y›l içinde k›sa sürede çok önemli ifller
baflarm›flt›r.

Bu y›l Ar-Ge at›l›m› için ay›rd›¤›m›z 416 milyonluk ödenekten bugüne dek toplam 143
milyon YTL Ar-Ge projelerine tahsis edilmifl durumdad›r.

Sanayimize 32.5 milyon YTL, üniversitelerimize 34.5 milyon YTL, kamu kurulufllar›m›za
da 11.5 milyon YTL proje tahsisi yap›lm›flt›r. TÜB‹TAK y›l›n ilk yar›s›nda yepyeni bir destek
altyap›s› oluflturdu.

Mali ve hukuki ortam›n oluflturulmas›nda Maliye Bakanl›¤› ve DPT ile birlikte katk› sa¤lad›.

Ayr›ca enstitüleri arac›l›¤›yla ülkemiz için stratejik olan pek çok alanda baflar›l› çal›flmalar›
sürdürdü.

Gelifltirilen ileri teknolojiler ile hem ülkemiz döviz kazand›,
hem de ülke güvenli¤imiz güçlendi. Ar-Ge projelerine
verilen destekler bu y›l büyük oranlarda artt›.
O nedenle bu y›l için ay›rd›¤›m›z Ar-Ge ödene¤inin tamam›n›n y›l sonuna kadar tahsis
edilece¤ini umuyorum. Burada esas olan fley, kayna¤›n hemen harcanmas› de¤ildir.
Önemli olan, do¤ru yerlere, do¤ru yöntemlerle kaynak aktarmakt›r.Bu y›l Ar-Ge için,
bilim ve teknoloji için gerçekten tarihi bir y›l oldu.
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Üniversitelerimizdeki araflt›rmac›lar›m›zdan gelen projeler, 2003'te 850 iken, bu y›l 4000'e
yaklaflt›.

Bu 5 kat bir art›fl› ifade ediyor.

Ayn› flekilde, bu proje baflvurular›ndan TÜB‹TAK'›n destekledi¤i say› 2003'te 330 iken,
bu y›l 1000'i aflt›. Yani 3 kat bir art›fl söz konusu.

2003 y›l›nda 1200 olan proje sto¤u, yaklafl›k iki kat›na ç›karak bu y›l 2200'ü geçti. Projelerin
etkin yürütülmesi için pek çok hukuki ve idari düzenleme yap›ld›.

Hükümetimiz ve Meclisimiz bu alan› çok önemsemifl ve yo¤un çal›flmalarla ülkemizin
önünü açacak bilimsel ve teknolojik geliflme için gereken ortam› oluflturacak tedbirleri
alm›flt›r. Almaya da devam edece¤iz.

Say›n Üyeler,

De¤erli Konuklar,

Bu dönemde baflar›lan ilklerden biri, y›llard›r gereken önem verilmeyen sosyal bilimler
alan›ndaki araflt›rmalara yo¤un bir deste¤in verilmeye bafllanmas›d›r.

Bütün geliflmifl ülkelerde kalk›nman›n, uluslararas› gücün ve e¤itim kalitesinin temelini
oluflturan bu disiplinler, ülkemizde de toplumsal geliflmeleri anlamak ve buna dayal›
olarak politikalar belirlemek için vazgeçilmezdir.

Kalk›nma ve geliflmenin sadece teknik alanlarla ilgili oldu¤u yan›lg›s› ötedenberi üzerinde
düflündü¤üm bir meseledir.

Bu yüzden ülkemizin sosyal bilimler eliyle gerçekleflecek olan kültürel kalk›nma iddias›
e¤er teknik alanlarla bafla bafl gitmezse, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, felsefe, edebiyat
alanlar›nda dünya ile rekabet edemez, dünya çap›nda bilim adamlar›, akademisyenler,
ayd›nlar ç›karamazsak tam anlam›yla kalk›namay›z.

Baflar›lan di¤er bir ilk de, kamu kurumlar›m›z›n araflt›rma
programlar›n› oluflturmaya bafllamas›d›r. Ar-Ge, kamu
kurulufllar›m›z için de en önemli çözüm arac› haline
gelmelidir.
Kamu kurulufllar›m›z hizmet verirken bilimsel gerçeklere ve teknolojik yeniliklere daha
aç›k olmak zorundad›r.

Nitekim bu y›l içinde TÜB‹TAK'a 30 farkl› kamu kurumundan, savunma ve uzay projeleri
de dahil olmak üzere 220'nin üzerinde proje baflvurusu yap›ld›¤›n› ö¤rendim.

Bu vesileyle tüm kamu kurum ve kurulufllar›m›z› en k›sa zamanda proje üretme yar›fl›na
kat›lmaya davet ediyorum.  Savunma ve Uzay alanlar› bildi¤iniz gibi benim kendi himayeme
ald›¤›m alanlard›r.Bu alanlar›n önemini izaha gerek yoktur san›yorum.
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Özellikle bu iki alan gelece¤i çizen, stratejik önemi çok büyük ve günlük hayatta
kulland›¤›m›z bir çok teknolojiyi de do¤uran alanlard›r.

Bu alanlarda da büyük bir çal›flma ve çaba bafllad›.

Bu at›l›m devam etmeli ve sonuca ulaflmal›d›r.

Öte yandan sanayimizin de, dünyada rekabet etti¤i baflka sanayiler kadar Ar-Ge'ye önem
vermesi gereklidir.

fiu anda biliyorsunuz, bu bak›mdan çok parlak bir durumda
de¤iliz. Sanayicimizin Ar-Ge yapmas› için biz kolayl›klar
sa¤l›yoruz, yeni mekanizmalar oluflturuyoruz.
Sanayicimiz de kendi ç›kar› ve ülkemiz ad›na, Ar-Ge'yi mutlaka bir vazgeçilmez olarak
görmeli ve bu konudaki gayretini art›rmal›d›r.

Say›n Üyeler,

Sayg›de¤er Konuklar,

Her fley insanda bafllar ve insanla taçlan›r.

Araflt›rmac›s› yetkin ve yeterli olmayan bir ülkede ne üretimin, ne de hayat kalitesinin
artmas› mümkündür.

‹flte bunun için araflt›rmac›lar› destekleyen, gençlerimizi araflt›rma dünyas›n›n çetin ama
tatmini yüksek dünyas›na cezbetmek için yeni programlar hayata geçirilmifltir.

TÜB‹TAK bu y›l do¤a bilimleri ve sosyal bilimlerde ÖSS'de ilk 5000 içine giren ö¤rencilere
lisans ö¤renimleri boyunca karfl›l›ks›z burs vermeye bafllad›.

Bu gençlerimize ayr›ca lisans ö¤renimini baflar›yla tamamlad›klar› takdirde, ilgili alanlarda
lisansüstü ö¤renimleri için de burs verilecek.

Bu güzel uygulamadan dolay› da tebriklerimi burada bildiriyorum.

Hepimiz biliyoruz ki, bilim insanlar›m›z› ço¤altmak, onlar› güçlendirmek gelece¤imizin
temelidir.

Bu nedenle geçen y›lki Bilim Teknik Yüksek Kurulu toplant›s›nda bu alan› kendi himayeme
ald›¤›m› ifade etmifltim.

Çünkü bilim insanlar› misyon sahibi insanlard›r.

Onlar, kendilerine ufku karanl›k olan kolay ve dar bir yolu de¤il, ufku ayd›nl›k olan zor
ve genifl bir yolu seçmifllerdir.

Onlar bu yolda hem yürüyen, hem de bizler için yol açan insanlard›r. Bu nedenle en çok
takdire, en derin sayg›ya lây›k olanlar onlard›r.Hükümet olarak yapt›¤›m›z en önemli
ifllerden birisi de bilim insanlar›n› destekleyen, yeni bilim insanlar› yetifltiren programlar
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gelifltirmektir. Bilim insan› yetifltirme amac› do¤rultusunda bu alana büyük kaynaklar
ay›rd›k. Çünkü biliyoruz ki, insana harcanan kaynaklar asla heba olmaz.

Bilimin, bilim insan›n›n de¤eri bilindikçe toplumumuz yücelir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Ar-Ge için bafllatt›¤›m›z at›l›m, ülkemizin gelecek at›l›m›d›r.
Ülkemizin yönetimde, demokraside oldu¤u kadar
teknolojide de yenili¤e ihtiyac› vard›r.
Bu yenilik, bu üstünlük sa¤lanmadan ne insan›m›z, ne toplum, ne de ülkemiz  hak etti¤i
itibara güce kavuflamaz. Yani herkes bilmelidir ki, bu alan bizim için hayati bir aland›r.
Devletimizin bekas› ve milletimizin refah ve mutlulu¤u için olmazsa olmaz kofluldur.

Bu nedenledir ki, ilk defa bu konu Milli Güvenlik Kurulumuzun da gündeminde yer
alm›flt›r. Gerek kamu kurumlar›, gerek üniversiteler, gerekse özel sektör bafllatt›¤›m›z
Ar-Ge at›l›m›n›n içindedir. Elbette bu çal›flmalar›n semeresini hemen almak mümkün
de¤il.

‹dealler çal›flmay›, çal›flma da azmi gerektirir. Azimle bafllan›lan ve sab›rla devam eden
her fley mutlaka sonuç verir. Yani sab›r, baflar›n›n vazgeçilmez flart›d›r. Bu nedenle ben
eminim ki, hemen yar›n de¤il, ama bundan bir 3-5 sene sonra ülkemizin, milletimizin
yüzünü a¤artacak çok önemli bilgiler, ürünler, ifller ortaya konacakt›r.

‹flte o zaman herkes, Ar-Ge'nin neden çok kârl› bir alan oldu¤unu ve bizim bu alana
neden bu kadar önem verdi¤imizi çok iyi anlayacak.

Bu araflt›rmalar bilgiye; bilgi, üretime; üretim, rekabet gücüne dönüfltükçe toplumumuz
stratejik olarak, ekonomik olarak ve hayat kalitesi olarak çok daha yukar›lara ç›kacakt›r.

De¤erli Üyeler,

Mart'tan bu yanaki geliflmelerin en önemlilerinden birisi, belirledi¤imiz ulusal hedeflere
uygun ifl yapabilecek yetkinlikte bir TÜB‹TAK oluflturmak amac›yla ç›kar›lan kanundur.

Kurumun isminde yap›lan de¤ifliklik, ülkemizin art›k girdi¤i ve ilerlemek zorunda oldu¤u
kulvar›n önemini göstermektedir.

Kurumun ad›ndaki "teknik" yerine "teknoloji" kelimesinin gelmesi asl›nda bir kelimelik
de¤ifliklikten ibaret de¤ildir,  bir perspektifin de¤iflmesidir. Ayn› Kanun ile, uluslararas›
standartta esnek, de¤iflime aç›k, etkin ve stratejik bir kurum hedeflendi.

TÜB‹TAK bu kanunla üstlendi¤i misyonu, daha da baflar›l› bir flekilde yapma imkan›na
kavuflmufltur.

Say›n Üyeler,

Bafllatt›¤›m›z Ar-Ge Seferberli¤i; ülkemize, insan›m›za daha parlak bir gelecek kurma
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at›l›m›d›r. Desteklenen projeler bugünümüzün sorunlar›na çare olmal›d›r. Ancak as›l
gelece¤in bilimi ve teknolojisini flekillendiren araflt›rmalara a¤›rl›k vermeliyiz.

‹nsan›m›z›n hayat›n› kolaylaflt›ran, onun refah›na katk› sa¤layan, ülkemizin dünyada söz
sahibi olmas›n› sa¤layan araflt›rmalara a¤›rl›k vermeliyiz.

Bu ifl, hepimizin ortak iflidir. fiirketlerimiz yeni ürün ve süreçleri gelifltirirken bilgiye ve
bilene a¤›rl›k vermelidir. Üniversitelerimiz bilgiyi özgün ve yo¤un bir flekilde üretmeli ve
ö¤rencileri mutlaka pratik hayata dönük bir e¤itimle bilgili ve üreten bireyler olarak
yetifltirmelidir.

Devlet kurulufllar›m›z ve yerel yönetimler hizmet yaparken bilgiye dayanmal› ve bilenlerle
çal›flmal›d›r.

Ancak bilginin ve bilenin hakim oldu¤u bir toplum dünyada kendine üstün bir yer elde
edebilir. Medeniyet tarihinin merkezinde yer alan ülkemizin insan› eflsiz kabiliyetlere
sahiptir.

‹mkanlar sunuldu¤unda, ufku aç›ld›¤›nda Türk insan›n›n intibak etmeyece¤i saha yok
gibidir.

Ülkemizde ve bütün geliflmifl ülkelerde yetiflmifl, emsalleri aras›nda öne ç›km›fl pek çok
kabiliyetimiz var.

Bu kabiliyetleri ülkemizin de¤eri k›lmal›y›z. Beyin göçünü tersine çevirecek önlemler
almal›y›z.

Bunun için ortamlar, destekler haz›rlamal›y›z. Dünyan›n bütünleflti¤i bu zamanda, kendi
yetifltirdi¤imiz, bu topra¤›n yetifltirdi¤i mükemmel bilim insanlar›na kendi topraklar›nda
çal›flmay› sa¤lamak çok önemli bir konudur.

Bizim Ar-Ge at›l›m›m›z günlük bir hevesin eseri de¤ildir.
Aksine, gelece¤i bugünden çizme iflidir.
Bu nedenle Ar-Ge'ye, bilime ve teknolojiye daha çok destek vermeye devam edece¤iz.Esas
mesele, ortak iddiayla, ortak hedefle, ortak ifllerle sonucu elde etmektir.

Ve insanlar› oldu¤u kadar toplumlar› dönüfltüren, gelifltiren, kalk›nd›ran iki fley; mutlaka
kendine inanmak ve mutlaka çal›flmak.

Özgüvenin her fleyden daha önemli oldu¤unu, özgüven sahibi nesiller yetifltirmekten
daha büyük ideal olmad›¤›n› düflünüyorum. Özgüveni yaral› olan insanlar, özgüveni yaral›
toplumlar özellikle bu ça¤da ayakta kalamazlar.

‹nan›yorum ki, TÜB‹TAK yapt›klar› ve destekledikleriyle bu ulusal özgüveni tesis etmede
büyük bir rol oynamaktad›r. Özgüven çal›flman›n, çal›flma da baflar›n›n anahtar›d›r.

TÜB‹TAK'›n bu çabas› bütün ilgili kurulufllar›m›z›n yapt›klar›yla bir araya geldi¤inde çok
daha güçlü ve gurur verici bir Türkiye ortaya ç›kacakt›r.
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De¤erli Üyeler,

Türkiye bilmelidir, üretmelidir, güç kazanmal›d›r.

Bu güç birikimi sadece maddi güç biriktirme de¤ildir.

Yüreklerimizi birlefltirmeden, ortak ak›lla yeni sentezler, yeni terkipler kurmadan sadece
mekanik bir bilgi toplumsal fayda üretemez.

Hayat›n gerektirdi¤i kadar dinamizm, hayat›n ihtiyac› kadar ritim ve h›za ihtiyac›m›z var.
Bilim ve teknolojide asla duraksayamay›z, duramay›z.

Çabalar›m›z sürekli olmal› ve her geçen gün bir öncekinden daha parlak olmal›d›r. Bunun
için elimizden gelen her fleyi yapmal›y›z.

Yap›yoruz, yapaca¤›z...

Sözlerimi bitirirken bir hususu teyiden bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, Acil Eylem
plan›m›zda ve hükümet program›m›zda Türkiye'nin en acil öncelikleri aras›na ald›¤›m›z
Ar-Ge çal›flmalar›nda siyasi irade bu ülke için katma de¤er üretecek olan herkesin tam
anlam›yla yan›ndad›r, arkas›ndad›r.

Hiç flüphe duymayal›m ki, Türkiye, sevgiyi bilgiye, bilgiyi de eme¤e çevirdikçe dünya
ufkunda parlayan bir y›ld›z olacakt›r.

Bu  yüksek ideale destek veren, emek veren, kafa yoran herkesi ve özellikle sizleri
flükranla, sayg›yla selaml›yorum.

Teflekkür ediyorum.



S‹V‹L TOPLUM Z‹RVES‹ (09.09.2005)
Sivil Toplum Kurulufllar›m›z›n De¤erli Baflkanlar›,

Sevgili Bas›n Mensuplar›,

Öncelikle hepinizi muhabbetle selaml›yor,  hoflgeldiniz diyorum.

3 Ekim 2005 tarihinde bafllayacak Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik müzakereleri öncesinde,
bu toplant›n›n tarihi bir anlam tafl›d›¤›na inan›yorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, de¤erli baflkanlar›m›za hem kat›ld›klar› için, hem de toplant›
süresince verecekleri katk› için teflekkür ediyorum.

De¤erli Baflkanlar,

Türkiye, geride b›rakt›¤›m›z yaklafl›k üç y›l boyunca, ekonomiden siyasete, d›fl politikadan
sosyal yaflama kadar hemen her alanda köklü bir de¤iflim sürecinden geçti.

Bu de¤iflimin do¤rudan ve somut etkilerini flimdiden baz› alanlarda hissetmeye bafllad›k.

Zaman geçtikçe bu üç y›l›n günlük yaflant›m›zdaki etkilerini çok daha derinden yaflayaca¤›z,
hissedece¤iz.

Ekonomide, örne¤in enflasyonun tek haneli oranlara
düflürülmesi, param›zdan 6 s›f›r›n at›lmas›, rekor büyüme
oranlar›n›n yakalanmas› ve ihracat rekorlar› gibi tarihi
baflar›lar elde ettik.
Siyasete yeni bir anlay›fl, yeni bir tarz ve uslüp getirdik. Popülizme, oy avc›l›¤›na, istismara
pirim vermedik.

Demokratikleflme ve insan haklar› konusunda cesur ve rahatlat›c› düzenlemeler
gerçeklefltirdik.Yine d›fl politikada, tarihi ad›mlar att›k ve atmaya da devam ediyoruz.

Son dönemde Türkiye, daha önce hiçbir dönemde olmad›¤› kadar itibarl›, sayg›n ve sözü
dinlenen bir ülke haline gelmifltir.

fiimdi bu tarihi dönüm noktalar›na 3 Ekim 2005'te inflaallah bir yenisini daha ekliyoruz;
Avrupa Birli¤i ile tam üyelik için müzakerelere bafll›yoruz.

Ülkemizde tam anlam›yla demokratik bir ortam oluflturmaya; milletimizin refah ve
huzurunu teminat alt›na almaya yönelik reformlar›m›z, zaten h›zl› bir flekilde ilerlemektedir.

fiimdi içeride ve d›flar›da pek çok kimsenin 'sessiz devrim' olarak adland›rd›¤› bu reformlar›
kararl›l›kla uygulaman›n gayreti içindeyiz.

3 Ekim tarihiyle birlikte, bu  reformlar ve uygulamalar, daha bir ivme kazanacak, ülkemizin,
milletimizin standartlar› inflaallah çok daha  yükselmifl olacakt›r.
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Müzakerelerin bafllamas›, hedeflerimize daha büyük bir h›zla ilerlememize önemli bir
katk› sa¤layacak, ayr›ca reformlar›m›z› da pekifltirmifl olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Hükümet olarak hangi alanda olursa olsun, att›¤›m›z ad›mlar› ilgili tüm kesimlerin tam
mutabakat›yla atmaya özen gösterdik.

Bu millet, bu ülke, bugüne kadar ne çektiyse, tepeden inmeci politikalardan, dayatmalardan,
oldu-bitti uygulamalardan çekti.

Halktan kopuk, milletin hedeflerinden kopuk, millete ra¤men üretilen politikalar, Türkiye'yi
haketti¤i çizginin hep arkas›na mahkum etti.

Bu manzaray› de¤ifltirmek, milletimizle ayn› yöne bakabilmek, milletimizle sevinip
milletimizle üzülmek konusunda hükümet olarak azami bir çaba içinde olduk.

Bak›n›z; hemen birkaç örnek vermek istiyorum:

Zorunlu Tasarrufa Teflvik Hesab›'nda biriken kesintiler ve
nemalar›, uzun y›llar boyunca çal›flanlarla hükümetleri
karfl› karfl›ya getirmifltir. Oysa biz, iktidara geldi¤imizin
daha ikinci ay›nda bu konuyu çözüme kavuflturduk.
Bunu da iflçi temsilcilerimizle, iflveren temsilcilerimizle birlikte, konuflarak, tart›flarak,
uzlaflarak yapt›k.

Yine bak›n›z; en son Memur maafl zamlar› konusunda yine sendikalar›m›zla topland›k,
konufltuk, tart›flt›k ve ifli tatl›ya ba¤lad›k. Bunun örneklerini ço¤altmak mümkün.

‹flverenlerimizin sorunlar›n› iflveren temsilcilerimizle çözdük, çözmeye devam ediyoruz.

Engellilerle ilgili bir yasa m› ç›karaca¤›z, onlara kulak verdik, önerilerini ald›k, elefltirilerini
ald›k, bunlar› da kanuni düzenlemelerimize yans›tt›k. Kad›nlar›m›zla, çocuklar›m›zla ilgili
sorunlara m› e¤ilece¤iz, önce onlar› dinledik, onlar›n katk›lar›n› ald›k.

Hiçbir zaman, halka ra¤men bir fleyler yapma özlemi içinde olmad›k, inflallah bundan
sonra da olmayaca¤›z. Bu yakalad›¤›m›z uzlaflma ortam›, diyalog ortam›, ülkemizde
bar›fl›n, huzurun, demokrasinin ve insan haklar›n›n tam olarak yerleflmesi için bizlere,
tarihimizde görülmemifl imkanlar sunmaktad›r.

fiimdi geçmifli özleyenler olabilir. Dayatmalar›, oldu-bittileri, emrivakileri arzulayanlar
olabilir.

Bunun yan›nda bu uzlaflma ve diyalog ortam›n› k›skananlar, çekemeyenler, ya da istismar
etmek isteyenler olabilir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bunlara bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyece¤iz. Bunu da burada
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bir kez daha, alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum. Biz özgürlükleri olabildi¤ince geniflletmenin
gayreti içinde olduk.

Ne güvenlik ad›na özgürlüklerden taviz verdik, ne de özgürlükler ad›na güvenli¤imizi
ihmal ettik, tehlikeye att›k.

Biz, halk›m›z›n özgür, demokratik ve müreffeh bir Türkiye özlemini hayata geçirmek için
iflbafl›nday›z. Bunu da özgürlükler ile güvenlik aras›nda ideal dengeyi kurarak baflarmaktan
baflka bir yol göremiyorum.

Ama kim bunu istismar edip de, baflkas›n›n özgürlük alan›na müdahale etmeye kalk›fl›rsa,
kusura bakmas›n, o zaman da ona haddini bildirmekten geri durmad›k, durmayaca¤›z.

Bu diyalog ortam›n›, bu uzlaflma ortam›n›, bu ortak hedeflerde kenetlenme ortam›n› kim
bozmaya kalkarsa, bizden en sert cevab› alacakt›r.

De¤erli Baflkanlar,

Avrupa Birli¤i ile müzakerelerin yürütülmesi sürecinde de temel yaklafl›m›m›z bu olacakt›r.

Esnaf›ndan sanayicisine, çiftçisinden ev kad›n›na, mimar›ndan  engellisine; bilim, kalk›nma,
sanat, insan haklar›, tüketici haklar›, çevre, medya, ticaret, tan›tma gibi farkl› alanlarda
örgütlenen kurulufllar›m›z, mutlaka bu sürecin içinde olacaklard›r.

Avrupa Birli¤i'ne karfl› olabilirsiniz, ya da taraftar
olabilirsiniz. Hiç farketmez. Katk›lar›n›z ve destekleriniz
oldu¤u gibi elefltirileriniz de bize yol gösterecek, yolumuza
›fl›k tutacakt›r.Bak›n›z, bizim ülkemizde sivil toplum
kavram› asla yeni bir kavram de¤ildir.
Tarihimize flöyle bir gözatt›¤›n›zda, baflka hiçbir ülkede görülmeyen örgütsel yap›lara
rastlayacaks›n›z.

Ahilik örgütü, loncalar, sosyal yard›mlaflma, dayan›flma kurulufllar›, özellikle de vak›flar,
sivil toplum ad›na bize ait en güzel örneklerdir. Dünyaya da ilham kayna¤› olmufl örneklerdir
bunlar.

Bu örgütler tarih boyunca bu milleti ayakta tutmufltur. Yönetimle halk aras›nda güvenilir,
emin köprüler oluflturmufltur. fiimdi bunun modern tezahürlerini hem Bat›'da, hem de
ülkemizde daha çeflitlenmifl, daha etkin ve daha fonksiyonel örneklerini müflahede
ediyoruz.

Avrupa ülkelerindeki karfl›tlar› ile mukayese edildi¤inde, yak›n geçmiflte, Türkiye'deki
sivil toplum kurulufllar›n›n ciddi sorunlar› bulunuyordu.

Derneklerimizin, vak›flar›m›z›n, sendikalar›m›z›n faaliyetlerini yürütmelerine engel bir çok
yasal ya da uygulamaya yönelik engeller mevcuttu. Hükümet olarak Dernekler Yasam›z›
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ç›kard›k, derneklerimize uluslararas› standartlarda bir çerçeve getirdik. Vak›flar Yasam›z
da inflallah yak›n bir zamanda ç›kar›lacak, vak›flar›m›z›n da sorunlar› inflallah çözülmüfl
olacakt›r.

Ve ben inan›yorum ki, 3 Ekim'le birlikte bafllayacak bu yeni süreçte, vak›flar›m›z,
derneklerimiz, sendikalar›m›z, k›sacas› tüm örgütlerimiz çok daha rahat, çok daha özgür
bir ortamda üyelik hedefimizde bizlere yard›mc› olacaklard›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

fiunu bir kez daha hat›rlatmak isterim: E¤er sivil toplum deste¤i, sivil toplum katk›s›
olmazsa, hiç kuflkusuz müzakere süreci aksak kalacak, topal ilerleyecektir.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile iliflkileri yak›n zamana kadar sadece resmi düzeyde yürümüfl,
sivil toplum aya¤› hep eksik kalm›flt›r.

Ancak, son dönemde dinamik bir flekilde güçlenen sivil toplum kurulufllar›m›z, aktif
kat›l›mlar›yla devreye girerek iliflkilerimizi art›k iki ayakl› ve daha sa¤l›kl› bir zemine
tafl›m›flt›r.

Bu vesileyle, Avrupa Birli¤i ile müzakere süreci içindeki çal›flmalar›m›za kuvvetli destek
veren ve böylece iflimizin kolaylaflmas›n› sa¤layan sivil toplum kurulufllar›m›za burada
bir kez daha teflekkür etmek istiyorum.

Gerek ülke içinde halk›m›z›n temsili, gerekse Türkiye'nin Avrupa içinde tan›t›m› konular›nda
sivil toplum örgütlerimiz çok önemli bir sorumluluk tafl›maktad›rlar.

Zaman zaman resmi görüflmelerin ilerisinde olacaklar, kimi zaman da bizi elefltirecek,
politikalar›m›za ›fl›k tutacaklard›r.

Her halükarda bu süreçten halk›m›z kazançl› ç›kacak, milletimiz kazançl› ç›kacakt›r.

Bugün yapaca¤›m›z bu toplant›da, biz hükümet olarak sivil toplum kurulufllar›m›z›n
müzakere sürecine iliflkin, görüfl, öneri, düflünce ve elefltirilerini alaca¤›z.

Örgütlerimizin yeni dönemde sürece daha fazla dahil olabilmeleri için hükümet olarak
neler yapmam›z gerekiyor, bunlar› konuflaca¤›z.

Zaten burada bulunan kurulufllar›m›z Avrupa Birli¤i konusunda çeflitli düzeylerde çal›flmalar
yapm›fl, yapmaya devam eden kurulufllar›m›z.

Bu vesileyle onlar›n da tecrübelerinden yararlanma f›rsat›n› elde etmifl olaca¤›z. Ben,
bu tarihi toplant›n›n ülkemize, milletimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Burada bulunan, ya da bulunmayan tüm kurulufllar›m›za, yeni süreçte baflar› dileklerimi
iletiyorum.

Kat›ld›klar› için baflta de¤erli baflkanlar olmak üzere hepinize teflekkür ediyor, sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum.



Ne mutlu bize ki, 724 y›l aradan sonra yine burada her fleyin bafllad›¤› yerde hat›ralar›m›z›
tazelerken, sadece geçmifli anmakla yetinmiyor, KARDEfiL‹K RUHUNU bugün de dipdiri
koruyan bir  millet olman›n bahtiyarl›¤›n› yafl›yoruz.

Bu millet, bin y›ld›r bu topraklarda yo¤rulan, Ahlat'tan, Malazgirt'ten Domaniç'e, Sö¤üt'e
uzanan, buradan üç k›tay› kanatlar› alt›na alarak say›s›z kavmi ve ülkeyi flefkatle, sevgiyle
kuflatan bir millettir.

Bu büyük milletin mensuplar› dün oldu¤u gibi bugün de tarihi yadigâr›n, mukaddes
emanetlerin sahibi, bekçisi, emanetçisidir.

Yeryüzünün bu merkezi co¤rafyas›nda yüzy›llar boyu oldu¤u gibi bugün de onurla, izzetle,
flerefle yafl›yorsak bunu ecdad›m›za, onlar›n ellerinde yo¤rulan RUH KÖKÜMÜZE,
MANEV‹ GENLER‹M‹ZE borçluyuz.

Onlara lay›k olmak için bugün var gücümüzle çal›fl›yor, gayret ediyoruz. Yüksek insanl›k
ideallerini, adaleti, erdemi, eme¤i, dayan›flmay› en yüce de¤erler bilerek medeniyet
yolunda durmadan, duraksamadan yolumuza devam ediyoruz.

Burada, Ertu¤rul Gazi'nin, gönül erlerinin iflaret etti¤i çizgide yedi as›r k›talar aflarak
yürüyüflünü sürdüren ecdad›m›z› rahmet ve minnetle anarken bugün derin bir tarihi
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724. ERTU⁄RUL GAZ‹'Y‹ ANMA VE SÖ⁄ÜT fiENL‹KLER‹
(11.09.2005)
Aziz Vatandafllar›m,

Sevgili Kardefllerim,

Sizlerin flahs›nda milletimin bütün fertlerini, do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye, yediden
yetmifle hürmetle, muhabbetle selaml›yorum.

Bugün, Sö¤üt'te  Alperenler serdar› Ertu¤rul Gazi'nin manevi huzurunda, bu ULU
ÇINARIN gölgesinde, tarihin en manidar hat›ralar›ndan birini yad etmek için bir araya
gelmifl bulunuyoruz.

Birli¤imiz, beraberli¤imiz, sevdam›z, aflk›m›z ilanihaye devam etsin ve gölgelenmesin
temennisiyle sözlerime bafll›yorum.724 senedir ilahi bir na¤me gibi semaya yükselen,
bereketli bir tohum gibi topra¤a kök salan bu ulu ç›nar,  bugüne kadar bizi adalet ve
kardefllikte birlefltirdi¤i gibi bundan sonra da BULUfiMA ADRES‹M‹Z OLSUN, GÖNÜL
BA⁄LARIMIZI EBED‹LEfiT‹RS‹N, diyorum.

Unutmayal›m ki, buradan do¤up yükselen medeniyetimizin
manevi temelleri üzerinde bizler yüzy›llar boyu hem kendi
izzet ve flerefimizi muhafaza ettik, hem de baflkalar›na
yol gösterdik.
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muhasebeye de mecburuz. Unutmayal›m ki, buradan do¤up yükselen medeniyetimizin
manevi temelleri üzerinde bizler yüzy›llar boyu hem kendi izzet ve flerefimizi muhafaza
ettik, hem de baflkalar›na yol gösterdik.

Ma¤rib ülkelerinden Balkanlara, Afrika'dan Güney Asya'ya  kadar  gitti¤imiz her yerde
sevginin, hoflgörünün, adaletin sancaktar› olduk.

Aziz Kardefllerim,

Bizim medeniyetimizin mayas› aflkt›r, ilimdir, irfand›r. Biz, insan›n tabiat›n› parçalayan,
evrenle irtibat›n› koparan, ruhsuzlaflt›ran, köksüzlefltiren, insan› insana düflman eden,
kardefli kardefle düflüren bir felsefenin de¤il, insan› yarat›lm›fllar›n en flereflisi bilen,
yarat›lan› yaratandan ötürü seven YÜKSEK B‹R MEDEN‹YET‹N VAR‹SLER‹Y‹Z.

Bugün, bir MÜBAREK RUH, B‹R AS‹L ‹DEAL olarak üzerimizde yükselen ecdad›m›z›n
fiAHS-I MANEV‹S‹N‹ temsil etme, yaflama ve yaflatma mesuliyetini her birimiz tek tek
omuzlar›m›zda tafl›yoruz.

fiANLA, fiEREFLE, LAYIK OLMA GAYRET‹YLE TAfiIYORUZ. BU RUHTUR B‹Z‹
B‹RLEfiT‹REN , BU ANLAYIfiTIR, BU SEVDADIR.

Aram›zdaki kardefllik ba¤›, bafl› ve sonu ebediyete uzanan SARSILMAZ B‹R ‹NANÇTAN
kaynaklanmaktad›r.

Biz, hesab›n› verebilece¤imiz bir hayat› flerefle yaflama arzusunday›z ve hayat› ancak
bir muhasebe fluuruyla anlaml› buluyoruz.

Biz, yeryüzünde fesat ç›karanlara, nifak tohumlar› ekenlere  karfl› yüzy›llar boyu ayn› kalp
at›fllar›yla, ayn› ulvi nidalar etraf›nda, ayn› ufka göz dikerek bir araya geldik.

Devletimizin kudreti, "insan› yüceltmek" oldu,
medeniyetimizin felsefesi insana hizmet oldu. Yüzümüz
sonsuzlu¤a bakarken el ele gönül gönüle olduk. Hiçbir
zaman kavmiyet davas›, kabile davas› gibi cahiliye
gelenekleri aya¤›m›za zincir olmad›, olamad›.
Biz, o davalar› bin y›l önce aflt›k. Bizimle ayn› inanç ikliminde olanlar›n hukukunu korumakla
yetinmedik, bizim gibi düflünmeyen, bizim k›blemize yönelmeyenlerin can ve mal
emniyetini de muhafaza ve müdafaa ettik. En uzaklardaki toplumlar, kavimler, kabileler
bile ak›n ak›n gelerek, harmanlanarak selameti, güvenli¤i, emniyeti bizim adalet
flemsiyemizin alt›nda buldular.

Bu yüzden, bizim tarihimizde ortaça¤ karanl›¤› olmad›. Bu yüzden, bizim tarihimizde
engizisyon mahkemeleri olmad›. Baflkalar› zifiri ortaça¤ karanl›¤›ndayken, biz k›tadan
k›taya adalet meflaleleri tafl›d›k; ilim, irfan, medeniyet götürdük. Bizim inanc›m›zda her
bir varl›¤›n, yarat›l›fltan gelen haklar› vard›r.Her insan, haklar›yla birlikte do¤ar.
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Haklar ve hürriyetler bak›m›ndan kimsenin kimseye üstünlü¤ü yoktur.

Keza, biz öyle bir medeniyetten geliyoruz ki, içinde yaflad›¤› tabiat›n da, faydaland›¤›
hayvanlar›n da insan üzerinde haklar› vard›r ve tarif edilmifltir.

Tabiat› tahrip etmeyeceksiniz; yiyip içecek ancak israftan kaç›nacaks›n›z. Faydalanacak
ancak hayvanlara eziyet etmeyeceksiniz.

Bu incelik, bu ahlak, bu fluur insan ve toplum tasavvurumuzda en üst seviyesine
ç›km›flt›r.Bu yüzden, nifak tohumlar›, bu topraklarda hayat hakk› bulam›yor.

Bu yüzden, hâlâ milletimiz yürek da¤layan felaketler karfl›s›nda muazzam bir dayan›flma
ve kardefllik örne¤i sergiliyor.

Kör ideolojilerin at gözlükleriyle, cahiliye al›flkanl›klar›yla
millete bakanlar, tarihe dinamizmini, hayatiyetini yitirmifl
bir kadavra gibi bakanlar yaflayan bu ruhu, bu idraki
anlayamazlar.
Bu bir yaflama üslubudur, bu bir hayat felsefesidir. Milletimiz sonsuza kadar bu hayat
felsefesini yaflatma azmindedir.

Bu medeniyet çizgisinde zaman zaman kesintiler olabilir, ama bizi biz k›lan, bizi millet
k›lan, milletimizi kardefl k›lan de¤erler her zaman ayn› olmufltur.

Çok ac›lar, çok felaketler, çok musibetler gördük; çok badirelerden geçtik.  Ama, Allah'a
flükürler olsun ki, istiklalimize gölge düflürmedik.

TAR‹H fiAH‹TT‹R;

Malazgirt'ten Çanakkale'ye, fianl›urfa'dan Kahramanmarafl'a, Gaziantep'ten ‹stanbul'a
destans› bir var olufl mücadelesi verdik.

Yunus Emre'nin 'GÖRKLÜ NAZARI' hâlâ üzerimizdedir, Mimar Sinan'›n muhteflem
eserleri hâlâ semaya yükselen uygarl›¤›m›z›n niflaneleridir, Fuzuli'nin ince m›sralar› hâlâ
ayd›nlat›r gönlümüzü.

De¤erli Kardefllerim,

Bugün sadece eflyaya, sadece güce, sadece istatistiklere bakanlar ne derlerse desinler.
Televizyon ekranlar›ndan, gazete sütunlar›ndan bakarak "tarihin sonu geldi'' diyenler,
felaket senaryolar› yazanlar, iddialar›yla birlikte  bekledikleri sona ulaflacakt›r.

E¤er bugün, insanl›¤›n de¤erler sistemi afl›nm›flsa, e¤er bugün insan›n can ve mal
emniyeti tehdit alt›ndaysa burada, bu küresel yang›n karfl›s›nda bizim de bir
sorumlulu¤umuz var.  Umutlar›m›z› yeniden tazelemeli, medeniyetimizin kadim de¤erlerini
yeniden ayd›nlatmal› ve insanl›¤a unuttu¤u sözleri, unuttu¤u hakikati yeniden hat›rlatmal›y›z.
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‹flte, bugün yapmaya çal›flt›¤›m›z budur. Sadece refah düzeyini art›rma arzusu, sadece
ekonomik rekabet gücünü art›rmak  büyük ideal, büyük rüya sahiplerine yetmez.

Evet, bizim insanl›¤a söyleyecek sözlerimiz var, dünyan›n da bu sözleri duymaya ihtiyac›
var.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, bütün vatandafllar›m›zla, bütün kurumlar›m›zla yekvücut
olarak hukukun, adaletin, kardeflli¤in sesini yükseltmemiz gereken bir dönemden
geçiyoruz.

Karamsarl›¤a zerre kadar prim vermeyece¤iz ve tarihin kader çizgisinde yürümeye devam
edece¤iz.

Kendi toplumsal tecrübemizden oldu¤u kadar baflkalar›n›n tecrübelerinden de yararlanarak
ilmin, akl›n rehberli¤inde gelece¤e, birlikte yol alaca¤›z.

Her vesileyle ifade etmeye çal›flt›¤›m gibi, çat›flma alanlar›n›
de¤il, uzlaflma alanlar›n›, kardefllik zeminini yüceltece¤iz.
Kimse olaylar›n görünen yüzüne bakarak karamsarl›¤a, bedbinli¤e, umutsuzlu¤a kap›lmas›n.

Türkiye'nin yolunu kesmek isteyenler yol kesicilerin ak›betine u¤rar. Provokatörler
provokasyonlar›yla bafl bafla kal›r ve 'er ya da geç' mutlaka deflifre olurlar. Milletin
maneviyat›n› k›rmak isteyenlerin hevesleri kursaklar›nda kal›r. Her zaman hat›rlatmaya
çal›flt›¤›m›z bir gerçek var.

ECDADIN fiAHS-I MANEV‹S‹ BU M‹LLETTE, BU M‹LLET‹N TEK TEK EVLATLARINDA
YAfiAMAKTADIR.

Biz bu inançtay›z. Tarihin ve co¤rafyan›n en çetin noktas›nda büyük meflakkatlerle,
güçlüklerle s›nan›yoruz.

Allah'›n yard›m›yla bu zorluklar› da geride b›rakaca¤›z. Bu meflakkatlerin bin mislini daha
önce atefl çemberlerinden geçerek yaflad›k. Metaneti, sabr›, sebat›, gayreti, çabay›, iyi
niyeti elden b›rakmad›k, b›rakmayaca¤›z.

Ülkemize dair büyük rüyalar›m›z var. Milletimize dair büyük rüyalar›m›z var. Bu rüyalar
bir bir gerçeklefliyor. Geldi¤imiz noktada rahatl›kla diyebiliriz ki, ço¤u gitti, az› kald›. Bütün
mesele, özgüvenimizi yitirmeden elimizden geldi¤i kadar kötülüklere mani olmak, bütün
mesele hukuk ve adalet terazisini flafl›rmadan tutabilmektir.

Bütün mesele, geçmifli unutmadan, tarihi do¤ru okuyarak gelece¤e bakmakt›r.

Umutsuzluktan nemalananlar,  zaaflardan beslenenler, toplumun ›st›rap duymas›ndan
kendilerine gün do¤du¤unu zannedebilir, hatta ça¤›m›z›n etkin araçlar› eliyle kendi k›t
ak›llar›nca tahrikler, provokasyonlar, ajitasyonlar tasarlayabilirler.

Ama, kaya gibi sa¤lam duran, kan kardefli, can kardefli olmufl bu milletin ruh köküne
nifak tohumlar›n› erifltiremezler.
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Bizim kardeflli¤imiz, sadece hukuki temeli zay›f, söylemden, retorikten ibaret bir kardefllik
de¤ildir. Biz, as›rlardan beri kardefliz. Ve ebediyen kardefl kalaca¤›z. Bir metafizik
temelden, bir evrensel idealden yoksun, tesadüfen bir arada yaflayan, tesadüfen bir
arada yaflama gayreti gösteren bir millet de¤iliz.

Birileri öyle zannedebilir. Birileri, gücümüzü 'k›l›çtan' ald›¤›m›z› düflünebilir. Yine birileri,
zorla, bask›yla birarada durdu¤umuzu vehmedebilir.

Onlara söyleyecek tek bir sözümüz var; dönüp tarihi yeni bafltan okusunlar. Okusunlar
ki, gücümüzün k›l›çtan de¤il, birlikten do¤du¤unu anlas›nlar.

Okusunlar ki, as›rlar boyunca cihana kaba kuvvetle de¤il, ak›l ve vicdanla, adalet ve
inançla nizam verdi¤imizi görsünler.

fieyh Edebali'yi okusunlar; Ertu¤rul Gazi'yi, Osman Gazi'yi okusunlar. Sö¤üt'te vücut
bulan küçük bir beyli¤in, nas›l bir cihan imparatorlu¤una dönüfltü¤ünü iyi düflünsünler.

Bilsinler ki, 7 as›r önce burada filizlenen Ulu Ç›nar›n kökleri, öyle yüzeyde de¤il, topra¤›n
çok derinlerindedir.

Genifl bir tefekkür ve bilgelik havzas› vard›r, onun alt›nda. fieyh Edebali'nin alt›n k›ymetinde
ö¤ütleri vard›r; Ertu¤rul Gazi'nin, Osman Gazi'nin her bir harfi tecrübeyle s›nanm›fl
vasiyetleri vard›r.

''Ey O¤ul, art›k beysin!

Bundan sonra öfke bize, uysall›k sana!

Güceniklik bize, gönül almak sana!

Suçlamak bize, katlanmak sana!

Acizlik bize, hoflgörmek sana!

Anlaflmazl›klar bize, adalet sana!

Haks›zl›k bize, ba¤›fllamak sana!

Ey O¤ul, anan›, atan› say!

Bereket büyüklerle beraberdir.

‹nanc›n› kaybetme,

Yeflilken çöllere dönersin.

Ey O¤ul; flunu da unutma:

‹NSANI YAfiAT K‹, DEVLET YAfiASIN!''

Ulu Ç›nar›, yak›p y›kan kas›rgalara, ezip geçen tufanlara, içeriden d›flar›dan vuran
düflmanlara karfl› ayakta tutan iflte bu anlay›flt›r.fieyh Edebali'nin Osman Gazi'ye bu
nasihatidir.



261

1 1  E Y L Ü L  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Bu ö¤üt ne kadar de¤erliyse,

''O, bizim boyumuzun ›fl›¤›d›r, Terazisi dirhem flaflmaz'', diyerek

fieyh Edebali'ye uyan, o¤luna da uymas›n› vasiyet eden

Ertu¤rul Gazi'nin basireti de o kadar büyüktür.

De¤erli kardefllerim,

Aziz Milletimin bütün fertleri,

Burada Ertu¤rul Gazi'nin manevi huzurunda hepinizi bir kez daha muhabbetle, kardefllikle
selaml›yorum.

Eyüp Sultan hazretlerinden Akflemseddin'e, Mevlana'dan Mehmet Akif'e bu mukaddes
topraklara ruh ve mana afl›layan bütün büyüklerimizi rahmetle  an›yorum.

Bize büyük rüyalar gösteren, önümüzde gelecek ufku açan, büyük bir medeniyet miras›,
büyük bir kardefllik tecrübesi b›rakan ecdad›m›z› sayg›yla, rahmetle yad ediyorum.

Allah, bize bir yurt, bize bir ülke, bize bir vatan, bize bir istiklal kazand›ran flehit ve
gazilerimize ebediyen rahmet eylesin. Mekanlar› cennet olsun. Kardefllik ruhumuzu
yaralamak isteyenlere ebediyen f›rsat vermesin.

Milletimizi ilelebed payidar k›ls›n.



2005-2006 E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M YILI AÇILIfi TÖREN‹
(12.09.2005)
E¤itim Camiam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

De¤erli Veliler,

Sevgili Ö¤renciler,

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Gelece¤in parlak ufuklar›na do¤ru yol almakta oldu¤umuz flu güzel günlerde, yeni bir
e¤itim ö¤retim y›l›na bafllaman›n heyecan›n› yafl›yoruz.

Heyecanl›y›z; çünkü her yeni e¤itim-ö¤retim y›l›yla birlikte, zihni farkl› fikirlere, gözü
dünyaya, gönlü sevgiye ve kardeflli¤e daha fazla aç›k bilgili, kültürlü, donan›ml› yeni
nesiller yetifliyor.

Bununla birlikte e¤itim sistemimizin kronik sorunlar›n›n da gayet iyi fark›nday›z. ‹flbafl›na
geldi¤imiz günden bu yana, çözümü aciliyet gerektiren bir çok problemin var oldu¤unu
asla inkâr etmedik.

Tam aksine, gelmifl geçmifl yönetimlerin maalesef erteledi¤i pek çok meselemiz gibi
e¤itim sistemimizin de en a¤›r biçimde ihmale u¤rad›¤›n› tespit etmifl bulunuyorduk.

 Aç›kça ifade edelim ki, Türk e¤itim sistemini ça¤›n ihtiyaçlar›na uyumlu hale getirmek,
çocuklar›m›za eksikliklerinden ar›nd›r›lm›fl e¤itim imkanlar› sunabilmek için bütün bir
sistemi yeniden ele almak mecburiyetindeydik.

Yapt›klar›m›z› en iyi sizler biliyor, görüyorsunuz.

Bu zor meselenin üstüne gitmek, on y›llar içinde e¤itim sisteminin s›rt›na yüklenen
kamburlar› düzeltmek için bütün imkânlar›m›z› seferber ettik, büyük bir gayretle sorunlar›
bir bir çözmek için çal›fl›yoruz.

Göreve geldi¤imiz günden beri e¤itim sisteminin hemen her meselesiyle yüzlefltik, her
alanda önemli çareler gelifltirdik, önemli ad›mlar att›k.

‹nflallah 2005-2006 dönemi, geçen iki e¤itim-ö¤retim y›l›nda att›¤›m›z temelin üzerinde
yeni bir e¤itim binas›n›n yükselece¤i, art›k meyvelerin toplanmaya bafllayaca¤› bir dönem
olacakt›r. Son iki y›ld›r haz›rl›¤›n› yapt›¤›m›z birçok projeyi, bu yeni dönemde uygulama
imkân›na kavuflaca¤›z.
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Gelecek Türkiye'nindir derken, gönlümde tafl›d›¤›m en
büyük umut, en büyük k›v›lc›m, en büyük heyecan budur.
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Bu bak›mdan e¤itim-ö¤retim y›l›n› açarken, bu kez e¤itimde yeni bir dönemi de bafllatman›n,
yeni ve parlak bir sayfa da aç›yor olman›n heyecan›n› yafl›yoruz.

Sevgili E¤itimciler,

2002 y›l›ndan bu yana e¤itim alan›nda at›lan ad›mlar›, sonuçlar›n› henüz tam almam›fl
olmam›za ra¤men en yak›ndan bilenler sizlersiniz.

Biz, e¤itime harcad›¤›m›z her bir kuruflu Türkiye'nin gelece¤ine yat›r›m olarak görüyor,
böyle de¤erlendiriyoruz.

Bugün Türkiye'nin genel bütçesinden en yüksek pay› alan bakanl›k, Milli E¤itim
Bakanl›¤›m›zd›r.

Bunun anlam› fludur; Türkiye en büyük yat›r›m›n› e¤itime yapmaktad›r. Zira gelece¤in
dünyas›nda ayakta kalabilmek, hak etti¤imiz yerlere ulaflabilmek  için ekmek kadar, su
kadar ihtiyaç duyaca¤›m›z fley, fikri hür, irfan› hür,vicdan› hür nesillerdir.

Bu ayn› zamanda, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere
vasiyetidir.

E¤itim sistemimizi ça¤›n icaplar›na göre h›zla güncelleyip,
çocuklar›m›z› hem bugünün dünyas›na haz›rlamak, hem
de gelece¤i önce onlar›n zihinlerinde infla etmek
durumunday›z.
Bu kararl›l›kla 2,5 y›l gibi k›sa bir zaman içinde tam 60 bin derslik yapt›k ki, bu Cumhuriyet
tarihimizin rekorudur.

Yine hay›rsever milletimizle el ele vererek bafllatt›¤›m›z E¤itime %100 Destek kampanyas›
çerçevesinde yaklafl›k 2 katrilyonluk bir kaynak, okul inflaatlar›na, tamiratlar›na, araç-
gereç ve arsa teminine aktar›lm›flt›r.

Bak›n›z Cumhuriyet tarihimiz boyunca okullar›m›za 174.000 adet bilgisayar temin
edilebilmiflken, son 2,5 y›ll›k dönemde temin edilen bilgisayar say›s› bu sene sonu
itibar›yla 406.000 adete ulaflacakt›r.

Bunun 206.000 adeti devlet imkânlar›yla, 200.000 adeti de kampanya sonucu temin
edilmektedir.

2005 Y›l› sonu itibariyle 45.000 okulumuza ADSL, yani genifl bant h›zl› internet ba¤lant›s›
yap›lm›fl olacakt›r.

fiimdiden il, ilçe ve beldelerimizde bu imkân %80'in üzerinde gerçekleflmifl durumdad›r.

Böylelikle 2005 y›l›n›n sonunda tek derslikli, birlefltirilmifl s›n›f uygulamas› yapan
okullar›m›z›n d›fl›nda tüm okullara ve ö¤rencilerimizin % 98'ine ulaflacak flekilde internet
ba¤lant›s› sa¤lam›fl olaca¤›z.
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Bu arada bildi¤iniz gibi ö¤retmenlerimizi de unutmad›k; bafllatt›¤›m›z ucuz bilgisayar
kampanyas›yla y›lsonu itibariyle 100.000 ö¤retmenimiz ucuz dizüstü bilgisayar imkân›na
sahip olacakt›r.

Bütün bu ad›mlar, özellikle çocuklar›m›z›n dünyadaki bilgi, teknik ve kültür geliflmelerine
aç›k, düflünme yetene¤i kazanm›fl, fikir üretebilen ve bilgi toplumuna uyumlu bireyler
olmalar› aç›s›ndan son derece önemli geliflmelerdir.

Bunlar maalesef bizlerin de içinde oldu¤u geçmifl kuflaklardan esirgenen, sahip
olamad›¤›m›z imkânlard›r. ‹nflallah çocuklar›m›z bu yeni aç›l›mlarla Türkiye'nin önüne
yeni, parlak, zengin ufuklar koyacaklard›r.

Gelecek Türkiye'nindir derken, gönlümde tafl›d›¤›m en büyük umut, en büyük k›v›lc›m,
en büyük heyecan budur.

De¤erli Arkadafllar,

E¤itim davas›n› hedefine ulaflt›rma gayreti; inan›n Türkiye için yeni bir Kurtulufl Savafl›,
yeni bir milli mücadeledir.

Bu sebeple hükümet olarak bu konuda çok duyarl›, çok titiz, çok kararl› ad›mlar at›yoruz.

Bak›n›z, son üç y›lda kamuya tahsis etti¤imiz toplam kadrolar›n % 50'sinden fazlas›n›
e¤itime ay›rd›k.Bu bir tesadüf de¤il, bir tercihtir.

Dünyan›n en ileri ülkelerinden biri olmaya azmetmifl olan yeni Türkiye'nin fidanl›¤›
okullar›m›zd›r, bu bilinçle hareket ediyoruz.

Son üç y›lda kadrolu, sözleflmeli, usta ö¤retici, vekil ö¤retmen statülerinde, yard›mc›
personel kadrolar› da dahil olmak üzere Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z 182.000 insan›m›za
istihdam imkan› oluflturmufltur.

Hedefimiz sadece say›sal art›fl de¤ildir, ayn› zamanda
e¤itim personelimizin bilgi, birikim ve donan›m›n› da
de¤erlendiriyoruz.
Bu amaçla ö¤retmenlerimize kariyer sistemini getirdik. ‹lk s›nav› da 27 kas›m'da inflaallah
yapaca¤›z. Bundan böyle stajyer, ö¤retmen, uzman ö¤retmen, baflö¤retmen
kademelerinden oluflan sistemde her terfiyle birlikte özlük haklar›nda da paralel
iyilefltirmeler olacakt›r.

Bak›n›z dünyada çok büyük de¤iflimler yaflan›rken 37 y›ld›r hiç de¤iflmemifl olan müfredat›
da aflama aflama de¤ifltiriyoruz. Geçen y›l her bölgede 120 okulda pilot olarak uygulanan
yeni ilkö¤retim müfredat›, bu sene bütün okullarda yürürlü¤e girecektir.

De¤erli Arkadafllar›m, Sevgili Ö¤renciler,

Yaflanan ekonomik s›k›nt›lar›n, insan›m›z›n geçim güçlüklerinin fark›nday›z.
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Bu sebeple 2003'te 81 milyon, 2004'te 83 milyon ders kitab›n› ö¤rencilerimize ücretsiz
da¤›tt›k.

Bu y›l 106 milyon ders kitab›n› yine ücretsiz olarak da¤›t›yoruz. Bununla da yetinmedik;
ilkö¤retim okullar›nda y›llard›r dar gelirli, fakir insanlar›m›z için büyük yük getiren "Ünite
Dergileri'ni de kesin olarak yasaklad›k.

Yine ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklar› maddi s›k›nt›lar sebebiyle e¤itim almaktan
mahrum kalmas›n diyerek "fiartl› Nakit Transferi" sistemini gelifltirdik.

Bu sistemle her ay yoksul ö¤rencilerimizin annelerinin hesab›na, ki yoksullu¤un yükünü
en çok onlar tafl›yor, aile bütçesini destekleyecek flekilde para aktar›yoruz.

Bu paran›n miktar› ortaö¤retime devam eden k›z ö¤renciler için ayl›k 39 milyon, erkek
ö¤renciler için ayl›k 28 milyon TL, ilkö¤retime devam eden k›z ö¤renciler için ayl›k 22,
erkek ö¤renciler için ise ayl›k 18 milyon TL'dir.

Gördü¤ünüz gibi k›z çocuklar›na daha fazla destek veriyoruz. Bunu teflvik maksad›yla
yap›yoruz, imkâns›zl›klardan ilk önce onlar etkilenir; bunu biliyoruz da yap›yoruz. Yapmaya
da devam edece¤iz, yeter ki ailelerimiz k›zlar›m›z›n e¤itim haklar›n› ellerinden almas›n.

Ayr›ca Haydi k›zlar Okula kampanyas› ile de yaklafl›k 150.000 yavrumuz okullu hale
gelmifltir, bu son derece sevindirici, ümit verici geliflmeyi de sizlerle paylaflmaktan büyük
mutluluk duyuyorum. Burs ve Kredi sistemimizde de önemli düzenlemeler, iyilefltirmeler
yapt›k.

fiu anda yüksekö¤retimde okuyan ö¤rencilerimizden talep ettikleri burs veya krediyi
alamayan kimse yoktur, isteyen herkese bu imkân, bu hak tan›nmaktad›r.

Kredi ve burs miktar›n› 45 milyondan 110 milyon liraya
ç›kararak, üç ayda bir yap›lan ödemeleri ayl›k hale getirdik.
Yine ortaö¤retim burslar›n› da 13 milyondan 40 milyon
liraya ç›kard›k.
Bütün amac›m›z bu ülkenin çocuklar›n›n, bat›dan do¤uya, kuzeyden güneye, zenginden
fakire, köylüden kentliye mümkün olan en iyi flartlarda e¤itim hakk›ndan yararlanmas›d›r.

Türkiye'nin gözden ç›karabilece¤i tek bir evlad› bile yoktur, bunu iyi bilmemiz, iyi
de¤erlendirmemiz laz›m.

De¤erli Ö¤retmenlerimiz,

De¤erli Veliler,

Sevgili Ö¤renciler,

Lise e¤itim ve ö¤retimini 4 y›la ç›karmakta kararl›y›z.

Bu sayede bugün için dezavantajl› gibi görünen genel liselerin kalitesi de artt›r›labilecektir.
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Okullaflma oran›n›n artt›r›lmas›n› da hükümet olarak fevkalade önemli bir hedef olarak
gündemimizde tutuyor, bu bilinçle hareket ediyoruz.

Okul öncesi e¤itimde %11'lik bir okullaflma oran› teslim ald›k, flu anda %17.1'e ulaflm›fl
bulunuyoruz.

AB deste¤iyle hayata geçirdi¤imiz Mesleki E¤itimin Gelifltirilmesi ve Mesleki E¤itimin
Modernizasyonu (MEGEP)projeleri ile sektörlere yönelik ara eleman yetifltirme
programlar›na da büyük önem veriyoruz.

Yap›m aflamas›ndaki okullar›m›z›n tip projelerini de¤ifltirerek 81 vilayetimizde, geleneksel
mimarimizi modern mimari unsurlar›yla harmanlayan, estetik aç›dan zengin, canl› okul
binalar› infla etmeye bafllad›k.

‹lk ve ortaö¤retim kurumlar› için 100'er adet kültür eseri
belirledik, bunlar› okul kütüphanelerimizde ö¤rencilerimizin
hizmetine sunaca¤›z.
‹nflallah hem ö¤rencilerimiz aras›nda okuma al›flkanl›¤› yayg›nlaflacak, hem de da¤arc›klar
zenginleflecektir. Her alanda ça¤dafl bir e¤itimin imkânlar›n› tesis etmeye gayret ediyoruz.

De¤erli Arkadafllar,

Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z e-Devlet uygulamas›na ilk geçen bakanl›klar›m›zdan biridir.

2005 y›l›nda ilk defa yaklafl›k 800.000 ö¤rencinin Ortaö¤retim Kurumlar›na Girifl s›navlar›
ile ilgili (müracaat dâhil) ifl ve ifllemler tamamen internet ortam›nda yap›lm›flt›r. Bu sayede
alt› milyon mektup böylelikle elektronik postaya dönüflmüfltür. Bunun Milli E¤itim
Bakanl›¤›m›za kazand›rd›¤› tasarruf 8 Trilyon TL'dir.

Yine 2003 y›l›ndan bu yana tüm ilk atamalar, aç›ktan atamalar ile yer de¤ifltirmeler puan
üstünlü¤ü esas›na göre elektronik ortamda yap›lm›flt›r.

Tüm müracaatlar ve geri bildirimler internet üzerinden yap›ld›¤› için mesai yani hizmet
sunma süreleri de, fiili olarak 7 gün 24 saate ç›km›flt›r.

2005-2006 e¤itim-ö¤retim y›l›na bafllarken, aciliyetle çözülmesi gereken problemlerimizin
bilinci içinde gelece¤e umutla, heyecanla bak›yoruz.

‹stiyoruz ki bu ders y›l›nda ziller bilgi için, ayd›nl›k için, ilerleme için bir müjde olarak
çals›n. ‹stiyoruz ki çocuklar›m›z, arzuyla, ifltiyakla, ö¤renme sevdas›yla s›n›flar›n›
doldursunlar. ‹ki günleri bir olmas›n.

Her gün zihinleri biraz daha aç›k, biraz daha ayd›nl›k olarak yuvalar›na dönsünler.

Bu temenniyle, yeni ders y›l›n›n e¤itim camiam›za, velilerimize, ö¤rencilerimize,
Türkiye'mize hay›rl› olmas›n› diliyor, hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.



KARADEN‹Z TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M
YILI AÇILIfiI (19.09.2005)
De¤erli Konuklar,

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin De¤erli Hocalar›

Sevgili Gençler

Sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Yeni e¤itim ö¤retim dönemi ülkemiz, bütün akademik camia ve üniversiteli gençlerimiz
için hay›rl› olsun, diyorum.

Özellikle üniversite s›ralar›na bu y›l oturmaya bafllayacak gençlerimizi tebrik ediyor,
baflar›lar diliyor, velilerini kutluyorum.

Devlet olarak, millet olarak geliflme ve kalk›nma yolunda büyük bir dinamizm süreci
yafl›yoruz.

Bütün dünyan›n gündeminde nas›l yer ald›¤›m›z› sizler de biliyorsunuz. Buraya, sizlerin
huzuruna New York'taki Birleflmifl Milletler Milenyum Zirvesi'nden geliyorum. Çok say›da
liderle görüfltüm, yap›lan konuflmalar› dinledim, BM genel kuruluna hitap ettim.

Size flu kadar›n› söyleyebilirim ki, ümitvar olmak için her sebepe sahibiz. Ancak, önümüzde
tarihi dönüm noktalar› var.

‹nflallah bu kritik safhalar› da baflar›yla aflaca¤›z; aflmak mecburiyetindeyiz.

Var gücümüzle Türkiye'nin hak etti¤i yerlere ulaflmas›, refah ve huzur içinde büyümesi
için çal›fl›yoruz. Büyük mesafeler ald›k, daha büyük mesafeler alaca¤›z.

fiunu bilelim ki, Türkiye  art›k eski Türkiye de¤ildir. Türkiye, muhteflem bir dirilifl mevsimi
yaflamaktad›r.

Türkiye, zengin imkanlar›n› ve büyük gücünü harekete geçirerek, kaybetti¤i güveni
yeniden kazanm›flt›r.

Dünya devletleriyle eflit iliflki kuramayan, ekonomisiyle birlikte devletleraras› iliflkileri de
zaafa düflen, kendini ifade etmekte, kendini tan›mlamakta zorlanan, savunma psikolojisi
içinde bütün enerjisini elefltirilere cevap vermeye harcayan, kurumlar› zay›flayan, özgüven
eksikli¤i yaflayan bir ülke de¤iliz art›k.

fiundan herkesin emin olmas›n› istiyorum;

Demokratik de¤erleri  özümsemifl bir ülkenin
üniversitesinde fikirler elbette standart, tekdüze
olmayacakt›r.
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Türkiye'nin imkanlar› ve kaynaklar›, seçenekleri ve potansiyeli son derece zengindir.
Yeter ki, millet olarak, devlet olarak ayn› istikamete bakal›m, Yeter ki, ülkemizi temsilde
zaaflar göstermeyelim,  Yeter ki, kendimize güvenimiz, topluma güvenimiz, ülkeye
güvenimiz, hükümete, devlete güvenimiz zedelenmesin.

Bu güven flüphesiz karfl›l›kl› bir güvendir.

Siz kendinize güveneceksiniz ki baflkalar› size güvensin.

Toplum devlete, devlet topluma güvenecek ki, birlikten kuvvet do¤sun.

Allah'a flükürler olsun baz› ar›zi sorunlara ra¤men sapasa¤lam bir toplumsal dokumuz
var, muazzam bir kalk›nma ve büyüme irademiz var, ülkeyi temsilde zaafa düflmeyen
bir iktidar›m›z var.

De¤erli Davetliler,

Üniversite, dünyan›n her yerinde evrensel de¤erlerin, evrensel bilginin yeniden üretildi¤i,
yeniden yorumland›¤› yerdir.

Dolay›s›yla üniversite bir düflünce merkezidir.

Demokratik de¤erleri  özümsemifl bir ülkenin
üniversitesinde fikirler elbette standart, tekdüze
olmayacakt›r.
Analiz, mukayese, sorgulama olmadan yeniden üretim olamaz.

Zaten fikir ve düflünce faaliyeti her an yeniden dünya ile yüzleflmek, kendini sorgulamak,
kendini yeniden üretmektir.

Düflünce faaliyeti standart kal›plara, sloganlara dökülmeyen bizatihi dinamik ve sürekli
bir faaliyettir.

Bu anlamda özellikle gençlerimize hat›rlatmak isterim; diploma alarak okuldan mezun
olabilirsiniz, ama bilgilenme, ö¤renme süreci bir hayat boyudur, oradan mezun
olunmayaca¤›n› iyi bilmelisiniz.

Dünyadaki h›zla de¤iflime ayak uydurmak, kendinizi sürekli yenilemek zorundas›n›z.

Zira, ne sorular› ne de cevaplar› donduramayaca¤›m›z dinamik bir ça¤da yafl›yoruz.

De¤erli Konuklar,

Bunun için büyük bir idealizme hepimizin ihtiyac› var.

E¤er biz tarihsiz, belleksiz, inançs›z bir toplum olsayd›k yaflad›¤›m›z felaketlerden herhangi
biri bizi de tarih sahnesinden siler süpürürdü.

Oysa biz, kaya gibi sa¤lam bir milletiz. Kimse 70 milyonluk bu ülkenin, bu milletin zihnî
birikimini, entelektüel kapasitesini,  tarihi tecrübesini küçümsemesin.
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Ar›zi sorunlar gelir geçer. Dönemsel meseleler zaman içinde, müflterek ak›lla çözülür.

Hiçbir proje, hiçbir provokasyon, hiçbir tahrik bu milletin dirli¤ini, düzenini, kardeflli¤ini
yaralayamaz, zedeleyemez.

Milletimizin basireti provokatörlerin hile ve tuzaklar›n› bertaraf etme konusunda en büyük
güvencemizdir. Bunu böyle bilmelisiniz.

De¤erli Konuklar,

Önümüzdeki güçlükleri aflmak için her birimize düflen görevler var.

Sevgili Gençler,

Sizlerden özellikle rica ediyorum. Lütfen özgüvenimizi zedeleyecek, gücümüzü zaafa
u¤ratacak marjinal seslere kulak vermeyelim.

Özellikle içinden geçti¤imiz süreçte bütün dikkatimizi çal›flmaya, eme¤e, rekabete,
kaliteye, dayan›flmaya, bilgiye, dünyadaki geliflmeleri do¤ru okumaya odaklayal›m.

Kaybetti¤imiz zamanlar› telafi etmek için var gücümüzle çal›flmaktan baflka önümüzde
bir yol göremiyorum.

Bak›n›z, Türkiye çözümsüz gibi görünen sorunlar›n› güven ve istikrar zemininde bir bir
çözüyor. 30 y›l 40 y›l boyunca e¤itimin bütçeden ald›¤› pay tart›fl›ld›, durdu.

Ne zaman ki, hükümetimiz sayesinde enflasyon
dizginlendi, üretim flahland›, Türkiye dünya ile eflit flartlarda
konuflmaya bafllad›, ihracat›m›z, büyümemiz katland›, iflte
o zaman e¤itim en büyük önceli¤imiz oldu ve bütçeden
en büyük pay› almaya bafllad›.
Türkiye'ye arma¤an etti¤imiz bu baflar› önceliklerimizin eseridir.

Önceli¤i siyasi gerilime, k›s›r çekiflmelere verenler bu baflar›y› elde edemezlerdi. Milyarlar›n
katrilyon, milyonlar›n trilyon oldu¤unu o bol s›f›rl› ekonomiyi nas›l düze ç›kard›¤›m›z›
sizlere bir kez daha hat›rlatmak isterim.

2002 y›l›nda Milli E¤itim ve üniversitelerin bütçeden ald›¤› pay 9 milyar 956 milyon YTL
iken bu oran 2005 y›l›nda 20 milyar 100 milyon YTL'ye ç›km›flt›r.

YÖK'ün bütçesi 2002 y›l›nda 2 milyar 495 YTL iken bu y›l 5 milyar 218 milyon YTL'ye
yükselmifltir. Üniversitelere verilmesi gereken AR_GE ödeneklerinde yüzde 40'a varan
tarihi oranlar› yakald›k, Tubitak'›n bütçesinde yüzde 46'l›k bir art›fl yapt›k.

De¤erli Konuklar,

Ülkemizin araflt›rma alan›nda gidece¤i yol art›k bellidir. Bilim ve  Teknoloji Yüksek
Kurulu'nun onaylad›¤› Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi bu yolun ad›d›r.
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Bu strateji, iddiam›z› ve amaçlar›m›z› ortaya koymaktad›r. Öncelikli Ar-Ge alanlar›n›
göstermektedir.

2010'a kadar bilim ve teknoloji alan›nda at›l›m yapmak için gerekli yol haritas› belirlenmifl
ve yola konulmufltur.

Bu stratejinin en önemli unsurlar›ndan birisi akademik Ar-Ge çal›flmalar›n›n ve bilim
insan› yetifltirilmesinin desteklenmesidir.

Bu y›l Ar-Ge at›l›m› için ay›rd›¤›m›z 416 milyonluk
ödenekten bugüne dek toplam 143 milyon YTL Ar-Ge
projelerine tahsis edilmifl durumdad›r.
Bu miktardan üniversitelerimize bugüne dek 34.5 milyon YTL proje tahsisi yap›lm›flt›r.
Bu y›l Ar-Ge için, bilim ve teknoloji için gerçekten tarihi bir y›l oldu.

Üniversitelerimizdeki araflt›rmac›lar›m›zdan gelen projeler, 2003'te 850 iken, bu y›l 4000'e
yaklaflm›flt›r. Bu 5 kat bir art›fl› ifade ediyor.

Ayn› flekilde, bu proje baflvurular›ndan TÜB‹TAK'›n destekledi¤i say› 2003'te 330 iken,
bu y›l 1300'ü aflm›flt›r.

Yani 4 kat bir art›fl söz konusudur.

Üniversitelerin araflt›rma projelerine verilen para 2003'te 9 milyon YTL iken, bu y›l sonu
itibariyle bu rakam 95 milyon YTL'ye ç›kacakt›r.

Yani iki sene içinde 10 kattan fazla bir art›fl gerçekleflmifl oldu.

2010'da desteklenecek proje say›s›n›n 4500'e ve toplam akademik proje bütçesinin de
700 milyon YTL'ye yükselece¤ini öngörüyoruz.

Araflt›rma alan›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi de önemli bir ivmeyi yakalam›fl
görünüyor.

KTÜ'nün 2003'te desteklenen proje say›s› sadece 2 iken, 2005'te 14'e yükselmifltir.

2003'te KTÜ projelerine verilen destek miktar› 27.000 YTL iken, bu y›l bu rakam 575.000
YTL'ye ulaflm›flt›r.

Yani 20 kat bir art›fl sa¤lanm›flt›r.

Bu baflar›, elbette daha çok proje önerilerek daha da art›r›lmal›d›r.

De¤erli konuklar,

Verilen bütün bu desteklerin baflar›s› hiç flüphesiz araflt›rma ortam›n›n iyilefltirilmesine
de ba¤l›d›r.

Nitekim, TÜB‹TAK y›l›n ilk yar›s›nda Maliye Bakanl›¤› ve DPT ile birlikte yepyeni bir proje
destek altyap›s› oluflturdu.
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Mesela üniversitelerce yürütülen bilimsel araflt›rma projelerinde proje süresi ile s›n›rl›
olmak kayd›yla personel çal›flt›r›lmas›na imkan sa¤land›.

TÜB‹TAK kaynaklar›ndan üniversiteler ile di¤er genel ve katma bütçeli idarelere proje
karfl›l›¤› aktar›lacak tutarlar›n transferi ve harcanmas›na iliflkin kurallar belirlendi.

Acil ve küçük Ar-Ge projeleri ile durma aflamas›na gelmifl araflt›rmalara h›zl› destek
verilmesi uygulamas›nda iyilefltirmeler yap›ld›.

De¤erli Konuklar,

Bu dönemde baflar›lan ilklerden biri, y›llard›r gereken önem verilmeyen sosyal ve befleri
bilimler alan›ndaki araflt›rmalara yo¤un bir deste¤in verilmeye bafllanmas›d›r.

Kalk›nman›n, gücün ve e¤itim kalitesinin temelini oluflturan bu disiplinler, ülkemizde de
toplumsal geliflmeleri anlamak ve buna dayal› olarak politikalar belirlemek için
vazgeçilmezdir.

2003'te sosyal ve befleri bilimler alan›nda üniversitelerimizin önerdi¤i proje say›s› 40
iken, bu rakam bu y›l 290'a yükseldi.

Yani 7 kat artt›.

Yine 2003'te bu tür projelerde 90 bin YTL harcama yap›lm›flken, bu y›l sonuna kadar 1.5
milyon YTL proje harcamas› gerçekleflmifl olacakt›r.

2 y›ldaki parasal art›fl gerçekten çarp›c›d›r: Tam 15 kat art›fl sözkonusudur.

Bütün stratejileri, bütün büyük vizyonlar› hayata geçirecek olmazsa olmaz unsur elbette
insan unsurudur.

Bilim insan› yetifltirmek ve gelifltirmek emek verdi¤imiz bütün bu ifllerin semere vermesi
için temel flartt›r.

Üniversite dünyaya söz söyleyebilecek çapta dünya insan› yetifltirmelidir. Ve dünyaya
söz söyleyebilecek üniversitelerin de sa¤lam ve demokratik sistemlere oldu¤u kadar,
dünya standard›nda yetiflmifl insanlara ihtiyac› vard›r.

Çok iyi sistemler tasarlayabiliriz, kanunlar yapabiliriz,
kurumlar kurabiliriz. Ancak iyi yetiflmifl insan olmadan
bunlar›n hiçbiri amac›na ulaflamayacakt›r.
Bildi¤iniz gibi, bilim insanlar›m›z›n say›s›n›n ve niteli¤inin art›r›lmas›, kendi himayem
alt›nda olan ve son 2 y›lda önemli ifller baflar›lan bir öncelik alan›d›r. Bilim insan› yetifltirme
amac› do¤rultusunda bu alana büyük kaynaklar ay›rd›k.

Çünkü biliyoruz ki, insana harcanan kaynaklar asla heba olmayacakt›r. Bu alanda elde
etti¤imiz baflar›lar› görmekten dolay› çok mutluyum. Mesela, 2003'te TÜB‹TAK'›n bilim
insanlar›m›za verdi¤i burs say›s› 380 iken, bu y›l verilen burs say›s› 1900'dür.
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Araflt›rmac›lar› desteklemek ve gençlerimizi araflt›rma dünyas›na çekmek için yeni
programlar hayata geçirilmifltir.

Bir örnek, TÜB‹TAK'›n bu y›l do¤a bilimleri ve sosyal bilimlerde ÖSS'de ilk 5000 içine
giren ö¤rencilere lisans ö¤renimleri boyunca karfl›l›ks›z burs vermesidir.

Bu gençlerimize ilgili alanlarda lisansüstü ö¤renimleri için de burs verilecek. Bu çok
güzel bir uygulamad›r. Bu uygulamalar›n daha da çeflitlenerek, etkin ve uzun vadeli
sonuçlar getirecek flekilde ço¤alt›lmas›n› özellikle önemsiyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

Dikkat edilirse, üniversitelerimiz gerek kamu, gerekse özel sektör Ar-Ge programlar›n›n
ortaklar›d›r. Art›k Ar-Ge alan›nda da akademik dünyam›z›n dünya ile rekabet eden bir
kaliteyi, sonucu ve etkiyi oluflturmas› gereklidir. Yap›lan tüm yenilikler bu amaca hizmet
etmektedir.

Üniversitelerimiz bölgelerine ›fl›k olmal›, bölgelerindeki
kamu ve özel kurulufllar›n Ar-Ge çal›flmalar›na rehberlik
etmelidir. Daha çok proje gelifltirilmeli, daha ufuk aç›c›
ifllere odaklan›lmal›d›r.
Bu konuda daima teflvikçiyiz.

Üniversitelerimiz bilgiyi özgün ve yo¤un bir flekilde üretmeli ve ö¤rencileri bilen, bilgili
ve üreten bireyler olarak yetifltirmelidir. Bilgili olan›n ifli de iyi olur. ‹flini iyi yapan, mutlaka
iyi bir sonuç al›r.

Üniversitelerimiz e¤itimde ve araflt›rmada dünyan›n bugününü de¤il, gelece¤ini esas
almal›d›r. Nitelikli insanlarla, nitelikli araflt›rmalarla ülkemizin gelece¤ini, insan›m›z›n
yüzünü daha da ayd›nlatacak sonuçlar alaca¤›m›zdan herkes emin olmal›d›r.

Hedefimiz budur. Bütün çabam›z da bu asil hedef içindir.

De¤erli Konuklar,

Sevgili Genç Kardefllerim,

Büyük düflünmeye, büyük rüyalar görmeye mecburuz.

Türkiye Cumhuriyeti kurulufl felsefesine uygun olarak ça¤dafl medeniyet yolundaki
ideallerine; daha çok huzur, daha çok refah, daha çok emek, daha çok rekabet, daha
çok demokrasi, daha çok özgürlük, ve nihayet daha çok birlik, beraberlik ruhuyla ulaflacakt›r.

Hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlarken bir kez daha 'yeni e¤itim y›l› hay›rl› olsun'
diyorum.

Bütün üniversitelerimize ayd›nl›k ve huzur dolu bir e¤itim y›l› diliyorum.
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VERG‹ fiAMP‹YONLARI ÖDÜL TÖREN‹ KONUfiMASI
(22.09.2005)
De¤erli Arkadafllar,

Hepinizi sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

Al›n teriyle kazand›klar› aras›ndan vergilerini son kurufluna kadar ödeyen sorumluluk
bilincine sahip vatandafllar›m›z› onurland›rmak için burada toplanm›fl bulunuyoruz.

Bu sabah burada yaflad›¤›m›z mutlulu¤un bizler için anlam› büyük. Türkiye'nin imkanlar›n›,
Türkiye'nin kaynaklar›n› heba etmemek için nas›l bir tempoyla çal›flt›¤›m›z› görüyorsunuz.

Bütün derdimiz, bütün meselemiz insan›m›z›n potansiyelini ortaya ç›karmak, kaynaklar›n›
milletimize geri kazand›rmaktan ibarettir.

Milletimizin yüzünü güldürmek için mesafeler ne kadar uzak, yollar ne kadar güç ve
meflakkatli olursa olsun güçlükleri aflmaya, ülkemizin baht›n› açmaya çal›fl›yoruz.

Ülkemize ald›rd›¤›m›z mesafe ortadad›r. ‹ktisat bilen, hesap bilen, hayat›n içinde yer alan
herkes Türkiye'yi nereden nereye getirdi¤imizi görüyor.

Burada Vergi ödülleri vesilesiyle birkaç hususu dikkatlerinize arzetmek isyorum.

Vergi devlet ile vatandafl aras›ndaki en temel iliflki, en temel ba¤d›r. Vatandafl›n en temel
sorumlulu¤u, devletin ise en önemli dayana¤›, dinami¤idir.

Devletin ne kadar devlet oldu¤u, vatandafl›n ne kadar vatandafl oldu¤u vergi düzeninin
iflleyifline bak›larak ölçülür.

Bizim ekonomik baflar›m›z›n temel dinami¤i vatandafl ile devlet aras›ndaki ihtilaf alanlar›n›
en aza indirmek, bunun için gerekli düzenlemeleri h›zla yapma irademizdir.

Sadece düzenleme yapmak yetmez, vatandafl›n hukukunu koruyarak devleti vatandaflla
vatandafl› devletle birlikte güçlendirmek zorunday›z.

Bu prensip hükümetimizin, siyasetimizin esas›d›r.

Yola ç›karken Mevzuat kirlili¤inin Türk Kamu düzeninin en önemli sorunu oldu¤unu
söylemifltik.

Bu noktaya sorumluluk alan herkesin bir kez daha dikkatini çekmek istiyorum. Yat›r›m
ortam›n›, üretim ortam›n›, istihdam›, sosyal adaleti, bölgesel adaleti, toplumsal huzuru,

Vergi devlet ile vatandafl aras›ndaki en temel iliflki, en
temel ba¤d›r. Vatandafl›n en temel sorumlulu¤u, devletin
ise en önemli dayana¤›, dinami¤idir.
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vatandafl›n mutlulu¤unu esas almayan bir ekonomi yönetimi baflar›ya ulaflamaz.

Geçmiflte bunun en ac› örneklerini hep birlikte yaflad›k.

Y›llarca Türkiye'de egemen olan anlay›fl üretimi, yat›r›m› peflinen yarg›layan, barikat
üstüne barikat koyan, vatandafla kuflkuyla bakan, her fleyi zapturapt alt›na almaya çal›flan
otoriter bir anlay›fl olmufltur.

Bu anlay›fl bu ülkeye a¤›r bedeller ödetmifltir. Nas›l bir ekonomik kriz ortam›n› devrald›¤›m›z›
sizler çok iyi biliyorsunuz.

Çok flükür biz, milletimizle el ele verip bu kriz ortam›ndan bir bar›fl ortam› ç›kard›k.

Vergi Bar›fl› vatandafl ile devlet aras›ndaki en önemli ihtilaf alanlar›ndan birini bertaraf
etmek içindir.

Sadece bir tek ad›mla, Vergi Bar›fl›yla Türkiye'ye 4.7 katrilyonluk bir kaynak sa¤lad›k.
Daha do¤rusu bu büyüklükteki bir ekonomik kayb› milletimize yeniden kazand›rd›k.

Bölgeler aras› adaletsizlikleri gidermek için, sosyo ekonomik kalk›nm›fll›k düzeyine göre
yat›r›m yapmak, üretim yapmak isteyen herkes için 49 vilayette enerji deste¤i, arsa ve
arazi deste¤i, istihdam maliyetini indirecek vergi teflvikleri getirdik.

Devlet ile vatandafl iliflkilerinin a¤›r yara ald›¤› sa¤l›k ve e¤itim düzeninde özel sektör
için teflvikler sa¤lad›k, vergi istisnalar› getirdik.

Bu anlay›fl›n semeresi ortadad›r.

Uzun vadede sonuçlar› tahsil edilecek olan yat›r›mlar›m›z›n bu ülkeye neler kazand›raca¤›n›
Allah'›n izniyle herkes görecektir.

Türkiye, küresel konumunu güçlendirerek, uzak menzillere
odaklanarak büyük güç devflirmifltir. Bu güç milletimizin
gücüdür. Bu ülkenin insanlar› bizi, ülkeye hizmet aflk›yla
yola ç›kan AK PART‹ kadrosunu do¤ru anlam›flt›r.
Emek üreteni, ifl üreteni laf üretenden ay›racak bir basirete sahip oldu¤unu  vatandafllar›m›z
bir kez daha ortaya koymufltur.

Çünkü biz bilgiyi vatandafltan saklam›yoruz. Çünkü biz, Türkiye'nin kaynaklar›n› Türkiye'ye
kazand›r›yoruz.

Verdi¤i verginin kurufl kurufl hesab›n› soracak, takip edecek vatandafll›k bilinci her geçen
gün artmaktad›r.

Vatandafll›k bilincinin artmas›ndan tedirgin olanlar demokrasiyi hazmedemeyenlerdir.
Vatandafll›k bilincinin artmas› yönetenler için büyük bir kaynakt›r, büyük bir imkand›r.
Bu bilinç artt›kça devletin memuru, ayn› zamanda milletin memuru oldu¤unu hissedecek
ve o zaman bunca sene geciken adalet geri gelecektir.
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‹flte bu yolda geciken adaleti geri getirmek için can havliyle çal›fl›yoruz. Geciken adalet
büyük ölçüde gelmifltir.

Her fley ayan beyan ortadad›r. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, "muas›r medeniyet" iddias›n›
toplumun, vatandafl›n güçlenmesiyle hayata geçirecektir.

De¤erli kat›l›mc›lar,

Türkiye ekonomisi, çok köklü, çok sa¤l›kl› bir dönüflüm sürecini baflar›yla geride
b›rakt›.‹ktidar›m›z›n ilk y›llar›nda, mesaimizin büyük bölümünü geçmiflte yaflanan krizlerin
yaralar›n› sarmaya ay›rd›k.

Üst üste yaflanan ve toplumun her kesimini derinden etkileyen krizlerin etkilerini yok
etmek, Türkiye'yi yeniden aya¤a kald›rmak için canla baflla çal›flt›k. Çok flükür bu süreci
art›k tamamlad›k ve bugün Türkiye ekonomisi bir at›l›m sürecine girdi.

Bunun izlerini sadece göstergelerden, grafiklerden takip etmenize gerek yok.

Ç›k›n soka¤a, kar›fl›n halk›n aras›na, çarfl›ya, pazara flöyle bir göz at›n; bu at›l›m›n izlerini
çok yak›ndan hissedeceksiniz.

Türkiye'nin 5 y›l önce dünyadaki itibar›yla bugünkünü
flöyle bir karfl›laflt›r›n, de¤iflimi, farkl›l›¤› net bir flekilde
göreceksiniz. Türkiye'yle ilgili ç›kan haberlere,
yat›r›mc›lar›n, ifladamlar›n›n, akademisyenlerin ilgisine
bir bak›n, bu de¤iflimi somut olarak fark edeceksiniz.
Türkiye, ekonomisiyle, siyasetiyle, d›fl politikas›yla çok güvenli, istikrarl› ve sürdürülebilir
bir zeminde yol almaktad›r ve yol almaya da devam edecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Daha üç y›l öncesine kadar Türkiye yüksek ve belirsiz enflasyonu tart›fl›yordu;

Bugün çok flükür tek haneli oranlar› konufluyoruz, enflasyonsuz ortama uyum sa¤laman›n
yollar›n› istiflare ediyoruz.

Üç y›l öncesine kadar Türkiye, istikrars›z, sürdürülemez, bir ileri-iki geri giden büyüme
oranlar›ndan muzdaripti;

Bugün dünya ülkeleri aras›nda rekor k›r›yoruz, hedefledi¤imizin çok üzerinde büyüme
oranlar›n› elde ediyoruz.

Geçmiflte Türkiye, yüzde 70'leri, 60'lar› bulan faiz oranlar›ndan yak›n›yordu.

Kimse akl›n›n ucundan yat›r›m yapmay›, üretim ve istihdama yönelmeyi geçirmiyor,
devlete borç verip, buradan kazanç sa¤lamaya çal›fl›yordu.

Bugün ise, bak›n buraya dikkatinizi çekmek istiyorum, faiz oranlar› yüzde 15 seviyesinin
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bile alt›na indi ve yeni bir rekora daha imza att›k. Bu ne demektir de¤erli arkadafllar›m?

Bu, yerli ya da uluslararas› yat›r›mc›lar›n art›k Türkiye'ye yönelmeleri, Türkiye'de yat›r›m,
üretim yapmalar› demektir.

Bu, sermayenin üretime, istihdama, ihracata yönelmesi demektir. Türkiye'nin imkanlar›n›
Türkiye'ye kazand›rmak dedi¤imiz fley iflte  budur.

Bu; Türkiye'nin borç yükünün gayri safi milli has›laya oran›n›n azalmas›, borç rasyosunun
düflmesi demektir.

Bu, bak›n›z çok iddial› söylüyorum, Türkiye'nin art›k yeni ve geçmiflle k›yaslanamaz bir
döneme girmesi demektir.

‹hracatta, turizm gelirlerinde, bütçe gerçekleflmelerinde, vergi gelirlerinde,
özellefltirmelerde, Türkiye yeni döneme yarafl›r, yeni dönemle örtüflen bir grafik
izlemektedir.

Peki nihai hedefimiz nedir?

Öncelikle elde etti¤imiz bu kazan›mlar› koruyacak ve
bunlar› daha da ileriye, daha da yükse¤e tafl›yaca¤›z.
Yoksulluk ve iflsizlik önümüzdeki iki büyük sorun. Tüm bu göstergeleri, grafikleri, yoksulluk
ve iflsizlik sorununun çözümüne kilitleyece¤iz.

Nitekim bu alanda da önemli baflar›lar elde ettik.

"Hükümet iflsizlikle mücadelede baflar›s›z oldu" diyenler var. Onlara tavsiyem, göstergeleri
do¤ru flekilde okumalar›d›r.

Türkiye, nüfusu artt›¤› halde, iflgücüne kat›lanlar›n say›s› her y›l artt›¤› halde, son dönemde
hem yeni ifl oluflturmufl, hem de bir miktar iflsizimize ifl bulmufltur.

‹nflallah önümüzdeki dönemde, yat›r›mlar›n artmas›na, büyümeye, özellefltirmelere
paralel olarak iflsizlik de art›k makul seviyelere inmifl olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Vergi konusunda da hiçbir dönemle k›yaslanamayacak reformlar›, düzenlemeleri tek tek
hayata geçirdik.

Bak›n›z, vergi sisteminde hedefimiz, herkesin, ödemesi gereken vergisini, gönül r›zas›
ile ve kolay bir flekilde ödemesini sa¤lamakt›r.

Bu nas›l sa¤lan›r? Bir kere vergi mevzuat› anlafl›l›r olacak,

‹ki, vergi yükü öngörülebilir, adil ve katlanabilir olacak Üç, vergi idaresi güçlü ve etkin
olacak.

Bu hedeflerimizi Acil Eylem Plan›m›zda da ortaya koyduk ve vergi sistemi alan›nda çok
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önemli ad›mlar att›k.Sosyal hayat, siyasi hayat her gün yenilenmesi gereken dinamik
bir süreçtir.

Dolay›s›yla yapt›klar›m›zla yetinmeyecek çok daha önemli ad›mlar ataca¤›z. ‹ktidar›m›z›n
daha ilk günlerinde vergi bar›fl›n› uygulamaya koyduk. Ekonominin en çok yara ald›¤› fley
uzlaflma zemininin olmamas›yd›.

Hem bir uzlaflma ortam› tesis ettik, hem krizin mükellefler üzerindeki tahribat›n› hafiflettik,
hem de onbinlerce ihtilafl› dosyay› bu yolla azaltt›k. Bugün itibariyle ulaflt›¤›m›z rakam
bir kez daha ifade ediyorum, 4,7 milyar YTL'dir yani 4 katrilyon 700 milyon TL.

Bu da kamunun finansman› için çok önemli bir kaynak olmufltur. Enflasyon muhasebesine
geçerek  yat›r›mc›lar için çok daha güvenilir bir yat›r›m ortam›n› tesis ettik. Yine 49
ilimizde vergiye iliflkin teflvikler sa¤lad›k ve olumlu sonuçlar›n› almaya bafllad›k.

Ekonomiyi toplumdan ay›rarak, toplumdan ba¤›ms›z,
devletin sosyal devlet olma ilkesinden ba¤›ms›z yürütmek
mümkün de¤ildir.
Aslolan ekonomi politikan›z›n hayata, soka¤a, aileye, topluma yans›mas›d›r. Bu yüzden
e¤itime, sa¤l›¤a, araflt›rma-gelifltirmeye, yat›r›ma vergi teflvikleri sa¤lad›k.

Bu ve benzeri do¤rudan uygulamalar›m›z›n yan› s›ra,

Vergi sisteminin basitlefltirilmesi,

Vergi mevzuat›n›n anlafl›labilir bir hale getirilmesi,

Vergi oranlar›n›n düflürülmesi,

Vergi taban›n›n geniflletilmesi

Güçlü ve etkin bir vergi idaresinin tesis edilmesi gibi alanlarda köklü, tarihi reformlar›
gerçeklefltirdik.

De¤erli Arkadafllar›m,

Tüm bu reformlar›, do¤rudan ya da dolayl› tüm bu vergi kolayl›klar›n›, dikkatinizi çekiyorum,
yaklafl›k üç y›l gibi oldukça k›sa say›labilecek bir süre içinde yapt›k.

Özetle söylemek istedi¤im fludur: Bizim ifl görme biçimimiz üretimi esas alan, yat›r›m›
esas alan, kaliteyi esas alan bir anlay›fla dayanmaktad›r.

Hayalleri ifl h›z›m›za yetiflmeyenler vars›n biraz daha gerilimden, kavgadan medet ummaya
devam etsinler. Onlar kendileriyle kavgal›, toplumla kavgal› bir yolu siyaset yolu
zannedebilirler, bir süre daha bildikleri yolda yürüyebilirler ama, kendi çat›flmac› ruhlar›n›
millete sirayet ettiremezler. Millet buna izin vermeyecektir. Biz yapt›klar›m›zla,
yapacaklar›m›zla, eserlerimizle konuflmak istiyoruz.Biz, Türkiye'nin de¤iflen çehresini
gösterip, bunu konuflmak, daha ileriye nas›l götürürüz, bunu tart›flmak istiyoruz.



Çok flükür Türkiye'de bunun zemini de oluflmufltur.

‹flçimiz de, memurumuz da, iflverenimiz de, sanayicimiz de bu de¤iflimi görmekte,
gelece¤e çok daha umutla bakabilmekte, mevcut sorunlar›n da çözülece¤ine gönülden
inanmaktad›r.

‹flte bugün vergi flampiyonlar›n› ödüllendiriyoruz. Bu ödül bir vatandafll›k ödülüdür. Tebrik
ediyorum.

‹fladamlar›m›z›n, mükelleflerimizin, devlete, hükümete, ekonomi politikalar›na güven
duyduklar›nda neler yapabildiklerini burada ayan beyan olarak görüyoruz.

Sa¤olsunlar, yat›r›m yapm›fllar, üretmifller, ihracat yapm›fllar, binlerce insan›m›za ifl
vermifller, bununla da kalmam›fl vergilerini de bihakk›n ödemifller.

Bu gurur hakl› bir gururdur. Bu sevinç hakl› bir sevinçtir. Bir kez daha kendilerine
huzurlar›n›zda devletim ad›na, milletim ad›na teflekkür ediyorum.

Biz, bize duyulan güveni asla bofla ç›karmayaca¤›z.

Ekonomi politikalar›m›zda asla de¤ifliklik göremeyeceksiniz, ne dediysek, neyi hedeflediysek
onu yapt›¤›m›z› göreceksiniz.

‹stikrardan asla taviz vermeyece¤iz.

Yat›r›m›n, üretimin, istihdam›n önünü olabildi¤ince açacak, bütün engelleri Allah'›n izniyle
gün be gün temizleyecek, ortadan kald›raca¤›z.

Böylece hiç kimseye hiçbir mazeret b›rakmayaca¤›z. O zaman, vergi konusunda
flampiyonlar›m›z›n say›s›n›n artt›¤›n›, vergi yar›fl›n›n h›zland›¤›n›, bu kutsal ve hay›rl› iflte
yar›fl›n k›z›flt›¤›n› inflallah hep birlikte görece¤iz.

Bu duygu ve düflüncelerle, baflta vergi ödeyen de¤erli mükelleflerimiz olmak üzere
hepinize teflekkür ediyor, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyorum.
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BAHÇEfiEH‹R  ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M YILI
AÇILIfiI (23.09.2005)
De¤erli Konuklar,

Bahçeflehir  Üniversitesi'nin De¤erli Hocalar›,

Sevgili Gençler,

Sevgili Veliler,

Sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Yeni e¤itim ö¤retim dönemi bütün ülkemiz, bütün akademik camia ve üniversiteli
gençlerimiz için hay›rl› olsun.

Özellikle üniversite s›ralar›na bu y›l ilk kez oturmaya bafllayacak gençlerimizi tebrik ediyor,
baflar›lar diliyor, velilerini kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlar›yla, bütün vatandafllar›yla gücünü, toplayarak,
birlefltirerek geliflme ve kalk›nma yolunda büyük bir dinamizm süreci yafl›yor.

Bütün dünyan›n gündeminde oldu¤umuzu biliyor, izliyorsunuz. Önümüzde ülkemizin
gelece¤ini yak›ndan ilgilendiren tarihi dönüm noktalar› var.

‹nflallah bu dönemeçleri de baflar›yla aflaca¤›z.

Var gücümüzle Türkiye'nin hak etti¤i güce, sayg›nl›¤a ulaflmas›, refah ve huzur içinde
büyümesi için çaba sarf ediyoruz. Büyük mesafeler ald›k, daha büyük mesafeler alaca¤›z.

De¤erli Davetliler,

Onurla ifade edelim ki, Türkiye büyük bir kabuk de¤iflimi yaflamakta, her alanda kendini
yenilemektedir.

Üç senedir ülkemize ald›rd›¤›m›z mesafenin semerelerini bugünkü üniversite ö¤rencileri
yar›n çok daha iyi hissedeceklerdir.

Türkiye, a¤›rl›klar›ndan, yanl›fl al›flkanl›klar›ndan kurtuluyor ve adeta bir dirilifl mevsimi
yafl›yor. Türkiye, zengin imkânlar›n› harekete geçirerek, kaybetti¤i güveni yeniden
kazan›yor. Her e¤itim y›l›nda gençlerimizin huzuruna daha mutlu, gelece¤i daha net
görünen bir ülke foto¤raf›yla ç›kt›¤›m›z için mutluyuz, bahtiyar›z.
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Biz üstümüze düfleni yapabilmek için can havliyle çaba
sarfediyoruz, Bütün meselemiz ülkemizi hakk›yla temsil
edebilmek, geçmiflin yanl›fllar›na düflmeden milletin birlik
ve dirli¤ini güçlendirmektir.
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Gururla söyleyelim ki, Bahçeflehir üniversitemiz de bu mutlulu¤umuzu büyütüyor.

Ülkem ad›na eme¤i geçen herkese flükranlar›m› sunuyorum.

Demokrasiyi, çok seslili¤i, hoflgörüyü, huzuru, refah›, kardeflli¤i, kalk›nmay› derinlefltirerek
bütün vatandafllar›m›za hissettiren herkes bu teflekkürü hak ediyor.

fiundan herkes emin olsun ki, size ra¤men demokrasinin, hukukun, adaletin yayg›nlaflmas›
mümkün de¤ildir.

Biz üstümüze düfleni yapabilmek için can havliyle çaba sarfediyoruz, Bütün meselemiz
ülkemizi hakk›yla temsil edebilmek, geçmiflin yanl›fllar›na düflmeden milletin birlik ve
dirli¤ini güçlendirmektir.

Sadece törenlerde sizlerin karfl›s›na ç›kmak de¤il, ayn› zamanda size hesap verebilmek,
sizi ülke yönetimine hakk›yla katabilmek için çal›fl›yoruz.

Geçmiflin yaralar›n› büyük ölçüde sarm›fl bulunuyoruz.

Bugün, dünya devletleriyle eflit iliflki kuramayan, ekonomisiyle birlikte devletleraras›
iliflkileri zay›flayan, kendini ifade etmekte, kendini tan›mlamakta zorlanan, savunma
psikolojisi içinde bütün enerjisini elefltirilere cevap vermeye harcayan, kurumlar› zay›flayan,
özgüven eksikli¤i yaflayan bir ülke de¤iliz.

fiu gerçe¤i özellikle üniversiteli gençlerimizin bilmesini istiyoruz;

Türkiye'nin imkânlar› ve kaynaklar›, seçenekleri, potansiyeli
son derece zengindir. Yeter ki, millet olarak, devlet olarak
gücümüzü toplayal›m, birbirimize kardeflçe bakmas›n›
bilelim.
Yeter ki, toplumun devlete, devletin topluma güveni zedelenmesin.

Bunu özellikle ifade ediyorum, çünkü birileri hakikati kendi tekelinde görebiliyor, ideolojinin
dar kal›plar›n› gençlere dayat›yor, gençlerimizin aras›na husumet tohumlar› ekiyor.

Bunlar› geçmiflteki kuflaklar çok yaflad›.

Husumetin kimseye faydas› olmad›. Duvarlara "tek yol" sloganlar› yazanlar o darac›k
yollarda kayboldu.

Fikrin a¤›rl›¤›n›n, asaletinin olmad›¤› yerde insanlar fliddetle, kas gücüyle kendilerini ifade
ederler. fiiddet aczin eseridir.

Tefekkürün, felsefenin, hikmetin, ilmin, esteti¤in olmad›¤› yerde sloganlarla beslenir
insanlar.

De¤erli Konuklar,

Kanaatimce, gençli¤imizi tehdit eden en önemli geliflmelerden biri de ucuz, an›nda
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tüketime dönük olarak üretilen populist kültürdür. Gençlerin meraklar›n›, zaaflar›n›
kamç›layan ama, geleceklerini karartan, gençleri karamsarl›¤a götüren, ruhlar›n› tahrip
eden bir sald›r› olarak görüyorum.

Gençlerimizi, ebevenlerini, hocalar›n› bu tehdit, bu sald›r› karfl›s›nda teyakkuza, dikkate
davet ediyorum.

Medyam›z›, gençlerimizin, ailenin, toplumsal dokunun ruh sa¤l›¤›n› koruma konusunda
insafa davet ediyorum.

Masum gençlerimize, çocuklar›m›za ucuz mal›n al›c›s› olmay›, kolayc›l›¤›, ac›mas›z
rekabeti, de¤er tan›mazl›¤› tafl›may›n.

Sevgili Gençler,

Sizlere, özgüven sahibi olman›z› tavsiye ediyorum. Unutmay›n ki, insan eksi¤iyle birlikte
özgüven sahibi olamaz.

Analitik düflünebilmek, genifl bir zaviyeden olaylara bakabilmek, güvenle, bilgiyle, tam
bir donan›mla mümkündür.

Siz kendinize güveneceksiniz ki, baflkalar›n›n size güveni
tam olsun. Toplum devlete, devlet topluma güvenecek
ki, gücümüz da¤›lmas›n.
‹nsanlar›n birlikte oldu¤u her zaman ve her yerde sorunlar olacakt›r. Bir dünya cenneti
tasavvur edebilirsiniz ama bu eflyan›n tabiat›na ayk›r›d›r.

Evet, baz› sorunlar›m›z var, ama ak›lla, ilimle, birlikte düflünerek bu sorunlar› afl›yoruz.
Cumhuriyetimizin kuruldu¤u y›llardan bugünlere nas›l geldi¤imize bakal›m. Geri kald›¤›m›z,
zaman kaybetti¤imiz alanlar vard›r ama, al›nan mesafe göz kamaflt›r›c›d›r. Bizim mayam›z›
yo¤uran geleneksel de¤erlerimiz kadim de¤erlerdir.

Biz de¤erler sistemini y›kan, toplumsal dinamikleri zay›flatan, kuflak çat›flmalar›na, s›n›f
çat›flmalar›na yol açan, sosyal dokuyu  parçalara ayr›flt›ran bir modernizasyonu de¤il,
kimli¤imizle birlikte evrensel de¤erlerde buluflan bir modernlik, bir medeniyet tasavvur
ediyoruz.

Yürüyüflümüz bu yöndedir, yolumuz budur. Sorunlar vard›r, olacakt›r, ama bu sorunlar
afl›l›r, afl›lacakt›r. T›pk›, geçmiflte afl›lmaz zannetti¤imiz bir çok sorunu aflt›¤›m›z gibi.

Unutmayal›m ki;

Önyarg›larla, dogmatik kal›plarla, kaba sloganlarla, içe kapanmac›, tekelci fikirlerle
demokrasimizi, hukukumuzu, devletimizi, toplumumuzu kalk›nd›rmam›z mümkün de¤ildir.
Allah'a flükürler olsun baz› ar›zi sorunlara ra¤men sapasa¤lam bir toplumsal dokumuz
var. Bir çok meselemizi halk›m›z›n basireti, ileri görüfllülü¤ü sayesinde çözüyoruz.
Halk›m›z›n sa¤duyusu, akl› selimi provokasyonlar›, tahrikleri her zaman bertaraf etmifltir.
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Bu gün de yar›n da öyle olacakt›r. Zira, içeride ya da d›flar›da hiçbir provokatörün
milletimizin kalbine girmesi mümkün de¤ildir.

De¤erli Davetliler,

Sevgili Gençler,

Dünyan›n en merkezi co¤rafyas›nda, tarihin en dinamik ve canl› halde yafland›¤› bir büyük
ülkenin evlatlar› olarak bu ülkeye, insanl›¤a olan borcumuzu daha çok çal›flarak, daha
çok üreterek ödeyebiliriz.

Emin olunuz ki, bugünkü dünyan›n Türkiye'den yükselecek sese büyük ihtiyac› var.

‹nsanl›¤›n medeniyet yolunda yürüyüflü bizim evrensel de¤erlerimizin dünyaya mal
olmas›na ba¤l›d›r.

Söyleyecek sözünüz varsa bu sözün karfl›l›ks›z, yank›s›z, muhataps›z kalmas› mümkün
de¤ildir.

Bunun için yeniden büyük bir idealizme hepimizin ihtiyac› var. E¤er biz mazisinden
kopuk, kimliksiz, inançs›z, maneviyats›z bir toplum, köksüz bir millet olsayd›k yaflad›¤›m›z
felaketlerden herhangi biri bizi de tarih sahnesinden siler süpürürdü.

Oysa biz, büyük kas›rgalarla, büyük f›rt›nalarla s›nanm›fl kaya gibi sa¤lam bir milletiz.
Kimse 70 milyonluk bu ülkenin, bu büyük Türk milletinin zihnî birikimini, entelektüel
kapasitesini,  tarihi tecrübesini küçümsemesin.

Ar›zi sorunlar gelir geçer. Dönemsel meseleler zaman içinde, müflterek ak›lla çözülür.
Hiçbir proje, hiçbir provokasyon, hiçbir tahrik bu milletin dirli¤ini, düzenini, kardeflli¤ini
yaralayamaz, zedeleyemez.

Milletimizin basireti provokatörlerin hile ve tuzaklar›n› bertaraf etme konusunda en büyük
sigortam›zd›r, güvencemizdir.

De¤erli Konuklar,

Önümüzdeki güçlükleri aflmak için her birimize düflen
görevler var. Lütfen özgüvenimizi zedeleyecek, gücümüzü
zaafa u¤ratacak marjinal baykufllara kulak vermeyelim.
Özellikle içinde geçti¤imiz süreçte bütün dikkatimizi çal›flmaya, eme¤e, rekabete, kaliteye,
dayan›flmaya, bilgiye, dünyadaki geliflmeleri do¤ru okumaya odaklayal›m. Kaybetti¤imiz
zamanlar› telafi etmek için var gücümüzle çal›flmaktan baflka önümüzde bir yol yok.

Bak›n›z, Türkiye çözümsüz gibi görünen sorunlar›n› güven ve istikrar zemininde bir bir
çözüyor.

30 y›l 40 y›l boyunca e¤itimin bütçeden ald›¤› pay tart›fl›ld›, durdu. Ne zaman ki,
hükümetimiz sayesinde enflasyon dizginlendi, üretim flahland›, Türkiye dünya ile eflit
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flartlarda konuflmaya bafllad›, ihracat›m›z, büyümemiz katland›, iflte o zaman e¤itim en
büyük önceli¤imiz oldu ve bütçeden en büyük pay› e¤itime verdik.

Türkiye'ye arma¤an etti¤imiz bu baflar› önceliklerimizin eseridir. Önceli¤i hortuma
verenler, önceli¤i siyasi gerilime, k›s›r çekiflmelere verenler bu baflar›y› elde edemezlerdi.

Milyarlar›n katrilyon, milyonlar›n trilyon oldu¤unu o bol
s›f›rl› ekonomiyi bertaraf etti¤imizi hat›rlatarak ne
yapt›¤›m›z› örnekliyorum.
2002 y›l›nda Milli E¤itim ve üniversitelerin bütçeden ald›¤› pay 9 milyar 956 milyon YTL
iken bu oran 2005 y›l›nda 20 milyar 100 milyon YTL'ye ç›kt›.

YÖK'ün bütçesi 2002 y›l›nda 2 milyar 495 YTL iken bu y›l 5 milyar 218 milyon YTL'ye
ç›kt›.

Üniversitelere verilmesi gereken AR_GE ödeneklerinde yüzde 40'a varan tarihi art›fllar,
Tubitak'›n bütçesinde yüzde 46'l›k bir art›fl yapt›k.

Bu çabalar, bu gayretler ülkemizin insanlar›na helali hofl olsun.

‹nflallah adaletle birlikte daha çok kalk›nacak ülkemiz.

fiu anda e¤itim sürecindeki gençlerimize emin bir Türkiye b›rakabilirsek ne mutlu bize.

Bu hissiyatla, hepinizi sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

E¤itim y›l› Bahçeflehir Üniversitemizdeki gençlerimiz için hay›rl› olsun.
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HATAY - ANTAKYA MEDEN‹YETLER BULUfiMA TÖREN‹
(25.09.2005)
De¤erli Konuklar,

Farkl› ‹nanç ve Kültürlerin De¤erli Temsilcileri,

Bugün burada yüksek bir ideal etraf›nda toplanm›fl bulunuyoruz.

Bu ideal, Babil Kulesi felaketinden beri insanl›¤›n en büyük özlemlerinden birini temsil
etmektedir.

O da, yeniden büyük bir aile olmak, yeniden ayn› dili konuflmaya bafllamakt›r.

Babil Kulesi efsanesi, esasen insanl›k ailesinin trajik bir biçimde parçalanarak yeryüzüne
da¤›l›fl›n›  anlatmaktad›r.

Eski Ahit'in Tekvin bölümünde yer alan bu k›ssa, bizler için ibret verici derslerle doludur.

‹nsanl›k, bafllang›çta ayn› dili konuflan tek bir ailedir. Büyük Tufan'dan kurtulan Nuh'un
çocuklar›, yeryüzüne da¤›lmalar› fleklindeki ilahi buyru¤a karfl› geldikleri için cezaland›r›lm›flt›r.
Birbirleriyle anlaflamamalar› için dilleri kar›flt›r›lm›flt›r.

Böylece Babil Kulesi'nde diller ve yollar ayr›lm›fl; insanl›k bir daha birleflmemek üzere
buradan yeryüzüne da¤›lm›flt›r.

Asl›nda Tevrat, Babil Kulesi olay›n›, yol açt›¤› ac›lar nedeniyle   insanl›k için bir ceza olarak
gösterirken ayn› zamanda, yeryüzüne da¤›lmay› ilahi bir murat olarak sunmaktad›r. ‹lahi
kelam olan Kur'an'da da insanl›¤›n niçin kavimlere bölündü¤ü bizlere aç›klanmaktad›r.

"Sizleri kavimler halinde yaratt›k ki birbirinizi tan›yas›n›z" denmektedir.

Yani Kur'an'a göre milletlere ayr›lmam›z bir çat›flma sebebi de¤il, tam aksine aram›zda
tan›flma ve diyalo¤u mümkün k›lmak içindir.

Bana göre kutsal kaynaklardaki mesaj aç›kt›r. Bizi birbirimizden ay›ran kimlik farkl›l›klar›m›z,
ilahi rahmetin eseridir. Ancak e¤er biz gere¤ini yerine getirmezsek bir cezaya
dönüflmektedir.

De¤erli Misafirler,

O halde kendi kendimize hep birlikte sormal›y›z.

Neden Victor Hugo'nun m›sralara döktü¤ü As›rlar›n Destan›, insanl›k tarihine yak›lm›fl

Tan›k oldu¤umuz çat›flmalar, farkl›l›klar›m›z›n do¤as›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bunlar, yanl›fl yorum ve inan›fllar›n
eseridir.
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bir a¤›t gibidir? Neden dünya bir gözyafl› vadisi olmufltur?

Ve neden, efsaneler hep insani ac›lar› anlatmakta, gelecek hep sisler içinde
resmedilmektedir? Benim bu sorulara cevab›m fludur.

Tarih boyunca çekti¤imizin ac›lar›n, yaflad›¤›m›z savafl ve y›k›mlar›n sebebi özünde,
farkl›l›klar›m›z de¤ildir. Evet do¤rudur.

Farkl› din, dil ve milletler olarak yeryüzünün ayr›
co¤rafyalar›nda her birimiz kendi tarihsel tecrübemizi
yaflad›k. Bunun sonucunda farkl› kültür ve medeniyetler
gelifltirdik.
Farkl› dinlere mensubuz. ‹nançlar›m›z giderilemeyecek farkl›l›klara sahip. Ve her birimiz
için bunlar vaz geçilmezdir. Bütün bunlar do¤ru.

Ancak farkl›l›klar›m›z, kaç›n›lmaz bir biçimde bizi çat›flmaya zorlamamaktad›r, zorlamamal›d›r.
Bunu özellikle vurgulamak, tekrar tekrar ifade etmek istiyorum.

Tan›k oldu¤umuz çat›flmalar, farkl›l›klar›m›z›n do¤as›ndan kaynaklanmaktad›r. Bunlar,
yanl›fl yorum ve inan›fllar›n eseridir.

Zira kutsal kaynaklar›m›zda yarat›l›fltan gelen farkl›l›klar›m›z, bir zenginlik olarak takdim
edilmektedir. Aslolan budur.‹nsanl›¤›n tabiat›na ve ‹lahi maksada uygun olan budur.

Yoksa, felaket tellalar›n›n senaryolar›nda yaz›ld›¤› gibi tarih önceden belirlenmifl bir
medeniyetler savafl›na do¤ru ilerlemek zorunda de¤ildir. Geliflmelere bakt›¤›m›zda
tarihin, bunun tam tersi bir istikamete do¤ru akt›¤›n› görmekteyiz.

Bunun üzerinde hep birlikte büyük bir ciddiyetle düflünmeliyiz. Küreselleflmenin bizi
nereye sürükledi¤ini iyi okumal›y›z.

‹nkar ça¤›nda de¤iliz. Kategorik reddedifl ça¤r›lar› karfl›l›ks›z kalmaya mahkum. Zira
hepimiz bir di¤erimizi kuflatm›fl durumday›z. Ayn› nehirde yüzüyoruz, globalleflmenin
sürati hepimizi ayn› yöne sürüklüyor.

Tarih, çevrimsel bir hat üzerinde sanki bafla dönüyor. ‹nsanl›k binlerce y›l aradan sonra
yeniden ayn› dili konuflan tek bir aileye, yeryüzü tek bir co¤rafyaya dönüflüyor. Dünya
küçük bir köy haline geliyor.Bunu hep birlikte görüyor, yafl›yoruz.

Kanaatimce bütün olumsuz yan etkilerine ra¤men küreselleflme insanl›¤a tarihi bir f›rsat
sunmaktad›r.

Bu, üçüncü bir seçenek f›rsat›d›r.

Farkl›l›klar›n ne çat›flmaya dönüflmesi, ne de ortadan kalkarak ayn›laflmayla sonuçlanmas›
kaç›n›lmaz de¤ildir.Küreselleflmenin sundu¤u üçüncü seçenek, 'ÇOKLUK ‹Ç‹NDE
B‹RL‹KT‹R'. FARKLILIKLAR ‹Ç‹NDE ORTAK PAYDALARIN BULUNMASIDIR.
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D‹L, D‹N, M‹LL‹YET, KÜLTÜR VE MEDEN‹YET G‹B‹ B‹Z‹ B‹Z YAPAN A‹D‹YET
BA⁄LARIMIZI, K‹ML‹K DE⁄ERLER‹M‹Z‹ KORUYARAK ‹NSANLIK TEMEL‹NDE
BULUfiMAKTIR.

Bizim 'çokluk içinde birlik' ve 'birlik içinde çokluk' dedi¤imiz fley iflte budur. Herbirimiz
kendi  inanç ve medeniyet köklerimizde bunun referanslar›n› bulabiliriz.

Art›k baz› fleyleri aç›k aç›k konuflman›n vakti geldi. Art›k birbirimizi anlamaya, ayn› dili
konuflmaya bafllaman›n vakti geldi. Art›k Babil Kulesi sendromunu aflman›n vakti de
geldi.

Son olarak diyorum ki, art›k çat›flmac› saflaflmalarla eski kavgalar› gelece¤e tafl›mak
yerine daha bar›flç›l bir dünya infla etme sorumlulu¤u bizleri beklemektedir.

Biz de¤erli dostum ‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero'yla birlikte iflte bu inançla
'Medeniyetler ‹ttifak› Giriflimini' bafllatt›k.

Bu giriflimde baflar›l› olmak zorunday›z. Buna mecburuz.

Zira önümüzde ne yaz›k ki dördüncü bir seçenek bulunmamaktad›r. Çat›flma ve fliddet
kültürüne teslim olmamal›y›z, olamay›z.

Bu yüksek amaç için hepimize büyük sorumluluklar düflmektedir.

Unutmayal›m ki; insanl›¤›n ortak kaderi, bu çabalar›n sonucuna ba¤l› olacakt›r.

Zaman, bar›fl ve refah› küresellefltirme,

Zaman, tan›flma ve diyalog zaman›d›r.

Zaman farkl›l›klar yerine ortak paydalar› vurgulama,

Zaman insanl›k de¤erlerini yüceltme zaman›d›r.

Buna bütün kalbimle inan›yorum.

De¤erli konuklar,

Hatay, çok say›da medeniyeti buluflturan bir bar›fl kentidir.

Hatay›n sesini tekrar yükseltelim, mesaj›n› dünyaya yayal›m, diyorum.

Bu tarihi buluflman›n hayata geçirilmesinde eme¤i olan baflta Hatay Evrensel De¤erleri
Koruma Derne¤i'nin yöneticileri ve üyeleri olmak üzere herkese teflekkürlerimi sunuyorum.

Nihayet art›k zaman sizlerin konuflma zaman›d›r.

Toplant›n›z hay›rl› olsun diyor, selam ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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ÇORUM MEYDAN KONUfiMASI (30.09.2005)
Aziz Çorumlular,

Hepinizi aram›zdaki en güzel selamla selaml›yorum.

Selam üzerinize olsun aziz vatandafllar›m. Çorum'u bütün insanlar›yla birlikte dostlukla,
kardefllikle, muhabbetle selamlar›m.

Bu muhteflem meydan› yürekleriyle dolduran yediden yetmifle bütün kardefllerimi en
samimi duygular›mla selaml›yorum.

Yüce Allah muhabbetinizi, coflkunuzu, heyecan›n›z› art›rs›n. Bu muhabbeti k›skananlara
ebediyen f›rsat vermesin.

Sizlere lay›k olmaktan baflka bir sevdas› olmayan, bu yolda gecesini gündüzüne katan
bizler için bu yürek birli¤inden, bu muhteflem tablodan daha anlaml› bir ödül yoktur.

Bu anlaml› coflkunuza, bu manidar deste¤inize, bu vefakârl›¤›n›za, bu kadirflinas tavr›n›za
teflekkür ederek sözlerime bafll›yorum.

Çorum'un tarihteki mümtaz yerini temsil eden bu saat kulesinin alt›nda birlik ve bütünlük
içinde çarpan kalplerimiz bir saat gibi iflliyor.

Türk Milleti bütün ritim bozukluklar›n›, bütün istikrars›zl›klar›, bütün krizleri geride b›rakmak
için bundan 35 ay önce 3 Kas›m'da saatini yeniden kurdu ve o gün bugündür ülkemiz
istikrarla büyüyen bir yola girdi.

Bu yol, adaletin, kalk›nman›n, dayan›flman›n, refah›n, huzurun, mutlulu¤un yoludur.

Bu yol, millet olarak bin y›ld›r yürüdü¤ümüz, 85 y›ld›r Cumhuriyet'le taçland›rd›¤›m›z
yoldur.

Bu yolda, k›lavuzumuz millettir. Bu yolda, yol göstericimiz sizlersiniz. Bu yolda mesafe
alman›n ne kadar meflakkat, ne kadar emek, ne kadar al›nteri gerektirdi¤ini sizler iyi
biliyorsunuz. Ve bu yolda sizin deste¤inizin, sizin dualar›n›z›n ne kadar belirleyici oldu¤unu
biliyorsunuz.

Bütün amac›m›z, bütün derdimiz ülkemizi hak etti¤i güce, hak etti¤i itibara kavuflturmakt›r.

‹ç ve d›fl siyaseti birbirinden ay›rmadan Türkiye'yi dünyada hakk›yla temsil edebilmek
için bir günde bazen birkaç ülkeye giderek kap›lar aç›yoruz.

Türkiye kabu¤unu k›r›yor, gerçek gücüne kavufluyor. ‹flte
bir zamanlar cezaland›r›lan, fifllenen, tahkir edilen, rekabet
hakk› elinden al›nan, üretim hakk› engellenen Anadolu
sermayesi yeniden flahlan›yor.
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3 Y›l içinde aç›lan kap›lar Türkiye'yi derin bir krizden ç›karm›flt›r. Türkiye'de durmak üzere
olan saat düzenli olarak ifllemeye bafllam›fl, piyasalar canlanm›fl,  özel sektör, üretimiyle,
yat›r›mlar›yla, ihracat›yla flahlanm›flt›r.

‹flte özel sektörün flahland›¤›n›n en önemli delili bugün Çorum'da 7 bin insan›m›za
istihdam imkân› sa¤layacak olan 19 sanayi tesisinin aç›l›fl›d›r.

Türkiye, Ak Parti iktidar›nda özlemlerine kavuflacak demifltik. ‹flte Çorum'un do¤algaz
meselesini halletmifl bulunuyoruz.

Siyasette nas›l hava kirlili¤ini temizlediysek Türkiye'nin hava kirlili¤i en yüksek olan
illerinden Çorum'a do¤algaz getirerek hava kirlili¤ini temizlemifl bulunuyoruz. 

Bu emeklerimiz, bu çabalar›m›z sizlere helal olsun. ‹nflallah ülkemin bütün flehirleri,
bütün ilçeleri, kasaba ve köyleri bu sevinci yaflayacakt›r.

Sevgili Kardefllerim,

Türkiye kabu¤unu k›r›yor, gerçek gücüne kavufluyor.

‹flte bir zamanlar cezaland›r›lan, fifllenen, tahkir edilen, rekabet hakk› elinden al›nan,
üretim hakk› engellenen Anadolu sermayesi yeniden flahlan›yor.

Anadolu bafltanbafla bir flantiyeye dönüyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz dolup dolup
tafl›yor. fiehirlerin yollar› birbirine ba¤lan›yor.

Türkiye'nin yollar› dünyaya  ba¤lan›yor. Bak›n›z Avrupa Birli¤i hedefimizde son merhaleye
gelmifl bulunuyoruz.

Avrupa Birli¤i hedefi için yap›lmas› gereken hiçbir ad›mdan geri durmad›k. Bu yolda
bugüne kadar her ne yapt›ysak milletimiz için yapt›k.

Kopenhag kriterlerini siyasi sistemimize uyarlarken kendi milletimizin öncelikleri için,
demokrasimizin geliflmesi için, hukuk düzenimiz için reform üstüne reformlar yapt›k.

Bugüne kadar milletimize ra¤men bir tek ad›m atmad›k, bundan sonra da yanl›fl bir ad›m
atmay›z. Her f›rsatta ifade etti¤imiz gibi Avrupa Birli¤i davas› 40 y›l› aflk›n bir devlet
davas›d›r.

Biz hiçbir zaman Avrupa Birli¤i davas›n› milletimizin
refah›ndan, huzurundan, ideallerinden ay›rarak ele almad›k.
Kör bir teslimiyet içinde olmad›k ve her fleyi aç›k seçik olarak eflit flartlarda konufltuk,
müzakere ettik.

Türkiye, Cumhuriyetimizin muas›r medeniyet hedefleri do¤rultusunda Avrupa Birli¤ine
tam üye olmay› hedeflerken, Avrupa Birli¤i bugünkü durumda de¤ildi.

Avrupa Birli¤i'nin gelece¤i, birlik içinde bugün oldu¤u gibi dün de hararetli tart›flmalara
sahne oldu.
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Bugün AB'nin en güçlü ülkeleri kendi aralar›nda ve kendi içlerinde inan›lmaz tart›flmalar
yaflad›lar.

Avrupa Birli¤i gerçek anlamda demokratik de¤erleri sahiplenen küresel bir dünya gücü
mü olacak, yoksa ço¤ulcu de¤erleri reddeden, kendi içine kapal› bir birlik mi olacak?

AB, dünya bar›fl›na katk›da bulunmak, öncülük etmek için acaba ne kadar iddias›na sahip
ç›kacakt›r, ne kadar özgüven sahibidir.

3 Ekimde bafllayacak olan süreç bu hayati sorunun cevab›n› önümüze koyacakt›r.

Evet, 3 Ekim bizim için tarihi bir gün, tarihi bir dönüm noktas› olaca¤› gibi Avrupa Birli¤i'nin
gelece¤i için de tarihi bir gün olacakt›r.

Türkiye Cumhuriyeti, evrensel bar›fla katk›da bulunmak
için milletiyle, devletiyle bir kalp haline gelmifltir. Ak Parti
hükümeti olarak halk›m›zla aç›k aç›k konufluyor, halk›m›z›n
hissiyat›n› dünyaya tafl›yoruz.
Avrupa Birli¤i ad›na karar verecek olanlar da ayn› derecede maskesiz olarak konuflmak
zorundad›r.

Bu süreçte gördük ki, bizde oldu¤u gibi oralarda da havanda su dövenler, fanatizmin
kurban› olanlar, önyarg›lar›ndan kurtulamayanlar Türkiye'ye flafl› bak›yorlar.

Gelece¤in dünyas›nda onlara yer olmad›¤›n› kanaatimce onlar da biliyor.

Kim bize nas›l bakarsa baks›n. Biz neyi niçin istedi¤imizi gayet iyi biliyoruz. Her zaman
flunu söyledik, flimdi de ayn› fleyi söylüyoruz.

Avrupa Birli¤i'nin gelece¤i demokrasi gibi, insan haklar› gibi evrensel de¤erlere ne kadar
ba¤l› kalaca¤›na ba¤l›d›r.

Bu de¤erler öncelikle demokrasidir, insan hak ve hürriyetleridir, adalettir, birey ve
toplumun hukukunu korumakt›r.

Burada Türkiye büyük devlet ve medeniyet gelene¤iyle, dinamik toplumsal yap›s›yla,
modern birikimiyle, insan kaynaklar›yla, aç›k ve fleffaf demokrasisiyle, insan haklar›na
verdi¤i önemle, serbest piyasa ekonomisiyle muazzam bir enerji kayna¤›d›r.

Türkiye, kimli¤iyle birlikte, de¤erleriyle birlikte, imkanlar›, potansiyeli ile birlikte bir Avrupa
ülkesidir.

Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin iddialar› için bir anahtard›r. Bu anahtar bu kap›y› açacakt›r.

Bütün dipolamtlar, bütün siyasetçiler, bütün stratejistler bilir ki, Biz, Türkiye Cumhuriyeti
olarak 600 milyonluk Türk ve ‹slam dünyas›n›n cümle kap›s›y›z.

Farkl›l›klar›n yok edildi¤i ça¤larda biz fark›l›klar› zenginlik kabul eden muazzam bir bir
arada yaflama ve uygarl›k tecrübesine sahibiz.



Devletimizin bütün kurumlar›, milletimizin bütün unsurlar› bu özgüvenle yeryüzüne bakar.

Bu güven dünyada çok az millete nasip olmufl bir duygudur.

Türkiye'nin gücünü görmeyenlerin, demokrasiyi, ço¤ulculu¤u, farkl›l›klar›n bir arada
yaflama iradesini hazmedemeyenlerin, kriz isteyenlerin, önyarg›larla dünyaya flafl›
bakanlar›n hevesleri kesinlikle kursaklar›nda kalacakt›r.

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler, medeniyet yolundaki yürüyüflünü durdurmak
isteyenler ikinci dünya savafl› öncesi dünya tablosunun özlemini duymaya, kör ideolojilerin
gözlükleriyle dünyaya  bakmaya devam edebilirler.

Ne var ki, dünya, art›k o dünya de¤ildir.

Derin bir tarihi tecrübeyi belle¤inde, yüre¤inde muhafaza
eden aziz Türk milleti dünyan›n gidifl istikametini do¤ru
görmekte, do¤ru yorumlamaktad›r.
Biz diyoruz ki, bu tarihi tecrübeye bütün insanl›¤›n oldu¤u gibi Avrupa Birli¤i'nin de
ihtiyac› var.

Bizim Avrupa Birli¤i'ne ihtiyac›m›zdan daha çok Avrupa'n›n bize ihtiyac› var.  

De¤erli Kardefllerim,

Biz flartlar ne olursa olsun yolumuza devam edece¤iz. Cesaretle, kararl›l›kla, geri ad›m
atmayaca¤›z.

Göreve geldi¤imiz günden beri ülkemizin itibar›, vatandafllar›m›z›n ihtiyaç ve talepleri
için dinlenmeden, yorulmadan kofluyor, bütün dünyay›, bütün flehirlerimizi ad›m ad›m
geziyoruz. Bak›n›z her flehrimize çok özel müjdelerle, çok güzel haberlerle gidiyoruz.

Bütün ad›mlar›m›z›n özeti birli¤imizi pekifltirmek, kardeflli¤imizi yüceltmek, adaleti
derinlefltirmek, kalk›nma, huzur ve mutlulu¤u art›rmakt›r.

Halk›m›z›n büyüme ve kalk›nma sevincini paylafl›yor, y›llar›n kördü¤üm haline getirdi¤i
meseleleri çözüyoruz.

Sorunlar ne kadar büyük, meseleler ne kadar karmafl›k olursa olsun yeterli ak›l, yeterli
irade ve aç›k bir yürek varsa çözüm vard›r, mümkündür ve elimizdedir. Yola ç›karken
demifltik ki, Türkiye'nin kaynaklar›n› Türkiye'ye kazand›raca¤›z.

Kaçaklar›, s›z›nt›lar› önleyerek, hortumlar› keserek, israf›, ya¤may›, talan›, rüflveti yok
ederek, aç›k ve fleffaf bir yönetimle Türkiye'yi idare edece¤iz. ‹flte huzurun ve güvenin
semeresi. ‹flte kalk›nma ve adaletin meyvesi.

‹flte Türkiye'nin artan reytingi. ‹flte ekonominin artan kredibilitesi. ‹flte sorunlar›n nas›l
çözüldü¤ünü görüyorsunuz.
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Dün, yok pahas›na sat›lmak istendi¤i halde yanl›fl yönetimlerin elinde heba edilen
kaynaklar›m›z bugün dünya çap›nda rekabete sahne oluyor.

Soruyorum:

Üç senedir yolsuzluklarla sars›lan bir siyaset var m›?

Üç senedir milletin bankalar› hortumlan›yor mu?

Üç senedir yalan makinesi gibi siyasetin itibar›n› s›f›rlayan kavgalar oluyor mu?

Milletin Meclisi, milletin hükümeti, milletin belediyeleri, milletin kurumlar› aras›nda  üç
senedir çat›flma, kavga, gürültü var m›? ‹flte Ak Parti bunun için iflbafl›na geldi.

Milletin yüzünü güldürmek için, baht›n› açmak için ifl bafl›na geldi. Bu güven sayesinde
Kayseri'de, Malatya'da, Çorum'da onlarca fabrikay› birlikte aç›yoruz.

Bu itibar sayesinde halk›n ekme¤i küçülmüyor büyüyor.

2001 y›l›nda TÜFE art›fl›, yani param›z›n de¤er kayb› yüzde 68.5 idi. Bugün yüzde 8
olmufltur. Gayr› Safi Milli Has›la 2 bin 500 dolardan 4 bin 200 dolara ç›kt›.

Bununla yetinmiyoruz. Kifli bafl›na gelirimizin 10 bin dolar› 15 bin dolar› yakalamas› için
var gücümüzle çal›fl›yoruz.

Bak›n›z, param›zdan s›f›rlar› silmek 30 y›ll›k bir hayaldi. Bak›n›z hayaller nas›l mümkün
oldu?

17 y›l boyunca sabah akflam televizyon ekranlar›nda uzmanlar, siyasetçiler özellefltirmeyi
tart›flt›.

17 y›lda elde edilen özellefltirme rakam› 8 milyar dolar iken son iki buçuk y›lda 15.2
milyar dolarl›k özellefltirme yap›ld›.

Bu baflar›ya çamur atan günefle çamur atm›fl olur. Üç y›la yaklaflan iktidar›m›z döneminde
ülkemizin birikmifl sorunlar›n› çözmek için sa¤lam irademizi aç›k yüreklilikle ortaya koyduk.

Aç›k söylüyorum;

Ülkemizi bafltan bafla mamur hale getirmek, devlet ile
toplum aras›ndaki ihtilaf alanlar›n› çözmek, insan›m›z›n
yüzünü güldürmek istiyoruz.
Sadece bunu istiyoruz. ‹nsaf sahibi her vatandafl›m›z bilsin ki, insanlar›m›z› özlemlerine
kavuflturmaktan baflka bir gayemiz yoktur.

Bütün milletimizin yediden yetmifle en büyük özlemi huzur içinde, adalet içinde, demokrasi
içinde birbirinin hukukunu koruyarak, birbirine yan bakmadan kardeflçe yaflamakt›r.

Bu atmosferi zedeleyen, yaralayan bütün gerekçeleri ortadan kald›raca¤›z ve bunu
Allah'›n izniyle birlikte yapaca¤›z.
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Bu ideale varmak için insan›m›z›n hem akl› hem vicdan› olmakta kararl›y›z. 

Ülkemizin bir huzur ve refah ülkesi olmas› için vatandafllar›m›z›n bütün taleplerine karfl›
azami duyarl› olmaya çal›fl›yoruz.

Demokrasinin kökleflmesi için yak›n zamanlara kadar üretilen mazeretleri bertaraf edecek
bir yüreklilikle demokratik reformlar gerçeklefltiriyoruz.

Yapt›¤›m›z her fleyi kendi insan›m›z için yap›yoruz.

Sadece mazeret üreten, vatandafl›na kuflkuyla, önyarg›yla bakan, devlet ile toplumu
ayr›flt›rarak meseleleri ele alan anlay›fllara yak›n durmuyoruz.

Gerilim üreten, sinir uçlar›na dokunan, çözümü akla getirmeyen fikirlere, umutsuzlu¤a,
karamsarl›¤a asla itibar etmiyoruz.

Güven ve adalet duygusunun oldu¤u yerde yanl›fllar›n bar›nmayaca¤›na inan›yoruz.

Bu güveni pekifltirece¤iz.

Türkiye'yi hak etti¤i seviyelere getirece¤iz.

Bu güveni sizlerle, sizler için, sizler sayesinde pekifltirece¤iz.

Yeter ki, bize güveniniz tam olsun.

Bizleri, "Allah mahcup etmesin" diye hizmete, iktidara ça¤›ran sizlerin dualar› yeter ki,
yan› bafl›m›zda olsun.

Allah, yar ve yard›mc›m›z olsun.
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KIZILCAHAMAM KONUfiMASI (01.10.2005)
Sayg›de¤er Yol Arkadafllar›m,

Sizleri sevgiyle dostlukla, kardefllikle selaml›yorum.

Bir Ak Parti gelene¤i haline gelen 5. ‹stiflare Toplant›m›z›n ülkemiz için, partimiz için yol
gösterici, ufuk aç›c› olmas›n› diliyorum.

Yeni bir maraton, yeni bir bafllang›ç için birikimlerimizi paylaflmak, sorunlar›m›z› istiflare
etmek, tespitlerimizi birbirimize aktarmak üzere buraday›z.

Ülkemizin gelece¤ine giden yolda AK Parti'nin rolünü, a¤›rl›¤›n› ve gidiflat›n› konuflmak,
müflavere etmek, bu vesileyle aram›zdaki muhabbeti, dostlu¤u, kardeflli¤i tazelemek
üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Yaz sezonunda milletimizden ald›¤›n›z enerjiyi siyasetimize daha fazla tafl›mak için bu
f›rsat›, bu platformu bütün arkadafllar›m›n en iyi biçimde de¤erlendirece¤inden eminim.

Kendimizi tazeleyerek yeni yasama dönemine daha iddial› biçimde haz›r olmak
durumunday›z.

Zira milletimizin, tarihin bu kritik aflamas›nda büyük bir vizyona ve cesur bir siyaset
anlay›fl›na ihtiyac› var.

De¤erli Arkadafllar›m,

Millete odakl› bir siyaset modeli üreten Ak Parti, en bafl›ndan beri toplumu siyasetin
esas aktörü haline getirme yolunda  önemli mesafeler alm›flt›r.

Milleti, "siyasetin aktörü haline getirmek" bofl bir sözden ibaret de¤ildir. Bu iddia, milletin
iradesini, talep ve ihtiyaçlar›n› siyasete tafl›yan, kat›l›mc›, fleffaf ve hesap verebilir bir
yönetim anlay›fl› gerektirir.

Biz iflte bunu gerçeklefltirmenin gayreti içinde olduk.

Sizler seçilmifl öncü kadrolar olarak milletin emanetini liyakatle temsil edebilmek için
büyük sorumluluklar ald›n›z ve Allah'a flükürler olsun ki, bugüne kadar bafl›m›z› öne
e¤direcek yanl›fllara f›rsat vermediniz.

Yo¤un emekleriniz, mesainiz için ülkem ad›na, temsil etti¤iniz flehirler ad›na, teflkilat›m›z
ad›na sizlere teflekkür ediyorum.

Milletin yolundaki bütün tafllar› ay›klamak üzerimize
borçtur. Bu istikametten sapmad›¤›m›z müddetçe,
sapasa¤lam durdukça, hiçbir befleri kudret milletin yolunu
kesemeyecektir.
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Geldi¤imiz noktada ülkemize daha ileri mesafeler ald›rmak için kendimizi yenilemek,
heyecan›m›z› tazelemek mecburiyetindeyiz.

Zaten, temel felsefesi her gün kendini yenilemek olan siyasi aksiyonumuzun, Türk
siyasetine getirdi¤i en önemli farkl›l›k bu dinamizmdir. Bu siyaset anlay›fl›, bu tarz ve
bu üsluptur.

Bu dinamizm sayesindedir ki, yerinde sayan, eski ezberleri tekrarlayan, zaman›n ruhunu
yakalayamayan, sloganlar›n dar kal›plar›na s›k›fl›p kalm›fl eski siyaset tarz›, Ak Parti'yle
son bulmufltur.

Bu dinamizmle, afl›lmaz görünen zorluklar›, çözülmez san›lan sorunlar› geride b›rakmay›
baflard›k. Bu dinamizmi korumak, milletin yolun açmak her gün kendini yenilemeye
ba¤l›d›r. Bizim kimli¤imiz, yolumuz milletin kimli¤i, milletin yoludur.

Millet bizden kendimizi tekrara düflmeden hareket ve
çözüm beklemektedir. Milletin yolundaki bütün tafllar›
ay›klamak üzerimize borçtur.
Bu istikametten sapmad›¤›m›z müddetçe, sapasa¤lam durdukça, hiçbir befleri kudret
milletin yolunu kesemeyecektir.

Dolay›s›yla hiçbir befleri kudret milletle aram›za giremeyecektir.

Bu dinamik, bu uzun ve meflakkatli yolculukta her gün yenilenirken, her gün taze bir
bafllang›ç yaparken yasland›¤›m›z kuvvet, temel de¤erlerimizdir.

Allah'a flükürler olsun ki, halk›m›zla ayn› istikamete bak›yoruz.

Ne yapt›¤›m›z›, ne yapmak istedi¤imizi, hangi zorluklar› nas›l aflt›¤›m›z› emin olunuz ki,
halk›m›z, onlara anlatt›¤›m›zdan daha fazla biliyor, görüyor.

Biz, propaganda diliyle, reklâm diliyle, sloganlarla ifl yapm›yoruz.

Her fley halk›n gözleri önünde cereyan ederken, aç›k ve fleffaf bir yönetim ifl bafl›ndayken,
hesap verme kanallar› ard›na kadar aç›kken siyasetin ayr›ca propagandaya tenezzül
etmeyece¤ini düflünüyoruz.

Siyaseti Türkiye'nin hak etti¤i bir düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz. Hangi güçlüklerle
bafla ç›kmaya çal›flt›¤›m›z› ayan beyan gören halk›m›z derin basiretiyle bizi de¤erlendirdi¤i
gibi, muhataplar›m›z›n, rakiplerimizin gücünü, performans›n› da görüyor, ölçüyor.

Aç›k ve net olarak söylüyorum; biz halk›m›z›n mizan terazisine, muhakeme gücüne
sonuna kadar güveniyoruz.

De¤erli Arkadafllar,

Biliyorsunuz bütün dünyan›n gündemindeyiz.

Dost gözler üzerimizde oldu¤u gibi, k›skanç, kem gözler de üzerimizdedir.



297

0 1  E K ‹ M  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Bütün samimiyetimle söylüyorum ki, yaln›zca Türkiye'nin de¤il genifl bir co¤rafyan›n
kaderi bu ülkenin dimdik do¤rulmas›na ba¤l›d›r.

Co¤rafya tarihin ana yurdudur ve biz dünyan›n en dinamik co¤rafyas›nda, tarihin ana
kalp damarlar›n›n geçti¤i yerdeyiz.

Yüzy›llar boyu evrensel bir medeniyetin sancaktarl›¤›n› yapm›fl›z. Yine yapaca¤›z.

Kaybetti¤imiz özgüveni Allah'›n yard›m›yla yeniden
kazand›k, daha fazla çal›flarak, üreterek ileri mesafeler
alaca¤›z.
Konjonktüre, dönemsel sorunlara, günlük hesaplara tak›l›p kalmayaca¤›z. Hangi mukaddes
mirasa sahip oldu¤umuzun fluurunday›z.

Bu fluurla milletimizin vakar›n› daima en üst düzeyde temsil edecek, bundan daha büyük
bir fleref tan›mayaca¤›z.

Vatan›n, yurdun, ülkenin, devletin, bayra¤›n, istiklalin, adaletin, kardeflli¤in, dayan›flman›n
anlam›n› bizim kadar idrak etmifl kaç millet, kaç ülke vard›r flu yeryüzünde?

Evet, yeryüzünün daha çok adalete ihtiyac› var.

Daha çok adalet için, nice ülkelerin, nice milletlerin bizim sesimize, bizim mesaj›m›za
ihtiyac› var.

De¤erli Kardefllerim,

Evet, bir süreçten geçiyoruz.

Bu süreci, bu ülke için, bu co¤rafya için dirayetle yönetmeye, zaaf göstermemeye
mecburuz.

Günü kurtarmaya çal›flan, gelecek perspektifi olmayan bir siyaset yerine, çok boyutlu
bir siyaset üretiyoruz. ‹ç ve d›fl siyasette anl›k reflekslerle, telafllarla de¤il, büyük devletlere
yarafl›r bir vakarla meseleleri en genifl zaviyeden ele al›yor, çözüme tafl›yoruz.

Bugün, en iddial› ülkeler dahi sadece ekonomik geleceklerini de¤il, bütün bir insanl›¤›n
gelece¤ini dahi Türkiyesiz konuflam›yorlar.

Türkiye'nin dünya devletleri aras›ndaki özgül a¤›rl›¤› her zamankinden daha fazla
hissediliyor.

‹çeride da¤›lan dengeleri toplad›kça, ülke büyüdükçe, toplum güçlendikçe, ekonomi
öngörülebilir bir saat gibi iflledikçe zaten küresel bir güç olan Türkiye daha belirleyici bir
aktör haline gelecektir.

Bunun için, demokrasimizin zay›f yanlar›n› daha çok demokrasiyle telafi ediyoruz.
Provokasyonlardan nemalananlara f›rsat vermiyor, özgürlükleri geniflletmekten geri
durmuyoruz.
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Ülkemizin hem akl› hem vicdan› olmak, halk›m›z›n onurunu en üst düzeyde temsil etmek
için tam bir kafa ve kalp bütünlü¤ü içindeyiz.

Biz, bu ülkenin bozulan kalp ritmini normale çevirdik, durmak üzere olan saatini ifller
hale getirdik.

Allah'›n izniyle çok daha büyük hizmetlere öncülük edece¤iz.

De¤erli Kardefllerim,

AK Parti, bu ülkenin de¤iflim ruhunun, gelecek vizyonunun yegane sahibidir. Yolun
bafl›nda AK Parti'nin siyasi varl›¤›n›n millet iradesini, hakk›yla temsil etmek oldu¤unu
aç›kça beyan etmifltik.

Halk›m›z bu beyana oylar›yla güç ve destek verdi. Ak siyaseti Türkiye'nin makus talihini
de¤ifltirsin diye iktidara tafl›d›.

Bugün milletimizin bizden beklentilerini bofla ç›karmam›fl olman›n onurunu hep birlikte
yafl›yoruz.

Baflard›klar›m›z önemlidir; ancak geldi¤imiz nokta yeni bir gelece¤in sadece bafllang›ç
noktas›d›r. Bunlar› baflarmakla Türkiye için as›l ulaflmam›z gereken hedeflerin önünü
açm›fl olduk. Demokrasi, adalet ve kalk›nma yolunda as›l zorlu yolculu¤umuz flimdi
bafll›yor.

Türkiye baflar›lar›n›n konjonktürel olmad›¤›n›, ideal
demokrasi de¤erlerine ba¤l›l›¤›n›n, adalete inanc›n›n,
ekonomik istikrar›n›n kal›c› oldu¤unu ortaya koymak
durumundad›r.
Bize gelince, skoru korumak için de¤il, daima kazanmak, her defas›nda çok daha iyi
oynayarak kazanmak mecburiyetindeyiz.

Çünkü bütün dünya gözünü dikmifl, ikibinli y›llar›n bu en önemli de¤iflim aktörünün ç›tay›
nereye kadar yükseltebilece¤ini, geliflen ve kalk›nan yeni Türkiye'nin büyüme istikrar›n›
nereye kadar sürdürebilece¤ini izliyor.

Ç›kt›¤›m›z bu yolculuk, Türkiye'yi dünyan›n en geliflmifl, en ileri, en özgür, en adaletli
ülkesi haline getirinceye kadar nihayete ermeyecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bugün millet olarak tarihi bir kavflak noktas›nday›z,
kritik bir imtihandan geçiyoruz.

Bu imtihan, Türkiye'nin yar›nlar› için sadakatimizi test eden, de¤iflim iradesinde
samimiyetimizi sorgulayan bir imtihand›r.

Türkiye'ye 3 Kas›m 2002'de verdi¤i büyük de¤iflim karar›n› bir kere daha ayn› kararl›l›kla
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ortaya koyacak ya da benzerlerini defalarca yaflad›¤›m›z içe kapanma, yerinde sayma,
k›s›r çat›flmalarla oyalanma süreçlerinden bir yenisine girecektir.

Ben, bugünün Türkiye'sinde art›k de¤iflimden baflka bir ihtimal kalmad›¤›na bütün
samimiyetimle inan›yorum.

Türkiye siyasi körlüklere, ideolojik duygu sömürülerine, köhne tutuculuklara paças›n› bir
daha kapt›rmayacakt›r.

Bu millet, art›k sonucunu çok iyi bildi¤i bu oyuna bir kere
daha gelmeyecektir. Hiç kimse bu sa¤lam Türkiye
binas›ndan tek bir tu¤la söküp alamaz.
Ve yine hiç kimse bu ülkenin tek bir ferdinin yüre¤ini kanatamaz, gönlünü k›ramaz,
ayd›nl›¤›n› karartamaz.

Bu ülkede kardeflin kardefle düflürüldü¤ü o ac› tablolar bir daha yaflanmayacak, bu
topraklar› bir bütün olarak tutan kimya asla bozulamayacakt›r.

Hukukun, adaletin, demokrasinin, insan haklar›n›n üstünde bir siyaset anlay›fl›, bir güvenlik
alg›lamas›, bir gerilim stratejisi tan›m›yoruz.

Bu milleti millet yapan bütün de¤erlere, gençlerimizi birbirine kardefl yapan ideallere,
insan›m›z› birbirine dost yapan dokuya asla halel getirtmeyece¤iz. 

Bu ülkenin maddi ve manevi kurucu önderlerine sevgimiz, ba¤l›l›¤›m›z nas›l müflterekse,
 Türkiye'nin öz de¤erleriyle infla edilecek olan gelece¤ine ba¤l›l›¤›m›z da o kadar genifl
bir toplumsal zeminde paylafl›l›yor olacakt›r.

Bundan zerre kadar flüphe duymuyorum. Bizim dün ülkemiz için gördü¤ümüz rüyalar
bugün bir bir gerçek oluyor. Yar›n, inflaallah bugünlerden daha ayd›nl›k olacakt›r.

fiunu herkes bilsin ki, gelecek Türkiye'nin olacakt›r.

Yurdumun, ülkemin, vatan›m›n her köflesindeki her vatandafl›m, her gencim, her evlad›m,
her kardeflim bu ülkeye aidiyetin onurundan daha büyük bir onur tan›mayacakt›r.

O gün geldi¤inde bu ülkenin herhangi bir köflesinde yanan ›fl›¤› di¤erlerinden daha zay›f
görürsek, bilin ki Türkiye'nin hiçbir taraf› bize ayd›nl›k gelmeyecektir.

Gö¤sümüzü gere gere gurur duyaca¤›m›z Türkiye'nin manzaras›, bütün ›fl›klar› ayn›
ziyayla yanan, bütün köfleleri ayn› coflkuyla flenlenen, bütün diyarlar›na ayn› bereketli
sofralar kurulan adil ve kalk›nm›fl bir Türkiye manzaras›d›r.

AK Parti, iflte bu mutlu ve müreffeh Türkiye tablosunun alt›ndaki imza olmay› istemekte,
bunun için gayret göstermektedir. Ak Parti aidiyeti bu özlemi paylaflmakt›r, Ak siyaset
bu rüyay› gün gibi gerçek k›lmakt›r.

Hiçbir kem göz,  hiçbir kötü nazar, hiçbir karamsar ses bizi yolumuzdan al›koyamayacakt›r.
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De¤erli Milletvekilleri,

Sevgili Ak Partililer,

Ömer Hayyam der ki: "Adalet, kâinat›n ruhudur".

AK Parti isminde "Adalet" ve "Kalk›nma" sözcüklerini bir arada kullan›yor.Çünkü bizim için
kalk›nmak kendi bafl›na yeterli bir hedef de¤ildir.

Biz kalk›nmay› adaletin tam olarak tesisi flart›na ba¤layan bir anlay›fl›n temsilcileriyiz.

Çünkü fluna bütün kalbimizle inan›yoruz: Bireylerine adalet getirmeyen hiçbir kalk›nma
anlay›fl› toplumsal huzuru sa¤layamaz.

Bizim devlet anlay›fl›m›z›n temelinde de "Adalet mülkün temelidir" ilkesi vard›r.

Bu ilkeyi tam anlam›yla hayata geçirmek toplum ile devlet yönetimini ayn› hedefe
kilitlemekle mümkündür.

Üç y›la yak›n bir zamand›r bu ülkenin yönetim sorumlulu¤unu da üstlenmifl bulunan AK
Parti, devletin bütün vatandafllar›na eflit yak›nl›kta durmas›, flefkat elini hiçbir insan›m›zdan
esirgememesi noktas›nda son derece hassast›r.

Nitekim hükümet olarak temel hizmet alanlar›nda ortaya ç›kan bölgeler aras› dengesizlikleri,
f›rsat eflitsizliklerini gidermek için büyük ad›mlar att›k.

Bu ülkenin hemen bütün flehirlerinin, bütün bölgelerinin, bütün insanlar›n›n bir çok alanda
y›llar boyunca ihmale u¤rad›¤› do¤rudur.

Ancak elimizi vicdan›m›za koyarak itiraf edelim ki, baz› bölgelerimiz, baz› flehirlerimiz,
baz› insanlar›m›z maalesef daha fazla ihmale u¤ram›flt›r.

Türkiye'nin s›k›nt›lar›n› do¤ru tahlil etmez, çat›flma
noktalar›n› öne ç›kararak gerçe¤i görünmez hale getirirsek
y›llar y›l› bu ülkenin s›rt›na yükledi¤imiz kamburlara yeni
kamburlar ekleriz.
Do¤ru de¤erlendirece¤iz, do¤ru analiz edece¤iz ki, do¤ru ad›mlar› atal›m, sonuç verecek
tedaviye imkân bulal›m.

Elbette bize düflen yaralar› deflmek de¤il, iyilefltirmektir.

Nerede yol yok oraya yol yapaca¤›z, nerede okul yok oraya okul, nerede hastane yok
oraya hastane kataca¤›z.

Nerede kanayan bir yara var devletin flefkat eli o yaraya dokunacak, nerede bir darl›k
yaflan›yor, o darl›k bizim de içimizi daraltacak.

Bu ülke bir olman›n, bütün olman›n, kardefl olman›n edebiyat›n› de¤il, samimiyetle
gere¤ini yapacak.
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Bu ülkenin siyasetçisi, gözlerine hüzün düflmüfl, keder düflmüfl her vatandafl›n›n derdini
kendi derdi bilecek, o kederi gecikmeden, umutlar sönmeden sevince dönüfltürmenin
mücadelesini verecek.

Bu ülkenin yat›r›mc›s›, bu ülkenin üretimden, istihdamdan, kazançtan en mahrum kalm›fl
köflesi neresiyse en önce oraya yat›r›m yapman›n hesab›n› yapacak.

Bu ülkenin doktoru, ö¤retmeni, hâkimi, savc›s›, nerede kendilerine ihtiyaç varsa en önce
oraya koflacak.

Bu bilinci yediden yetmifle her insan›m›zda yeflertmek, yaflatmak mecburiyetindeyiz.

De¤erli Arkadafllar,

Bunlar› neden sizlere söylüyorum?

Çünkü bu ülkenin adaletli ve kalk›nm›fl bir ülke olma umudu en önce sizlersiniz. Sizler
bu milletin y›llar y›l› sükut-u hayale u¤rat›lm›fl umutlar›n›n, beklentilerinin, özlemlerinin
sahipleri, temsilcilerisiniz.

Sizler bu yüce milletin, sesi milletin sesine, ruhu milletin
ruhuna, hayalleri milletin hayallerine denk vekillerisiniz.
Sizler demokrasinin, özgürlüklerin ve hukukun, de¤iflimin, kalk›nman›n temsilcilerisiniz.

fiu üç y›la yak›n zaman içinde Türkiye'nin att›¤› her ad›mda, ald›¤› her mesafede sizlere
ne kadar güvenmiflsem, yolun çok daha zorlu, çok daha badirelerle dolu oldu¤u bugünden
sonra da size ayn› flekilde inan›yor, güveniyorum.

Sadece ben de¤il, milletimiz de sizlere inan›yor, güveniyor, sizlerden gelecek müjdeli
haberleri bekliyor.

Lütfen bunu hiçbir zaman akl›n›zdan ç›karmay›n›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Burada flunu özellikle ifade etmek istiyorum; milletimizin gelece¤e yönelik hedeflerinin
hiçbiri belirlenmifl bir tarihe ya da 3 Ekim tarihine endeksli de¤ildir.

AB üyeli¤i Türkiye'nin 40 y›ll›k hayalidir ve bugün de bu rota de¤iflmifl de¤ildir, yar›n da
de¤iflmeyecektir.

3 Ekim'de üyelik müzakerelerinin bafllat›lmas› için ülke olarak üstümüze düfleni fazlas›yla
yapt›k.

"Masada bir fley kald› m›" sorumuza "masada eksik bir fley kalmad›" cevab›n› ald›k.

Biz bu samimiyet testinden aln›m›z›n ak›yla geçtik.

Aç›k söylüyorum; flu anda s›ra AB'ndedir.Onlar da bu testten geçiyorlar. Oradan ç›kacak
olan kararlar ne olursa olsun, bunu kendi ba¤lam›nda de¤erlendirir kendi karar›m›z› veririz.
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Ancak bu karar asla Türkiye'nin demokrasi yolunda att›¤› ad›mlar›, haklar ve özgürlükler
alan›nda sa¤lanan aç›l›mlar›, yap›sal reformlar›m›z› sekteye u¤ratacak, demokrasi, insan
haklar› alanlar›nda bizi geriye götürecek bir karar olmayacakt›r.

Çünkü Türkiye, s›rt›ndaki a¤›rl›klar›ndan kurtulma iradesini, AB üyeli¤ine giden yolu
açmak amac›yla de¤il, kendi onurlu, mutlu, müreffeh gelece¤ini infla etmek amac›yla
göstermifltir.

Bu bak›mdan AB taraf›ndan al›nacak hiçbir karar bizim ülke olarak yönümüzü, rotam›z›,
güzergâh›m›z› de¤ifltirmemiz anlam›na gelmeyecektir.

Sadece AB zemininde gerçekleflecek medeniyetler buluflmas› hayalinin yara almas›ndan
dolay› üzüntü duyar›z.

AB, demokrasinin olmazsa olmaz koflulu olan ço¤ulcu
de¤erlere ne kadar sahip ç›kaca¤›n›, daha aç›kças› kendi
bekas›n›, gelece¤ini bütün insanl›¤›n önünde test
etmektedir.
Böyle bir durumda kendini gözden geçirmesi ve muhtemel ki kendini de¤ifltirmesi
gereken taraf Avrupa Birli¤i olacakt›r.

Türkiye kald›¤› yerden bütün dikkati, kararl›l›¤› ve konsantrasyonuyla yoluna devam
edecektir.

Bunu bir kez daha burada özellikle teyid etmek isterim.

Ancak samimiyetle söylemeliyim ki Avrupal› muhataplar›m›z›n ak›l ve sa¤duyunun
gere¤ini yaparak en do¤ru karar› vereceklerine inan›yorum, inanmak istiyorum.

Esasen 3 Ekim'de ortaya ç›kacak tablo, Türkiye'nin gelece¤inden çok AB'nin gelece¤i
için belirleyici olacakt›r. AB ya siyasi olgunluk göstererek, küresel bir aktör olmaya karar
verecek ya da ila nihaye bir H›ristiyan kulübü olarak kalmay› içine sindirecektir.

Çünkü Türkiye'nin özellikle son iki buçuk- üç y›lda ortaya koydu¤u performans, AB'nin
bütün mazeretlerini elinden alm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Biz, gündelik bir siyaset de¤il uzak gelece¤i hesaba katan, Cumhuriyetin yüzüncü y›l›ndaki
ayd›nl›k Türkiye tablosunu bugünden öngörebilen bir bak›fla sahibiz. Bunun için ülkeden
ülkeye, k›tadan k›taya, flehirden flehre kofluyoruz.

‹fl bafl›na gelirken Ankara'da oturan bir iktidar olmayaca¤›m›z› taahhüt etmifltik. Ankara'n›n,
üç sene öncesine kadar yeterince oturan ev sahipleri oldu. Türkiye'yi dünyadan tecrit
eden, hareket etme¤e mecali, cesareti olmayan, hareket kabiliyeti k›s›tl›, ufku aile
foto¤raf›yla s›n›rl› insanlarla ülkemiz yeterince zaman kaybetti.
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Biz, hareket halindeyiz.

Yaflad›¤›m›z bereket, yaflad›¤›m›z bolluk bu ufuk geniflli¤inin, bu dinamizmin eseridir.
Bu hareketlili¤in, bu aksiyonun, bu dinamizmin semeresini bütün sektörlerde al›yoruz.

Unutmayal›m ki, b›rak›n baflka ülkelerin liderlerine kendi ülkenizi anlatmay› bugüne kadar
kap›s› çal›nmam›fl büyükelçiliklerimiz vard›.

Ba¤›rsak sesimizi duyuraca¤›m›z ama 50 y›ld›r kimsenin kap›s›n› çalmad›¤› komflular›m›z
vard›. Allaha flükürler olsun ki o devirler bitti.

Art›k yerinde durmayan, gece demeden gündüz demeden
koflturan, çal›flan, çabalayan bir hükümet var.
D›fliflleri Bakan›m›z, ekonomiden sorumlu bakanlar›m›z, icrac› bakanlar›m›z da,
milletvekillerimiz de hareket halindedir.

Her gitti¤imiz ülkeyle yeni kap›lar aç›yor, yeni köprüler kuruyoruz. ‹ddia sahibi bir ülkenin
dünyada ihmal edece¤i hiçbir ülke yoktur.

Sizi tan›mayanlarla nas›l diyalog kurabilir, imkânlar›n›z›, potansiyellerinizi, diplomasinizi
nas›l paylafl›rs›n›z.

Bunun için Amerika'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Uzak Do¤u'ya, Asya'dan Ma¤rip Ülkelerine
kadar ülkemizin imkânlar›n›, kaynaklar›n›, siyasi ve diplomatik tezlerini anlat›yoruz ve
flimdiden muazzam sonuçlar al›yoruz.

Bunun için Türkiye reyting rekorlar› k›r›yor. Bunun için ülkemizin kredibilitesi yükseldikçe
yükseliyor.

Bunun için yabanc› yat›r›mc›lar Türkiye'ye ak›n ediyor. Bunlar kendili¤inden olmad›.

Türkiye durup dururken bir cazibe merkezi haline gelmedi. Yo¤un çabalar sayesinde
Türkiye, bir f›rsatlar ülkesi oldu. ‹nflaallah çok yak›n bir gelecekte bu gayretlerimizin
semerelerini çok daha iyi görecek, hep birlikte yaflayaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye'nin kaynaklar›n›, Türkiye'nin birikimlerini yine Türkiye için seferber edecek;
ülkenin de¤iflmez kaderi gibi görünen sorunlar›n üzerine cesaretle gidece¤iz dedik.

Bugün geldi¤imiz nokta elbette Türkiye için nihai nokta de¤ildir. Elbette Türkiye'nin
ekonomik sorunlar› tamamen çözüme kavuflmufl de¤ildir. Ancak kat etti¤imiz mesafe
de kimsenin küçümseyemeyece¤i bir mesafedir. 30 y›ll›k sorunlar› üç y›lda çözüm yoluna
koymak bu ülkenin hasret kald›¤› bir rekordur.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum: Bugün Türkiye ekonomisi, tarihinde hiç görülmedik
derecede istikrarl› bir seyir izlemektedir.
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Bugün Türkiye ekonomisi, dünya ekonomileri aras›nda dikkatleri üzerine toplayan bir
ekonomidir.

Bugün Türkiye ekonomisi, do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye tüm yat›r›mc›lar›n, tüm
giriflimcilerin g›ptayla izledi¤i bir ekonomidir. Geçti¤imiz üç y›l içinde gerek ülkemizin,
gerekse dünyan›n atlatt›¤› badireleri lütfen hat›rlay›n›z.

ABD'nin Irak'› iflgali; petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›fl; efli görülmemifl ‹mar Bankas› soygunu;
Madrid'te, ‹stanbul'da, Londra'da terör olaylar›; Asya depremi ve daha nice öngörülemeyen
olumsuzluklara ra¤men ekonomimiz dimdik ayaktad›r.

Bunlar›n bundan üç y›l önce meydana geldi¤ini düflünün, neler olabilece¤ini var›n siz
hesap edin.

Bizim kararl› duruflumuz, dik duruflumuz ekonomiyi bir
yandan sürdürülebilir büyüme ortam›na çekmifl, bir yandan
floklara karfl› dayan›kl› hale getirmifl, di¤er yandan da
kronik sorunlara çözüm üretmifltir.
Bundan sonra da kimse olumsuz sürpriz beklemesin. Rüzgârdan nem kapan, hapfl›ran,
t›ks›ran ekonomik yap›y› çok flükür geçmiflte b›rakt›k.

Bugün art›k her türlü olumsuz senaryoya karfl› haz›rl›klar›m›z var. Beklenmedik her olaya
karfl› B Plan›m›z, C Plan›m›z var.fiartlar ne olursa olsun, Türkiye ekonomisi kararl›l›ktan,
güven ortam›ndan, mali disiplinden taviz vermeden yoluna devam edecek, potansiyellerini
her ne flartta olursa olsun harekete geçirecektir.

De¤erli arkadafllar›m,

Biraz önce de belirttim. Ekonomide henüz nihai noktaya gelmifl de¤iliz.

Bak›n›z, Türkiye, yaflad›¤› onca krizin ard›ndan, Ak Parti iktidar›yla bir toparlanma sürecine
girmifl, yaralar› sar›lm›fl, krizin etkileri silinmifl, ve bugünlerde de art›k at›l›m süreci
bafllam›flt›r.

Nereden geldi¤imizi hat›rlamazsan›z, nerede oldu¤umuzu ve nereye gitti¤imizi asla
göremezsiniz...

- Enflasyonda,

- Büyümede,

- Milli gelirde,

- Faizlerde,

- Özelleflitirmede,

- Borçlanma vadelerinde,
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- Kamu Borç Sto¤unun Gayri Safi Milli Has›la'ya oran›nda

- Turizm gelirlerinde,

- D›fl Ticaret hacmimizde,

- Do¤rudan uluslararas› yat›r›mlarda Türkiye 3 y›l önce neredeydi, bugün nerededir?

- Güven konusunda, istikrar konusunda, disiplin konusunda, Türkiye neredeydi, bugün
nerededir.

- Bundan 5 y›l önce, 10 y›l önce Türk giriflimcisi, yat›r›mc›s›, ifladam›, sanayici, iflçi,
memur gelece¤e bak›nca ne görüyordu, bugün ne görüyor?

Lütfen bunlar› hat›rlay›n›z!

Bak›n›z; Bu ülkede 17 y›l boyunca özellefltirme tart›flmas› yaflad›k.

17 y›l boyunca Özellefltirmede hedefler bir türlü tutturulamad›. Yap›lan hemen her
özellefltirme flaibe alt›nda oldu.

fiu rakamlara lütfen dikkat ediniz: 2002 y›l›na kadar olan
17 y›ll›k dönemde özellefltirme uygulamalar› kapsam›nda
sadece 8 milyar dolarl›k ifllem yap›lm›fl.
Özellefltirme ‹daresi bile zarar eden bafll› bafl›na dev bir K‹T haline gelmiflti. Uzmanlar
sabah akflam ekranlarda bitmez tükenmez özellefltirme senaryolar› anlat›yordu.

Bak›n›z, son iki buçuk y›l içinde yap›lan özellefltirme uygulamalar›n›n toplam miktar› tam
15,2 milyar dolar.

Sadece 2005 y›l›n›n ilk 9 ay›nda yap›lan özellefltirme uygulamalar› 13,1 milyar dolar.

Ve çok flükür, hiç birinin üzerinde flaibe yoktur, hiç birinin üzerinde kara bulutlar, kara
delikler yoktur.

Ne vard›r?

Üretim vard›r, istihdam vard›r, ihracat vard›r, rekabet vard›r, fleffafl›k vard›r, devletin
maliyesine, devletin hazinesine gelir vard›r.

Bu arada kimileri feryat ediyor.

Çünkü onlar kendilerine küçük iktidar alanlar› oluflturmufllar.

Nemaland›klar› küçük ç›kar alanlar› oluflturmufllar, flimdi onlar› kaybediyorlar. ‹flte bu
feryat, bu figan bunun için.

Hantall›ktan, bürokratik hegemonyadan, karanl›k iliflkilerden beslenenlerin ç›¤l›¤› bunlar.

Hakikati dile getiren herkesin sesine, yol gösterici her elefltiriye kulak verece¤iz ama
baflka hesaplar peflinde olanlara kulak asmayaca¤›z.
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Özellefltirmelerin ard›nda her fleyden önce bu milletin ortak iradesi, ortak hedefi, ortak
arzusu vard›r.

Biz asla kararl›l›¤›m›zdan, cesaretimizden, hedeflerimizden taviz vermeyece¤iz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bu düflüncelerle Ak Parti istiflare toplant›s›n› aç›yor, toplant›m›z›n müflterek akl›n,
istiflarenin, birlikte düflünmenin semerelerini devflirmeye vesile olmas›n› diliyorum.

Geride b›rakt›¤›m›z üç y›ldan daha yo¤un bir tempo bizi beklemektedir. Sizlerle bu asil
yürüyüflü sürdürmekten onur duydu¤umu bilmenizi istiyorum.

Bu vesileyle efli¤inde oldu¤umuz, solu¤unu hissetti¤imiz mukaddes Ramazan ay›n›z›
flimdiden tebrik ediyor, milletimize huzur ve mutluluklar diliyorum.

Bu yolculukta en büyük meflakkati çeken efllerinize ve evlatlar›n›za da en samimi
duygular›mla selamlar›m›, sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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DS‹ KAYACIK BARAJI AÇILIfi VE 30 AYRI PROJE AÇILIfiI
ORTAK TÖREN‹ (30.10. 2005)
De¤erli Gaziantepliler,

Can Kardefllerim,

Hepinizi sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

Halk›m›zla birlikte bir yürüyüfl, birlikte bir koflu içindeyiz.

Türkiye'nin ufkunu açmak, imkânlar›n› geniflletmek, kaynaklar›n› harekete geçirmek için
dur durak bilmeksizin büyük bir seferberli¤i yönetmeye çal›fl›yoruz.

Bu yürüyüflün, bu flerefli koflunun, bu mukaddes seferberli¤in sonucu olarak aln›m›z›n
ak›yla bugün burada, Gaziantep'teyiz.

Dün ‹ngiltere'de, önceki gün Yemen'de, ondan önceki gün Kuveyt'teydik.

Cumhuriyetimizin 82. y›l›n› kutlarken ülkemize büyümenin, geliflmenin, kalk›nman›n
heyecan›n› yaflat›yoruz.

Cumhuriyetimize sloganlarla de¤il, icraat›m›zla, ifl yaparak, ülkeyi büyüterek sahip
ç›k›yoruz.

Ve bu sevinci herkesin duymas›n›, bu heyecan› herkesin yaflamas›n› istiyoruz.

‹ktidar muhalefet ayr›m›, do¤u bat› ayr›m› yapmadan, partizanl›k yapmadan, bütün
vatandafllar›m›z›n mutlulu¤unu arzuluyoruz.

Biz, kilitlendi¤imiz hedefe koflarken birileri de ülkenin foto¤raf›n› karartmak için elinden
geleni yap›yor.

Bugüne kadar tafl üstüne tafl koymam›fl, ortada hiçbir eseri olmayan, ben flunu yapt›m,
flunu ürettim diyemeyenler istismar alanlar›n›, zaaf alanlar›n›, eski yaralar› kafl›maktan
baflka bir fley yapam›yorlar. Ellerinden baflka bir fley gelmiyor.

Bize göre Cumhuriyetin temel dire¤i demokrasidir, kalk›nmad›r, adalettir, haks›z rekabeti
ortadan kald›rmakt›r, halk iradesini hakk›yla temsil etmektir.

Bu sütunlar üzerinde yükselmeyen bir Cumhuriyetin bekas›n› kimse sa¤layamaz. Bu
ülkenin çocuklar›n›n bafl› dik olmal›d›r.

Bu ülkenin insan›, tam bir özgüven içinde olmal›d›r.

Ak Parti milletin eliyle kurulmufl ve milletin iddias›na
sa¤lam bir irade ile sahip ç›km›flt›r. Ak Parti iktidar› milletin
iktidar› olarak bu bayra¤› flerefle tafl›maya devam edecektir.
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Bu ülkenin her bir vatandafl› ülkesine aidiyetin flerefini yüre¤inde hissetmelidir.

De¤erli Gaziantepliler,

De¤erli Dardefllerim,

Emin olunuz ki, Türkiye kabuk de¤ifltiriyor, tepeden t›rna¤a yenileniyor.

Türkiye, bütün dünyada bir cazibe merkezi oluyor. Ar›zi sorunlara, lokal meselelere
bakarak kimse bu ayd›nl›k Türkiye foto¤raf›n› karartamaz.

Türkiye, geri dönülmez bir güven ve istikrar ortam›n›n hazz›n› yaflamaktad›r. Ülkemiz
kaybetti¤i huzuru, kaybetti¤i güveni yeniden bulmufltur.

70 milyonun kardeflli¤ini, huzurunu gölgelemek isteyenler bir daha o eski f›rsatlar›
bulamayacakt›r.

Bu ülkenin kardefllik kültüründe, siyaset kültüründe, demokratik kültüründe ç›ta olabildi¤ince
yükseltilmifltir.

Ak Parti milletin eliyle kurulmufl ve milletin iddias›na
sa¤lam bir irade ile sahip ç›km›flt›r. Ak Parti iktidar› milletin
iktidar› olarak bu bayra¤› flerefle tafl›maya devam edecektir.
Uzlaflma kültürü derinleflmifl, üretim heyecan› ülkeyi sarm›fl, özel sektör flahlanm›flt›r.
Herkes bilsin ki, buradan geriye gidifl olmayacakt›r.

Türkiye'nin sa¤lam bir hukuk devleti oldu¤unu, zaaflar›n› kolayca aflabilece¤ini dünyada
herkes görmüfltür.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i Müzakere sürecini bafllatmas› bütün dünyada yank›lanm›flt›r.
Tarihte hiç olmad›¤› kadar bugün dünya bas›n›nda Türkiye konufluluyor.

Ekonomideki mucizeleriyle, hukuk ve demokrasi reformlar›yla Türkiye konufluluyor.

Dün Baflbakan Ankara'dan Anadolu'ya ad›m atamazken, bugün katrilyonluk tesislerin
aç›l›fllar›na yetiflemiyoruz.

Onlarca tesis, onlarca fabrika Gaziantep'te, Malatya'da, ‹stanbul'da, Kayseri'de birden
aç›l›yor.

De¤erli Kardefllerim,

Nereden nereye geldik?

Bak›n›z, bugün, burada 30 tesisimizi hizmete aç›yoruz. Dile kolay, 30 tesis.

Bu tesislerle Türkiye hedeflerine daha çok yaklafl›yor.

Diyarbak›r'dan Edirne'ye kadar birçok ilimizde, ilçemizde tamamlad›¤›m›z barajlar›, sulama
tesislerini bugün harekete geçiriyoruz.
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Bu tesislerimizle:

105 000 hektar arazi sulu tar›ma kavuflturuluyor,

25 bin hektar tar›m arazimiz ve 7'si ilçe olmak üzere toplam 29 yerleflim birimimiz
taflk›nlardan korunuyor,

Bak›n buraya dikkatinizi çekiyorum, Bursa ve Kahramanmarafl illerimizin içme suyu
problemi 2040 y›l›na kadar çözülüyor.

Bu tesislerimizin malzeme dâhil toplam maliyeti; 2005 y›l› birim fiyatlar›yla tam 1milyar
300 milyon YTL tutuyor.

De¤erli Kardefllerim,

Bugün dünya nüfusunun 3'te 1'i yeterli ve sa¤l›kl› su kaynaklar›na sahip bulunmuyor.

Dünya nüfusu h›zla art›yor, bir yandan suya olan ihtiyaç, bir yandan enerjiye olan ihtiyaç
da bu paralelde art›yor.

Türkiye olarak su zengini bir ülke de¤iliz.

Ancak çok flükür, bulundu¤umuz co¤rafyayla k›yasland›¤›nda zengin akarsulara, büyük
göllere, ya¤›fll› alanlara sahibiz.

Suyu en iyi flekilde de¤erlendirmemiz, tabiri caizse bir damlas›n› bile zayi etmeden
kullanmam›z bugün art›k bir zorunluluk halini alm›flt›r.

Suyla topra¤› ne kadar buluflturursak, Suyumuzu ne kadar çok enerjiye dönüfltürürsek,

fiehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi ne kadar çok temiz ve sa¤l›kl› suya kavuflturursak,
kalk›nma mücadelesinde o oranda baflar›l› olaca¤›z.

Suyun bu kadar k›ymetli, enerjinin bu kadar de¤erli oldu¤u bir co¤rafyada yafl›yoruz.

O zaman su potansiyelimizi de o nisbette de¤erlendirmemiz gerekiyor. ‹ktidara geldi¤imiz
günden bugüne, bu anlay›flla, bu yaklafl›mla hareket ettik. Ve bak›n›z, üç y›l gibi k›sa bir
süre içinde gerek enerji üretimi, gerek sulama, gerek içme suyu ve gerekse di¤er
konularda tarihi nitelikte ad›mlar att›k.

Bugün, y›llard›r sürüncemede kalan, temeli at›l›p çürümeye
terk edilen, ödeneksizlikten bir türlü tamamlanamayan
onlarca projeyi tamamlad›k ve hizmete sunduk.
Yat›r›mlar›n ortalama infla süresi biz iktidara geldi¤imizde
26 y›ld›.
Biz ise bu süreyi kademeli olarak önce 12 y›la, sonra 6 y›la ve ard›ndan da 3 y›la indirmeyi
hedefledik ve bu hedeflerimiz do¤rultusunda kararl›l›kla ilerliyoruz. Yat›r›m kararlar›nda
stratejik önceli¤i dikkate ald›k.
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Fiziki gerçekleflmesi yüzde 70'in üzerindeki projelere daha fazla ödenek tahsis ederek
bir an önce hizmete girmelerini sa¤lad›k. Makine ve iflgücünü en iyi flekilde, en verimli
flekilde de¤erlendirmeye yöneldik. Bak›n›z üç y›l›n çok özet bir bilançosunu sizlerle
paylaflmak istiyorum.

2003 ve 2004 y›llar›nda, bu stratejilerimizin bir sonucu olarak tam 2,8 milyar YTL tasarruf
sa¤lad›k.2003 y›l›nda 53 adet, 2004 y›l›nda 71 adet tesisi hizmete açt›k. Bak›n›z, 2000,
2001 ve 2002 y›llar›nda harcanan miktar 6,3 katrilyon Lira. ‹flletmeye al›nan tesis say›s›
sadece 9.

2003 ve 2004 y›llar›nda harcad›¤›m›z miktar 4 katrilyon Lira, hizmete al›nan tesis say›s›
124.

Bir tarafta 6,3 katrilyona 9 tesis, di¤er tarafta 4 katrilyona 124 tesis. K›yas bile kabul
etmez.fiimdi 2005 y›l›nda yeni bir rekora daha inflallah imza ataca¤›z ve 111 tesisimizi
hizmete açm›fl olaca¤›z.

Bu 124 tesis ile yaklafl›k 260 bin hektar tar›m arazimizi suyla buluflturduk. Y›ll›k 871
milyon kilovat saat hidroelektrik enerjisi ürettik. 7 milyon kifliye kaliteli içme suyu temin
ettik. Ve bu 124 tesis ile her y›l ekonomimize üç buçuk milyar YTL katk› sa¤lad›k. ‹flte
budur Ak Parti iktidar›n›n ifl görme biçimi.

‹flte budur Ak Parti kadrolar›n›n ülke sevdas›.

Bu sevda büyüyecek, bu hizmet bayra¤› daha çok rüzgar alacak ve daha yükseklerde
dalgalanacak.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bu manzara, bu foto¤raf asla küçümsenecek, asla gözard› edilecek bir manzara de¤ildir.
Görüyorsunuz, biz kimseyle de¤il, kendimizle yar›fl halindeyiz.

Ç›tay› her gün biraz daha yükse¤e kald›r›yoruz. Ülkemizin y›llard›r çarçur edilen, ihmal
edilen, keflfedilemeyen zenginliklerini bir bir halk›m›zla buluflturuyoruz, buluflturmaya
da devam edece¤iz.

Bu yolda en büyük dayana¤›m›z sizlersiniz.Bu baflar› sadece Ak Parti iktidar›n›n de¤il
milletimizin baflar›s›d›r.

Anan›z›n ak sütü gibi Ak Parti iktidar›n›n hizmetleri ülkemize, milletimize helal olsun.

Milletimizin baht› Kadir gecesinin gündüzü kadar ayd›nl›k olsun. Önümüzdeki bayram›n›z
mübarek olsun diyerek sözlerimi ba¤l›yor, bu katrilyonluk tesislerin ülkemize, milletimize,
flehirlerimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Bu büyük projeleri hayata geçirmede büyük eme¤i geçen kadrolar›m›za, Enerji Bakan›m›za,
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürümüze ve aflkla heyecanla çal›flan mühendislerimize, teknik
kadrolar›m›za ülkem ad›na teflekkür ediyorum.  Hepinizi sevgiyle, muhabbetle, dostlukla,
kardefllikle selaml›yorum. Allah'a emanet olun.
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AK PARTi'N‹N ‹KT‹DARDA ÜÇÜNCÜ YILI TÖREN‹
(03.11.2005)
Ak Parti Davas›na Gönül Veren Uzun Yol Arkadafllar›m,

Ebedi Kardefllerim,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Hepinizi gönül dolusu sevgilerimle selaml›yorum.

Sizlerin flahs›nda milletimizin bayram›n› bir kez daha tebrik ediyor, nice bayramlarda
milletimizle el ele olmay› diyorum.

Hamdolsun ki, bugün iki sevinci, iki bayram› bir arada yafl›yoruz.

Milletimizin bize Türkiye'yi yönetme sorumlulu¤u verdi¤i 3 Kas›m'›n üzerinden 3 y›l
geçmifl bulunuyor. Dolay›s›yla bugün AK Parti iktidar›n›n üçüncü y›l›n› kutluyoruz.

Büyük mutlulukla, büyük bir huzurla buraday›z. 3 Kas›m 2002 tarihi, siyasi tarihimizin
en önemli kavflaklar›ndan biri olmufltur.

Gelecekte bu tarih sadece partimizin iktidara geldi¤i gün olarak de¤il, milletimizin iktidara
geldi¤i gün olarak hat›rlanacakt›r.

Çünkü AK Parti, milletin sesinden, milletin yüre¤inden, milletin taleplerinden do¤du. Ak
Parti, milletin kalbinden do¤du¤u içindir ki, do¤ar do¤maz millet onu ba¤r›na bast›.

Felsefemiz, düflüncemiz, ideallerimiz k›sa zamanda ete kemi¤e büründü, program oldu,
tüzük oldu, hükümet program› oldu.

Ve hükümet oldu¤umuz günden itibaren de meyve vermeye bafllad›. Bugün yüzümüzün
ak›yla söylüyoruz, geçen 3 y›lda hem batakl›¤› kuruttuk hem de Türkiye'yi ana yola
ç›kard›k.

Bu yüzden 3 Kas›m umut güneflinin do¤du¤u tarihtir.Bu günefl, 70 milyonu adaletle,
huzurla ›s›tacak olan günefltir. Bu yüzden 3 Kas›m millet iradesinin Anadolu'yu yeniden
ayd›nlatt›¤› tarihtir. Bu yüzden, 3 Kas›m yeniden bir gündo¤umudur, bir miladd›r.

Milletimizin y›llarca bekledi¤i de¤iflim iradesi, 3 Kas›m 2002 tarihinde nihayet iktidar
flans› bulmufltur.

Ve o gün Allah'›n izniyle Türkiye'nin karanl›k devri tamamen kapanm›fl, ayd›nl›k bir devir
bafllam›flt›r.

Milletimizin beklentileri do¤rultusunda hayata geçirilen
bu sessiz devrimin alt›nda AK Parti'nin imzas›n›n olmas›
hepimiz için onur kayna¤›d›r.
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Girdaplar içinde k›vranan, ekonomik çöküntüyü ve siyasi iflas› ayn› anda yaflayan,
suiistimallerin al›p bafl›n› gitti¤i bir ülke, milletimizin seçim sand›¤›nda verdi¤i kat'i kararla
de¤iflim iradesini ortaya koymufltur.

O millet karar›n›n Türkiye'yi nerelerden al›p nerelere getirdi¤ini bugün hep birlikte
müflahede ediyoruz.

Türkiye geçti¤imiz üç y›l içinde bir sessiz devrim gerçeklefltirmifltir.

Milletimizin beklentileri do¤rultusunda hayata geçirilen bu sessiz devrimin alt›nda AK
Parti'nin imzas›n›n olmas› hepimiz için onur kayna¤›d›r.

Ne mutlu ki, bu onur, bu fleref, bu mutluluk hepimizindir.

Partimizin 4. kurulufl y›ldönümünü yeni kutlad›k, flimdi de iktidardaki üçüncü y›l›m›z›
kutluyoruz; geçen bu süre zarf›nda Türkiye'yi ileri hedeflerine tafl›ma u¤runda gecesini
gündüzüne katarak gayret gösteren her arkadafl›ma flükranlar›m› sunuyorum.

De¤erli Arkadafllar,

Allah'a flükürler olsun ki Türkiye bugün, 3 y›l öncesinin karanl›k manzaras›ndan çok
uzaklaflm›fl, büyüyen ekonomisiyle, de¤iflim gücüyle, aktif ve dinamik bar›fl diplomasisiyle
de¤iflen dünyan›n en kayda de¤er dinamiklerinden biri haline gelmifltir.

3 Ekim tarihinde Türkiye'nin 42 y›ll›k hayali gerçek olmufl ve AB üyeli¤i yolunda kat›l›m
süreci bafllam›flt›r.

Türkiye geçen üç y›ll›k dönemde her alanda daha önce yaflamad›¤› bir de¤iflim yaflad›.

Hayat›n her alan›nda, ekonomide, siyasette, kamu
yönetiminde ve hizmetlerde ça¤›n gerektirdi¤i yenilenmeyi
flükürler olsun ki, gerçeklefltirdik.
Bu süreç bütün dünyan›n dikkatini Türkiye'nin üzerine odaklayan, flafl›rt›c› bir ilerleme
sürecidir. Bunu milletimizle gayretlerimizi birlefltirerek biz baflard›k, Türkiye baflard›.

Art›k Türkiye yeni ufuklara do¤ru tam bir özgüvenle yürümektedir. Kayg›lar geride kalm›fl,
korku da¤lar› afl›lm›flt›r.

Önümüzde engebelerle dolu uzun bir yol var. Ama biz zaten zorluklar›, engelleri, duvarlar›
aflmak için buraday›z.

Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da zorluklar› aflarak hedeflerimize ulaflaca¤›z.

Türkiye daha mutlu, daha müreffeh, daha güçlü bir ülke oluncaya, insan›m›z›n yüzü
gülmeye, oca¤› flenleninceye kadar bize durmak dinlenmek yoktur.

fiunu aç›kça ifade etmeliyim ki, siyasi ve ekonomik istikrar› korumak konusunda fazlas›yla
hassasiyet tafl›yoruz. Çünkü Türkiye'nin bugünden sonra yürüyece¤i yeni hedeflere
ulaflmas› ancak bugünün kazan›mlar›n›n korunmas›yla mümkündür.
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Demokrasiden, haklar ve özgürlüklerden, hukukun üstünlü¤ünden, Türkiye'nin ça¤›
yakalamak ad›na ald›¤› mesafelerden de asla vazgeçemeyiz.

Gelir dengesizliklerini bir an evvel gidermek, insan›m›za adil, eflit ve tatminkar bir hayat
standard› sa¤lamak zorunday›z.

Bütün sektörlerimizi, ticaret anlay›fl›m›z› ça¤›n gerektirdi¤i bilgiye dayal›, teknolojiyi en
üst seviyede kullanan, yenilikçi, rekabet edebilir, sürdürülebilir bir yap›ya kavuflturmak
mecburiyetindeyiz.

E¤itimde, sa¤l›kta, savunmada, ulafl›mda, enerjide, tar›mda ça¤› yakalamak, yar›nlara
dönük projeksiyonlar gelifltirmek durumunday›z.

Bütün bunlar geçen 3 y›l›n baflar›lar›n›n verdi¤i özgüvenle önümüze koydu¤umuz
hedeflerdir.

Baflard›k, bundan sonra daha iyisini de baflaraca¤›z..

AK Parti olarak, Türkiye'yi daima daha iyiye, daha güzele,
daha ileriye tafl›may› temel misyonumuz say›yoruz.
Bizim siyasetteki mevcudiyetimizin asli sebebi de milletimizi öz de¤erlerinden ayr›
düflürmeden en ileri medeniyet seviyelerine tafl›makt›r.

Sevgili AK Partililer,

Bütün bu ad›mlar, Türkiye'yi krizlerden, darbo¤azlardan çekip ç›karan ad›mlard›r ve
Türkiye milletimizin bu büyük at›l›m›yla düze ç›km›flt›r.

Bundan sonra bu milletin önü de aç›kt›r, ufku da aç›kt›r.

Bak›n›z her gün yeni bir fabrika, bir ifl merkezi, bir al›flverifl merkezi, bir yol, bir hastane,
bir okul aç›l›yor.

Her yeni ad›mla, her yeni aç›l›flla ülkemizin bir köflesi, bir flehri aya¤a kalk›yor. Türkiye
için yeni, ayd›nl›k, esenlikle dolu yeni bir ça¤ bafll›yor.

Geçti¤imiz üç y›l içinde ald›¤›m›z büyük mesafeler, kalk›nma, büyüme ve ça¤dafl bir ülke
olma noktas›nda bundan sonra ataca¤›m›z dev ad›mlar›n teminat›d›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye ekonomisinin 3 Kas›m 2002'ye nas›l girdi¤ini, hangi krizlerden, hangi badirelerden,
hangi belirsizlik dönemlerinden geçerek o günlere geldi¤ini asla unutmay›n›z.

Biz iktidara geldi¤imizde h›z›m›z› kesmesin diye bir tek gün bile "enkaz devrald›k"
mazeretenin arkas›na s›¤›nmad›k.

Enkaz devrald›¤›m›z halde o kriz günlerini bir an önce halk›m›za unutturtmak istedik.

Ekonominin tüm göstergelerinin dibe vurdu¤u, fabrika çarklar›n›n durdu¤u, kepenklerin
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kapand›¤›, yüz binlerce insan›m›z›n iflsiz kald›¤›, ülkemizin topyekün yoksullaflt›¤›, gelir
da¤›l›m›ndaki makas›n aç›ld›¤›, ülkemizi bir kaos, bir belirsizlik atmosferinin sard›¤› bir
dönemde girdik 3 Kas›m'a.

3 Y›l içinde ise, yaln›zca Türkiye'yi bu belirsizlik ortam›ndan ç›karmakla, yaln›zca krizin
etkilerini silmekle kalmad›k, bazen son on y›llar›n, bazen de Cumhuriyet tarihimizin
rekorlar›n› k›rd›k ve üç y›la on y›llar› s›¤d›rd›k.

Sadece ekonomimizin de¤il, siyasetin ve toplumsal yaflam›n da en önemli sorunu olan,
birkaç neslin adeta kâbusu haline gelen enflasyon, bizim kararl› ve disiplinli politikalar›m›zla
dizginlendi.

Yüzde 30'lar seviyesinde ald›¤›m›z enflasyon bizim dönemimizde uzun bir aradan sonra
ilk kez eksi oranlar› gördü ve üç y›lsonunda yüzde 8'lere çekilerek 30 y›l› aflk›n bir sürenin
ard›ndan tek haneli oranlar elde edildi.

On y›llar boyunca her hükümetin rüyas› olan, ancak bir
türlü baflar›lamayan paradan s›f›r atma hayalini baflar›l›
bir operasyonla gerçeklefltirdik. Bu y›l›n bafl›nda Türkiye
paras›na itibar›n› iade etti.
Bugün itibariyle tedavüldeki paran›n yaklafl›k yüzde 90'l›k k›sm› Yeni Türk Liras›'na
çevrildi.

2001 y›l›nda 9,5 oran›nda küçülen Türkiye ekonomisi, bizim dönemimizde önce 7,9,
ard›ndan da 9,9 oran›nda büyüyerek yeni bir rekora imza att›.

Bu y›l hedefledi¤imiz yüzde 5'lik büyüme hedefine do¤ru da kararl› ad›mlarla ilerliyoruz.3
Kas›m'a yüzde 66 seviyesinde faiz oranlar›yla giren Türkiye ekonomisi, bugün faizlerde
rekor düflüflle yüzde 15 seviyesinin alt›n› görmüfltür. Üç y›l içinde faizler 51 puan
düflürülmüfltür.

Her bir puan›n Türkiye'ye kazanc›n›n 1,5-2 milyar dolar oldu¤unu düflünürseniz, katetti¤imiz
yolu daha iyi anlars›n›z.

Kamu Borç stokunun Gayri Safi Milli Has›la'ya oran›n› yüzde 91 seviyesinden yüzde 63,5
seviyesine çektik. Kararl› politikalar›m›z sonucunda borç yükümüzü Avrupa Birli¤i ülkeleri
standard›na yaklaflt›rd›k. Özellefltirme gelirlerinde, turizm gelirlerinde, d›fl ticaret hacminde
Türkiye'nin on y›llard›r göremedi¤i ulaflamad›¤› seviyeleri üç y›l içinde yaflatt›k.

Yat›r›mda, üretimde, ihracatta, istihdamda Türkiye'yi dünyan›n sayg›n ülkeleri, geliflmifl
ülkeleri aras›na soktuk.

De¤erli Ak Partililer,

Ekonomide elde etti¤imiz bu tarihi baflar›lar› kal›c› k›lmak, kazan›mlar›m›z› korumak
amac›yla yap›sal reformlar›m›z› kararl›l›kla uygulad›k.
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Sadece bugünü, sadece yar›n› gözeten, geçici politikalar yerine, gelecek nesilleri,
çocuklar›m›z›, torunlar›m›z› hedefleyen bir ekonomik yap›n›n sa¤lam temellerini att›k.

Ekonominin tüm göstergelerinde bu sevindirici geliflmeleri elde ederken, sosyal politikalar›
ihmal etmedik.

Üç y›l içinde, milletimizi rahatlatacak, nefes ald›racak, geçmifl dönemdeki kay›plar›n›
telafi edecek sosyal politikalar› uygulamaya koyduk.

Kömür yard›m›, ücretsiz ders kitab› da¤›t›m›, yoksullara yard›m, emekli maafllar›n›n
art›r›lmas›, ö¤renci burslar›na zam yap›lmas› gibi uygulamalar› baflar›yla yürüttük.

Yaklafl›k 20 y›l boyunca çal›flanlar›m›z›n en önemli sorunu haline gelen Zorunlu Tasarruf
hesab›nda birikmifl ana para ve nemalar› hak sahiplerine ödemeye bafllad›k.

Çiftçi borçlar›n›, Ba¤-Kur borçlar›n›, vergi borçlar›n› yeniden yap›land›rd›k.

Bak›n›z, 2002 y›l› Aral›k ay›nda 276 milyon TL. olan ortalama SSK emekli maafl› üç y›l
içinde yüzde 73 oran›nda artm›fl ve 477 milyon TL seviyesine ulaflm›flt›r. 

2002 y›l› Aral›k ay›nda ortalama 110 milyon TL.olan Ba¤-Kur Tar›m Sigortas› Emeklisinin
ayl›¤› üç y›lda yüzde 169 oran›nda artarak 297 milyon TL'ye ulaflm›flt›r.

Asgari Ücrette, memur maafllar›nda, iflçi ücretlerinde de yine ayn› tabloyu görmek
mümkündür.Öte yandan iflsizlikle mücadelede üç y›l içinde s›n›rl› da olsa baflar› elde
edilmifltir.

H›zl› artan nüfusumuza, iflgücüne her y›l kat›lan yaklafl›k
500 bin vatandafl›m›za ra¤men iflsizlik oran›nda düflüfl
kaydedilmifl olmas› sevindiricidir.
Önümüzdeki dönemde iflsizlikteki düflüfl çok daha h›zl› bir flekilde sürecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Ekonomide elde etti¤imiz bu baflar›lar, uzunca bir listenin sadece bir k›sm›n› oluflturmaktad›r.

Türkiye, üç y›lda ekonomide köklü bir dönüflümü gerçeklefltirmifl, ulusal oldu¤u kadar
uluslar aras› arenada da itibar›n› yeniden elde etmifltir.

Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m sürecinin bafllamas›yla birlikte elde etti¤imiz baflar›lar perçinlenmifl,
Türkiye uluslar aras› yat›r›m ve üretimin cazibe merkezi haline gelmeye bafllam›flt›r.

Özetle, Türkiye adeta batakl›ktan ç›karak, üç y›l içinde dünyan›n en büyük 17. ekonomisi
haline gelmifltir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Üç y›l bir ülke için çok k›sa bir zaman...

Ancak biz daima bu ülkenin kaybedecek tek bir dakikas›n›n olmad›¤›n›n bilincinde olan
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bir hükümet olarak hareket ettik. Çünkü Türkiye'nin bir yandan gelece¤ini infla ederken,
bir yandan da kaybetti¤i on y›llar› geri kazanmas›, bir baflka deyiflle gerisinde kald›¤› ça¤›
yakalamas› gerekiyordu.

Hem insan›m›z›n acil ihtiyaçlar›n› karfl›lamam›z, hem de Türkiye'nin vizyonunu gelifltirmemiz
gerekiyordu. E¤itim alan›nda, sa¤l›k alan›nda ça¤dafl de¤iflimler gerçeklefltirdik.

Bizim bütün gayretlerimiz insan›m›z›n mutlulu¤unu temindir, Türkiye'nin ufkunu açmakt›r.

Bunun için bütün okullar›m›za internet ba¤lant›s› sa¤lad›k, bütün çocuklar›m›z›n önüne
dünyaya aç›lan pencereler açt›k.

Hay›rsever insanlar›m›zla el ele vererek okulu olmayan yere okul, dersli¤i yetmeyen
yere derslik yapt›k, yapmaya da devam ediyoruz.

Velilerimize destek olmak üzere ders kitaplar›n› ücretsiz da¤›tt›k, ihtiyaç sahibi ailelerin
çocuklar›na do¤rudan yard›mlarda bulunduk.

Her bir vatandafl›m›z›n insan onuruna yak›fl›r flartlarda sa¤l›k hizmeti alabilmesi için
Sa¤l›kta Dönüflüm Program›n› uygulamaya koyduk.

Sa¤l›k hizmetlerini tek çat› alt›nda toplayarak, tüm vatandafllar›m›za istedi¤i hastanede
tedavi görme imkân› sa¤lad›k.‹laç fiyatlar›nda görülmemifl bir indirim gerçeklefltirdik.

fiehirlerimizi daha ça¤dafl ve yaflanabilir hale getirmek için TOK‹ öncülü¤ünde bir konut
seferberli¤i bafllatt›k.

‹ki y›lda 100 bin konut hedefimizi aflt›k, inflallah 2006 sonunda 200 bin, 2007 y›l›nda 250
bin adet ça¤dafl konut flehirlerimizi süsleyecektir.

Bu konutlar› özellikle dar gelirli yurttafllar›m›z›n alabilmesi için çok uygun ödeme flartlar›yla
sat›fla sunuyoruz.

Bir baflka büyük seferberlik duble yollar konusunda hayata geçirilmifltir.

Yurdumuzu bir uçtan bir uca ça¤dafl ve güvenli bölünmüfl yollarla birbirine ba¤l›yoruz.
‹nflallah bu y›l›n sonunda 12 bin km ça¤dafl yolu bitirmifl, ülkemize kazand›rm›fl olaca¤›z.

Sizler de flahit oluyorsunuz Türkiye'nin günden güne çehresi de¤ifliyor, ayd›nlan›yor.

De¤erli Arkadafllar›m,

AK Parti, milletimizin deste¤i ile buralara gelmifltir.Bizim
siyasetimizin güzergâh›n› oluflturan hissiyat millet
hissiyat›d›r.
Geçen üç y›lda oldu¤u gibi gelecekte de yolumuzu asla kaybetmeyecek, bu milletin
hayallerini k›rmayaca¤›z.
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Felaket kumkumalar› tökezlememizi, sallanmam›z›, hedeflerimizi kaybetmemizi, rehavete
düflmemizi bofluna bekleyecekler.

Türkiye'nin h›z› asla kesilmeyecek, hedefleri kaybolmayacak, hepimiz daima ileriye
bakaca¤›z.

Ulaflt›¤›m›z hedefin yerine mutlaka çok daha büyü¤ünü koyarak yolumuza devam
edece¤iz.

Yolumuza set çekmek isteyenlere ra¤men metanetimizi, dirayetimizi, heyecan›m›z›
yitirmeyece¤iz.

Bu ülkeyi bir daha kurda kufla teslim etmeyece¤iz.

Gelecek Türkiye'nin olacakt›r, bundan kimsenin flüphesi olmas›n.

Bu duygularla hepinizi selaml›yor, bu güzel bayram gününde hem AK Parti'nin 3. iktidar
y›l›n› coflkuyla, gururla, heyecanla kutluyor, hem de hepinize hay›rl› bayramlar diliyorum.

Allah bundan sonra da yolumuzu, baht›m›z› aç›k etsin.



TÜB‹TAK GEBZE YERLEfiKES‹ KONUfiMASI (18.11.2005)
De¤erli Bilimadamlar›,

De¤erli Araflt›rmac›lar,

Bugün çok önemli bir bilim merkezinde, bir bilgi merkezinde bulunuyoruz.

TÜB‹TAK Gebze Merkezi'nde yer alan enstitülerimiz, ülke olarak gurur duydu¤umuz
kurulufllard›r.

Bu nedenle öncelikle burada çal›flan ve bilgiyi de¤ere çeviren de¤erli bilim insanlar›m›za
takdirlerimi sunmak isterim.

Bugün dünya ülkeleri aras›nda bilimin, ö¤renmenin de¤erini bilenler en öndedir.

Bilginin ifle, üretime dönüflmesi özellikle ça¤›m›zda çok önemlidir. Refah ve zenginlik;
bilmekten, bildi¤ini kullanmaktan kaynaklan›r.

Yani bilgi, emek ve  üretimle elele yürümelidir.

Buray› da, ülkemizdeki bilgi ve teknoloji üreten merkezleri de ayakta tutan ve verimli
k›lan elbette bilim insanlar›m›zd›r.

Onlara sayg› duyuyor, büyük önem veriyoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Dünyadaki geliflmifl ülkelerin hepsinin zenginli¤i ve refah› üç ana unsura dayan›r: nitelikli
insan gücü, üretme gücü, yönetme gücü.

Bilgiyi ne kadar, insanlar›n kulland›¤› bir hale getirirsek o kadar refaha, zenginli¤e ve
toplumsal güce kavufluruz.

Bilgiyi güç haline getirmek de bir yönetim iflidir.

Yani as›l güç, bilgiyi hayata aktarabilmekte, bilgi ile hayat› buluflturabilmektedir.

‹flte bizim 2005'te rekor bir kaynak ay›rarak bafllatt›¤›m›z Ar-Ge at›l›m›n›n en önemli
hedeflerinden biri de, bilgi sermayemizin, insan sermayemizin güçlendirilmesidir.

Bu sermayeyi harekete geçirerek ülkemizin parlak gelece¤inin inflâs›d›r.

Bilim ve teknoloji alan›, ülkemizde maalesef uzun bir süre pratik hayat›n ihtiyaçlar› d›fl›nda,
merakl› bir avuç insan›n ne için oldu¤u bilinmeyen çabalar sarfetti¤i mu¤lak bir alan
olarak görüldü.

320

1 8  K A S I M  2 0 0 5Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Gelece¤in Türkiyesi öncelikle bilenlere de¤er veren,
araflt›ranlara sayg› duyan ve üretenlere destek veren bir
ülke olacakt›r.
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Bilim insanlar›m›z, topluma, ifl dünyas›na kapal› kald›, kapal› b›rak›ld›. Toplumla, sanayi
ile, ifl dünyas› ile, kamu ile iliflkisi sa¤l›kl› olarak gelifltirilemedi.

Bilim insanlar›m›za lay›k olduklar› de¤er yeterince verilemedi. Bunun en büyük s›k›nt›s›n›
yine bizzat bilim insanlar›m›z çektiler; hala da bunun yol açt›¤› zorluklar› yaflad›klar›n›
görüyoruz. Oysa as›l bu alanda geliflen dünyaya ayak uyduracak, rekabet edecek bir
de¤iflim gereklidir. Biz, hükümet olarak bu de¤iflimin peflindeyiz.

Çünkü amaç sadece teorik bilgi üretmek de¤ildir, olamaz.  Amaç bilimin hayatla buluflmas›
olmal›d›r. Dünyaya sadece bilgiyle de¤il, ürünle ve teknolojiyle de söz söyleyebilmek
olmal›d›r.

Biz bu inançta oldu¤umuz içindir ki, 2005 bilimin ve teknolojinin öne ç›kt›¤› bir y›l olmufltur.

Bildi¤iniz gibi bu y›l Ar-Ge'ye rekor bir kaynak ay›rd›k.

Bu kaynaklar 2006'da ve sonraki y›llarda da devam edecektir.

Ayn› zamanda bir Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisini de uygulamaya bafllad›k.

Bu stratejideki hedefimiz, bilim ve teknolojide 2010'a kadar Avrupa ortalamas›n›
yakalamakt›r.

Baflka alanlara k›yasla bu alana büyük kaynaklar tahsis ederken düflüncemiz fludur:
bilimin, Ar-Genin yarar› hem çok fazlad›r, hem de bir çok alana katk› sa¤layacak kadar
genifltir.

Yani Ar-Ge olmadan hedefledi¤imiz güçlü Türkiye'ye ulaflmam›z mümkün de¤ildir.

‹flte bunun için sanayimizin yenili¤e, Ar-Geye, kaliteye, rekabete yönelmesi gereklidir.

Bizim çabam›z, bunun için ortamlar› haz›rlamak ve gerekli
destekleri vermektir. Stratejimizin en önemli ayaklar›ndan
biri budur.
Sanayi kurulufllar ›m›za veri len Ar-Ge destekler i  kat lanarak artm›flt›r .

2002'de sanayimize Ar-Ge deste¤i olarak 25 milyon dolar verilirken, bu rakam 2003'te
38 milyon dolara, 2004'te 46 milyon dolara yükselmifltir.

2005 sonu itibariyle ise 110 milyon dolar destek vermifl olaca¤›z. Yani sanayi Ar-Gesine
desteklerimizi 4 senede tam 4 kat› art›rm›fl bulunuyoruz.

Firmalar›m›zdan daha çok proje, daha çok yenilik bekliyoruz. Bizi Ar-Ge ve özgün teknoloji
konusunda daima yanlar›nda bulacaklard›r.

Çünkü gelece¤in Türkiyesi güçlü markalar, güçlü üretim, güçlü e¤itim, güçlü araflt›rmac›lar
ve güçlü araflt›rma merkezleri üzerinde yükselecektir .

Gelece¤in Türkiyesi öncelikle bilenlere de¤er veren, araflt›ranlara sayg› duyan ve üretenlere
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destek veren bir ülke olacakt›r.Takdirle söylemeliyim ki, TÜB‹TAK bu gelece¤e yönelik
olarak çok önemli ad›mlar atm›flt›r.

Hem araflt›rma ortam›n› iyilefltirmifl, hem de araflt›rmac›lar›m›z›n ülkemizin güçlü
gelece¤ine katk› yapmas›na zemin haz›rlam›flt›r.

Gerek üniversitedeki, gerekse özel sektördeki araflt›rmac›lar›m›za verilen destekler büyük
oranlarda art›fl göstermektedir.

Kamu kurulufllar›m›z da ilk defa kendi araflt›rma programlar›n› oluflturup TÜB‹TAK'tan
destek almaya bafllad›lar.

Bu sene bafllayan stratejik çaba, ülkemizin gelecek yolculu¤unun önemli bir ad›m›d›r.
Ve güçlenerek sürecektir.

De¤erli Bilimadamlar›,

TÜB‹TAK Gebze merkezi, ülkemizin en büyük teknoloji üssüdür.

Bu özelli¤iyle de Türkiye'mizin gözbebe¤i gibidir.

Bilim ve teknolojide ne kadar üretici olabilece¤imizi gösteren gurur kayna¤›m›zd›r.

Kanaatimce buray› farkl› k›lan fley, bilgiyi, araflt›rmay› laboratuvar ve kampüs duvarlar›n›n
ötesine, gerçek hayata tafl›yabilmesidir. Burada üretime, günlük hayata ve ülkemizin
stratejik ihtiyaçlar›na çok önemli katk›lar yap›lmaktad›r.

Bu bak›mdan TÜB‹TAK Gebze merkezi, hem kamunun, hem de özel sektörün çözüm
orta¤›d›r.

Bugün art›k sadece ülkemize de¤il dünyaya hitap eden,
dünyaya AR-GE ihraç eden bir kurumdur..
Gebze merkezi, bütün bu baflar›lar›yla özel bir yere sahiptir. Ancak baflka bir özelli¤i de
çok dikkat çekicidir:

Bu araflt›rmalar yap›l›rken sürekli bütçe kaynaklar› kullan›lmamaktad›r.

Özel sektöre de önemli ifller, önemli projeler yap›lmaktad›r.

Buradaki baz› enstitülerimiz, verilen bütçelerin d›fl›nda  kendi gelirlerini kazanmakta ve
bu kayna¤› da yeniden araflt›rmaya dönüfltürebilmektedir. Bunun ülkemizdeki bütün
araflt›rma kurulufllar› için iyi bir örnek teflkil etti¤i kanaatindeyim.

Esasen teorik bilginin prati¤e aktar›lmas›, üretimle, sosyal hayatla buluflmas› gerekti¤ini
söylerken kasdetti¤im fley de budur.

TÜB‹TAK Gebze merkezi, gelece¤imizin bir aynas›d›r.

Ancak gelece¤imiz sadece buradaki veya baflka üniversite ya da araflt›rma
merkezlerimizdeki binalar ve makinalar de¤ildir.
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As›l gelece¤imiz bu binalara, makinalara, laboratuvarlara anlam veren bilim insanlar›m›zd›r.

Akademisyenlerimiz, araflt›rmac›lar›m›z, yöneticilerimizdir.

Buradaki araflt›rmac›lar›m›za oldu¤u kadar, ülkemizin her yan›ndaki üniversite ve araflt›rma
merkezlerinde görev yapan tüm araflt›rmac›lar›m›za da güçlü ve sürekli destek vermeye
devam edece¤iz.

Sevgili Arkadafllar,

Türkiye her alanda büyük iddia sahiplerine, idealist yeni kadrolara ihtiyaç duymaktad›r.

Dogmatik, demode tart›flmalar› art›k geride b›rakarak flu soruya içtenlikle cevap aramal›y›z.

Neden dünyan›n en iyi, en iddial› bir hatta birkaç üniversitesine sahip de¤iliz?

Türkiye, ikinci el fikirlerin de¤il, özgün, orijinal fikirlerin, projelerin üretildi¤i bir ülke olmak
zorundad›r.

Buna sadece bilim ve teknoloji alan›nda de¤il düflüncede, felsefede, sanatta, siyasette
ihtiyac›m›z var.

Unutmayal›m ki, kalk›nma sadece tek boyutlu bir alana yüklenmekle sa¤lanamaz.

Teknolojide, bilimde, sanatta, düflünce üretiminde ba¤›ml› bir ülke olmaktan h›zla uzaklafl›p
kendi imkanlar›m›z›, kendi kaynaklar›m›z› harekete geçirmek zorunday›z.

Bu anlamda eflsiz zenginliklere ve imkanlara sahip oldu¤umuzu, dünyan›n gözlerinin
üzerimizde oldu¤unu bilelim.

Hiç flüpheniz olmas›n: Gelece¤in Türkiyesi dünyada sayg›n bir yere sahip olacakt›r.

Ülkemiz yeniden bir medeniyet merkezi olacakt›r. Bunu da bilgiye ve bilene önem
vererek yapacakt›r.

Buralarda yetiflecek kadrolar ekonomiyi ve siyaseti günlük de¤il, stratejik bir anlay›flla
yönetecektir.

Aç›k ve etkin bir yönetim anlay›fl›yla sistemlerini oluflturacakt›r.

Bunun sonucunda da yenilikler gelifltirecektir, üretimi art›racakt›r, rekabeti güçlendirecektir.

K›sacas›, lay›k oldu¤u gibi, bekledi¤imiz gibi güçlü bir Türkiye olacakt›r.

Bu düflüncelerle çal›flmalar›n›zda baflar›lar diliyor, flahs›m ve hükümetim olarak yan›n›zda
oldu¤umuzu bilmenizi istiyorum.

Hepinize teflekkür ederim.



DEN‹ZL‹ ‹fi ADAMLARI ‹LE TOPLANTI (19.11.2005)
De¤erli ‹fl Adamlar›,

Denizli ‹limizin Sayg›de¤er Sanayicileri,

Sizleri sevgiyle selaml›yorum.

Sözlerime bafllarken Türkiye'nin bütün meselesinin güven ve istikrar› korumak oldu¤unu
belirtmek istiyorum.

Ayn› ufka bakmak, ayn› heyecan› duymak kalk›nman›n, büyümenin, birlikte bir ülke
tasavvuruna sahip olman›n olmazsa olmaz flart›d›r.

Bu anlamda içimdeki bir buruklu¤u da ifade etmek istiyorum.

Türkiye'de baz› kesimler, baz› çevreler ülke foto¤raf›na bir bütün olarak bakmamakta
hala ›srar ediyorlar.

Bu beyhude ›srar bitinceye kadar azimle, iradeyle çal›flmak zorunday›z. Bak›n›z, önceki
gün Samsun'da ülkemizin son 10 y›lda sürekli konufltu¤u hatta mavi düfl olarak gördü¤ü
bir projenin aç›l›fl›n› yapt›k.

Rusya Devlet Baflkan› Say›n Putin ve ‹talya Baflkan› Say›n Berlusconi ile birlikte Durusu
köyünde, Mavi Ak›m törenini  gerçeklefltirdik. Bu dünya çap›nda büyük bir olayd›r. Bütün
dünya bunu alk›fllad›, hayranl›kla karfl›lad›.

Ancak üzülerek gördük ki Türkiye'de buna sevinemeyenler oldu. Ülkemizin gelece¤ini
belirleyecek olan bu projelerinin getirileri, kazan›mlar›, ülkeleraras› iflbirli¤ine, bölgesel
bar›fla, ülkenin itibar›na neler getirece¤i sizi ilgilendirmiyorsa acaba hangi ülke meselesi
sizi ilgilendirir.

Türkiye'nin bir enerji koridoru haline gelmesi, yüz binlerce insana istihdam ve ifl kap›lar›n›n
aç›lmas›na sevinmek gerekir.

Bu heyecan› halk›m›zla paylaflmazsan›z acaba hangi ülke meselesi sizi ilgilendirir,
heyecanland›r›r.

‹flte bu yüzden ayn› ufka bakman›n, ayn› yürek at›fllar›na sahip olman›n güven ve istikrar›n
garantisi oldu¤unu söylüyorum. Bu yüzden bütün ifl adamlar›m›zdan, bütün
sanayicilerimizden ülke foto¤raf›na bir bütün olarak bakmalar›n› özellikle istirham ediyorum.

Samsun kalk›n›rken Çukurova bu sevinci duyacak, Denizli kalk›n›rken Erzurum bunu
hissedecek.
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Türkiye, üretim için, ihracat için, uluslararas› do¤rudan
yat›r›mlar için, istihdam için hem kendi yat›r›mc›s›na, hem
de uluslararas› yat›r›mc›lara eflsiz f›rsatlar sunan bir ülke.
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Türkiye'nin, devletine el açan ifl adamlar›na de¤il, devletine, milletine el uzatan ifl
adamlar›na, yat›r›mc›lara, üreticilere  ihtiyac› var.

Batakl›¤› tümüyle kurutmam›z, ülkemizi topluca kalk›nd›rmam›z buna ba¤l›d›r. 

De¤erli Sanayicilerimiz,

Türkiye 90'l› y›llar›n› ne yaz›k ki, heba etti.

Bütün meseleleri erteledik, bütün meseleleri sadece konufltuk.

Dünya milenyumla yeni bir bafllang›ç yaparken yaz›k ki ülkemiz milenyuma efli görülmemifl
bir krizle bafllad›.

Unutmayal›m ki, o kriz sadece ekonomik bir kriz de¤il, ayn› zamanda bir siyasi irade
kriziydi. Allah'a flükürler olsun ki, halk›m›z›n sa¤lam iradesiyle ekonomik kriz de, siyasi
irade krizi de afl›ld›.

Krizlerin, belirsizliklerin, siyasi irade eksikli¤inin halk›m›z
üzerindeki etkisi çok daha a¤›r oldu. ‹ktidar›m›z›n ilk üç
y›l›nda kararl›l›kla kaosun, krizin izlerini yok etmeye çal›flt›k.
Geçmiflte neler yaflad›¤›m›z›, nas›l bir Türkiye tablosu devraldr›¤›m›z› sizler yaflayarak
zaten biliyorsunuz.

Ald›¤›m›z mesafeyi de yaflayarak gördünüz. Krizler ülkesiydik, f›rsatlar ülkesi olduk.

Bu süreçte y›lg›nl›¤a düflmeden, karamsarl›¤a prim vermeden çal›flma azminizi korudu¤unuz
için sizlere hassaten müteflekkirim.

Bu süreci sizler sayesinde aflt›k ve ülkemize yeni ufuklar› sizler sayesinde gösterdik.

Bugüne kadar sivil toplum örgütleriyle, ifl alemimizle her zaman dirsek temas› içinde
olduk.

Bundan sonra da gözümüz, kula¤›m›z sizde olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Nereden nereye geldi¤imizi önümüzdeki yol  için hat›rlamak zorunday›z.

Enflasyonun ekonomi ve siyaset üzerindeki olumsuz etkisi istikrars›zl›¤› körüklerken,
ayn› zamanda sosyal çöküntüye de zemin haz›rlad›.

‹flsizlik, yoksulluk ve gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤e paralel olarak göç ve terör olaylar›
Türkiye'nin uzunca bir süre vakit kaybetmesine, a¤›r bedeller ödemesine yol açt›.

Oysa Türkiye'nin potansiyeli, zenginlikleri, imkanlar› ve sundu¤u f›rsatlar tüm bu
belirsizlikleri aflmak, hayalleri gerçek k›lmak, Türkiye'yi kalk›nd›rmak için yeterliydi.

Türkiye, üretim için, ihracat için, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar için, istihdam için hem
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kendi yat›r›mc›s›na, hem de uluslararas› yat›r›mc›lara eflsiz f›rsatlar sunan bir ülke. Bu
zemini haz›rlamak için ise kararl›, disiplinli, ak›lc› ve gelece¤i hedefleyen politikalar›
uygulamak gerekiyordu.

3 Kas›m 2002 seçimlerinden sonra milletimizden ald›¤›m›z güçlü iradeyle 18 Kas›m'da
hükümetimizi kurarken, 80'li y›llarda bafllayan aç›l›m sürecini h›zland›rarak sürdürmek,
kaybetti¤imiz y›llar› telafi etmek ve Türkiye'yi dünya liginde hak etti¤i güven ve itibara
ulaflt›rmak gibi bir hedefimiz vard›.

Yüksek ve belirsiz enflasyonla, istikrars›zl›kla, güvensizlikle, krizlerle kesintiye u¤ram›fl
olan aç›l›m sürecini yeniden bafllatmak, ülkemizi potansiyellerine yarafl›r bir ülke haline
getirmek azmiyle yola ç›kt›k.

Bize göre demokrasi ve insan haklar› hukuk devletinin, adaletin ve  kalk›nman›n ön
flart›d›r. Bu ilkeden hareket ederek yola ç›kt›k.

Yola ç›karken biliyorduk ki, demokrasi adalet ve kalk›nman›n en temel dinami¤idir.

Bu hedefin olmazsa olmaz dinami¤i olarak demokratikleflme ve insan haklar› alanlar›nda
tüm dünyada yank›lanan tarihi ad›mlar att›k.

Türkiye, 3 y›l gibi k›sa bir süre içinde yapt›¤› reformlarla Kopenhag Kriterleri'ni karfl›layan
bir ülke oldu.

Aktif d›fl politikam›zla desteklenen bu süreçte Avrupa Birli¤i üyeli¤ine kararl›l›kla yaklaflt›k
ve 17 Aral›k 2004 tarihinde AB ile kat›l›m müzakerelerine bafllanmas› karar›n›n al›nmas›n›
sa¤lad›k.

3 Ekim 2005 tarihinde de kat›l›m süreci bafllam›fl oldu. Yine siyasete getirdi¤imiz düzey
ve yeni yaklafl›mlarla istikrar› ve güven ortam›n› perçinlemifl olduk.

Geride b›rakt›¤›m›z üç y›l  içinde ekonomide
gerçeklefltirdi¤imiz reformlar, Türkiye'nin aç›l›m sürecini
yeniden bafllatan baflar›lara sahne oldu.
Krizlerle yorgun düflmüfl Türkiye ekonomisi, bu üç y›l içinde sadece toparlanmakla ve
krizlerin etkilerinden kurtulmakla kalmad›, ayn› zamanda at›l ›ma geçti.

Ak Parti iktidar›nda Türkiye, krizler ülkesi olmaktan ç›kt›, f›rsatlar ve imkanlar ülkesi haline
geldi.

Türkiye ekonomisinin kronik sorunu olan yüksek ve belirsiz enflasyon, son üç y›l içinde
kademe kademe düflürülerek 30 y›l› aflk›n bir süreden sonra ilk kez tek haneli oranlara
geriledi. 1985 y›l›nda yüzde 44 olan y›ll›k enflasyon, sonraki y›llarda daha da artarak
yüzde 125 seviyelerini gördü.

2003 y›l›ndan itibaren ise kademeli olarak hedeflerimizin bile alt›na geriledi ve bugün
itibariyle yüzde 7,5 seviyesine kadar indi.
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Ekonomideki enflasyonist ortam Türk Liras›'n›n önemli ölçüde de¤er ve itibar kaybetmesine
yol açm›flt›.

80 ve 90'l› y›llar boyunca sürekli s›f›r eklenen milli param›zdan bu s›f›rlar› atmak her
iktidar için ulafl›lmas› güç bir hayal olmuflken, 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle biz bu hayali
gerçeklefltirdik ve param›zdan 6 s›f›r› att›k.

Büyümede de geride b›rakt›¤›m›z 20 y›lda iniflli-ç›k›fll› bir dönem yaflad›k.

Kimi zaman yüksek oranlarda büyüyen Türkiye ekonomisi, hemen ard›ndan daralmalar
yaflad›. Böylece sürdürülebilir, istikrarl› bir büyüme ortam› oluflturulamad›.

2004 y›l›nda ise ekonomimiz yüzde 9,9 oran›nda büyüyerek son y›llar›n en yüksek
büyüme oran›n› elde etmifl oldu.

Büyümede ortaya konulan hedefler ile gerçekleflmeler art›k birbirini tutmaya bafllad›.
Böylece de özellikle yat›r›mc›lar için öngörülebilir bir süreç bafllad›.

De¤erli Sanayiciler,

Bütün bunlar› neden anlat›yorum?

Türkiye'nin yürüyüflü sun'i gündemlerle, demode meselelerle durdurulmak isteniyor.
Siyasi kriz günlerinde oldu¤u gibi birileri ülkenin enerjisini yeniden topra¤a vermek,
ideolojik gündemlere dönmek istiyor.

Bize göre Türkiye'nin gündemi adalettir, kalk›nmad›r,
üretimdir, istihdamd›r. Bu gündem maddelerinde bir fley
söyleyemeyenler ›srarla ve inatla milletin sevincine gölge
düflürmek istiyorlar.
Bu sahte gündemler bizi yolumuzdan al›koymayacakt›r. ‹stikrar ve güven ortam›n›n
devam›n›  kararl›l›kla sürdürece¤iz.

Ekonomimizin nereden nereye geldi¤inin en somut göstergelerinden birisi de fert bafl›na
GSMH'daki art›fl olmufltur.

1985 y›l›nda sadece 1.330 ABD Dolar› olan fert bafl›na GSMH, 2002 y›l›na kadar iniflli
ç›k›fll› bir seyir izlemifl ve 2.000 dolarlar seviyesini aflamam›flt›r.

Bu alanda da yine son üç y›l içinde rekor bir yükselifl elde edilmifl, önce 2003 y›l›nda
3.383 Dolar, ard›ndan da 2004 y›l›nda 4.172 Dolar seviyesine ulafl›lm›flt›r.

Kuflkusuz biz gelinen bu seviyeyi yeterli görmüyoruz ve bu baflar›yla yetinmiyoruz.

Türkiye bugün dünyan›n en büyük 17. ekonomisi düzeyine gelmifltir.

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100.y›l›nda ülkemizi dünyan›n en geliflmifl ilk yedi ülkesinden
biri haline getirmektir.
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Türkiye ekonomisinin 20 y›ll›k serüvenini izlemek aç›s›ndan bir baflka önemli gösterge
d›fl ticaret hacmimizdir.

1985 y›l›nda 19 milyar Dolar olan d›fl ticaret hacmimiz 2002 y›l›na kadar ancak 92 milyar
Dolar seviyesine ulaflabilmifltir.

Bu tarihten itibaren ise bir s›çrama gerçeklefltirilmifl, önce 2003 y›l›nda 121 milyar dolar,
ard›ndan da 2004 y›l›nda 165 milyar Dolar seviyesi yakalanm›flt›r.

1985 y›l›nda 8 milyar dolar olan ihracat›m›z 2002 y›l›na kadar ancak 36 milyar dolar
seviyesine ulaflabilmiflken, 2003 y›l›nda 47 milyar Dolar, 2004 y›l›nda 63 milyar Dolar
ve 2005 Eylül ay› itibariyle de 53 milyar Dolar seviyesini yakalam›flt›r.

Türkiye ekonomisinin serbestleflme ve aç›l›m sürecini en iyi özetleyen gösterge ise
uluslararas› do¤rudan yat›r›mlard›r.

1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aral›k 2002 tarihine kadar olan sürede, Türkiye'de kurulu
bulunan yabanc› sermayeli flirket say›s›, yaln›zca 5.584 adettir.

Bu tarihten bugüne kadar olan sürede, yani yaklafl›k üç y›l içinde ise toplam yabanc›
sermayeli flirket say›s› 11 bin 622 olmufltur.

Yani 1954'ten 2003 y›l›na kadar 48 y›lda 5584 adet flirket kurulmufl, 2003 y›l›ndan bugüne
kadar olan 3 y›l içinde ise 6.038 flirket kurulmufltur.

Yine bu 48 y›ll›k süre içinde toplam yabanc› sermaye miktar›na bakt›¤›m›zda, y›ll›k olarak
baz› istisnalar d›fl›nda 1 milyar dolar seviyesinin afl›lmad›¤›n› görüyoruz.

Ama 2003 y›l›nda 1 milyar 726 milyon Dolar, 2004 y›l›nda da 2 milyar 765 milyon dolar
seviyelerine ulafl›lm›flt›r.

2005 y›l› Ocak-A¤ustos döneminde Türkiye'ye giren do¤rudan yabanc› yat›r›m miktar›
ise 2 milyar 909 milyon Dolar olmufltur.

2004 y›l›n›n ayn› döneminde bu miktar 1 milyar 910 milyon Dolard›r. Yani 2004 y›l›ndan
bugüne yüzde 52 oran›nda bir art›fl elde edilmifltir.

Bu ve benzeri göstergeler, Türkiye ekonomisinin art›k farkl› bir sürece girdi¤ini somut
olarak ortaya koymaktad›r.

Bu süreç, üç y›ll›k iktidar›m›z döneminde gerçekleflmifl
rakamsal göstergelerin ötesinde, Türkiye ekonomisinin
güvenli, istikrarl› ve sa¤lam bir zeminde ilerledi¤i,
Türkiye'nin sadece yak›n gelece¤ini de¤il, uzak gelece¤ini
de flekillendirmeyi hedefleyen bir süreçtir.
Bu amaçla yap›sal reformlar da efl zamanl› olarak uygulamaya konulmufl, bu sürecin
geçmifl y›llarda oldu¤u gibi kesintiye u¤rat›lmas› engellenmifltir.
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Türkiye ekonomisi önüne koydu¤u hedefler do¤rultusunda ilerlemeye devam edecek,
yap›sal reformlarla da kazan›mlar›n› geri dönülmez flekilde sa¤lamlaflt›racakt›r.

De¤erli Sanayiciler,

Bizler, siyasetin de, ekonominin de, sosyal hayat›n da çalkant›lardan geçti¤i bir dönemden
bugünlere geldik.

Türkiye'nin, önüne büyük hedefler koydu¤una, ancak kaybetti¤imiz y›llar içinde bu
hedefleri yakalamak konusunda  yetersiz kald›¤›na flahit olduk.

Türkiye'nin potansiyeliyle, zenginlikleriyle, imkanlar›yla ve f›rsatlar›yla örtüflmeyen
manzaralar sergiledi¤i süreçleri atlatt›k.

Bu tecrübelerin sonucunda kendimize büyük hayaller, büyük hedefler seçtik.

Bugün, sadece ekonomik alanlarda de¤il, uluslararas› iliflkilerden, hak ve özgürlükler
alan›nda da ülkemiz büyük bir itibar kazanm›flt›r.

Bu güven ve istikrar zeminin korunmas› sadece hükümetimizin de¤il, toplumsal sorumluluk
duyan herkesin katk›lar›yla mümkün olacakt›r.

Biz, enflasyonun yüzde 1-2 seviyelerine gerileyece¤i, istikrarl› ve sürdürülebilir büyümenin
devam edece¤i, fert bafl›na GSMH'n›n 15 bin Dolar› geçece¤i, ihracat›m›z›n 150 milyar
dolar› aflaca¤›, Türkiye'nin uluslararas› sermaye için bir cazibe merkezi olaca¤›, iflsizlik,
yoksulluk sorunun çözülmüfl olaca¤›, Avrupa Birli¤i'ne üye olmufl, güçlü, güvenli, müreffeh
bir Türkiye hayali kuruyoruz.

Bu hayali ulafl›lamaz görenler, sadece 3 y›l içinde Türkiye'nin nereden nereye geldi¤ine
baks›nlar yeter.

Evet, bu düflüncelerle hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Türkiye'nin büyüme ve kalk›nma davas›na omuz veren herkesi takdirle, flükranla
alk›fll›yorum.



DEN‹ZL‹ ORTAK AÇILIfi TÖREN‹ (19.11.2005)
Aziz Vatandafllar›m,

Sevgili Kardefllerim,

Sizleri en kalbi duygularla selaml›yorum.

Ülkemizin ekonomisine, turizmine, tar›m›na en çok katk› veren Türkiye'nin yüz ak›
Denizli'yi daha önce 7 defa ziyaret etme f›rsat› bulmufltum..

Bu, sizlerle 8. buluflmam›z. Gayet iyi hat›rlayacaks›n›z; bu ziyaretlerin 6's›n› Baflbakanl›¤›m
dönemimde gerçeklefltirdim.

Bu da, Denizli'ye verdi¤imiz özel önemin göstergesidir.

Biz iflbafl›na gelirken "Türkiye'yi Ankara'dan masa bafl›nda idare etmeyece¤iz" demifltik.

Çok flükür bu sözümüzde durduk, hemen her gün aç›l›fltan aç›l›fla koflarak, Türkiye'nin
dört bir yan›na hizmet  yetifltirmek için çaba harcad›k.

Art›k, Ankara eskisi kadar size uzak de¤il. Size uzak olmad›¤› gibi hiçbir flehrimize, hiçbir
ilçemize eskisi gibi uzak de¤il.

Önceki gün Türkiye'nin en büyük rüyalar›ndan birini Samsun'un Durusu köyünde
gerçeklefltirdik.

Gün olmuyor ki, ülkemizin bir ilinde, bir ilçesinde aç›l›fllar yapmayal›m. Türkiye rüyalar›n›,
düfllerini, hayallerini bir bir gerçeklefltiriyor.

Türkiye, bütün flehirleriyle bir bir özlemlerine, taleplerine ulafl›yor. Art›k zaman darl›¤›
sebebiyle tek tek aç›l›fllar yerine toplu aç›l›fllar yapmak zorunda kal›yoruz.

Vaad etti¤imiz gibi, yola ç›karken halk›m›za söyledi¤imiz gibi Türkiye'nin imkanlar›n›,
kaynaklar›n› Türkiye'ye kazand›r›yoruz.

Denizli, uzun y›llar devlet deste¤i bulunmadan özel sektörün giriflimleriyle kendine has
bir sanayi hamlesi, kalk›nma hamlesi bafllatm›fl ve baflarm›fl örnek illerimizden biridir.

‹nflaallah hep birlikte el ele omuz omuza daha çok fleyleri baflaraca¤›z.

Sevgili Kardefllerim,

Hükümet olarak, Denizli'nin uygulad›¤› kalk›nma modelinin di¤er illerimizin sanayicileri
ve ifladamlar› taraf›ndan da örnek al›nmas›n› istiyoruz.
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Benim ülkemde her kim bir ifl kap›s›, bir ekmek kap›s›, bir
istihdam ve üretim kap›s› aç›yorsa ben onun mutlulu¤unu
yüre¤imde hissediyorum.
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Böylesine büyük bir baflar›y› yakalam›fl bir ile gerekli altyap›n›n sa¤lanmas› için her türlü
imkan› seferber etmek de, hükümet olarak bizim görevimizdir.

Bu sorumluluktan hareketle, Denizli'ye her geliflimde kentin geliflimini, kalk›nmas›n›
daha ileri boyutlara tafl›yacak hizmetler kazand›rmaya özen gösterdik.

Ak Parti hükümeti, verilen sözleri havada b›rakan, at›lan temelleri takip etmeyen bir
hükümet de¤ildir.

Her ne söz verdiysek yerine getirmek için azami gayret ve çaba harcad›¤›m›z›n bilinmesini
isterim.

Hat›rlanaca¤› gibi, ilk geliflimde Denizli-Ayd›n bölünmüfl yolu ile bafllatt›¤›m›z projeler,
zamanla daha büyük at›l›mlara, yat›r›mlara dönüfltü.

Bugün de Sevindik, Dokuz Kavaklar ve Bak›rl› Kavflaklar› ile, Servergazi Devlet Hastanesi,
Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi, Denizli Çardak Bölünmüfl Yolu'nun aç›l›fl›n›
gerçeklefltiriyoruz.

Hükümet olarak ülkemizin menfaati, kalk›nmas› u¤runa
bir çivi çakarak dahi katk›da bulunan herkesi, her zaman
ve zeminde destekliyor, alk›fll›yoruz.
Bu beyan›m›z bir temenni, siyaseten söylenmifl bir söz de¤il bir realitedir. Benim ülkemde
her kim bir ifl kap›s›, bir ekmek kap›s›, bir istihdam ve üretim kap›s› aç›yorsa ben onun
mutlulu¤unu yüre¤imde hissediyorum.

fiehirlerimizin daha mamur ve bay›nd›r olmas›, ülkemizin ça¤dafl bir ülke olmas›n›n en
temel gere¤idir. Yak›n zamanlara kadar Denizli ilimiz bir ilçe görümünde iken, bugün
art›k modern, kalk›nmaya bafllayan büyük bir metropol olma yolunda ilerlemektedir.

Ancak, Denizli'nin henüz çözüme kavuflturulmam›fl sorunlar› oldu¤unu da gayet iyi
biliyorum.

Bu sorunlar›n çözümü için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, gösterece¤iz. Biz
ülkemizin dört bir yan›nda gerçeklefltirdi¤imiz kalk›nma hamlelerini, aç›l›fllar› sadece o
flehir, o bölge için de¤il, ayn› zamanda Avrupa Birli¤i'ni hedeflemifl Türkiye'nin medeniyet
yürüyüflünün ad›mlar› olarak de¤erlendiriyoruz.

Kalk›nman›n tek boyutlu devam etmesi, sürdürülmesi, gerçeklefltirilmesi mümkün
de¤ildir.

Türkiye'de ekonomik alandaki kalk›nma ile birlikte, demokratikleflme, hukuk devleti
ilkesinin sa¤lamlaflt›r›lmas›, insan hak ve özgürlükleri alan›nda da kalk›nma, geliflme ve
ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktad›r. Halk›m›z›n özlemi, talebi, arzusu budur.

Bu ancak ifladamlar›m›z›n, sanayicimizin, çiftçimizin, köylümüzün, iflçimizin k›sacas›
hepimizin hedef birli¤i, duygu birli¤i içinde yürümesi ile mümkündür..
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Onurla, gururla ifade etmeliyim ki, bütün karamsar senaryolara ra¤men bu güç birli¤i,
bu dayan›flma ruhu her geçen gün artmaktad›r.

De¤erli Kardefllerim,

Türkiye art›k kabu¤unu k›ran, dünya ülkelerinin gözünü üzerine çevirdi¤i bir cazibe ülkesi
haline gelmifltir.

Geride b›rakt›¤›m›z üç y›l içinde ekonomide gerçeklefltirdi¤imiz reformlar, gelece¤imizi
ayd›nlatm›fl, Türkiye'nin önünü, ufkunu açm›flt›r.

Krizlerle yorgun düflmüfl Türkiye ekonomisi, bu üç y›l
içinde sadece toparlanmakla ve krizlerin etkilerinden
kurtulmakla kalmam›fl, ayn› zamanda at›l›ma geçmifltir.
Ak Parti iktidar›nda Türkiye, krizler ülkesi olmaktan ç›km›fl, f›rsatlar ve imkanlar ülkesi
haline gelmifltir.

Bunun alt›n› özellikle çiziyorum:Türkiye krizler ülkesi olmaktan ç›km›fl, f›rsatlar ve imkanlar
ülkesi olmufltur. Güven ve istikrar ülkesi olmufltur.

Bu güven ve istikrar›n tesis edilmesindeki en büyük pay, bize güvenlerini ve desteklerini
eksik etmeyen milletimizindir.

‹nflallah, elbirli¤i ile Türkiye'yi dünya liginde hak etti¤i  yerlere tafl›yaca¤›z.

Kimse, Türkiye'nin büyüme iradesini engelleyemez. Kimse kardefllik ve huzur iklimini
sabote edemez.

Hiçbir, karamsar senaryo, halk›n büyüme, kalk›nma ve adalet talebini bundan böyle
erteleyemez.

Biz bütün illerimizde, bütün flehirlerimizde büyümenin ve kalk›nman›n, yat›r›m›n ve
üretimin heyecan›n› yaflarken ülkemizi eski k›s›r tart›flmalara çekmek isteyenler heveslerine
ulaflamayacaklard›r.

Kardefllerim,

Denizli modelinin di¤er illerimizdeki örgütlenmelere yans›mas› için bir yandan Gaziantep,
Konya, Kayseri, ‹zmir, Ayd›n ve di¤er illerdeki sanayicilerle bütünleflmek gerekti¤i gibi,
bir yandan da d›fl dünyaya aç›l›ma h›z verilmelidir.

Türkiye, Avrupa ve Ortado¤u medeniyeti gibi iki önemli kavflak aras›nda bulunmaktad›r.

Bu durum Türkiye'nin d›fla aç›l›m› için çok önemli avantajlar ve f›rsatlar sunmaktad›r.

Geçmifl y›llarda uygulanan yanl›fl politikalar yüzünden Türkiye'nin kalk›nma hedefleri
aksat›lm›fl, yanl›fl yönlendirilmifl, sekteye ve kesintiye u¤rat›lm›flt›r. Komflular›m›zla
aram›zdaki ticaret hacminin art›r›lmas› için bugüne kadar, maalesef gerekli çaba sarf
edilmemifltir.Türkiye'nin her geçen gün büyüyen ekonomisinin bölgesinde ve dünyada



‹ktidara geldi¤imizde, yurt d›fl› gezilerine ifladamlar› ordusundan oluflan bir heyetle
gidece¤imizi, Türkiye'nin ihracat›n› art›rmak için, d›fla aç›l›m›n› h›zland›rmak için her türlü
imkan› seferber edece¤imizi söylemifltik.

Allah'a flükür, bugün gelinen noktada, ifladamlar›yla,
sanayicisiyle, halk›yla bütünleflmifl Ak Parti hükümetinin
vaatlerini büyük oranda gerçeklefltirdi¤ini herkes görüyor,
takdirle karfl›l›yor.
Türkiye ekonomisi önüne koydu¤u hedefler do¤rultusunda ilerlemeye devam edecek,
yap›sal reformlarla da kazan›mlar›n› geri dönülmez flekilde sa¤lamlaflt›racakt›r.

Türkiye ekonomisini nereden nereye getirdi¤imize, nas›l itibar kazand›rd›¤›m›za çok
dikkat ediniz.

Yüksek ve belirsiz enflasyon, son üç y›l içinde kademe kademe düflürülerek 30 y›l› aflk›n
bir süreden sonra ilk kez tek haneli oranlara geriledi.

Önemli ölçüde de¤er ve itibar kayb›na u¤rayan Türk Liras›'ndan 6 s›f›r› atarak, de¤er ve
itibar kazand›rd›k.

2004 y›l›nda ekonomimiz yüzde 9,9 oran›nda büyüyerek son y›llar›n en yüksek büyüme
oran›n› elde ettik ve istikrar sa¤lad›k.

Böylece özellikle yat›r›mc›lar için öngörülebilir bir süreç bafllam›flt›r.

Ekonomimizin ne kadar ilerledi¤inin en somut göstergelerinden birisi de fert bafl›na
GSMH'daki art›fl olmufltur. 2002 y›l›na kadar iniflli ç›k›fll› bir seyir izlemifl GSMH, 2.000
dolarlar seviyesini aflamam›flt›r.

Bu alanda da yine son üç y›l içinde rekor bir yükselifl elde edilmifl, önce 2003 y›l›nda
3.383 dolar, ard›ndan da 2004 y›l›nda 4.172 dolar seviyesine ulafl›lm›flt›r.

D›fl ticaret hacmimiz iktidar› devrald›¤›m›zda 2002 y›l›na kadar ancak 92 milyar dolar
seviyesine ulaflabilmifltir.

Bu tarihten itibaren ise bir s›çrama gerçeklefltirilmifl, önce 2003 y›l›nda 121 milyar dolar,
ard›ndan da 2004 y›l›nda 165 milyar dolar seviyesi yakalanm›flt›r.
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hak etti¤i s›ralamay› yakalamas› için komflular›yla aras›ndaki ticaret potansiyelini çok iyi
de¤erlendirmesi gerekmektedir.

Türkiye art›k büyük düflünenlerin, büyük projelerin, büyük hedeflerin ülkesidir.

‹kinci el fikirlerin, projelerin hayat buldu¤u de¤il, özgün ve orijinal fikirlerin yeflerdi¤i bir
ülkedir.

Bu projelerin, bu imkanlar›n oluflturulmas›nda ifladamlar›m›za çok önemli, çok büyük
sorumluluklar düflmektedir.
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2002 y›l›na kadar ancak 36 milyar dolar seviyesine ulaflabilen ihracat›m›z, 2003 y›l›nda
47 milyar Dolar, 2004 y›l›nda 63 milyar Dolar ve 2005 Eylül ay› itibariyle de 53 milyar
Dolar seviyesini yakalam›flt›r.

Türkiye ekonomisinin serbestleflme ve aç›l›m sürecini en
iyi özetleyen gösterge ise uluslararas› do¤rudan
yat›r›mlard›r.
1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aral›k 2002 tarihine kadar olan 48 y›ll›k sürede, Türkiye'de
kurulu bulunan yabanc› sermayeli flirket say›s›, yaln›zca 5.584 adettir.

Bu tarihten bugüne kadar olan sürede, yani yaklafl›k üç y›l içinde ise toplam yabanc›
sermayeli flirket say›s› 11 bin 622 olmufltur.

Yani 1954'ten 2003 y›l›na kadar 48 y›lda 5584 adet flirket kurulmufl, 2003 y›l›ndan bugüne
kadar olan 3 y›l içinde ise 6.038 flirket kurulmufltur.

Yine bu 48 y›ll›k süre içinde toplam yabanc› sermaye miktar›na bakt›¤›m›zda, y›ll›k olarak
baz› istisnalar d›fl›nda 1 milyar dolar seviyesinin afl›lmad›¤›n› görüyoruz.

Ama 2003 y›l›nda 1 milyar 726 milyon Dolar, 2004 y›l›nda da 2 milyar 765 milyon dolar
seviyelerine ulafl›lm›flt›r.

2005 y›l› Ocak-A¤ustos döneminde Türkiye'ye giren do¤rudan yabanc› yat›r›m miktar›
ise 2 milyar 909 milyon Dolar olmufltur.

2004 y›l›n›n ayn› döneminde bu miktar 1 milyar 910 milyon Dolard›r. Yani 2004 y›l›ndan
bugüne yüzde 52 oran›nda bir art›fl elde edilmifltir.

Öte yandan faizlere bakt›¤›m›zda, buradaki manzaran›n da müreffeh bir Türkiye tablosunu
yans›tt›¤›n› görüyoruz. Faizler 2002 y›l›nda yüzde 67 seviyesindeydi, önceki gün ilk kez
yüzde 14'ün alt›n› gördü.

Her bir puanl›k faize 1,5 - 2 milyar dolar bedel ödeniyordu. Üç y›lda 53 puanl›k bir düflüfl
kaydedildi.

Bu ne demektir biliyor musunuz?

Bu, Türkiye'nin milletinin, halk›n›n, ifladam›n›n, iflçisinin, sanayicisinin cebinde fazladan
100 milyar dolar bulundurmas› demektir.

De¤erli Kardefllerim,

Bu ve benzeri göstergeler, Türkiye ekonomisinin art›k farkl› bir sürece girdi¤ini somut
olarak ortaya koymaktad›r.

Bu süreç, üç y›ll›k iktidar›m›z döneminde gerçekleflmifl rakamsal göstergelerin ötesinde,
Türkiye ekonomisinin güvenli, istikrarl› ve sa¤lam bir zeminde ilerledi¤i, Türkiye'nin
sadece yak›n gelece¤ini de¤il, uzak gelece¤ini de flekillendirmeyi hedefleyen bir süreçtir.
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Bu amaçla yap›sal reformlar da efl zamanl› olarak uygulamaya konulmufl, bu sürecin
geçmifl y›llarda oldu¤u gibi kesintiye u¤rat›lmas› engellenmifltir.

Türkiye ekonomisi önüne koydu¤u hedefler do¤rultusunda ilerlemeye devam edecek,
yap›sal reformlarla da kazan›mlar›n› geri dönülmez flekilde sa¤lamlaflt›racakt›r.

Dedi¤im gibi, Türkiye art›k büyük projelerin, büyük fikirlerin, büyük hedeflerin ülkesidir.

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z tesisler bütün vatandafllar›ma, bütün Denizli halk›na hay›rl›
olsun.

Sözlerime son vermeden önce hepinizi bir kez daha sayg›yla, sevgiyle, muhabbetle
selaml›yorum.



SAMSUN HALKA H‹TAP KONUfiMASI (26.11.2005)
Aziz Samsunlular

Sevgili Kardefllerim,

Sevgili Hemflehrilerim,

Hepinizi coflkuyla, muhabbetle selaml›yorum.

Cumhuriyet Meydan›'nda bugün sizlerle buluflmaktan büyük bir mutluluk duydu¤umu
bilmenizi istiyorum.

Bu milletin ruhunda, vicdan›nda Samsun'un tayin edici bir rolü vard›r. Ba¤›ms›zl›¤›m›z›n,
egemenli¤imizin, istiklalimizin sembol flehirlerinden biridir Samsun.

Bu zamana kadar belki bütün siyasetçiler Samsun'a gelip minnet duygular›n› dile getirdiler
ama, Samsun için yap›lmas› gerekeni yapmad›lar.

Biz Samsun'a sadece konuflmaya de¤il hizmetlerimizi paylaflmaya geldik.Biz sadece
Samsun'a de¤il ülkemizin her flehrine, her köflesine hizmet için geldik.

Samsun Cumhuriyetimizin yolunu açt›, biz de Samsun'un yollar›n› aç›yoruz. Samsun
‹stiklal meflalesini yakt› biz de Samsun'a do¤algaz meflalesini yakmaya geldik.

Baflbakan olduktan sonra yedinci kez Samsun'a geliyorum. Bildi¤iniz gibi bundan 10
gün önce yine Samsundayd›m. Burada, Türkiye'nin en büyük rüyalar›ndan birini gerçe¤e
dönüfltürdük.

O gün dünya liderlerini a¤›rlayan Samsun, sesini bütün dünyaya duyurdu. Bildi¤iniz gibi
bu  aç›l›fla Rusya Federasyonu Baflkan› Say›n Putin büyük bir heyetle kat›ld›.

‹talya Baflbakan› Say›n Berlusconi, ayn› flekilde genifl bir heyetle Samsun'a geldi.  Samsun
zirvesinden hemen sonra  bu kez ‹talya Cumhurbaflkan› 700 kiflilik bir ifladam› heyetiyle
Türkiye'yi ziyaret etti .

Bunlar büyük olaylard›r. Bunlar ülkemizin bütün dünyada cazibe merkezi oldu¤unu aç›kça
gösteren geliflmelerdir.Ne yaz›k ki, Türkiye'nin bu büyük sevincine ortak olamayanlar
var.Ne yaz›k ki, Türkiye'nin bu baflar›s›n› Ak Parti'nin baflar›s› zannedip k›skananlar var.

Ak Parti'ye muhalefet edeyim derken Türkiye'ye muhalefet ediyorlar.

Mavi Ak›m sevincini birkaç provokasyonla gölgelemek istediler. Sormak laz›m, Samsun'un
sevincine neden ortak olam›yorsunuz. Ak Parti, sizin kirletti¤iniz siyaseti ar›nd›r›yor.
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Art›k, Türkiye'de siyaset aklan›yor. Siyaset akland›kça
Türkiye imkanlar›na, kaynaklar›na kavufluyor. Ak Parti
iktidar›, Türkiye'yi parazitlerden ar›nd›r›yor.
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Ak Parti, sizin ekti¤iniz zehirli tohumlar› ay›kl›yor. Ak Parti, güven ve istikrar sa¤layarak
Türkiye'yi dünya ile bütünlefltiriyor.

Gelin, Türkiye'nin büyüme iradesine ortak olun.

Sorar›m, hangi günlerin özlemini duyuyorsunuz.1990'l› y›llar›n Türkiye'sini mi, 1980'li
y›llar›n Türkiye'sini mi, 1970'li y›llar›n Türkiye'sini mi özlüyorsunuz. 

Demode siyasetiniz tasfiye olmufltur. Art›k bunu anlay›n. Türkiye,  açt›¤›n›z karanl›k
odalar› kilitlemifltir.

Bundan da geriye gidifl olmayacakt›r.

Aziz Vatandafllar›m,

Biz yapt›¤›m›z ifllerle konufluyoruz, peki bize muhalefet edenler ne diyor. Bak›n›z, Mavi
Ak›m'›n heyecan› yurt d›fl›nda, uluslararas› camiada daha çok hissedildi.

Türkiye'nin önünde büyük f›rsatlar, büyük imkanlar açacak olun bu projenin kamuoyumuza,
ülkemize neler kazand›raca¤›n› medyam›z›n daha farkl› yans›tmas›n› beklerdim.

Çünkü bu s›radan bir olay, herhangi bir proje de¤ildi. Bu proje ekonomik de¤eri aç›s›ndan
dünyan›n say›l› projelerinden biriydi.

Dünyan›n deniz alt›ndan geçen en derin boru hatt›, tam 2 bin 150 metre derine infla
edilmifltir.

Toplam 1300 kilometre uzunlu¤a sahiptir.O gün yapt›¤›m›z aç›l›flla Türkiye'nin büyük
rüyalar›ndan birini gerçeklefltirdik.

Mavi Ak›m projesi gündeme geldi¤i günden bu yana "Mavi Düfl" olarak an›l›yordu. Mavi
Ak›m, 15 y›ldan bu yana devam eden bir düfltü.

Büyük bir cesaret, azim, kararl›l›k göstererek bu düflün, bu rüyan›n gerçekleflmesini
sa¤lad›k, aç›l›fl›n› yapt›k.

Sevgili Kardefllerim,

Türkiye'nin düfllerini, rüyalar›n› bir bir gerçeklefltiriyoruz. Mavi Ak›m flu anda K›r›kkale'de...

Biz bunu güneye kadar indirmeyi hedefliyoruz. fiimdi ikinci bir rüyay›, ikinci bir ad›m›
gerçeklefltirmek için çal›fl›yoruz. Bu çal›flma Samsun-Ceyhan ham petrol boru hatt›d›r.

Bu boru hatt›n› Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine
kadar indirmeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye'ye de¤il,
ayn› zamanda Avrupa'ya da ulaflt›raca¤›z bunu.
Türkiye'nin petrol kuyular› yok. Do¤algaz kayna¤› yok ama, petrol kadar önemli imkanlar›,
zenginlikleri, kaynaklar› var.

Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getiriyoruz.
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Samsun'dan girifl yapan bu do¤algaz›, Türkiye'nin tüm flehirlerine ulaflt›raca¤›z. Allah'›n
izniyle bütün flehirlerimiz bu imkanlardan eflit ve adil olarak yararlanacak. 

Bu do¤algaz› Türkiye'nin dört bir yan›ndaki sanayi kurulufllar›m›za, konutlar›m›za,
hastanelerimize, okullar›m›za ulaflt›rmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz, çal›flmaya devam
edece¤iz.

Hortumlar kesildikçe Türkiye kazan›yor. ‹sraf ve talan
politikas›n›n izleri silindikçe Türkiye'nin her flehrinde
meflaleler yan›yor.
Devleti ve milleti zarara u¤ratanlar, sadece Samsun Ankara hatt›nda 113 milyon dolarl›k
usulsüzlük yapanlar art›k sahnede yok.

Art›k, Türkiye'de siyaset aklan›yor. Siyaset akland›kça Türkiye imkanlar›na, kaynaklar›na
kavufluyor.

Ak Parti iktidar›, Türkiye'yi parazitlerden ar›nd›r›yor.

Milleti de¤il, kendi cebini, akrabas›n›, eflini dostunu düflünen çürük elmalar siyasetten
ay›kland›kça Türkiye kazan›yor.

Türkiye art›k kriz üretmiyor, f›rsat sa¤l›yor, imkan sa¤l›yor, istihdam sa¤l›yor.

Türkiye art›k fikir üretiyor, proje üretiyor, yat›r›m yap›yor.

Mavi Ak›m iflte bu projelerden birisidir ve Türkiye'ye çok önemli imkanlar, f›rsatlar
sunacakt›r. Rusya ve ‹talya ile birlikte hayata geçirdi¤imiz bu proje, çok önemli bir iflbirli¤i
zincirinin ilk halkas›d›r.

Göreve geldi¤imizde yurt d›fl› gezilerine ç›karken, ifl adamlar›m›z› yan›m›za al›p bir bir
gezece¤imizi, Türkiye'yi dünyaya açaca¤›m›z› söylemifltik.

Bu çal›flmalar›m›z›n karfl›l›¤›n›, bu azmimizin ürünlerini, meyvelerini almaya bafllad›k.

Art›k sadece biz onlar›n aya¤›na gitmiyoruz. Art›k biz onlar›n kap›lar›n› çalm›yoruz.

fiimdi onlar ak›n ak›n Türkiye'ye geliyorlar. fiimdi onlar Türkiye'nin kap›lar›n› afl›nd›r›yorlar...

Gördünüz, geçen hafta 600 ‹talyan ifladam›, Cumhurbaflkan›yla birlikte Türkiye'deki
yat›r›m imkanlar›n› yerinde incelemek üzere geldi. Eskiden bu sahneler görülmezdi.

Türkiye bu geliflmelere hasretti. ‹flte hasret bitiyor.. Her ne yap›yorsak Türkiye için
yap›yoruz, milletimiz için yap›yoruz. Bizim anlay›fl›m›zda millete efendilik de¤il, millete
hizmet etmek vard›r.

Elhamdülillah bu hizmetleri de aya¤›n›za kadar getiriyoruz, getirmeye de devam edece¤iz.

Bak›n›z, bugün neden buraday›z. Bugün Samsun için bir meflale yakmaya geldik.

Bu meflale ile Samsun daha çok ayd›nlanacak, bu meflale ile daha çok üretim, daha çok
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istihdam kap›lar› aç›lacakt›r. 2006 y›l›n›n sonuna kadar Bafra, Havza, Vezirköprü, Çarflamba
ve Terme ilçelerinin do¤algaz hatlar› tamamlanacakt›r.

Bugün itibariyle Samsun-Ankara uçak seferleri bafllayacakt›r.

‹flsizlik sorunun çözümünde büyük bir imkan sa¤layacak olan Samsun Gemi Sanayi infla
bölgesinin yat›r›mc›lar için cazip hale getirilmesi amac›yla gerekli kamu yat›r›mlar›
yap›lacakt›r.

Bu amaçla 2006 y›l› yat›r›m bütçesine 3 trilyon Türk Liral›k ödenek sa¤lanm›flt›r. fiehirler
aras› otobüs terminali 2006 y›l›n›n ortas›nda bitirilmifl olacakt›r. Samsun hafif rayl› tafl›ma
sistemine dönük çal›flmalar devam etmektedir.

Bütün bunlar› insan kaynaklar›m›zla yap›yoruz.

Bütün bunlar› Türkiye'nin derdiyle dertlenen, yapt›¤› her ifli hesap duygusuyla yapan
idealist kadrolar›m›zla yap›yoruz.

Bak›n›z Türkiye'de 20 y›lda yap›lamayan› son üç y›lda
yapan bir kurum var. Toplu Konut ‹daresi. Bu kurum, ev
sahibi olmay› düne kadar hayal edemeyen yüz binlerce
vatandafl›m›z› ev sahibi yap›yor.
Son 20 y›lda sadece 43 bin konut yap›lm›flt›.

Bizim iktidar›m›zda 3 y›lda 148 bin konut infla ediyoruz.

Samsun'da TOK‹ taraf›ndan 1572 Toplu konutun yap›m› devam ediyor.

Yeni projelerle birlikte 2236 konuta ç›karaca¤›z.

Bu ne demek.

Orta büyüklükte bir ilçe kadard›r.  Yeni bir flehir infla etmek demektir bu. Merkez Çobanl›-
Atakent Konutlar›, Merkez- Hastanebafl›, Selahiye Konutlar› ve Merkez Adalet Mahallesi
infla ediliyor.

Sadece konut yapmakla yetinmiyoruz. Bu mekanlar›n gerektirdi¤i sosyal donat›lar› da
infla ediyoruz. ‹ki adet okulun yan› s›ra yeni, modern ticaret merkezleri infla ediyoruz.

Evet , TOK‹ eliyle Türkiye'nin her taraf›na, her flehrine yeni adalet mahalleleri yap›yoruz.

Önümüzdeki Mart ay›nda ilk anahtar› teslim edece¤iz. Bak›n›z,  flehir merkezindeki Ruh
ve Sinir Hastal›klar› Hastanesini tafl›yor, yeni, modern bir hastane yap›yoruz.

Bunu da TOK‹ yap›yor.

- Yetmedi,  Türkiye'nin flehirlerini birbirine kavuflturuyoruz.

- Samsun Sarp aras›nda 410 kilometre bölünmüfl yolun yap›m› tamamland›.
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Samsun -19 May›s yolu h›zla bitirildi.Budur ülkesini sevmek. Budur milletini sevmek.
Ankara'da, masa bafl›nda slogan atarak milliyetçi olunamaz.

Milletini sevmek ben ülkem için flunu yapt›m demeyi gerektirir. Meyveli a¤ac› tafllamakla
muhalefet olmaz.

Öneri getireceksiniz, proje yapacaks›n›z ve adam gibi sözlerinizin arkas›nda durarak
verdi¤iniz sözleri gerçeklefltireceksiniz. Bilesiniz ki, millete kül yutturamazs›n›z.

Tafl üstüne tafl koydunuz mu, bu ülke için bir tek çivi çakt›n›z m›, hangi flehirdeki eserler
sizin eserinizdir?

Aziz Hemflehrilerim,

De¤erli Samsunlular,

Biz ne dedik ne yapt›k?

Biz iflbafl›na gelirken "Türkiye'yi Ankara'dan masa bafl›nda idare etmeyece¤iz" demifltik.

Allah'a flükürler olsun ki,  bütün sözlerimizde durdu¤umuz gibi bu sözümüzde de durduk,
hemen her gün aç›l›fltan aç›l›fla koflarak, Türkiye'nin dört bir yan›na hizmet  yetifltirmek
için çaba harcad›k.

Samsun'a yedi kez bu yüzden geldim. Art›k, Ankara eskisi kadar size uzak de¤il.

Size uzak olmad›¤› gibi hiçbir flehrimize, hiçbir ilçemize eskisi gibi uzak de¤il. Gün
olmuyor ki, ülkemizin bir ilinde, bir ilçesinde aç›l›fllar yapmayal›m. Türkiye, bütün flehirleriyle
bir bir özlemlerine, taleplerine ulafl›yor.

Art›k tek tek aç›l›fllar yerine toplu aç›l›fllar yap›yoruz. Vaat
etti¤imiz gibi, yola ç›karken halk›m›za söyledi¤imiz gibi
Türkiye'nin imkanlar›n›, kaynaklar›n› Türkiye'ye
kazand›r›yoruz.
Samsun'a gerekli altyap›n›n sa¤lanmas› için her türlü imkan› seferber etmek, hükümet
olarak bizim görevimizdir.

Bu sorumluluktan hareketle, Samsun'a her geliflimde kentin geliflimini, kalk›nmas›n›
daha ileri boyutlara tafl›yacak hizmetler kazand›rmaya özen gösterdik.

Ak Parti hükümeti, verilen sözleri havada b›rakan, at›lan temelleri takip etmeyen bir
hükümet de¤ildir. Her ne söz verdiysek yerine getirmek için azami gayret ve çaba
harc›yoruz.

Hükümet olarak ülkemizin menfaati, kalk›nmas› u¤runa bir çivi çakarak dahi katk›da
bulunan herkesi, her zaman ve zeminde destekliyor, alk›fll›yoruz.

Bu beyan›m›z bir temenni, siyaseten söylenmifl bir söz de¤il bir gerçektir.
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Benim ülkemde her kim bir ifl kap›s›, bir ekmek kap›s›, bir istihdam ve üretim kap›s›
aç›yorsa ben onun mutlulu¤unu yüre¤imde hissediyorum.

fiehirlerimizin daha mamur ve bay›nd›r olmas›, ülkemizin ça¤dafl bir ülke olmas›n›n en
temel gere¤idir.

Buna mukabil, Samsun'un henüz çözüme kavuflturulmam›fl sorunlar› oldu¤undan da
haberdar›z. Bu sorunlar›n çözümü için gereken özveriyi göstermeye haz›r›z.

Biz ülkemizin dört bir yan›nda gerçeklefltirdi¤imiz kalk›nma hamlelerini, aç›l›fllar› sadece
o flehir, o bölge için de¤il, ayn› zamanda Avrupa Birli¤i'ni hedeflemifl Türkiye'nin medeniyet
yürüyüflünün ad›mlar› olarak de¤erlendiriyoruz.

Kalk›nman›n tek boyutlu devam etmesi, sürdürülmesi, gerçeklefltirilmesi mümkün
de¤ildir.

Türkiye'de ekonomik alandaki kalk›nma ile birlikte, demokratikleflme, hukuk devleti
ilkesinin sa¤lamlaflt›r›lmas›, insan hak ve özgürlükleri alan›nda da kalk›nma, geliflme ve
ilerlemeye ihtiyaç duyulmaktad›r.

Halk›m›z›n özlemi, talebi, arzusu budur. Bu ancak ifladamlar›m›z›n, sanayicimizin, çiftçimizin,
köylümüzün, iflçimizin tek bir yürek, tek bir yumruk haline gelip bütünleflmesiyle mümkün
olacakt›r.

Türkiye, bir huzur ülkesi olacakt›r.

Türkiye'nin dirli¤ini düzenini, kardefllik iklimini bozmaya kimse, ama kimse muktedir
olamayacakt›r. Biz bu devleti, bu Cumhuriyeti Samsun'dan yola ç›karak kurduk.

Biz, fianl›urfa'da, Kahramanmarafl'ta, Gaziantep'te, Çanakkale'de a¤›r bedeller ödedik
ve yeniden var olduk.

Biz öz kardefller aras›nda ihanet tohumlar› ekmek isteyenlere f›rsat vermeyecek büyük
bir milletiz.

Hepinizi  sevgiyle muhabbetle, coflkuyla selaml›yorum.



DÜZCE ORTAK AÇILIfi TÖREN‹ KONUfiMASI (30.11.2005)
De¤erli Kardefllerim,

Sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Sözlerime bafllamadan önce, 1999 y›l›n›n 12 Kas›m'›nda y›k›ma u¤rayan Düzce'yi yeniden
aya¤a kald›rmak, yeniden imar etmek için bütün imkânlar›m›z› seferber etti¤imizi söylemek
istiyorum.

Bu vesileyle, o depremde hayat›n› kaybeden bütün vatandafllar›m›za, evlatlar›m›za
Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.

Geçti¤imiz 12 Kas›m günü itibariyle depremin üzerinden tam 6 y›l geçti.

Ancak yaralar hala sar›lamad›.

Burada 6 y›l›n dindirilmeyen ac›lar›n› bir nebze olsun dindirmek, aç›lan yaralar› sarmak
için bulunuyoruz.

O tarihte henüz bir ilçe olan Düzce'nin bugün kentsel geliflimini daha ileri boyutlara
tafl›yoruz.

Göreve geldi¤imiz tarihten itibaren, Türkiye'nin bütün flehirlerinin daha mamur, daha
bay›nd›r hale gelmesi için azami gayret, azami çaba sarf ediyoruz.

‹fl bafl›na gelirken, Türkiye'yi masa bafl›nda idare eden bir hükümet olmayaca¤›m›z›
söylemifltik.

Çok flükür bu sözümüzde durduk, durmaya devam ediyoruz.

Türkiye bir krizler ülkesiydi, ülkemizi bir f›rsatlar ve imkânlar ülkesi haline getirdik. Gün
olmuyor ki, ülkemizin bir ilinde, bir ilçesinde aç›l›fllar yapmayal›m.

Daha geçenlerde Denizli'de toplu aç›l›fllara kat›ld›m.

Ard›ndan Samsun'un Durusu köyünde Türkiye'nin en büyük rüyalar›ndan birini
gerçeklefltirdik.

Sonra, Samsun'a yeniden gittik ve Türkiye'nin istiklal meflalesini yakan Samsun'da biz
de do¤algaz meflalesini yakt›k.

Bugün de Düzce'mizin do¤algaz meflalesini yak›yoruz.

Düzce'ye do¤algaz verilmesi için 10 milyon Dolar› aflan bir yat›r›m yap›ld›. Bu yat›r›mla
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Devletten beslenen, düne kadar devletin kaynaklar›n›
tüketen kurumlar art›k devletten bir tek kurufl almadan
kendi kaynaklar›n› kendileri üretiyor.
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15 bin konut ve 50 sanayi tesisi do¤algaza kavuflacak. Bölge olarak Karadeniz Ere¤li,
Düzce, Gülüç, Kaynafll›, Konuralp, Alapl› il ve ilçelerinde yap›lacak yat›r›mlarla 77 bin
abonenin do¤algaza kavuflmas›n› sa¤layaca¤›z. Böylece bu bölgede do¤algaz için
yapt›¤›m›z yat›r›m 32 milyon Dolar› aflm›fl olacak.

Samsun'dan girifl yapan do¤algaz›, Türkiye'nin tüm flehirlerine ulaflt›raca¤›z. Allah'›n
izniyle bütün flehirlerimiz bu imkânlardan eflit ve adil olarak yararlanacak.

Bu do¤algaz› Türkiye'nin dört bir yan›ndaki sanayi kurulufllar›m›za, konutlar›m›za,
hastanelerimize, okullar›m›za ulaflt›rmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz, çal›flmaya devam
edece¤iz.

‹sraf ve talan politikas›n›n izleri silindikçe, Türkiye'nin kaynaklar›n› Türkiye'ye kazand›rd›kça
ülkemizin her flehrinde meflaleler yan›yor.

Türkiye rüyalar›n›, düfllerini, hayallerini gerçeklefltiriyor.
Türkiye, bütün flehirleriyle bir bir özlemlerine, taleplerine
ulafl›yor.
Art›k tek tek aç›l›fllar yerine toplu aç›l›fllar yap›yoruz.

Bugün de Düzce'mizde toplu aç›l›fllar gerçeklefltiriyoruz.

Bir yandan Düzce'yi do¤algazla bulufltururken, bir yandan Düzce Atatürk Hastanesi'nin
aç›l›fl törenini, bir yandan Düzce Belediyesi Hizmet binas› inflaat›n›n temel atma törenini,
bir yandan Toplu Konut ‹daresi'nin yapt›¤› konutlar›n teslim törenini, bir yandan da K›z›lay
Kan Merkezi temel atma törenini gerçeklefltiriyoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

Hükümetimizin uygulamaya koydu¤u Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile Aile Hekimli¤ine
geçece¤imizi ilan etmifltik.

Yirmi y›ld›r hep vaatlerde kalan bu uygulamaya ilk olarak Düzce ilimizde bafllad›k.

Ne demifltik?

Aile Hekimli¤i ile her ailemizin, her vatandafl›m›z›n bir hekimi olacak.

Bu hekim kendisine ba¤l› vatandafllar›m›z›n sa¤l›¤›ndan birinci derecede sorumlu hekim
olacak.

Yani biz vatandafl›m›z›n sa¤l›¤›n› bu hekimimize, birlikte çal›flt›¤› ebemize, sa¤l›k
memurumuza emanet ediyoruz.

Diyoruz ki, doktorum, hemflirem, ebem; vatandafl›m›n sa¤l›¤› sana emanet, bunun
tedavisinden, korunmas›ndan sen sorumlusun.

Vatandafl›m›za diyoruz ki, hastaland›¤›n zaman git, senin sa¤l›¤›ndan birinci derecede
sorumlu olan doktoru bul, s›ra beklemeden, zaman kaybetmeden tedavini yapt›r.
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Bu uygulamam›z yeni oldu¤u için henüz hekimlerinizle tan›flmam›fl olabilirsiniz.

Gidin, doktorunuzla, hemflirenizle tan›fl›n, ülkemizde ilk olarak Düzcelilere sa¤lad›¤›m›z
bu f›rsattan istifade edin.

Sa¤l›k kadrolar›m›z sizlerin emrinde, onlar sizin sa¤l›¤›n›z için haz›r bekliyorlar. Bizler de
Ak Parti iktidar› olarak bütün Türkiye'nin s›hhati, huzuru, refah› için çal›fl›yoruz.

Hükümetimizin Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile verdi¤i bir söz vard›: Sa¤l›kta tek çat›
uygulamas›.

Düzce Atatürk Hastanesi sözümüzde durdu¤umuzun en güzel örneklerinden birisidir.
‹nsan›m›za, vatandafllar›m›za, Düzcelilere yak›fl›r bir tarzda, ça¤dafl teknolojinin bütün
imkânlar›n›n kullan›ld›¤› bir hastanedir.

Eskiden her hekime bir oda düflmedi¤i için günlük muayene say›s› 750 kifliyle s›n›rl›
kal›yordu.

fiimdi bu hastanemizdeki planlama ile birlikte bu say› neredeyse yüzde 50 oran›nda
art›r›larak, günlük muayene say›s› 1100'e ç›kar›lm›flt›r.

Yine de yeni aç›lan bu hastanemizde, personel eksikli¤i nedeniyle baz› hizmetlerin
sa¤lanamad›¤›n›, gerçek kapasitesine ulaflamad›¤›n› ö¤rendim.

Eksik kalan bu hizmetlerin sa¤lanmas› için gereken neyse
yap›lacakt›r. Sözlerimin bafl›nda ifade etti¤im gibi, bizler,
Düzce'yi aya¤a kald›rmak için buraday›z.
Bu vatan›n ak sütünü emmifl bir kadro olarak, bizden inanc›n›, güvenini esirgemeyen
milletimize borcumuzu ödemek için buraday›z.

De¤erli Düzceliler,

Türkiye'de art›k saat gibi iflleyen kurumlar var.

Halk›n imkânlar›n›, kaynaklar›n› halk›n hizmetine sunuyoruz.

Kamu ad›na hizmet sunan bütün kurum ve kurulufllar ürettikleri katma de¤er kadar
baflar›l› say›l›yorlar.

Devletten beslenen, düne kadar devletin kaynaklar›n› tüketen kurumlar art›k devletten
bir tek kurufl almadan kendi kaynaklar›n› kendileri üretiyor.

Türkiye bir yat›r›m ülkesi olsun diye üreticinin, yat›r›mc›n›n önünü aç›yoruz.

Daha önce ç›kard›¤›m›z Teflvik yasas›n› tamamlayan bir dev ad›m daha att›k.

Kurumlar vergisini yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirdik.

Düne kadar hayal edilemeyen bir ad›md›r bu. Büyük sevinç, büyük heyecan uyand›rm›flt›r.
Art›k biz önümüzü görüyoruz, sanayici önünü görüyor, yat›r›mc›, üretici, ihracatç› gelecek
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10 y›l 20 y›l için ad›mlar at›yor. Bak›n›z sadece hükümet ve büyük sanayi kurulufllar› de¤il
vatandafl da önünü görüyor. Kira öder gibi insanlar› ev sahibi yap›yoruz. Biz önümüzü
görmesek, güven unsuru bu kadar sa¤lamlaflmasa bu mümkün olamaz.

Keza vatandafl›m›z da gelece¤ini göremese bu konutlara sahip olmak için büyük bir
izdiham yaflanmaz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bak›n›z, hükümetimizin "Planl› Kentleflme ve Konut Üretimi" program› kapsam›nda,
Türkiye'de 20 y›lda yap›lamayan› son üç y›lda yapan bir kurum var: Toplu Konut ‹daresi.

Bu kurum, ev sahibi olmay› düne kadar hayal edemeyen yüz binlerce vatandafl›m›z› ev
sahibi yap›yor.

Son 20 y›lda sadece 43 bin konut yap›lm›flt›.

Bizim iktidar›m›zda 3 y›lda, 74 il ve 165 ilçede bafllatt›¤›m›z konut seferberli¤i sayesinde
149 bin 691 konuta ulafl›ld›.

Düzce'de Merkez-Nalbanto¤lu mevkiinde TOK‹ taraf›ndan
Ocak 2004'te bafllat›lan, depreme dayan›kl› 558 toplu
konutun yap›m› Aral›k 2004'te tamamlanarak, hak
sahiplerine teslimi yap›lm›flt›r.
Sadece konut yapmakla yetinmiyoruz. Bu mekanlar›n gerektirdi¤i sosyal donat›lar› da
infla ediyoruz.

Düzce ilimize 558 konutun yan› s›ra 1 adet modern ticaret merkezi infla ettik.

Evet, TOK‹ eliyle Türkiye'nin her taraf›na, her flehrine yeni ilçeler, yeni mahalleler
kuruyoruz.

Yine Nalbanto¤lu mevkiinde 15 bin metrekare büyüklü¤ündeki arsam›z Özürlüler ‹daresi
Baflkanl›¤›  ve Ulafl›labilir Yaflam Derne¤i ile iflbirli¤i yap›larak engelli vatandafllar›m›z için
konut üretmek üzere tahsis edilmifltir.

Tahsis edilen bu alanda Türkiye'nin ilk engelli köyü olan "Engelli Yaflam Alan›"n›n temeli
at›lm›fl, sosyal donat›lar›yla birlikte 25 konutun inflaat›na bafllanm›flt›r.

Engelli vatandafllar›m›z›n bütün ihtiyaçlar› göz önüne al›narak yap›lan bu konutlar 2005y›l›n›n
sonunda tamamlanarak, en k›sa zamanda hak sahiplerine teslim edilecek.

Sevgili Vatandafllar›m,

Düzceli Kardefllerim,

Ak Parti hükümeti, verilen sözleri havada b›rakan, at›lan temelleri takip etmeyen bir
hükümet de¤ildir. Her ne söz verdiysek yerine getirmek için azami gayret ve çaba
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harcad›¤›m›z›n bilinmesini isterim. Hükümet olarak ülkemizin menfaati, kalk›nmas› u¤runa
bir çivi çakarak dahi katk›da bulunan herkesi, her zaman ve zeminde destekliyor,
alk›fll›yoruz.

Benim ülkemde her kim bir ifl kap›s›, bir ekmek kap›s›, bir istihdam ve üretim kap›s›
aç›yorsa ben onun mutlulu¤unu yüre¤imde hissediyorum.

Daha mutlu, daha huzurlu günlerde buluflmak üzere, hepinizi sevgiyle sayg›yla
selaml›yorum.
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GENÇL‹K fiÖLEN‹ (16.12.2005)
Ülkemizin Gelece¤i Sevgili Gençler,

De¤erli Kardefllerim,

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle, hasretle kucakl›yorum.

Gençlerle birlikte olmak, bu ülkenin gelece¤ini konuflmak, Türkiye'nin problemlerine
birlikte çözüm üretmek beni ziyadesiyle heyecanland›r›yor.

Türkiye her geçen gün giderek daha fazla gençlefliyor, daha dinamik bir ülke oluyor.

Türkiye'nin dinamizmine, gençli¤ine, enerjisine, potansiyeline sahip çok az ülke var.

Bu genç nüfus, bu gençlik enerjisi, bu potansiyel Türkiye'nin en büyük sermayesidir.

Türkiye yak›n zamanlara kadar ülke sorunlar›na çözüm üretemeyen, ülkeyi ekonomik
buhranlara, siyasal krizlere sürükleyen, ufuksuz, köhne siyasetin tekelindeydi.

fiu soruyu hep birlikte düflünelim.

Onlar, flimdi neredeler?

Türk siyaset tarihinin karanl›k sayfalar›nda kaybolup gittiler.

Gençlerimizin ortaya koydu¤u de¤iflim iradesi, gençlerimizin siyasete daha çok kat›l›m›
sayesinde, bu köhne siyasi kadrolar›n yerini ufku aç›k, zihni berrak, dinamik, coflkulu
genç beyinler ald›.

Bu sebeple diyorum ki, fiunu unutmay›n: Sizler, flu anda iktidardas›n›z.

Sizin talep ve beklentileriniz, sizin özlem ve hayalleriniz flu anda iktidarda.

Türkiye, bar›fl ve de¤iflim ideallerini esas alan, daha çok ifl, daha çok refah, daha çok
özgürlük ve daha çok demokrasi anlay›fl› ile idare ediliyor.

Bu yolda deste¤inize her zaman ihtiyaç duyduk, duyuyoruz.

Yar›nlar›m›z› birlikte infla etmek, gelece¤imizin mimarlar› olmak  istiyorsan›z, bilmelisiniz
ki kap›m›z sizlere sonuna kadar aç›k.

Türkiye'de rekabetçi, de¤iflimden yana, dünyaya aç›k, ilkeli siyasetin lokomotifi sizler
olun, diyorum.

Türkiye bu 35 fasl› çiftçisiyle, köylüsüyle, iflçisiyle,
iflvereniyle, medyas›yla, akademisyeniyle, sivil toplum
kurulufllar›yla, sermaye çevreleriyle, yafll›s›yla genciyle
hep birlikte, omuz omuza sürdürmeli.
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Bu ülke bir gün gençlere emanet edilecek.

O gün çok uzak de¤il. Hepiniz, bu onurlu görevi üstlenmeye haz›r olmal›s›n›z. Ülke
meseleleri ile ilgilenip, bu yüce millete borcunuzu yar›nlara sahip ç›karak ödemelisiniz.

Dünya, büyük bir h›zla de¤ifliyor, yenileniyor. Önümüzde, Avrupa Birli¤i üyeli¤i var.

Buna uygun bir ilerleme stratejisi gelifltirmeliyiz. 3 Ekim 2005 tarihi itibariyle AB ile
kat›l›m sürecini bafllatt›k.

Müzakere sürecinin uzun ve zorlu oldu¤u herkes taraf›ndan kabul ediliyor; ancak önemli
olan ne yap›lmas› gerekti¤inin bilinmesidir. Biz flu anda final oynuyoruz.

Her fleyin baflar›l› bir flekilde sürdürülmesi laz›m.

90 art› dakikalar yok, ama önümüzde 35 fas›l var.

Türkiye bu 35 fasl› çiftçisiyle, köylüsüyle, iflçisiyle, iflvereniyle, medyas›yla, akademisyeniyle,
sivil toplum kurulufllar›yla, sermaye çevreleriyle, yafll›s›yla genciyle hep birlikte, omuz
omuza sürdürmeli.

Art›k herkes ''Ben ne yapabilirim?'' sorusuna cevap aramal›d›r.

Biz art›k trene binmifl gidiyoruz. fiu anda bu treni kaç›rm›fl olanlar sadece uzaktan
seyrederler.

Sadece geriden bizi takip ederler. Yolun d›fl›nda, siyasetin d›fl›nda, dünyan›n d›fl›nda
kal›rlar.

Ben ülkemin bütün gençlerinin memleket meselelerine sahip ç›kmas›n›, bunu da ideolojik
körlüklerden uzak do¤ru bilgiyle  ve sorumluluk anlay›fl›yla yapmalar›n› arzu ediyorum.

Bizler ilk gençlik y›llar›m›zdan itibaren kurdu¤umuz Büyük Türkiye rüyas›n› gerçeklefltirmek
için siyasete at›ld›k.

Büyük düflünmekten çekinmeyin, büyük ideallerle yola ç›kmaktan, farkl› fikirler ortaya
koymaktan korkmay›n.

Yar›n›n Türkiye'sine, yar›n›n dünyas›na bugünkü gençli¤in dinamizmi, heyecan›, fikirleri,
hayalleri yön verecek.

Siz bizim yolumuzu açt›n›z, bizler de sizin yolunuzu, sizin
ufkunuzu açmak, Türkiye'nin önünü açmak için gece
gündüz demeden çal›fl›yoruz.
Türkiye'nin düfllerini, rüyalar›n› bir bir gerçeklefltiriyoruz.

Türkiye'nin yar›nlar›n›, Türkiye'nin gelece¤ini bugünün gençlerine, siz de¤erli kardefllerimize
haz›rl›yoruz.

Kriz flartlar›n› aflarak elde etti¤imiz ekonomik baflar›lar›n ard›nda, siyasetteki seviye
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art›fl›n›n ard›nda, ad›m ad›m hayata geçirilen büyük de¤iflim at›l›m›n›n ard›nda bu dinamizm
var. Yediden yetmifle, do¤udan bat›ya, kuzeyden güneye, köyden kente ayn› ruhla
Türkiye'nin hedeflerini gerçe¤e dönüfltürme amac›nday›z.

3 y›l önce, ekonomisi iflas etmifl, büyük krizlerle karfl› karfl›ya bulunan bir Türkiye
devrald›k.

Türkiye'nin, çözülmesi gereken büyük sorunlar› vard›. Gençlerin umutlar› k›r›lm›fl, bitmiflti.

Dünya, Türkiye'nin bu karanl›ktan ç›kamayaca¤›n› düflünüyordu.

Ama Türkiye, 3 y›l gibi k›sa bir zamanda, bu karanl›ktan ç›kmay› baflard›, hem de bafl›
dik bir flekilde...

Dünyada, bu iradeyi ortaya koyacak çok az millet vard›r. Bunlardan biri de yüce Türk
milletidir.

Bugünlere gelmek hiç de kolay olmad›. Bu irade, tarihi
de¤ifltirme iradesidir. Sizin, baflaramayaca¤›n›z hiçbir fley,
varamayaca¤›n›z hiç bir hedef yok.
Sizler, kendinize güvenmelisiniz, ülkenize güvenmelisiniz, Türkiye'ye güvenmelisiniz.

fiuna samimiyetle inan›yorum ki 2000'li y›llar›n Türkiye'si, fikirlerin gençleflti¤i, gençlerin
de fikirleriyle, birikimleriyle, donan›mlar›yla ve düflünme yetenekleriyle ülkelerini
omuzlad›klar› bir Türkiye olacakt›r.

Türkiye'nin bütün gençlerine, Türkiye'nin gelece¤ine sonuna kadar inan›yor, güveniyorum.

Türkiye'nin yeni ve temiz bir sayfa açma umudunun canl› kalmas› en çok sizlere, sizin
berrak zihinlerinize ba¤l›d›r.

Sevgili Gençler,

De¤erli Kardefllerim,

Türkiye'nin yüksek kültür ve yüksek siyaset hedefine, muas›r medeniyetlerin üstüne
ç›kma hedefine ulaflmas›ndaki en önemli anahtar hiç kuflku yok ki, e¤itimdir.

Bugünün gençli¤ini yar›na haz›rlaman›n en önemli yolu e¤itimdir.

Türkiye'nin ufkunu açma iddias›ndaki bir hükümet olarak, birinci önceli¤imiz, en büyük
arzumuz gençlerimizin e¤itim kalitesini azami oranda yükseltmektir.

Bu nedenle, göreve geldi¤imizden bu yana en büyük yat›r›m› e¤itime yapt›k.

Hükümet olarak parolam›z "insan› yücelt ki devlet yücelsin" anlay›fl›d›r.

‹nsan› yüceltmenin, milleti yüceltmenin, kalk›nd›rman›n en kal›c› yolu e¤itimdir.

Bizler, "Kalem, k›l›çtan keskindir" anlay›fl›na, kültürüne sahip bir medeniyetin mensuplar›y›z.
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Bu fluurla göreve geldi¤imizin ertesi y›l›nda genel bütçe içerisinde en yüksek pay› e¤itime
ay›rd›k.

2003 y›l›nda ve sonras›nda Milli E¤itimin bütçeden ald›¤› pay, bütün kurumlar›n önündedir.

Bu, Cumhuriyet tarihinde bir ilktir.

Bu, bir rekordur. Bu, bir zihniyet de¤iflikli¤idir. Bu, yeni bir medeniyet perspektifidir.

Göreve geldi¤imizde, e¤itim alan›nda çok kapsaml› bir acil eylem plan›n› devreye soktuk.
2003 y›l›nda 81 milyon 835 bin ders kitab›n›, 2004 y›l›nda 83 milyon 749 bin ders kitab›n›

2005 y›l›nda 105 milyon 760 bin ders kitab›n› ücretsiz olarak çocuklar›m›za verdik.

Haydi K›zlar Okula kampanyas› ile birlikte sürdürülen planl› ve programl› çal›flmalar
kapsam›nda okuma imkan› bulamayan 175 bin k›z çocu¤umuza okuma imkan› kazand›rd›k.

Hedefimiz okula gitmeyen bir tek çocuk kalmay›ncaya
kadar bu çal›flmalar›m›z› sürdürmektir.
2003 y›l›na kadar çeflitli nedenlerle kapal› olan 3 bin köy okulunu yeniden e¤itim ö¤retime
kazand›rarak, köy çocuklar›n›n e¤itimden yoksun kalmas›n›n önüne geçtik, köylerde
yaflayan halk›m›z›n morallerini yükselttik.

Türkiye'nin kentleflmifl bölgeleri ile k›rsal bölgeleri aras›ndaki uçurumu kapatmak, f›rsat
ve imkan eflitsizliklerini ortadan kald›rmak için hiçbir yükün alt›na girmekten kaç›nm›yoruz,
her türlü imkan› seferber ediyoruz.

K›rsal kesimde yaflayan ö¤rencilerimizin sunulan her türlü e¤itim imkan›ndan, f›rsat›ndan
eflit olarak yararlanmas›n› sa¤lamak amac›yla 2003 y›l›ndan bugüne kadar ortaö¤retimde
102 yeni ö¤renci pansiyonu açt›k, ek olarak yaklafl›k 14 bin ö¤renciye yatak kapasitesi
oluflturduk.

Okuldan uzak kalan çocuklar›m›z›n e¤itimle buluflturulmas› amac›yla "Tafl›nabilir Okul
Projesi"ni gelifltirip, yürürlü¤e koyduk.

Millete hizmet etmeyi hem büyük bir görev, hem de büyük bir onur olarak görüyoruz.

Daha çok k›rsal kesimdeki okullarda bofl geçen derslerin doldurulmas›, e¤itimde f›rsat
ve imkan eflitli¤inin sa¤lanmas› amac›yla "Tafl›mal› Ö¤retmen Projesi"ni uygulamaya
koyduk.

Bir taraftan toplumun her kesimine e¤itimde f›rsat ve imkan eflitli¤inin sa¤lanmas›
çal›flmalar›n› sürdürürken, di¤er taraftan geliflen teknolojinin e¤itime uyarlanmas›,
e¤itimde kullan›labilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti ve çabay› sarf ediyoruz.

Bu nedenle, 2005 y›l› Haziran ay›nda "Bilgisayarl› E¤itime Destek Kampanyas›" bafllatt›k.

Bu kampanya çerçevesinde hay›rsever ifl adamlar›m›z ve vatandafllar›m›z taraf›ndan 110
bin bilgisayar›n okullar›m›za hibe edilmesini sa¤larken, Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z›n
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bütçesinden de 120 bin bilgisayar› sat›n alarak okullar›m›z›n hizmetine katt›k.

2002 y›l›nda okullar›m›zda 132 bin bilgisayar varken bu say›y› üç y›lda 271.600'e ç›kard›k.

fiu anda 24 bin 106 okulumuz internete ba¤l›d›r.

Art›k kara tahtalardan dijital ekranlara yani bilgisayara geçme zaman› gelmifltir. Türkiye'nin
dört bir yan›nda bu ad›mlar› at›yoruz.

Hedefimiz 2006 y›l›n›n sonuna kadar bu alanda kat etti¤imiz mesafeyi, baflar›lar›, hizmetleri
ikiye katlamakt›r.

Önümüzdeki y›l›n sonunda Allah'›n izniyle internet a¤›na girmeyen tek bir okul kalmam›fl
olacak.

Yani, '‹stanbul'da bir ö¤renci bilgisayar donan›ml› bir okulda okuyor, ama Yüksekova'daki,
Sar›kam›fl'›n bir köyündeki okuyabiliyor mu?' sorusunu sordu¤umuzda, 'evet' cevab›n›
alacaks›n›z.

Bütün bunlar› niye anlat›yorum?

Bir ülkenin çocuklar›na gerekli e¤itimi veremezseniz, o ülkeye bir gelecek infla edemezsiniz.

Sevgili Gençler,

Türkiye'de üniversitede okuma oran› maalesef istenilen seviyenin alt›ndad›r.
Üniversitelerimiz konusunda hükümete ve devlete büyük görevler düflüyor. fiu anda
üniversitelerimizde devletimiz ve vak›flar görev üstleniyor.

Üçüncü bir ayak devrede de¤il. ‹stiyoruz ki bunu da halledebilecek güce ulaflal›m, o
üçüncü aya¤›, özel sektörü de devreye sokal›m.

Bundan endifle etmenin, çekinmenin bir anlam› yok. E¤itimde de rekabet olsun ki bu
alandaki aç›¤›m›z› kapatal›m.  AB süreci bu noktada çok önemli, bu noktada büyük katk›lar
sa¤layacakt›r.

Burada önemli olan Türkiye'nin her alanda, özellikle de
e¤itim alan›nda sadece bugünün de¤il, yar›nlar›n
vizyonunu yakalamas›, o do¤rultuda hareket etmesidir.
Ben sizlerin bu gerçe¤in fark›nda oldu¤unuzdan, gelece¤e haz›rlanmaya bugünden
bafllad›¤›n›zdan flüphe etmiyorum.

Hükümet olarak sizlere güvendi¤imizi ve elimizdeki bütün imkanlarla sizlere destek
olmaya kararl› oldu¤umuzu bilmenizi istiyoruz.

Gelecek Türkiye'nin olacak, buna hepimiz samimiyetle inanal›m. Bu hissiyatla sözlerime
son veriyor, hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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‹ZM‹R AK PARTi TEfiK‹LATI ‹LE YEMEK (18.12.2005)
De¤erli Yol Arkadafllar›m,

Sizleri sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu oldu¤umu ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Sizlerin flahs›nda bütün ‹zmir'i, teflkilatlar›m›z›, genifl Ak Parti camias›n› yürekten
 selaml›yorum.

Bizim yol arkadafll›¤›m›z sadece salon toplant›lar›nda dile getirdi¤imiz bir yol arkadafll›¤›
de¤ildir.

Biz, ülkemizin kaderine kendimizi adam›fl bir kadroyuz.

Bu kadro Türkiye büyüklü¤ünde bir kadrodur.

Bu kutlu yolda k›lavuzumuz, mihmandar›m›z milletimizdir.

AK Parti teflkilatlar›nda görev alan bütün arkadafllar›m millete do¤ru, millet için at›lan
ad›mlar› alk›fllar, millet iradesine ra¤men yap›lan hiçbir ifle onay vermezler.

Dolay›s›yla ülkemiz için yapt›¤›m›z her hay›rl› ifl bütün Ak Partililerin eseridir. Neler yapt›k
sorusuna cevap vermemiz gerekti¤inde Allah'a flükür ki, aln›m›z akt›r.

K›sa zamanda Türkiye'yi derin bir girdaptan, karanl›k bir tünelden ç›kard›k. Baflar›lar›m›zla
övünmüyoruz çünkü daha büyük baflar›lar› halk›m›za yaflatmak istiyoruz. Gururlanm›yoruz,
çünkü siyasi terbiyemiz, ahlak›m›z buna manidir.

Kifli bafl›na düflen Milli Geliri 2200 dolardan 5 bin dolara ç›kard›k. Yetmez diyoruz, 10
bin dolar hedefliyoruz.

Enflasyonu yüzde 8'in alt›na çektik, yetmez diyoruz.

40 y›l efli¤inde bekledi¤imiz AB'ye üyelik için müzakere tarihi ald›k, yetmez tam üye
olaca¤›z diyoruz. Büyüme flöyle dursun Türkiye yüzde 9 küçülüyordu, biz yüzde 9
büyümeye geçtik.

Özel sektör önünü göremiyordu bizim iktidar›m›zla özel sektör flahlanmaya bafllad›.Bakanlar
Kurulu üç ayda toplanam›yordu, üç senedir bütün sistem saat gibi iflliyor.

Türkiye Arjantin olur mu deniyordu, flimdi bütün dünya Türkiye Almanya olur mu, Fransa
olur mu diye Türkiye'yi konufluyor. ‹flte bu eser sizlerin eseridir. Bu eser, bu istikrar, bu
güven milletimizin eseridir.

Siyasetin güç ve itibar kaybetti¤i bir zamanda ülkemizin
umutlar›n› diriltmek, ülkemizi aya¤a kald›rmak üzere yola
ç›kt›k.
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Sevgili Kardefllerim,

Ak Parti milletin iradesinin ad›d›r. Bizler, 70 milyonun kaderini kendi kaderimiz bilen bir
büyük siyasi kadroyuz.

Ülkemizin umudu, gücü ve iradesiyiz. Siyasetin güç ve itibar kaybetti¤i bir zamanda
ülkemizin umutlar›n› diriltmek, ülkemizi aya¤a kald›rmak üzere yola ç›kt›k.

K›sa zamanda ald›¤›m›z mesafeler ortadad›r. Türk siyasi tarihinde en süratli organizasyonu
gerçeklefltirdik ve en k›sa zamanda köhne siyaseti tasfiye ettik

Ülkemiz, halk›m›z flimdi daha güçlüdür. Y›llard›r talep etti¤imiz huzur ve istikrar ortam›
gelmifltir.

Henüz yolun bafl›ndayken milletimizin Ak Parti'yi tarihte efli görülmemifl bir sevgi ve
ba¤l›l›kla ba¤r›na basmas› asla bir tesadüf, dönemsel bir baflar› de¤ildir. 

Türkiye ertelenen talepleriyle siyasette, yönetimde yeni solu¤a hasretti. Bu hasret, bu
fliddetli arzu, Ak Parti'yle vuslata dönüfltü.

Bugün o vuslat›n mutlulu¤unu, huzurunu, onurunu yafl›yoruz. Ülkemizin sahipsiz olmad›¤›n›
bütün dünyaya gösterdik.

Geçmiflin ataletini tarihe gömdük. Ak Parti, k›sa zamanda iktidar sorumlulu¤unu ald› ve
ülkemizi krizlerden kurtar›p bir imkânlar ve f›rsatlar ülkesi haline getirdi. Türkiye Ak Parti
iktidar›yla dünyada y›ld›z› en çok parlayan ülkelerden biri olmufltur. Bütün istatistikler,
ekonomik ve sosyal hayat› yans›tan bütün göstergeler iktidar›m›zdan önceki tabloyu
tamamen de¤ifltirmifltir.

‹ktidara geldi¤imizde "art›k hiç birfley eskisi gibi
olmayacak" demifltik. Bu baz›lar›na göre büyük bir iddiayd›.
Hayalleri yetmiyordu.
Bol s›f›rl› param›z›n de¤iflebilece¤ini ak›llar›ndan geçiremiyorlard›. AB'den müzakere
tarihi almay› tahayyül edemiyorlard›. Demokrasimiz ay›plarla doluydu. Aksini
düflünemiyorlard›. Üç y›lda hiçbir fleyin eskisi gibi olmad›¤›n› ispatlad›k. Demokraside,
hukuk devletinde, uluslararas› itibar›m›zda, sosyal bar›flta üç y›l önceki Türkiye ile bugün
aras›nda büyük mesafeler var.

Art›k önünü gören bir Türkiye var. Özel sektör önünü görüyor. Siyaset önünü görüyor.
Türkiye'nin yollar› ayd›nlanm›flt›r ve art›k karartmaya kimsenin gücü yetmez. Bu mesafeyi
siz ald›rd›n›z Türkiye'ye. Bu baflar› sizin eserinizdir. Bu nedenledir ki, muhataplar›m›z kar
gibi erirken  "Türkiye Ak Parti ile birlikte, Ak Parti Türkiye ile birlikte büyüyor." Bu gerçek
bizim için, bütün Ak Parti mensuplar› için büyük bir onurdur.

De¤erli Kardefllerim,

Halk›m›zla kurdu¤umuz bu sa¤lam birlikteli¤i daha ileri düzeylere tafl›mak, daha çok
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derinlefltirmek için mutlaka daha güçlü olmam›z gerekiyor. Demokrasimizin geliflmesi
toplumun geliflmesine, toplumun geliflmesi de siyasetin güçlü olmas›na ba¤l›d›r.

Siyasi gücünü toplumdan alan Ak Parti'nin "toplumsal merkeze" yaslanan siyasi vizyonu
her geçen gün belirginleflirken bize düflen ülkemize neler kazand›rd›¤›m›z› halk›m›zla
daha çok paylaflmakt›r.

Bunun için sürekli bir teyakkuz üzere olmal›y›z.Yapt›klar›m›zla yetinemeyiz. 

Bu ülkenin bizden çok daha ileri beklentileri var. Bizim de yüre¤imizde bitmez tükenmez
bir sevda var.

Kardefllerim,

Bir hususu özellikle dikkatlerinize sunuyorum.

Küçük detaylar üzerinde durmay›n. Büyük rüya görenler, büyük meseleleri omuzlayanlar
küçük sularda bo¤ulmazlar.

Teflkilatlar›m›z›n dirlik ve düzeni büyük önem tafl›yor.

Demokrasiyi derinlefltirmek, güven ve istikrar› kal›c› k›lmak
için siyasete daha çok kat›l›m› sa¤lamak zorunday›z.
Gençlerimiz ve kad›nlar›m›z baflta olmak üzere ülke meselelerinin çözümünde daha
dinamik kat›l›mlar sa¤lamal›y›z.

Zira ülkenin gelece¤i, siyasetin gelece¤i siyasete daha az kat›lan toplumsal katmanlar›n
daha fazla katk› vermesiyle sa¤lanacakt›r.

Ak Parti Gençlik Teflkilatlar› ve Kad›n Teflkilatlar› kurulufl tarihimizden bugüne büyük
özverilerle çal›flt›lar.

Ak Parti siyasetinin toplumla paylafl›lmas›nda say›s›z arkadafl›m›z›n gönlü, akl› ve vicdan›
vard›r.

Büyük katk›lar›ndan dolay› bütün teflkilat mensuplar›m›z› flükranla an›yorum. Emin olun
ki, hiçbir arkadafl›m›z›n eme¤i zayi olmam›flt›r, olmayacakt›r.

Bundan sonra da Ak Parti aidiyetini topluma tafl›yacak, üretti¤imiz siyaseti derinlefltirecek
olan teflkilat mensuplar›m›za büyük sorumluluklar düflüyor.Ak Partili olmak bir rozetle,
birkaç sloganla mümkün de¤il. Biz Türkiye'nin kimli¤ini tafl›yoruz.

Biz Türkiye'yiz, Türkiye biziz.Türkiye huzur içinde oldukça huzurlu olaca¤›z. Bu ülke için
aflkla, sevgiyle çal›flaca¤›z. Yüreklerimizdeki heyecan asla bitmek tükenmek bilmeyecek.

Partimizi, siyasetimizi ülkemizin tamam›, bütün vatandafllar›m›z için yapt›¤›m›za göre
ülkemize neler kazand›rd›¤›m›z› topluma anlatacak olan bizleriz. Bunun için bütün teflkilat
mensuplar›m›z› ülkemizin bütün meselelerini daha yan›ndan takip etmeye ça¤›r›yoruz.
Siyaseti eski al›flkanl›klar›ndan kurtarmak, ucuz sloganlardan ar›nd›rmak zorunday›z.
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Popülist politikalar yerine gerçek verilerle ülkemize kazand›rd›klar›m›z› anlatmal›y›z.

Bunun için Ak Parti iktidar›n›n ilk üç y›ll›k uygulamalar›, baflar›lar›, kazan›mlar› eflsiz bir
siyaset malzemesi sunuyor.

Üç sene önce Ak Parti'nin siyasetiyle ilgili anlatacaklar›m›z sadece yaz›l› metinlerden
ibaretti.

Bugün bir tarih yazd›k.‹mkâns›z denileni baflard›k. Bir girdaptan ç›kard›k ülkemizi ve
bütün yollar› ayd›nlatt›k.

fiimdi topluma anlataca¤›m›z binlerce malzeme var. Türkiye'yi eski günlere döndürmek
isteyenlerin söyleyecek bir tek cümlesi kalmam›flt›r.

Denenmifllerdir, test edilmifllerdir ve kendilerine flahitlik edecek bir tek eserleri yoktur.

Sevgili Kardefllerim,

Türkiye, Ak Parti iktidar› eliyle huzur ve güven ortam›n› demokrasiyle sa¤lam›flt›r.

Buradan geriye gidifl olmayacakt›r. Eski siyaset günlerini özleyenler bofluna yorulmaktad›rlar.

Onlar hayalleriyle birlikte tasfiye olmufllard›r. Türkiye halk›m›z›n adalet ve kalk›nma
özlemini siyasi güven ve istikrarla kazanm›flt›r.

Türkiye, dünya devletleri nezdindeki yaral› itibar›n› içeride
ekonomik, siyasi dengeleri oturtmakla sa¤lam›fl,
güçlendirmifltir.
Avrupa Birli¤i'yle müzakere sürecinin bafllam›fl olmas› demokrasimizin, ekonomimizin
güçlenmesiyle elde edilmifl bir baflar›d›r. Bu tarihi baflar›n›n ülkemize kazand›raca¤› eflsiz
imkânlar gelecek nesillerimizi yüzünü güldürecektir.

Gelece¤imize sahip ç›kmak, huzur ve bar›fl ortam›n› derinlefltirmek için Ak Parti teflkilat›
olarak ülkemizle daha çok bütünleflmek için var gücümüzle çal›flaca¤›z.

Halk›m›z›n bu güçlü teveccühüne lay›k olmak, milletimizin emanetini onurla tafl›mak için
gecemizi gündüzümüze kataca¤›z.

Hukukun üstünlü¤ünün tam olarak tecelli etmesini istedi¤imiz ülkemizde hukuka en çok
riayet eden bizler olaca¤›z.

Toplumun hukukunu korumak öncelikle kendimizin hukuka riayet etmesiyle mümkündür.

Bu aflk›, bu ideali paylaflan parti mensuplar›m›za, teflkilatlar›m›za yürekten selam ve
sevgilerimi sunuyorum.

Yolunuz aç›k olsun...
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AVRUPA VE HAREKETL‹L‹K B‹L‹NC‹ TOPLANTISI
(28.12.2005)
De¤erli Misafirler,

Sözlerime bafllarken sizleri sevgiyle selaml›yorum.

Hükümetimizin Türkiye'yi yönetme sorumlulu¤unu ald›¤› geçen üç y›l içinde e¤itim bizim
için en önemli, en a¤›rl›kl› hizmet alanlar›ndan biri, hatta birincisi olmufltur.

E¤itim sistemimizin bugünün ve gelece¤in ihtiyaçlar›na cevap verecek ça¤dafl bir yap›ya
kavuflturulmas›n›n gere¤ini her vesileyle ifade ettik.

Bu gere¤i sadece dile getirmekle kalmad›k, bu hedefe ulaflmak için somut ad›mlar da
att›k.

Bugün ö¤renci odakl› yeni ve modern bir e¤itim sisteminin temeli at›lm›fl, yeni bir
müfredat›n kabul edilmesiyle e¤itimimize yeni bir vizyon kazand›r›lm›flt›r.

15 milyondan fazla ö¤rencisi bulunan bir ülke için bundan daha hayati ne olabilir?

Hükümetimizin çok önem verdi¤i bir di¤er konu, hepinizin de bildi¤i gibi Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i'ne olan tam üyelik sürecidir. Son üç y›l içinde bu hususta da yo¤un bir
çaba sergilenmifl, neredeyse yar›m yüzy›ld›r devam etmekte olan bu süreçte en önemli
ilerlemeler bu dönemde sa¤lanm›flt›r.

Nihayet 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye'nin Avrupa Birli¤i yürüyüflünde en önemli eflik
geçilmifl, tam üyelik müzakerelerine bafllanmas› karara ba¤lanm›flt›r. Burada tam üyelik
müzakereleri ifadesinin alt›n› çizmek istiyorum.

Biliyorum ki pek çok vatandafl›m›z›n zihninden "Bizi Avrupa Birli¤i'ne al›rlar m›?" sorusu
geçiyor. Biz ise diyoruz ki müzakerelerin bafllamas›yla Türkiye zaten art›k Avrupa Birli¤i'ne
girmifltir. Saatimiz geri saymaya bafllam›flt›r ve eninde sonunda bu ifl gerçekleflecektir.

Bizim as›l meselemiz Avrupa Birli¤i'nin de temelini oluflturan fikri hür, vicdan› hür bir
toplum inflas› hedefine ulaflabilmek için müzakere sürecinin gerektirdi¤i reformlar› ve
yap›sal dönüflümleri bir an önce tamamlamakt›r.

De¤erli Misafirler,

Bugün Türkiye'nin son üç y›lda yaflad›¤› büyük de¤iflimde birinci dereceden roller alm›fl
bakan arkadafllar›m da burada bizimle beraber...

Müzakereler tamamland›¤›nda her bir Türk vatandafl›n›n,
Avrupa'n›n ortak gelece¤i üzerinde görüfl belirtme hakk›
olacakt›r.
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Zaten bu toplant› da bu iki önemli konunun bir araya getirildi¤i çok önemli bir toplant›d›r.

Avrupa Birli¤i ile müzakereler kamuoyu taraf›ndan bugüne kadar "öteki ve bizler" kal›b›
çerçevesinde ele al›nd›.

Konu genellikle iflin uluslararas› politika bak›m›ndan yans›malar› ve devletler aras› iliflkiler
boyutuyla gündemde yer ald›.

Bu sebeple kamuoyumuzun henüz Avrupa Birli¤i kavram›n› kendi içinde tecrübe etme
f›rsat› olmam›flt›. fiimdi art›k bu konuyu bütün boyutlar›yla konuflman›n vakti geldi.

Her fleyden önce her ne kadar karfl›l›kl› müzakereler henüz tamamlanmam›fl olsa da
flunu rahatl›kla söyleyebilirim ki Avrupa art›k "öteki" de¤ildir. Her vatandafl›m›z ad› henüz
tam konmam›fl olsa da art›k bir Avrupa vatandafl›d›r.

Müzakereler tamamland›¤›nda her bir Türk vatandafl›n›n, Avrupa'n›n ortak gelece¤i
üzerinde görüfl belirtme hakk› olacakt›r.

Ve flunu söyleyeyim ki Avrupa'daki en kuvvetli kamuoylar›ndan biri de bugün 72, üyelik
gerçekleflti¤inde ise yaklafl›k 80 milyon nüfusu olan Türk kamuoyunun sesi olacakt›r.

Biz inan›yoruz ki bu süreçte her iki taraf›n da kazançl› ç›kaca¤› bir gelece¤in temelleri
at›lm›flt›r.

Bu yolda ülke olarak kaybedece¤imiz hiç bir fley olmad›¤› gibi tam tersine kazanacak
çok fleyimiz vard›r. Çünkü biz kendimize, milletimize ve vatandafllar›m›za güveniyoruz.

Dünya art›k küresel bir köy olarak tan›mlan›yor; dünyan›n bir ucunda üretilen bir fikir
saniyelerle ölçülebilecek bir sürede öbür ucundaki insanlarla paylafl›l›yor.

Dünya böyle dinamik bir hal alm›flken, ülke olarak biz bu sürecin d›fl›nda kalamay›z.

Her fleyden önemlisi art›k bilim ve teknoloji de dahil olmak
üzere hayat›n her alan›nda büyük bir rekabet yaflan›yor.
2000 y›l›nda Portekiz'in baflkenti Lizbon'da yap›lan Konsey toplant›s›nda 10 y›l içerisinde
Avrupa'y› dünyan›n en rekabetçi bilgi toplumu haline getirmek için gerekli önlemlerin
al›nmas›na karar verilmifltir.

Bunun bir uzant›s› olarak bir kaç y›ldan beri "Yenilikçilik Endeksi" ad›yla bir çal›flma
yürütülmektedir.

Avrupa bu tür araçlarla kendi h›z›n› ölçmek ve rakipleri ile aras›ndaki fark›n aç›lmamas›n›
sa¤lamak derdindedir. Peki bizim dertlenece¤imiz hususlar yok mudur?

Ne yaz›k ki vard›r. Avrupa Birli¤i'ne üye veya aday ülkeler ile ABD, Japonya ve Çin gibi
dünya devlerinin yer ald›¤› bu listede ülkemiz en son s›rada yer almaktad›r. Bu büyük
ülkenin insanlar›n›n bu durumu kabul etmesi mümkün de¤ildir.

Durum böyle devam etti¤i sürece bizim millet olarak önümüze koydu¤umuz "muas›r
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medeniyet" seviyesini yakalama hedefimiz gerçe¤e dönüflemeyecektir.

Bunu bilmek, buna göre hareket etmek, asla y›lg›nl›¤a kap›lmadan kaybetti¤imiz zaman
ve imkanlar› geri kazanman›n hesab›n› yapmak durumunday›z.

fiunu biliyoruz ki iflin s›rr› bilgiden ve bir an önce bilgi toplumu haline gelmekten
geçmektedir.

Bilgi üretmiyorsan›z, bugün insanl›k için fazla bir anlam ifade etmiyorsunuz demektir.

De¤erli Misafirler,

Bugün burada toplanma sebebimiz bildi¤iniz üzere Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik
Programlar›d›r.

Bu programlar›n varl›k sebeplerinin bafl›nda bilgi toplumuna ulaflma hedefi gelmektedir.

1995-1999 döneminde Avrupa'n›n ortak e¤itim politikas›na ayr›lan miktar 1,9 milyar Avro
iken, 2000-2006 bütçe döneminde bu rakam 3,6 milyar Avro'ya ç›kar›lm›flt›r.

Geçti¤imiz günlerde uzun tart›flmalar sonucunda üzerinde uzlaflmaya var›lan 2007-2013
bütçe döneminde ise bu rakam yaklafl›k 14 milyar Avro dolay›nda gerçekleflecektir.

E¤itime verilen önemi görüyor musunuz?

Bizim de hükümet olarak hedefimiz, ülkenin ekonomik yap›s›n›n güçlendirilmesine paralel
olarak insan›m›z›n en do¤ru flekilde e¤itilmesini, gelece¤in bilgisiyle donanmas›n›
sa¤lamakt›r. Kendine güvenini kaybetmifl, adeta kendi kendinden korkar bir toplum
devralm›flt›k.

Üç y›ldan k›sa bir zaman içerisinde milletimizin ortaya
koydu¤u ortak de¤iflim iradesi de göstermifltir ki, o günler
art›k geride kald›.
Bizim gücümüz milletimizin büyük dinamizmidir. Ekonomide teflebbüs hürriyetini esas
al›yoruz; çünkü biliyoruz ki bir ülkenin en büyük gücü müteflebbisidir.

Teflebbüs hürriyetinin önündeki engelleri birer birer kald›rd›k ve kald›rmaya devam
edece¤iz. Kap›lar›m›z› dünyaya açarak Türkiye'ye küresel sistemin bir oyuncusu olma
f›rsat›n› yakalad›k. Türk müteflebbisi rekabete aç›k bu yeni ortamda her geçen gün daha
da güçlenecek ve ülkenin hem ekonomik, hem de sosyal kalk›nmas›nda itici güç rolünü
üstlenecektir.

Say›n Misafirler,

Unutmamak gerekiyor ki tek teflebbüs türü ekonomik teflebbüs de¤ildir; bir de fikrî ya
da entellektüel teflebbüs vard›r. ‹flte bilimi, teknolojiyi, sanat› ve sosyal de¤iflimi sa¤layan
da bu fikrî teflebbüstür.

Yani sadece ekonomik teflebbüsün önünü aç›p ülkeyi zenginlefltirmek tek bafl›na bir
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anlam ifade etmemektedir; ayn› zamanda biraz önce söyledi¤im gibi bilgiyi üretmeniz
de gerekmektedir.

Peflinen söyleyelim ki nas›l devlet eliyle ekonomik faaliyetler tek merkezden
yürütülemiyorsa, fikrî faaliyetler için de ayn›s› geçerlidir, geçerli olmal›d›r.

Her bir vatandafl›m›z›n kendi mesle¤inde veya yaflad›¤› sosyal çevrede yeni bir fikir, yeni
bir proje üretmesinden bahsediyorum.

Üniversitelerden ilkokullara, meslek örgütlerinden dernek ve vak›flara kadar art›k bilgiyi
bireyler olarak bizzat kendimiz üretmek durumunday›z.

Hepimiz içinde yaflad›¤› sokak, mahalle, köy veya flehirdeki sorunlar› gören, bunlar› tahlil
eden ve etraf›ndakilerle bir araya gelerek çözümler üretmeye çal›flan insanlar olmak
mecburiyetindeyiz.

Sevgili Misafirler,

Hükümet olarak düflünce özgürlü¤ünün ve üretme özgürlü¤ünün önündeki her türlü
engeli kald›rmaya kararl›y›z.

Az önce anlatt›¤›m gibi dünya inan›lmaz bir devinim, bir dinamizm içinde hareket ederken,
benim ülkem korkular›na yenik düflerek içine kapanamaz, kapanmamal›. 

Biz daha önce de insanl›¤a çok büyük katk›larda bulunduk ve bundan sonra da bunu
yapacak zenginliklere fazlas›yla sahibiz.

Ancak bunu baflarabilmemiz için art›k kendi içimizde yaflad›¤›m›z lüzumsuz tart›flmalar›,
bofl polemikleri bir kenara b›rakmam›z gerekmektedir.

Bak›n üniversitelerimiz araflt›rma yapmak için yeterli ödenek bulunmad›¤›ndan
 yak›nmaktad›rlar.

6. çerçeveyi duyanlar vard›r aran›zda; Avrupa Birli¤i programlar›ndan biri olan bu program
kapsam›nda Türkiye'deki bilimsel araflt›rmalar için ayr›lan para 200 milyon Avro'nun
üzerinde idi.

Bizim araflt›rmac›lar›m›z bunun ne kadar›n› kullanabildi, sadece %6's›n›... Kalan ödenek
nereye gitti, Avrupa bütçesine geri döndü.

Para her fley de¤il, önemli olan o giriflimci ruhun her
alanda yayg›nlaflmas›d›r. Biz bunu önemsiyoruz.
Bu yakaland›¤›nda hemen pozitif neticeler de arkas›ndan geliyor.

Bak›n›z E¤itim ve Gençlik programlar›m›zda çok önemli baflar›lar elde ettik.

Abdüllatif Bey'in öncülü¤ünde, Devlet Planlama Teflkilat›n›n koordinasyonu ve bugün
burada bizi misafir eden AB E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›n›n
yönetiminde bu alanda büyük ilerlemeler sa¤lad›k.
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2005 Türkiye ‹lerleme Raporu'nda da aç›kça belirtildi¤i gibi AB E¤itim ve Gençlik
Programlar› konusunda Türkiye çok baflar›l› oldu.

‹ki y›ldan biraz fazla bir süre içerisinde Komisyonla imzalanan karfl›l›kl› anlaflmalara
dayan›larak oluflturulan idari yap›lanma çerçevesinde ilkokuldan, liseye, oradan üniversite
e¤itimine ve mesleki e¤itime, gençlerden yetiflkinlerin e¤itimine kadar pek çok konuda
bini aflk›n proje yap›ld›.

Bugüne kadar 10.000'den fazla vatandafl›m›z bu projelerden yararland›.

Bunlar›n kamu kurumlar› taraf›ndan haz›rlanm›fl projeler olmad›¤›n›, tam aksine
e¤itimcilerimizin ve gençlerimizin do¤rudan kendi bafllar›na haz›rlad›klar›, yürüttükleri
ve tamamlad›klar› projeler oldu¤unu özellikle belirtmek istiyorum.

Biz sadece Avrupa Komisyonu'ndan ve kendi hazinemizden gelen fonlar› en iyi proje
tekliflerine karfl›l›ks›z hibe niteli¤inde da¤›tarak bu projelerin gerçekleflmesini sa¤lad›k.

Bize ulaflan bilgilere göre baflvuru say›s›nda, özellikle Mesleki E¤itim alan›nda bütün
Avrupa'daki baflvurular›n üçte birine denk gelecek kadar baflvuru gerçekleflmifl bulunuyor.

Bizim de görmek istedi¤imiz fley iflte bu giriflimci ruhtur.

Bu yo¤un ilgi sayesinde geçen y›l tahsis edilen yaklafl›k 14 milyon Avro'luk ödene¤in
% 90'› vatandafllar›m›za kulland›r›lm›flt›r.

Bizi en çok sevindiren ise e¤itimcilerimizin,
ö¤retmenlerimizin ve de gençlerimizin bu konuda
Türkiye'ye öncülük etmeleridir.
Programlardan yararlanmakta olan binlerce e¤itimcimiz ve gencimiz Türkiye'nin sesini
tüm Avrupa ülkelerinde duyurmaktad›r.

Çünkü bu iliflkiler sadece devletler aras›ndaki iliflkiler olmaktan ç›k›p, toplumlar ve bireyler
aras›ndaki iliflkilere dönüflmüfltür.

‹flin devletler aras› boyutunu halletmek hükümetin ve devletin görevidir ama, insanlar›n
kalbini devletler de¤il yine insanlar kazan›r.

Türkiye'nin tam üye oldu¤u ilk Topluluk Program›'nda da bulunan bu programlar sayesinde
Türk insan› art›k uzaktaki bir yabanc› olmaktan ç›k›p, daha görünür hale gelmifltir ve
 gelecektir.

Bu programlar incelendi¤inde görülecektir ki insan›m›za kataca¤› pek çok fley bulunmaktad›r.

Ancak Türkiye aç›s›ndan en önemli faydas› e¤itim sisteminin kalitesinin art›r›lmas›na
yapaca¤› h›zland›r›c› etki olacakt›r.

21. yüzy›l›n Türkiye'si, insanlar›n›n kendilerini özgürce ifade edebildikleri, her alanda
uluslararas› rekabete aç›k, bilgi ve teknoloji üreten bir ülke olmak zorundad›r.
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2007 y›l›nda bafllayacak olan Avrupa Birli¤i'nin yeni bütçe döneminde az önce de
bahsetti¤im gibi E¤itim ve Gençlik Programlar›na yaklafl›k 14 milyar Avro ayr›lm›fl
bulunmaktad›r.

Bu yeni dönemde programlara verilen isim "Hayat Boyu Ö¤renim" olmufltur.

Bu ayn› zamanda Avrupa'n›n ve bizim önümüzdeki dönemde e¤itime bak›fl aç›m›z›
yans›tan bir slogan olacakt›r.

Art›k herkes, her yerde ve her yaflta e¤itim alabilecektir. Bireysel geliflimin önünde hiç
bir s›n›r kalmayacakt›r.

2013 y›l› sonuna kadar ki 10 y›ll›k dönemde yaklafl›k 350-400 bin vatandafl›m›z›n bu
programlardan yararlanmas›n›, yurt d›fl›na meslek ve e¤itim ziyaretlerine gitmesini
bekliyoruz.

Bu sebeple e¤itimcisi, ö¤rencisi, yöneticisi, okulu ve üniversitesi ile bütün e¤itim
camias›n›n harekete geçmesini istiyoruz.

Düflünmesi, fikir üretmesi, Avrupal› meslektafllar›n›z ile iletiflim kurmas› ve proje
oluflturmas› sizden, bütün bunlar› gerçeklefltirmek için gerekli olan para hem de karfl›l›ks›z
olarak bizden.

Bu arada yerel yönetimlerimizi ve sivil toplum kurulufllar›n› da harekete geçmeye
ça¤›r›yorum.

Bu programlar bütün Türkiye'ye bir fleylerin de¤ifltirilebilece¤ini ispatlad›. Maddi
imkâns›zl›klar› da art›k mazeret olarak kabul etmiyoruz.

Unutmay›n ki bu programlara ayr›lan paran›n %65'i Avrupa
Birli¤i'nden gelirken, %35'i de Türkiye Cumhuriyeti
taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Onun için proje haz›rlay›p, projesi kabul edilenler kendilerine verilen karfl›l›ks›z maddi
deste¤i en yüksek verimle kullanmak, meslektafllar›na ve ö¤rencilerine olabilece¤in en
fazlas›n› verebilmek için çabalamal›d›rlar.

Vakit çal›flma vaktidir, yap›lacak çok ifl var.

Bak›n bugün Avrupa'da e¤itim sistemi üniversite sonuna kadar ö¤renciye en az iki
yabanc› dil ö¤retilmesini flart koflmaktad›r.

Bizde ise hala bir yabanc› dilin bile etkin olarak ö¤retildi¤i söylenemez.

Hangi meslek grubundan olursa olsun, ister ev han›m› isterse flirket patronu olsun,
bütün vatandafllar›m›z› en az bir yabanc› dil bilip tüm dünya ile özellikle kendi mesleklerini
ilgilendiren konularda iletiflim kurabilir hale getirmemiz gerekmektedir.

Bu saatten sonra biz de küresel rekabette Avrupa ile ayn› trende bulunuyoruz.
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Ö¤renece¤imiz ve de¤ifltirece¤imiz pek çok fley oldu¤u gibi, ö¤retece¤imiz ve
gösterece¤imiz de pek çoy fley var.

Kendine güvenen insanlardan oluflan, kendine güvenen bir ülke olma yolunda h›zla
ilerliyoruz.

15 milyon gencimizi de ayn› motivasyon ile yetifltirmeliyiz.

Çünkü onlar 20 y›l sonras›n›n Avrupa Parlementosu milletvekilleri, Avrupa Komisyonu
bürokratlar› ve de en önemlisi geliflen Avrupa'n›n vatandafllar› olacaklard›r.

Türkiye müzakere süreci içerisinde bütün sosyal katmanlar› ile aya¤a kalkacak ve ben
buraday›m diyecektir.

Çabalar›n›z için sizleri kutluyor, teflekkür ediyorum.


