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Sevgili Vatandafllar›m,

Sizleri sayg›yla, sevgiyle, muhabbetle selâml›yorum.

59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetimiz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'den
güvenoyu ald›. Hükûmetimiz, yediden yetmifle bütün milletimize hay›rl› olsun. ‹stikrar,
güven ve adalet arzusuyla bize büyük güç ve destek veren milletimize bir kere daha
flükranlar›m›z› sunuyorum. Bizler, sizlerin bu büyük güvenine lây›k olarak ülkemizin
itibar›n› yükseltmek için gereken çabay› gösterece¤iz.

Hepinizin bildi¤i gibi yeni ve çok özel flartlar›n hüküm sürdü¤ü bir dönemeçten geçiyoruz.
Yan›bafl›m›zda sürmekte olan savafl, biz savafl›n içinde olmasak da, flüphesiz ülkemizi
de derinden etkiliyor. Bölgesel ve küresel etkileri olan savafllar›n ortaya ç›kt›¤› durumlarda,
olaylar›n gerçek mahiyetlerinin anlafl›lmas›nda da büyük güçlükler meydana gelmektedir.
O bak›mdan, flunu hiç hat›rdan ç›karmamam›z gerekiyor: Bütün dünya kamuoyu gibi,
Türk kamuoyu da, farkl› kaynaklardan yönlendirilen çok yönlü bir enformasyon
bombard›man›yla karfl› karfl›yad›r. Ve bu bombard›man sürecinde as›l dikkat etmemiz
gereken, ülkemizin ç›karlar›na ve Hükûmetimiz'in politikalar›na yönelik dezenformasyon
kampanyalar›d›r.

Dezenformasyon, kas›tl›, aldat›c›, çarp›t›c› ve yanl›fl yönlendirici bilgi demektir. Bundan
önceki konuflmalar›mda, özellikle d›fl bas›nda yer alan baz› as›ls›z ve Türk kamuoyunu
rencide edici nitelikteki yay›nlar›n, Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin tarihî hassasiyetleri
üzerindeki etkisine iflaret ederek, dostlar›m›z› ve müttefiklerimizi, bu türden yan›lt›c›
haber kampanyalar› konusunda uyarm›flt›m. Ne var ki, bu konuda, as›l sorumluluk Türk
bas›n›na ve Türk kamuoyuna düflmektedir.

Bas›n›m›z, böylesine hassas bir dönemde, millî menfaatlerimizi zedeleyecek yay›nlardan
uzak durmak konusunda son derece duyarl› olmal›d›r. Haber ve yorumlarda millî
menfaatlerimize dönük duyars›zl›klar›n ortaya ç›kmas›, çok ciddî sorumsuzluk örnekleri
olacakt›r. Bu haber ve yorum sahipleri, do¤abilecek olumsuz sonuçlarda pay sahibi
olacaklard›r. Türkiye'nin çok zor bir dönemeçten geçti¤i do¤rudur. Yan›bafl›m›zdaki
savafl›n bütün dünyay› ve bölgemizi oldu¤u gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi¤i do¤rudur.
Savafltan sonra dünyan›n da, bölgenin de eskisi gibi olmayaca¤› do¤rudur. Ama bütün
bunlar kadar do¤ru olan bir fley de fludur: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güvenli¤ini ve
ç›karlar›n› en etkili biçimde koruyabilecek güce ve kuvvete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, baflta Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere, milletiyle, devletiyle, bu fluur ve

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin Baflbakan› olarak aç›kça
ilân ediyorum: Türkiye, ne toplumsal, ne siyasî, ne askerî,
ne ekonomik, ne de kültürel bak›mdan yanl›fl yönlendirme
kampanyalar›yla zaafa u¤rat›labilecek s›radan bir ülke
de¤ildir.
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bu özgüven içinde, bu zor günlerin de üstesinden gelecek; hem içeride, hem de d›flar›da,
bar›fl›n, özgürlü¤ün, refah›n, adaletin ve kalk›nman›n önünü açmay› mutlaka baflaracakt›r.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin Baflbakan› olarak aç›kça ilân ediyorum: Türkiye, ne
toplumsal, ne siyasî, ne askerî, ne ekonomik, ne de kültürel bak›mdan yanl›fl yönlendirme
kampanyalar›yla zaafa u¤rat›labilecek s›radan bir ülke de¤ildir. Türkiye yetiflmifl insan
gücü, ola¤anüstü dinamizmi; halk›m›z›n çal›flma, üretme ve daha geliflmifl, daha müreffeh,
daha özgür bir toplum olma heyecan›yla uyanan bir devdir. fiu anda, ülkemizin bafl›nda,
çocuklar›na, gençlerine, çal›flanlar›na, emeklilerine, iflçilerine, köylülerine, sanayicilerine,
tüccarlar›na daha iyi bir gelecek, daha müreffeh bir Türkiye sunmak için; milletin önünü
açmak için canla baflla çal›flan; ne yapt›¤›n› ve ne yapaca¤›n› çok iyi bilen kararl› ve
muktedir bir Cumhuriyet Hükûmeti var.

Hükûmetimiz'in bütün komflular›m›zla ve müttefiklerimizle
dostlu¤a, bar›fla, iflbirli¤ine, karfl›l›kl› sayg› ve güvene
dayal› iliflkilerimizi daha da gelifltirmekten baflka hiçbir
amac› yoktur ve olmayacakt›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Ne yaz›k ki, bar›fl çabalar› sonuç vermedi ve dünya savaflla yüz yüze geldi. Yaflad›¤›m›z
co¤rafya tarihin büyük savafllar›na ve büyük trajedilerine sahne olmufltur. Ama bizler,
flartlar ne olursa olsun; yaflad›¤›m›z tarihin derinli¤i, kurdu¤umuz ve yaflatt›¤›m›z
medeniyetin evrenselli¤i ve bütün hayat›n kutsall›¤›na olan inanc›m›z nedeniyle, bar›fl›
dillendirmekten vazgeçemeyiz. Bizler; her flartta adalete ve hukuka ba¤l› olmak zorunday›z.
Unutmayal›m ki, savafl›n da bir hukuku vard›r.

Savafl sürecinin iktidar›m›zdan çok önce bafllad›¤›n› biliyorsunuz. Göreve geldi¤imiz gün
savafl dosyalar› masalar›n üstünde kabarm›flt›. AK Parti iktidar› 'savafl olmas›n' diye
yap›lacak her fleyi yapt›, çal›nacak her kap›y› çald› ve el uzatmas› gereken herkese elini
uzatt›. Savafl›n taraflar› olan Amerika Birleflik Devletleri ve Irak yöneticileriyle defalarca
konufltuk. Avrupa Birli¤i ülkeleriyle, Rusya ile, Çin ile, ‹slâm ülkeleriyle ve komflu ülkelerle
aç›kça konufltuk. Her geliflmeden sonra 'bar›fl için at›lacak ad›mlar hâlâ bitmedi; söylenecek
sözler hâlâ tükenmedi' diyerek bar›fl ad›na ›srar ve çabam›z› sürdürdük. Tabiî ki, olup
biteni görmezlikten gelemezdik ve muhtemel geliflmelere göre tedbirler ald›k. Bar›fl için
tüm çabalar bitti¤inde; savafl›n bir an önce bitmesi, savafl sonras› bar›fl›n bir an önce
kurulmas›, ülkemizin esenli¤i, güvenli¤i ve gelece¤i için tedbirler almaktan geri kalamazd›k.

Bildi¤iniz gibi Türkiye'nin güvenli¤i ve gelece¤i aç›s›ndan müttefiklerimizle iliflkilerimizin
sa¤l›kl› bir zeminde yürümesi fevkalâde önemlidir. Bu çerçevede, Amerika Birleflik
Devletleri ile mutabakat çerçevesinde 'havaalanlar› ve limanlar›n yenilenmesi ve onar›lmas›'
ile ilgili bir tezkere haz›rland›. Bu tezkerenin gereklerini yerine getirebilmek için Meclis'ten
yetki al›nd›. Bu geliflmeler olurken; bütün dünya ile beraber bizim de korktu¤umuz,
'sözün bitti¤i yere geldik' ve ne yaz›k ki savafl bafllad›.



11

M A R T  2 0 0 3U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Bu arada tüm dünyada önemli geliflmeler oldu. Temel misyonu 'bar›fl' olan Birleflmifl
Milletler Teflkilât› derin bir yara ald›. Avrupa Birli¤i ülkeleri içinde ciddî bölünmeler yafland›.
Arap Birli¤i kendi içinde ciddî fikir ayr›l›klar› yaflad›. Ve flimdi savafl bütün fliddetiyle
devam ediyor. Evet, ne yaz›k ki, insanl›¤›n ortak vicdan› bu savafl› önlemeyi baflaramad›.
Diliyoruz ki; bu savafl bir an önce bitirilsin ve bar›fl hâkim olsun.

Sevgili Vatandafllar›m,

Sorumluluk makam›nda olmayan kifliler diledi¤ini söyleyebilir ama, biz onlarla ayn› dili
kullanm›yoruz. Bundan sonra da so¤uk savafl döneminden kalma bu köhne siyaset
üslûbuna iltifat etmeyece¤iz. Biz, olabildi¤ince aç›k bir siyaset izliyoruz ve bütün gerçe¤i
halk›m›zla paylafl›yoruz. Biz sorunun Birleflmifl Milletler temelinde çözülmesinde ›srarc›
olmam›za ra¤men, Birleflmifl Milletler Teflkilât›'n›n Irak sorununda ad›m ad›m devre d›fl›
kalmas› sebebiyle, Türkiyemiz'in güvenli¤i için atmam›z gereken ad›mlar› bir an evvel
atma ihtiyac› ile karfl› karfl›ya kald›k. Bildi¤iniz gibi tüm bu süreç tam demokratik yollarla
gerçekleflmifltir. Bilesiniz ki, bu zeminde ve bu flartlarda Türk hava sahas›n› Amerikan
uçaklar›na açmam›z; devletimizin müttefikleriyle iliflkilerimizi korumam›za, muhtemel
geliflmelere karfl› güvenli¤imiz için tedbir almam›za, savafl›n bir an önce bitmesine, savafl
sonras› bar›fl›n tesisine, Irak'›n bütünlü¤ünün korunmas›na, bütün bölgeyi ve tabiî ki
ülkemizi etkileyecek provokasyonlar› önlemeye yöneliktir. Türk Devleti'nin ve Türkiye
Cumhuriyeti Hükûmeti'nin öncelikli görevi; devletimizin bekas›n›, milletimizin selâmetini,
dirlik ve düzenli¤ini sa¤lamakt›r. ‹nan›yoruz ki, devletimiz ve milletimiz, bir bütün halinde,
bu badireleri atlatmaya muktedirdir. Bu millet daha kötü, daha ac›mas›z ve daha büyük
badireleri atlatmas›n› bilmifl ve ba¤›ms›z bir millet olarak hep var olagelmifltir. Bu varl›¤›n›
kuflkusuz bundan sonra da güçlendirerek devam ettirecektir. Bunun tek flart›, milletimizin
birlik ve beraberli¤idir.

Ben aziz milletimin derin feraseti ile bu birlik ve beraberli¤i
ortaya koydu¤undan eminim. Kendi güveni, kendi
imkânlar› ve kendi iradesiyle dimdik ayakta duraca¤›na
yürekten inan›yorum. Devletimizin ve milletimizin yar›n›n
dünyas›nda da merkezî ve vazgeçilmez yerini koruyaca¤›na
eminim.
Sevgili Vatandafllar›m,

Bu sürecin ta bafl›ndan beri söyledi¤im bir fley var; "Türkiye bu savafla Finlandiya'n›n
veya Avustralya'n›n gösterdi¤i siyasî duyarl›l›k tarz›yla yaklaflamaz". Avustralya ya da
Finlandiya isimlerini rastgele zikrediyorum. Amac›m, Irak'›n komflusu olan bizlerle
bölgemizden çok uzakta yaflayanlar›n siyasî önceliklerinin ve hassasiyetlerinin ayn›
olmayaca¤›n› anlatmakt›r. Dolay›s›yla baz› ülkeler için masa bafl›nda izlenecek ve ka¤›t
üzerinde de¤erlendirilecek bir sorun olan bu savafl, bizim için mahallemizde ç›km›fl bir
yang›nd›r. 1991 Körfez Savafl›'nda 500 bin Irakl›'n›n Türkiye'ye s›¤›nd›¤›n› dünya unutmufl
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olabilir ama, biz unutmad›k. Evet, geçmifl yönetimler ülkemizin itibar›n›, gücünü, imkânlar›n›
lây›¤›nca de¤erlendirseydi, ekonomimiz bu kadar k›r›lgan olmasayd›, savafl›n etkisi daha
s›n›rl› olabilirdi. Bugün o gün de¤ildir. Bugün, kalplerimizi birlefltirme, gündelik siyasetin,
gündelik ç›karlar›n üstünde, baz› yan›lt›c› gazete ve televizyon haberlerinin ötesinde
olmam›z gereken bir gündür. Bu flartlarda daha dikkatli olmaya, karar verirken ve
konuflurken k›l› k›rk yarmaya mecburuz. Biz de böyle davran›yoruz. ‹stiyoruz ki, savafl
nedeniyle ne bir Mehmetçi¤imiz'in aya¤›na diken bats›n, ne de içeride bir vatandafl›m›z
ma¤duriyete u¤ras›n. Bunun için yine milletçe, bir ve beraber olmal›y›z. Bu nedenle,
benim siz aziz milletimden istirham›m odur ki: Ne herhangi bir ümitsizli¤e kap›l›n ne de
üretmek ve baflarmak azminden bir milim geri kal›n. Bilirsiniz, bazen en zor flartlarda
yeni kap›lar aç›l›r. Bütün milletimin bu günleri de böyle de¤erlendirmesini istiyorum.
Umar›m bu zor günler, uzun süredir üzeri küllenmifl kardefllik duygular›m›z› daha da
pekifltirir. Bir millet, hem de dünyaya medeniyet ö¤retmifl bir millet olma fluurumuzu
yeniden aya¤a kald›r›r. Umar›m bu zor günler, her türlü s›k›nt›dan kurtuluflumuzun
bafllang›c› olur.

Bu arada yeri gelmiflken söyleyeyim; biz Hükûmet olarak bu sürecin esenlik içinde
afl›labilmesi için her türlü tedbirimizi ald›k ve flartlar›n gerektirdi¤i tedbirleri alma konusunda
siyasî irademizi ortaya koyduk. fiimdi sizlere bu söylediklerimin somut kan›tlar› olmak
üzere, özellikle ekonomi alan›ndaki politikal›r›m›z›, uygulamalar›m›z› gelifltirdi¤imiz çözüm
ve önlemleri k›saca ve net bir biçimde özetlemek istiyorum:

Hükûmetimiz dikkat ve titizlikle mevcut ekonomik program› yürütecek siyasî kararl›l›¤a
sahiptir. Mevcut programla ortaya konulan ekonomik hedefleri yakalamak için bütün
dikkat ve çabas›n› ortaya koyacakt›r. Hükûmetimiz bu ekonomik program› uygulama
konusunda tam bir kararl›l›k içindedir. Zor flartlar ya da baflka fleyler bahane edilerek
ekonomik program›n delinmesine müsaade edilmeyecektir. Maliye politikam›z baflta
olmak üzere ekonomi politikalar›m›z› güçlendirmemizin flart oldu¤una inan›yoruz.
Dolay›s›yla 58'inci Hükûmetimiz taraf›ndan aç›klanan politikalar› kararl›l›kla uygulamaya
devam edece¤iz. Bu politikalar, bizlerin Türkiye'nin refah› ve gelece¤i için yapmay›
düflündü¤ümüz ve yap›lmas›n›n gerekli oldu¤una inand›¤›m›z için uygulanmaktad›r.

Bu kapsamda Gayr-› Safi Millî Has›lan›n yüzde 6,5'u
tutar›nda faiz d›fl› fazla sa¤layacak 2003 Malî Y›l› Bütçesi
flu anda Meclis'te görüflülmektedir. Söz konusu faiz d›fl›
fazla hedefine ulaflabilmek için öngörülen 15.8 katrilyon
lira tutar›ndaki tedbirlerden 11.6 katrilyonluk k›sm›yla
ilgili düzenlemeler yap›lm›flt›r.
Sosyal Güvenlik Sistemi ve sa¤l›k harcamalar›nda adeta yolsuzluk boyutuna ulaflm›fl bu
israf› önleyecek tedbirler al›nm›flt›r. Geçti¤imiz iki ayda gelirlerin tahsili ve giderlerin
tasarrufunda faiz d›fl› fazla hedefi afl›lm›flt›r. Geçen iki ayda vergi gelirleri, beklenenden
580 trilyon lira fazla gerçekleflmifltir.
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Özellefltirme ile ilgili daha önce aç›klanan program uygulanmaya bafllanm›flt›r. Kamudaki
at›l istihdam›n giderilmesine dair düzenlemeler ivedilikle yap›larak bu sorun y›l sonuna
kadar çözülecektir.

Ola¤anüstü flartlar›n gerektirdi¤i harcamalar› karfl›lamak amac›yla gerekli tedbirler
ekonomik programa uygun olarak al›nm›flt›r. Bu kapsamda, dördüncü gözden geçirmenin
Nisan ay›n›n ilk yar›s›nda tamamlanmas›n› bekliyorum. Program›m›z›n bölgemizdeki
savafl durumunun ekonomi üzerindeki etkilerini kontrol alt›nda tutacak güçte oldu¤unu
bilmenizi isterim. ‹htiyaç duyulmas› halinde yeni tedbirlerle de program› desteklemekte
tereddüt etmeyece¤imizi de vurgulamak istiyorum. Maliye politikas›nda gösterece¤imiz
bu kararl›l›k, malî piyasalarda istikrar› sa¤lamak için baflta Merkez Bankas› olmak üzere
ba¤›ms›z kurumlar›m›z›n ald›¤› ve alaca¤› tedbirleri destekleyecektir. Tüm Bakan
arkadafllar›ma ve kamu görevlilerine yürürlükteki ekonomik programa titizlikle uymalar›,
gerekli önlemleri zaman geçirmeden almalar› konusunda gerekli talimatlar› verdim.
Program›n d›fl›na ç›kan beyan ve davran›fllara hiç kimsenin itibar etmemesini önemle
vurguluyorum. Umar›m ki, piyasa oyuncular› ve ekonomik hayat›n aktörleri de Hükûmet'in
bu tavr›na uygun davran›rlar.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu noktada daha önce dikkat çekti¤im bir yanl›fl bilgilendirme örne¤ine de¤inmem
gerekiyor. Bu süreçte hiçbir zaman ve hiçbir flekilde Amerikan bas›n›nda bir dönem iddia
edildi¤i ve ülkemize de yans›d›¤› gibi bir "ücret pazarl›¤›" içine girmedik.

Dün, bizi Amerika Birleflik Devletleri ile "Ücret pazarl›¤› içine giriyorlar" diyerek elefltirenlerin
bugün ç›k›p "‹yi pazarl›k edemediniz, 6 milyar dolar uçtu gitti" diye hedefe koymaya
çal›flmalar›ndaki tutars›zl›¤› milletimin vicdan›na havale ediyorum. Hükûmetimiz'in
tercihinin savaflla bar›fl aras›nda de¤il, her halükarda yan›bafl›m›zda yaflanan bir savafl›n
Türkiye'ye etkilerinin nas›l s›n›rlanabilece¤i, yani bu iflten en az zararla nas›l ç›kabilece¤imiz
yönünde oldu¤u iyi bilinmelidir. Bizim çabam›z, Türkiye'nin yüksek menfaatlerinin,
ülkemizin bölgedeki konumunun ve Amerika Birleflik Devletleri ile yak›n iliflkilerimizin
dokusunun özenle korunmas›na yöneliktir.

Bütün bu geliflmeleri izleyen Hükûmetimiz, Türk hava sahas›n›n yabanc› silâhl› kuvvetlere
mensup hava unsurlar›na aç›lmas› ve Türk Silâhl› Kuvvetleri'nin geçici bir süre yurtd›fl›na
gönderilebilmesi için 19 Mart Çarflamba günü yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne
baflvurdu. Irak'ta savafl›n bafllad›¤› ilk gün olan 20 Mart Perflembe günü de Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu yetki talebimizi onaylad›. Türk hava sahas›n›n yabanc› hava
unsurlar›na aç›lmas› Türkiye'nin menfaatine olup Amerika ile müttefik olmam›z›n gere¤idir.

Irak s›n›r›n›n ötesinde belirli bir flerit boyunca yapaca¤›m›z askerî düzenleme ise; Türkiye'ye
yönelebilecek göç hareketini kontrol edebilmeyi, göçmenlere insanî yard›m› etkinlikle
ulaflt›rabilmeyi, güvenli¤imize dönük baz› provokasyonlar› önlemeyi ve s›n›rlar›m›z›n
güvenli¤ini korumay› amaçlamaktad›r. Bölgedeki Türk askerinin mevcudiyeti, gerek
Türkiye, gerek bölge için bir güven ve istikrar unsuru olacakt›r. Her zeminde ve zamanda
bar›fl›n teminat› olan kahraman Türk Silâhl› Kuvvetleri, bir kere daha yard›ma muhtaç
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olanlara elini uzatacakt›r.

Irak'›n toprak bütünlü¤ünün ve ulusal birli¤inin muhafazas› bizim için önemlidir. Irak'›n
Arap, Kürt, Türkmen ve di¤er bütün nüfus kesimleri asl›nda bizim kardefllerimiz, dostlar›m›z
ve akrabalar›m›zd›r.

Irak'›n zengin do¤al kaynaklar›n›n bir bütün olarak Irak ulusuna ait olmas› gerekti¤ini
düflündü¤ümüzü bir kere daha belirtiyorum. Bunlar bizim Irak'a dönük temel siyasî
yaklafl›mlar›m›zd›r. Bütün bu konularda Amerika Birleflik Devletleri ile mutabakata
var›lm›flt›r. Biz, Türkiye olarak bütün Irak ulusunun özgürlük içinde müreffeh bir gelece¤e
uzanmalar›n› diliyoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Irak'›n bir an evvel bar›fl ve istikrara kavuflmas›n› istiyoruz. Türkiye, sadece bu süreçte
de¤il, savafltan sonra da, gerek Irak'›n, gerekse bölgemizin ça¤dafl ve demokratik bir
düzen içinde kalk›nmas›, huzur ve istikrara kavuflmas› için her türlü katk›y› yapacakt›r.
Öyle inan›yorum ki, Türk Demokrasisi'nin vard›¤› aflama ve bundan sonra daha da
h›zlanacak olan geliflme süreci, bütün bölge ülkeleri için bir örnek teflkil edecektir.

Ortak tarihî ve kültürel özellikleri paylaflt›¤›m›z yak›n ve uzak komflular›m›zla, bundan
sonra da demokratik ve ça¤dafl kazan›mlar›m›z›, tecrübelerimizi, umutlar›m›z› ve
projelerimizi paylaflarak bölgemizin bar›fl ve refah›na katk›da bulunaca¤›m›za yürekten
inan›yorum.

Sizlerden herhangi bir kayg› içinde olmaman›z› diliyorum. Ülkemizin dirlik ve düzeni için
her türlü tedbiri almaktay›z. Türkiye'nin böylesine zorlu bir döneme, Hükûmetimiz gibi
güçlü bir Hükûmetle girmesi büyük bir flanst›r. Sizlerin, Hükûmetimiz'e, bugün Çorum
seçimlerinde bir kere daha ortaya ç›kan deste¤iniz sürdü¤ü müddetçe, afl›lamayacak
zorluk yoktur.

Emanetiniz emin ellerdedir.

Aziz vatan›m›z, her zerresiyle, bir ve bütün halinde, azim ve kararl›l›kla gelece¤e
yürümektedir. Hepinizi sayg› ve sevgiyle selâml›yor, huzur ve güven dolu günler diliyorum.



R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

MAYIS





Sevgili Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler, De¤erli Gençler ve Sevgili Yavrular,

Bu akflam beni evinizin bir köflesinde misafir etti¤iniz için hepinize ayr› ayr› teflekkür
ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

Yan›bafl›m›zdaki savafl bitti, ama hepimiz biliyoruz ki sorunlar bitmedi. Bölgemize bar›fl›n,
huzurun, güvenin, istikrar›n ve refah›n gelmesi için yap›lacak çok ifl vard›r. Hatta denilebilir
ki, ifl as›l flimdi bafll›yor. Irak'›n bütün aslî unsurlar›n› içine alan ça¤dafl bir demokrasiye
kavuflmas›, ulusal zenginliklerini halk›n›n refah ve mutlulu¤u için kullanabilir hale gelmesi
için yap›lacak çok ifl var.

Bölgede sürüp giden kan davalar›n›n, terör ve katliamlar›n, yoksullu¤un, cehaletin,
önyarg›lar›n ortadan kald›r›lmas› için yap›lacak çok ifl var. Bu çerçevede baflta ABD olmak
üzere herkese, uluslararas› camiaya, bütün bölge ülkelerine ve özellikle Türkiye'ye büyük
sorumluluk düflüyor. Türkiye'nin bu sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi için de kendi
evini düzene koymas› gerekiyor. Biz kendi eme¤imizle, kendi al›n terimizle, kendi
akl›m›zla, kendi gayretimizle, ele güne muhtaç olmayan, karn› tok, s›rt› pek, bafl› dik
insanlar›n yaflad›¤› bir Türkiye kuramazsak ne kendimize ne de komflular›m›za bir hayr›m›z
dokunur. Laf› döndürüp dolaflt›rman›n hiç manas› yok. Kimsede kusur, kabahat aramayal›m.
Biz kendimize bakal›m, kendi yapt›klar›m›za bakal›m. Do¤ru oturup, do¤ru konuflal›m.
Y›llard›r el kesesinden hovardal›k etmifliz. Üç üretip befl harcam›fl›z. Kötü yönetilmifliz.
"Altta kalan›n can› ç›ks›n" diyen, "Gemisini kurtaran kaptan" diyen, "Devletin mal› deniz"
diyen bir düzen kurmufluz ve deniz bitmifl. Bütün yaflad›¤›m›z krizler, denizin bitti¤ini,
devlet gemisinin karaya oturmak üzere oldu¤unu gösteriyordu. ‹flte, tam o kritik noktada,
gemi tam karaya oturmak üzereyken bu aziz millet engin ferasetiyle tarihî bir karar verdi:
AK Parti'ye "Al bu gemiyi yüzdür, yoksa karaya oturacak" dedi. Bak›n, daha 6 ay bile
dolmad›. Bunca spekülasyona ra¤men, ç›kar çevrelerinin gizli ve aç›k bunca çelmelerine
ve hatta savafla ra¤men Türkiye gemisi gelin gibi süzülmeye bafllad›. Bu gemi çok güzel
yüzecek. Bu gemi muhteflem bir sefere ç›kacak. Bu nas›l oldu, nas›l oluyor? Biz çok
ak›ll›y›z, çok becerikliyiz, çok mahiriz de onun için mi oluyor? Baflkalar›n›n ak›l edemedi¤i
çareleri biz ak›l ediyoruz da onun için mi oluyor? Hafla! Bizden önce de do¤ru veya yanl›fl
ama iyi niyetle bu gemiyi yüzdürmek isteyenler olmad› m›, tabii oldu. Peki neden
beceremediler? Çok basit: Milletin güvenini yitirdiler. Daha do¤rusu, ne onlar millete
güvendiler, ne de millet onlara güvendi. Karfl›l›kl› güven olmay›nca bu ifl olmuyor.

Bak›n, bir Vergi Bar›fl› kampanyas› yaflad›k. IMF uzmanlar› geldiler siz bu kampanyadan
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Ak Parti'ye "Al bu gemiyi yüzdür, yoksa karaya oturacak"
dendi. Bak›n, daha 6 ay bile dolmad›. Bunca spekülasyona
ra¤men, ç›kar çevrelerinin gizli ve aç›k bunca çelmelerine
ve hatta savafla ra¤men Türkiye gemisi gelin gibi
süzülmeye bafllad›.
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''750 trilyon liray› zor toplars›n›z'' dediler. Kampanya bafllad›, vergi dairelerinin önünde
izdiham yafland›. Kampanya sonunda tam 6.5 katrilyon liral›k ek kaynak ortaya ç›kt›. Peki
nas›l oldu da IMF uzmanlar› tahminlerinde bu kadar yan›ld›lar? Çok basit. Millet ile AK
Parti iktidar› aras›ndaki güven iliflkisini göremediler. Onlar›n ekonometrik modellerinde
hesaba kat›lmayan bir faktör devreye girdi ve IMF uzmanlar›n›n en iyimser tahminlerini
bile on kere katlayan muhteflem bir sonuç ortaya ç›kt›. Onun için biz, bu güven meselesini
çok önemsiyoruz. Milletin AK Parti'ye gösterdi¤i güven, asl›nda kendine duydu¤u
güvendir. Çünkü AK Parti iktidar›, özünde, esas›nda milletin iktidar›d›r. Millet, kendi
iktidar› ortaya ç›kt›¤› zaman ona iflte böyle güveniyor.

Yani, asl›nda ortaya ç›kan, derinden harekete geçen, milletin özgüvenidir. Bize düflen,
milletin bu özgüvenini bofla ç›karmamakt›r. Bizim iflimiz bu özgüvenin yolunu açmak,
milletin önünü t›kayan engelleri ortadan kald›rmak, milletin elini, kolunu ba¤layan bütün
bürokratik zincirleri, aya¤›na tak›lan bütün ça¤d›fl› prangalar› teker teker söküp atmakt›r.
Çok yak›nda kamuoyunun bilgisine, tart›flmas›na, elefltirmesine sunaca¤›m›z kamu
yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas› tasar›s› iflte bu amaçla haz›rlad›¤›m›z çok kapsaml›
bir reform projesidir. Bu ay›n sonuna kadar bunu bir taslak haline getirip baflta anamuhalefet
partimiz olmak üzere Parlamento'da temsil edilen veya edilmeyen bütün siyasî
partilerimizin, sivil toplum kurulufllar›m›z›n ve üniversitelerimizin de¤erlendirmesine
sunaca¤›z. Onlar›n de¤erlendirmelerini ve elefltirilerini de ald›ktan sonra konuyla do¤rudan
ilgili kurum ve kurulufl temsilcileri ile uzmanlar›m›z›n kat›laca¤› bir kamu yönetimi flûras›
toplayaca¤›z. ‹flte bu buradan ç›kacak nihaî metni Kanun Tasar›s› haline getirip Meclis'e
sunaca¤›z.

fiimdi bütün bu süreci neden anlat›yorum: fiunun için; daha ortada tart›flmaya aç›lm›fl
bir taslak veya ön taslak bile yokken baz› çevreler eyalet sistemi getiriliyor, üniter devlet
ortadan kalk›yor türünden tepkiler sergilemeye bafllad›. E¤er bu tepkiler bilgisizlikten
kaynaklanan ama iyi niyetli endiflelerse hiçkimse telafl etmesin. Bizim haz›rl›klar›m›z
içinde üniter devlet anlay›fl›na ters düflen hele hele eyalet sistemini ça¤r›flt›rabilecek
hiçbir ö¤e yer alm›yor. Yok, e¤er bu tepkiler flu anda kulland›klar› yetkiler ellerinden
al›naca¤› için öfkelenen baz› çevrelerin bilinçli çarp›tmalar› ise bunlar da nihaî tasar› ortaya
ç›k›nca devlet millet iliflkilerinde art›k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca¤›n› görecekler.
Yine bunun gibi baz› çevreler taraf›ndan kamuoyuna eksik ve yanl›fl tan›t›lan baz› medya
organlar›n›n da iflin asl›n› araflt›rmak zahmetine katlanmadan slogan düzeyine indirip,
çarp›tt›klar› iki önemli konumuz daha var. Bu iki konuyu da Baflbakan olarak halk›m›z›n
bilgisine ve takdirine sunmak istiyorum. Bunlardan birincisi orman vasf›n› kaybetmifl
arazilerin sat›fl›yla ilgili yasal düzenlemedir. Buna çok önem veriyoruz. Bunu âdeta bir
millî mesele olarak görüyorum. Kamuoyunda k›saca '2B' olarak bilinen ve baz›lar›n›n
insafs›zca "Orman arazilerini ya¤maya ve talana açacak" dedikleri yasal düzenleme nedir?
fiunu en bafltan aç›kça söyleyeyim: Biz bu yasal düzenlemeyle bir kar›fl orman arazisini
sat›fla sunuyor de¤iliz. Peki ne yap›yoruz? Bundan 22 sene önce, yani 12 Eylül askerî
idaresi zaman›nda Anayasal bir düzenleme yap›lm›fl. Bu düzenleme, halen yürürlükte
olan Anayasa'n›n 169. ve 170. Maddeleri. Burada deniliyor ki, "31.12.1981 tarihi itibar›yla
flu hudutlar dahilindeki araziler bilim ve fen bak›m›ndan orman arazisi olma vasf›n›
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kaybetmifltir. Bunlar›n tekrar a¤açland›r›lmas›, orman haline dönüfltürülmesi mümkün
de¤ildir." fiimdi Anayasa böyle diyor. Bunu 22 sene önce demifl. Peki bugüne kadar ne
yap›lm›fl? fiimdi arkadafllar›m›z ekrana bu sözü edilen "Orman arazileri"nin görüntülerini
getirecekler. iflte bu gördü¤ünüz görüntüler 22 sene önce orman vasf›n› yitirdi¤i tesbit
edilmifl, kadastro marifetiyle orman alanlar› d›fl›na ç›kart›lm›fl devlete ait arazilerdir.

Bu arazilere gördü¤ünüz gibi, imars›z, plans›z, izinsiz, kanunsuz tam 400 bin yap› kurulmufl.
Fazlas› var az› yok. Hatta devlet binalar› kurulmufl. Altyap›, su, elektrik, do¤algaz hizmetleri
götürülmüfl ve gelin flimdi bunlar› y›k›n. Art›k bunlar› y›kamazs›n›z, boflaltamazs›n›z. Ben
Belediye Baflkanl›¤› yapt›m. Neler çekti¤imi biliyorum. Belediye Baflkanl›¤›'n›n d›fl›nda
Jandarmalar›n da neler çekti¤ini Jandarma Bölgelerinde görmüfltüm. Bütün bu gördü¤ünüz
yap›larda oturanlar, iflyeri açanlar, hatta bizzat kamu kurulufllar› 22 y›ld›r doldurulamayan
yasal boflluk sebebiyle iflgalci durumundalar.

Anayasa'n›n 170. Maddesi de diyor ki, "Buralar› sadece orman köylülerine tahsis
edebilirsin, üçüncü flah›slara satamazs›n." Halbuki, bugün bu bölgelerde b›rak›n orman
köylüsünü, üçüncü flah›slar bile kalmam›fl. Bizim getirdi¤imiz çözüm, yani baz›lar›n›n
ormanlar talan edilecek dedi¤i çözüm ne? Bizim getirdi¤imiz çözüm flu; biz bu arazileri,
yani hukuken devlet mal› olan bu arazileri, flu anda iflgalci durumunda olan kifli ve
kurulufllara rayiç bedeller üzerinden sataca¤›z ve bunu Hazine'ye gelir kaydedece¤iz.
Elde edilecek gelirin yüzde belki 20'sini de gerçek orman köylülerinin durumlar›n›
iyilefltirmeye yönelik projelere ay›raca¤›z. A¤açland›rmaya ay›raca¤›z ve bu düzenlemeyle
y›llard›r bu araziler üzerinde fiilî iflgalci konumunda yaflayan insanlar alacaklar› tapu ve
ruhsatlarla yasal çerçeve içinde mülk edinmifl olacaklar.

Bu düzenlemeyle bizim hesaplar›m›za göre devletin
kasas›na 20-25 milyarl›k bir ek kaynak aktar›lm›fl olacak
bir, bu kayna¤›n önemli bir bölümü gerçek orman
köylülerinin refah› ve gerçek orman alanlar›n›n
gelifltirilmesi ve muhafazas› için kullan›lacak iki, idarî
yarg›daki onbinlerce dava hukukî bir çözüme
kavuflturulacak üç. fiimdi bunun neresi orman talan›?
Bunun neresi orman ya¤mas›?
Sevgili Vatandafllar›m,

Yine bir sürü as›ls›z spekülasyona konu edilen bir baflka husus da AK Parti iktidar›n›n
efli ve benzeri görülmemifl bir kadrolaflma hareketine giriflti¤i iddialar›d›r. Önce hemen
belirteyim: Buna kadrolaflma demek bizlere çok ciddî bir hakarettir. Bak›n, biz sistemin
içine d›flar›dan insanlar enjekte etmiyoruz. Sistemin içinde olan insanlar› olsa olsa bir
rotasyona tâbi tutuyoruz. Neden? Çünkü biz seçimlerden önce de, seçimlerden sonra
da her siyasî iktidar›n kendi vizyonunu ve dinamizmini paylaflan kadrolarla çal›flmak
istemesinin en tabiî hakk› oldu¤unu; ülkemizin bundan önce içine sürüklendi¤i kriz ve
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s›k›nt›lardan o dönemin siyasî iktidarlar› kadar baz› bürokratlar›n da sorumlu oldu¤unu;
bunun da bir müeyyidesi, bir yapt›r›m› olmas› gerekti¤ini aç›kça ifade ettik.

Buna ra¤men, flimdi size rakamlar› okudu¤um zaman göreceksiniz, yapt›¤›m›z de¤ifliklik
ve atamalar, bizden önceki dört hükûmetin yapt›¤› de¤ifliklik ve atamalar›n yan›nda
devede kulak kal›r.

Bak›n›z, devletin resmî kay›tlar›ndan tek tek aktar›yorum: Say›n Necmettin Erbakan'›n
Baflkanl›¤›'nda kurulan 54. Hükûmet döneminde, ilk 5 ay içinde, müflterek kararlarla yani
Cumhurbaflkan›, Baflbakan ve ilgili Bakan imzas›yla atanan bürokratlar›n toplam› 405
kifli.

Say›n Mesut Y›lmaz Baflkanl›¤›'nda kurulan 55. Hükûmet döneminde ilk 5 ay içinde
atanan bürokratlar›n toplam› 1033 kifli.

Say›n Bülent Ecevit Baflkanl›¤›'nda kurulan 56. Hükûmet yani dört ayl›k geçici Az›nl›k
Hükûmeti döneminde, müflterek kararlarla atanan bürokratlar›n toplam› 110 kifli.

Say›n Bülent Ecevit Baflkanl›¤›'nda kurulan 57. Hükûmet döneminde, ilk 5 ay içinde
atanan bürokratlar›n toplam› 522 kifli.

Buna karfl›l›k Say›n Abdullah Gül Baflkanl›¤›'nda kurulan 58. Hükûmet ve benim
Baflkanl›¤›mda kurulan 59. Hükûmet döneminde, müflterek kararlarla atanan toplam
bürokrat say›s› 457. Üstelik, hepinizin bildi¤i gibi, 55., 56., 57. Hükûmetler asl›nda
birbirinin devam› olan hükûmetlerdir. Dolay›s›yla bunlar› peflpefle her hükûmet kurduklar›nda
yapt›klar› atamalar› koyarsan›z ortaya ç›kan rakam 1665'tir. Yani bir yanda 1665 bürokrat
atamas›, bir yandan da 457 bürokrat atamas›. fiimdi bunlardan hangisinin "Efli benzeri
görülmemifl kadrolaflma" oldu¤una lütfen siz karar veriniz. Üstelik, bu rakamlar sadece
o hükûmetlerin ilk 5 ay içinde yapt›klar› atamalar› gösteriyor. Yoksa Meselâ bizden önceki
57. Hükümet'in iflbafl›nda kald›¤› 2.5 sene içinde yapt›¤› üst düzey atamalar›n toplam›
1698'dir. Efli, benzeri görülmemifl kadrolaflma iflte budur.

Baz› bas›n organlar›nda bir de flöyle bir iddia dile getiriliyor: "Evet, say› olarak yapt›¤›n›z
atamalar makul, ama siz belirli bir zihniyetteki kiflileri iflbafl›na getiriyorsunuz." Evet, öyle
yap›yoruz. Hep bizim hizmet heyecan›m›z› paylaflan, ehliyetli ve liyakatli oldu¤unu
düflündü¤ümüz insanlar› göreve getirmeye çal›fl›yoruz. Bunlar›n içinden de heyecan›n›
yitiren, ehliyetsiz ç›kan, liyakatsiz ç›kan olursa onlar› da de¤ifltirmekte bir an bile tereddüt
etmeyiz. Çünkü biz, seçimlerden hemen sonra Meclis Grubumuzun ilk toplant›s›nda
söyledi¤im gibi hiç kimseyi makam, mevki sahibi yapmak için iktidara gelmedik. Biz,
millete hizmet etmek için iktidara geldik.

Sevgili Vatandafllar›m,

fiimdi k›saca da olsa gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalardan bir k›sm›n› sizlere aktarmak
istiyorum: Biliyorsunuz daha seçim kampanyam›z s›ras›nda ekonomiye canl›l›k getirmek
için devletin elinde at›l durumda bekleyen makine ve ekipmanlar› de¤erlendirmek
suretiyle 15 bin kilometrelik bölünmüfl yol projesini bafllataca¤›m›z› vaad etmifltik.
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Hükûmetimizin Acil Eylem Plân›nda bulunan 15 bin kilometre bölünmüfl yol yap›m›n›n
plânlama çal›flmalar›na h›zl› bir flekilde bafllanm›fl ve trafik hacimlerine göre yap›lmas›
zorunlu olan bölünmüfl yollar belirlenerek proje baz›nda listelenmifltir. Bu çerçevede ana
arter konumundaki yaklafl›k 1250 kilometre yolda alt ve üst yap› çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.
Önümüzdeki günlerde de Siirt, Bitlis ve Samsun illerinde bölünmüfl yol çal›flmalar› için
temel atma programlar› yap›lacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz 1 May›s sabah› Bingöl'de bir deprem felâketi yaflad›k. Bu vesileyle, Bingöl
depreminde hayat›n› kaybeden yavrular›m›za bir kere daha Allah'tan rahmet, ailelerine
ve bütün milletimize sab›rlar diliyorum. Yaral› olan yavrular›m›za flifalar diliyorum. Bingöl'de
700 konutun temeli en geç 20 güne kadar at›lacak. TOBB taraf›ndan yap›lmas› taahhüt
edilen 500 konutun projeleri haz›rlanm›flt›r.

Adapazar›'nda 812, Urfa'da 740 âdet konutun ihale süreci
devam etmektedir. Bunlar da Temmuz'un ilk haftas›nda
temeli at›lacak flekilde programlanm›flt›r. ‹zmir'de Urla ve
Seferihisar'da yap›lacak konut inflaatlar›na bir ay içinde
bafllanacakt›r. Yine ülke ekonomisini canland›racak bir
proje olarak acil ihtiyac› belirlenen 19 ilin büyük bir
k›sm›nda ön tespit ve haz›rl›k çal›flmalar› bitirilmifl 25 bin
konutun inflaat›na y›l sonuna kadar bafllanacakt›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Çok büyük önem verdi¤imiz bir baflka konu da ülkemizin sa¤l›k politikas›n› rasyonel ve
verimli bir çerçeveye kavuflturmakt›r. Bu amaçla bafllatt›¤›m›z "Sa¤l›kta Dönüflüm
Program›" insan merkezli, etkili, kat›l›mc› ve geliflime aç›k bir perspektif getirecektir. Bu
çal›flmalarla sa¤l›k kurumlar›n›n tek çat› alt›nda toplanmas› plânlanmaktad›r. "Aile Hekimli¤i"
uygulanmas›n›n hayata geçirilmesi için pratisyen hekimlere hizmet içi e¤itim verilecektir.
Hastaneleri özerk yap›ya kavuflturmak için çal›flmalar h›zland›r›lm›flt›r. K›rsal alanlara
sa¤l›k ocaklar›n›n altyap›s› oluflturulmufl, mobil sa¤l›k hizmetine geçifl çal›flmalar›
sürdürülmektedir.

Bildi¤iniz gibi, bir ülkenin kalk›nma ve refah seviyesini gösteren en objektif kriterlerden
biri de o ülkenin enerji tüketim düzeyidir. Ne yaz›k ki Türkiye son y›llarda enerji üretimi
konusunda yap›lan çok vahim tercih hatalar› nedeniyle ciddî zararlara maruz kalm›flt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bizi ne tür s›k›nt›larla baflbafla b›rakt›klar›n› zaman zaman sizlere aç›klayaca¤›z. Hükûmetimiz
göreve bafllar bafllamaz geçmiflte yap›lan bu hatalar›n telafisi ve enerji politikas›n›n kendi
içinde tutarl›, sa¤lam bir zemine oturtulmas› için bir dizi karar alm›fl ve bunlar› hiç vakit



Ayr›ca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl›¤›m›z elektrik
üretim maliyetlerini düflürecek üç önemli senaryo üzerinde
daha çal›flmaktad›r. Elektrik da¤›t›m ve tahsilat
politikas›nda da köklü de¤ifliklikler gündemimizdedir. Bu
çerçevede elektrik tüketiminden al›nan yüzde 1,5'luk TRT
pay› indirilmifltir. ‹mar izni olmayan yap›larda kaçak elektrik
kullan›m›n›n önüne geçecek kanunî düzenlemeler
yap›lm›flt›r. Bu yolla 120 milyon dolarl›k net kamu kazanc›
sa¤lanacakt›r.
Haz›r söz buraya gelmiflken, hâlâ kaçak elektrik kullananlar› uyarmak istiyorum: Kaçak
elektrik kullan›m›na karfl› 24 saat görev yapan "Y›ld›r›m Ekipler" kurduk. Bu kapsamda,
ilk üç haftada 46 trilyonluk kaçak tahakkuk ettirdik. Bunun da 14 trilyonunu tahsil ettik.

Sevgili Vatandafllar›m,

Çok k›saca da olsa, tar›m sektörüyle ilgili çal›flmalar›m›z hakk›nda da bilgi vermek
istiyorum.

En baflta Ziraat Bankas›'n›n çiftçi kredilerinin yeniden yap›land›r›lmas› çal›flmalar›n›
tamamlad›¤›n› biliyorsunuz. Yine çiftçi kardefllerimin çok iyi bildi¤i üzere, dekar bafl›na
ortalama 8 litre mazot bedelinin yaklafl›k yüzde 35'i devlet taraf›ndan desteklenecektir.
Alt›yüz yetmifl trilyon Türk liras› civar›nda bir destek nakit para olarak çiftçimize aktar›lacakt›r.
Do¤rudan gelir deste¤i ödemelerine iliflkin olarak 2002 y›l›ndan kalan ödemelerle ilgili
k›sm›n Haziran ay›nda ödenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Baflta da belirtti¤im üzere kendi evimizi düzene koymak ve Türkiye'yi karn› tok, s›rt› pek,
bafl› dik insanlar›n ülkesi yapmak için e¤itimde, sanayide, bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar
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kaybetmeksizin uygulamaya koymufltur.

Ald›¤›m›z bu kararlar do¤rultusunda ulusal enerji güvenli¤imizi ve enerji kaynaklar›n›n
çeflitlendirilmesini sa¤lamak üzere, enerji bilançosu yerel kaynaklara dönecek flekilde
revize edilmifl ve bu kapsamda 700 milyon metreküp do¤algaz, hidrolik ile ikame edilmifl;
Bulgaristan'dan al›nan 2.4 milyar kilowatsaat ithal elektrik yerli linyit ile; 2.3 milyar
kilowatsaatlik mobil santraller üretimi, yine linyit ve hidrolikle ikame edilmifltir. Bu flu
demektir: Bir; 9 milyar kilowatsaatlik enerji yerli kaynaklardan sa¤lanm›fl olacakt›r. ‹ki;
Türkiye Kömür ‹flletmeleri 62 milyon zarardan 43 milyon dolar kâra geçecektir. Üç;
Elektrik havuz maliyeti ortalama yüzde 10 afla¤›ya çekilerek net 190 milyon dolar kamu
kazanc› sa¤lanacakt›r. Dört; ‹thalat›n durdurulmas› sonucu 270 milyon dolar döviz tasarrufu
sa¤lanacakt›r.
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alan›nda telekomünikasyonda, d›fl ticaretin gelifltirilmesi, yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n
art›r›lmas›, esnaf ve sanatkar›m›z›n sorunlar›n›n çözülmesi, savunma sanayimizin
güçlendirilmesi, istihdam›n art›r›lmas› konular›nda dörtbir koldan yüzlerce proje üzerinde
gece gündüz çal›fl›yoruz.

Ancak, vaktimizin s›n›rl› oluflu nedeniyle bunlarla ilgili çal›flmalar›m›z› aktarmay› bir sonraki
buluflmam›za erteleyerek son günlerde de¤iflik vesilelerle gündeme gelen d›fl politika
konular›na bak›fl›m›z› çok k›sa ve net cümlelerle özetlemek istiyoruz.

Türkiye sahip oldu¤u co¤rafi konum ve derin tarihi
sorumluluk alan› içinde tek boyutlu ve tek eksenli bir d›fl
politika yürütemez. Hükûmetimiz'in temel d›fl politika
ilkesi, Türkiye'nin bu konumunun gerektirdi¤i aktif ve
kapsaml› bir aç›l›m yürütmektir.
Irak, K›br›s ve Avrupa Birli¤i gibi y›llar›n birikimi ile ciddî karar aflamas›na gelmifl öncelikli
d›fl politika sorunlar›n› önünde bulan hükûmetimiz bu temel d›fl politika ilkesi çerçevesinde
aktif ve yo¤un bir çaba içinde olmufltur.

AK Parti Hükûmeti'nin takip etti¤i ilkeli ve ›srarl› politikalar sonucunda Avrupa Birli¤i
sürecinde köklü bir anlay›fl devrimi yaflanm›flt›r. Bu anlay›fl devrimi ve bununla birlikte
40 y›ll›k önyarg›lar, birikmifl problemler afl›lm›fl ve karfl›l›kl› iliflkilerde tam bir güven ortam›
oluflmufltur. Bugün Türkiye, Avrupa Birli¤i'ne her zamankinden çok daha yak›n bir
konumdad›r. Küresel ve bölgesel alanda ciddî k›r›lmalara yol açan Irak bunal›m›nda da
yine ilkeli ve aktif bir tav›r sergiledik. Türkiye'nin ABD'nin, Avrupa Birli¤i, bölge ve Irak
halk› ile iliflkilerini gözeten çok yönlü bir bak›fl aç›s› ile sürdürdü¤ümüz bu politika
neticesinde Türkiye'nin uluslararas› sayg›nl›¤› ve etkinli¤i artm›flt›r. Son haftalarda h›zlanan
yo¤un diplomatik ziyaret ve temaslar bunun aç›k bir iflaretidir. Bak›n›z, daha evvelki gün,
Romanya Baflbakan› ve Ukrayna D›fliflleri Bakan› bizi ziyarete geldiler. Her ikisinin de
ayr› ayr› vurgulad›klar› bir konu fluydu: Karfl›l›kl› ticaret hacmimizi art›ral›m; özellikle Irak'›n
yeniden yap›lanmas›nda Türkiye ile birlikte hareket edelim. Bu yo¤un ilgi Türkiye'nin
özelde Irak, genelde Ortado¤u Bölgesi'nde sahip oldu¤u kilit konumunun ve oluflturdu¤u
çekim alan›n›n bir yans›mas›d›r.

K›br›s'ta da bütün zorluklara ra¤men inisiyatifi elimizde tutan ve sürekli aç›l›mlarla çözümü
zorlayan taraf oldu¤umuzu uluslararas› kamuoyuna gösterdik. Bu anlamda yerleflik imaj
ve kanaatleri de¤ifltirmeye bafllad›k. fiunu bir kere daha vurgulamak istiyorum: Hükümetimiz
çevremizde tam bir bar›fl, istikrar, refah ve özgürlük havzas› oluflturmak için çabalar›n›
sürdürecek. Bu yolda dostlar›m›z ve müttefiklerimiz taraf›ndan at›lacak her ad›m› da
içtenlikle desteklemeye devam edece¤iz.

Sevgili Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler, De¤erli Gençler ve Sevgili Yavrular,

Bir dahaki buluflmam›zda sizlere Hükûmetimiz'in bugün de¤inemedi¤im faaliyetlerinden
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de örnekler vermeye çal›flaca¤›m. Ama eminim ki, bir dahaki sefere de pek çok faaliyetimizi
anlatmaya yine vakit kalmayacak. Önümüzde yo¤un aç›l›fl programlar› var. Temel atmalar
var. Y›llard›r, 15 y›l önce temeli at›lm›fl bir çok barajlar›n önümüzdeki aylarda aç›l›fllar›n›
duymaya bafllayacaks›n›z. Ama sizler yapt›klar›m›z› kendi hayat›n›zda, bizzat kendi
gözlerinizle de gördü¤ünüz ve görece¤iniz için, bizim anlatamad›klar›m›z› sizlerin do¤rudan
gözlemlerinizle tamamlayaca¤›n›z› ümit ediyorum.

Türkiye'ye güveniniz. Devletinize güveniniz. Hükûmetinize güveniniz. Kendinize güveniniz.
fiunu hiç unutmay›n›z; bu devlet sizin devletinizdir. Bu hükûmet sizin hükûmetinizdir.
Kendinize güveniniz. Hepinizi en içten duygularla, sayg›yla ve muhabbetle selaml›yorum.



R. Tayyip ERDO⁄AN
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HAZ‹RAN
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Bildi¤iniz gibi, Ak Parti olarak iktidar› devrald›¤›m›z gün,
bir ilke imza atm›fl ve Hükûmetimiz'in ilk bir ayda, ilk üç
ayda, ilk alt› ayda, ilk bir y›lda yapmay› planlad›klar›n› Acil
Eylem Plan› bafll›¤›yla programlay›p kamuoyuna deklare
etmifltik. Kamu Yönetimi Reformu, Ekonomik Dönüflüm
Program›, Demokratikleflme ve Hukuk Reformu, Sosyal
Dönüflüm Reformu olmak üzere dört temel üzerine oturan
Acil Eylem Plan›'nda toplam 205 faaliyet yer almakta ve
bunlar›n tümü belirli bir takvime ba¤lanm›fl durumdad›r.

Sevgili Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler, De¤erli Gençler ve Sevgili Yavrular,

Hepinizi sayg›yla ve muhabbetle selâml›yorum. Geçen ay oldu¤u gibi, bu ay›n ilk Cuma
gecesinde de Hükûmetimiz'in icraat›n›, yapt›klar›n›, yapmay› düflündüklerini, projelerini
anlatmak üzere sizlere misafir geldik.

Hat›rlarsan›z, geçen ayki konuflmamda, asl›nda sizlerle paylaflmak istedi¤imiz pek çok
icraat ve projemiz oldu¤unu; ancak gerek zaman darl›¤›, gerekse araya giren baz› asl›
astar› olmayan söylentiler ve yapay konular yüzünden bunlar›n hepsini anlatmaya f›rsat
bulamad›¤›m›z› söylemifltim. Onun için, bu ayki konuflmamda, a¤›rl›¤› son bir ay içinde
gerçeklefltirdi¤imiz somut ifllere vermek istiyorum.

Ancak, yine hepinizin bildi¤i gibi, Hükûmetimiz var gücüyle halk›m›z›n ifl ve afl sorununu
çözmeye çal›fl›rken; Türkiye'nin neredeyse kangren olmufl hastal›klar›n› iyilefltirmek için
at›lmas› gereken ad›mlar› tereddütsüz atarken; al›nmas› gereken cesur kararlar› gözünü
k›rpmadan al›rken, rahatlar› kaçan, hesaplar› flaflan, tezgahlar› bozulan, avantalar› kesilen
baz› ç›kar çevreleri, yine o bildi¤iniz oyunlar› sahnelemeye ve Türkiye'de h›zla tesis
edilmekte olan güven ve istikrar ortam›n› sabote etmeye yeltendiler. Ama gördü¤ünüz
gibi, art›k bu oyunlar tutmuyor. Art›k Türkiye'de herkes, neyin ne oldu¤unu apaç›k
görüyor.

Çok yak›nda, iyi tarif edilmemifl bir ticarî s›r kavram›yla veya baz› eski bürokratlar›n bilgi
ve belge ak›fl›n› önleme çabalar›yla önü kesilmek, eli kolu ba¤lanmak istenmesine
ra¤men, Meclis Yolsuzluklar› Araflt›rma Komisyonu çal›flmalar›n› tamamlad›¤› zaman,
çevrilen dolaplar, üstü örtülen pislikler, bu milleti ele güne böylesine muhtaç eden
vurgun ve talanlar ayan beyan gün ›fl›¤›na ç›kart›l›nca ve bunlar›n hesab› tek tek sorulmaya
bafllan›nca, kimlerin ortal›¤› neden buland›rmak istedikleri daha iyi anlafl›lacak.

Ve bak›n flimdiden söylüyorum: Ne yaparlarsa yaps›nlar; ortal›¤› kar›flt›r›p, suyu buland›r›p,
paçalar›n› kurtarmak için ne yaparlarsa yaps›nlar, biz bu hesab› mutlaka soraca¤›z.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hat›rlarsan›z, geçen ayki konuflmamda, üzerinde bir sürü spekülasyon yap›lan ve insafs›zca
çarp›t›lan Orman vasf›n› kaybetmifl arazilerin sat›fl› konusuna k›saca de¤inmifltim.
Kamuoyunda k›saca 2B olarak bilinen ve baz›lar›n›n insafs›zca "Orman arazilerini ya¤maya
ve talana açacak" dedikleri yasal düzenlemenin asl›nda ne oldu¤unu, bundan 22 sene
önce, yani 12 Eylül askerî idaresi zaman›nda yap›lan Anayasal bir düzenleme ile yaklafl›k
500 bin hektar arazinin bilim ve fen bak›m›ndan orman arazisi olma vasf›n› kaybetti¤inin
belirlendi¤ini, bunlar›n tekrar a¤açland›r›lmas›n›n, orman haline dönüfltürülmesinin
mümkün olmad›¤›n›, bu arazilere, imars›z, plans›z, izinsiz, kanunsuz tam 400 bin yap›
kuruldu¤unu, hatta devlet binalar› kuruldu¤unu; altyap›, su, elektrik, do¤algaz hizmetleri
götürüldü¤ünü; art›k buralar› y›kamayaca¤›n›z›, boflaltamayaca¤›n›z›; bütün bu gördü¤ünüz
yap›larda oturanlar›n, iflyeri açanlar›n, hatta bizzat baz› kamu kurulufllar›n›n, 22 y›ld›r
doldurulmayan yasal boflluk sebebiyle iflgalci durumunda olduklar›n›; Anayasa'n›n 170'inci
Maddesi'nin de "Buralar›, sadece orman köylülerine tahsis edebilirsin; üçüncü flah›slara
satamazs›n" dedi¤ini. Halbuki, bugün bu bölgelerde b›rak›n orman köylüsünü, üçüncü
flah›slar›n bile kalmad›¤›n›; bizim de Hükûmet olarak getirdi¤imiz düzenlemeyle, bu
arazileri, yani hukuken devlet mal› olan bu arazileri, flu anda iflgalci durumunda olan kifli
ve kurulufllara rayiç bedeller üzerinden satarak, bunu hazineye gelir kaydedece¤imizi;
bu düzenlemeyle, y›llard›r bu araziler üzerinde fiili iflgalci konumunda yaflayan insanlar›n,
alacaklar› tapu ve ruhsatlarla yasal çerçeve içinde mülk edinmifl olacaklar›n›; bu
düzenlemeyle, bizim hesaplar›m›za göre devletin kasas›na 20-25 milyar dolarl›k bir ek
kaynak aktar›lm›fl olaca¤›n›; bu kayna¤›n önemli bir bölümünün, gerçek orman köylülerinin
refah› ve gerçek orman alanlar›n›n gelifltirilmesi ve muhafazas› için kullan›laca¤›n›; idarî
yarg›daki onbinlerce davan›n böylece hukukî bir çözüme kavuflturulaca¤›n› uzun uzun
anlatm›fl ve sormufltum: fiimdi bunun neresi orman talan›? Bunun neresi orman ya¤mas›?
Ama iflte hepiniz görüyorsunuz; sanki bunlar› bu kadar aç›k anlatmam›fl›z gibi; hâlâ birileri
kalk›p orman talan›ndan, orman arazilerinin peflkefl çekilmesinden dem vurabiliyorlar.

Üstelik flimdi bu yalanlar›na bir de kuyruk ekleyip sadece ormanlar› de¤il; do¤al S‹T
alanlar›n› da talana açaca¤›m›z› yaymaya çal›fl›yorlar. Bunun asl›n› ve do¤rusunu da k›saca
özetleyip as›l konumuza, yani son bir ay içinde yapt›¤›m›z ifllere, icraatlar›m›za gelmek
istiyorum.

Bak›n›z, bu meselenin asl› esas› fludur: Mevzuat›m›zda tarihî, arkeolojik, çevre koruma
alanlar› için kriterler belirlenmifl olmas›na ra¤men "Do¤al S‹T alanlar›" için objektif kriterler
belirlenmemifl ve bu belirsizli¤e ra¤men özel mülkiyete ait baz› alanlar da do¤al sit alan›
olarak ilân edilmifl, bunlar için Bat›'da oldu¤u gibi "Koruma Amaçl› Kullanma Planlar›" da
yap›lmam›fl. Yaln›z, bizden önceki Hükûmet döneminde bir düzenleme yap›lm›fl ve
denmifl ki ''Arazisi do¤al sit alan› ilan edilen kifli veya kurulufllar de¤er tespiti yapt›rs›n,
bu de¤er üzerinden kendilerine Hazine arazisi verilsin; yani o do¤al sit alanlar› ayn›
de¤erde hazine arazileriyle takas edilsin." Bunun üzerine, pek çok kifli, kendi arazisine
yüksek de¤er tespiti yapt›r›p Hazine arazilerini ucuza kapatmak için s›raya girmifl.

fiimdi biz diyoruz ki; Do¤al Sit Alan›n› Koruma Kurullar› gözetiminde, özel mülkiyete konu
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olan bu do¤al sit alanlar›nda, dokuyu zedelemeden koruyacak bir yüzde üzerinden
kullan›m hakk› tan›yal›m ve Hazine üzerindeki bu bask›y› kald›ral›m. ‹flte do¤al sit alanlar›
ya¤maya aç›l›yor yalan›n›n ard›ndaki gerçek de bu.

Sevgili Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz ülkemizin, çocuklar›m›z›n gelece¤i bak›m›ndan hayati önem tafl›yan ve bu
nedenle Hükûmetimiz'in en öncelikli konular›ndan biri olan bir husus da Avrupa Birli¤i'ne
tam üyelik çal›flmalar›m›zd›r. Y›llar›n ihmali, yanl›fl uygulamalar› ve hatta söylemeye dilim
varm›yor ama "Uyutma politikalar›" yüzünden, önce Yunanistan'›n, flimdi de eski demirperde
ülkelerinin gerisine düfltü¤ümüz Avrupa Birli¤i sürecinde, 40 y›ll›k bir gecikmeyi telafi
edebilmek için nas›l yo¤un bir gayret içinde oldu¤umuzu hem aziz milletimiz, hem de
Avrupa Birli¤i'ndeki muhataplar›m›z görüyor ve takdir ediyor.

Bu konunun hem kamuoyumuzda daha iyi bilinmesi ve anlafl›lmas› için; hem de Avrupa
Birli¤i'ne üyelik hedefinin bir bütün olarak, yani iktidar›yla muhalefetiyle bütün Meclisimiz'in
ortak iradesini yans›tt›¤›n› vurgulamak için, 29 May›s 2003 günü Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde Avrupa Birli¤i konulu bir genel görüflme gerçeklefltirdik. Sadece orada
yapt›¤›m konuflmada de¤il, Avrupa Birli¤i temsilcileriyle yapt›¤›m›z görüflmelerde de
hep söyledi¤im gibi, Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik konusu, Atatürk'ün iflaret etti¤i
ça¤dafllaflma ve muas›r medeniyet seviyesine ulaflma hedefimizin günümüzdeki reel
politik ifadesidir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi, Ak Parti olarak iktidar› devrald›¤›m›z gün, bir ilke imza atm›fl ve Hükûmetimiz'in
ilk bir ayda, ilk üç ayda, ilk alt› ayda, ilk bir y›lda yapmay› planlad›klar›n› Acil Eylem Plan›
bafll›¤›yla programlay›p kamuoyuna deklare etmifltik. Kamu Yönetimi Reformu, Ekonomik
Dönüflüm Program›, Demokratikleflme ve Hukuk Reformu, Sosyal Dönüflüm Reformu
olmak üzere dört temel üzerine oturan Acil Eylem Plan›'nda toplam 205 faaliyet yer
almakta ve bunlar›n tümü belir l i  bir takvime ba¤lanm›fl durumdad›r.

Acil Eylem Plan›'nda yer alan 205 faaliyetin, 14'ü 1 ayl›k, yüzde 25'i 3 ayl›k, yüzde 38'i
6 ayl›k, yüzde 73'ü 12 ayl›k, yüzde 20'si 1 y›ldan daha uzun sürelerde gerçeklefltirilmesi
öngörülmüfl olup, 35 faaliyet ise süre s›n›r› olmayan, yani sürekli olarak yürütülecek
faaliyet olarak belirlenmifltir. Kamu Yönetimi Reformu kapsam›nda; merkezi idare reformu,
yerel yönetimler reformu, devlet personel rejimi reformu ve yolsuzlukla mücadele
konular›nda toplam 45 faaliyet tespit edilmifltir.

Ekonomik Dönüflüm Program› kapsam›nda ise vergi politikalar›, harcama politikalar›,
malî piyasalar, özellefltirme, reel sektör, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, ihracat enerji,
madencilik, ulaflt›rma, turizm, tar›m ve hayvanc›l›k sektörlerinde olmak üzere toplam 91
faaliyet; sosyal politikalar kapsam›nda, gelir da¤›l›m›nda adaletin sa¤lanmas›, iflsizli¤in
önlenmesi, nitelikli e¤itim, sa¤l›kl› toplum, herkese sosyal güvenlik, kentleflme ve
yerleflme konular›nda 45 faaliyet; demokratikleflme ve hukuk reformu kapsam›nda ise
toplam 24 faaliyet yer almaktad›r.
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Bugüne kadar, Baflbakanl›¤a ba¤l› ve Baflbakanl›k'la ilgili kurulufllar›n icrac› Bakanl›klara
ba¤lanmas›, Bakanl›k say›s›n›n azalt›lmas›, lojmanlar›n kira bedellerinin rayiç düzeye
çekilmesi, malî milat uygulamas›n›n kald›r›lmas›, kamu yat›r›m program›n›n etkinlefltirilmesi
gibi 14 faaliyetin yer ald›¤› 1 ayl›k faaliyetlerden 13'ü tamamen, makam arac› kullan›m›na
s›n›rlama getirilmesi faaliyeti ise amac› yönünden büyük ölçüde gerçeklefltirilmifl
bulunmaktad›r.

Kamu hizmet binas› yap›m› ve makam-hizmet arac› al›m›n›n durdurulmas› vergi bar›fl›n›n
hayata geçirilmesi, elektrik fiyatlar›ndaki TRT pay›n›n azalt›lmas› gibi 25 faaliyetten oluflan
3 ayl›k faaliyetlerden 19'u tamamen, 5'i büyük ölçüde gerçeklefltirilmifl olup, üniversite
yerlefltirme sisteminin f›rsat eflitli¤ini sa¤layacak flekilde yeniden düzenlenmesini öngören
faaliyetin ÖSYM'nin yeniden yap›land›r›lmas› kapsam›nda gerçeklefltirilmesi planlanm›flt›r.

‹lk 1 ay ve 3 ayl›k faaliyetler daha çok idarî ifllemle
gerçeklefltirilebilecek faaliyetler olmas›na ra¤men, 6 ay
ve daha uzun süreli faaliyetler yap›sal de¤iflim öngören,
siyasal uzlaflma ve kararl›l›kla Anayasal ve yasal
de¤ifliklikler gerektiren, belirli bir silsile içinde yap›lmas›
gereken faaliyetlerdir.
6 ayl›k 38 faaliyetten; vergilerin tahsilat süresinin k›salt›lmas›, çal›flanlar›n tasarruflar›n›
teflvik fonu tasfiyesi ile ilgili esaslar›n belirlenmesi, esnek çal›flma biçimlerini düzenleyen
mevzuat de¤iflikli¤i yap›lmas›n› da kapsayan 6's› tamamen gerçeklefltirilmifl olup, 7
adedinin süresinde gerçeklefltirilmesi aç›s›ndan herhangi bir sorun görünmemektedir.

Ancak, di¤er faaliyetlerin gerçeklefltirilmesi için önemli mesafeler al›nm›fl olmas›na
ra¤men, örne¤in gerekli yasan›n zaman›nda yasalaflmas›n›n gecikmesi gibi, faaliyetlerin
süresinde gerçeklefltirilmesinde baz› gecikmeler olabilece¤i görülmektedir.

12 ayl›k 73 faaliyetten, yeni bir Türk Ceza Kanunu Tasar›s› haz›rlanmas›n› ve Adlî T›p
Kurumu'nun ça¤›n ihtiyaçlar›na göre yeniden yap›lanmas›n› öngören 2'si süresinden
önce gerçeklefltirilmifl, birçok faaliyet için yasal altyap› tamamlanma aflamas›na gelmifltir.

Acil Eylem Plan›'nda yer alan faaliyetlerin baz›lar› birbirleriyle iliflkili olup, birinin
gerçeklefltirilmesi bir di¤erinin gerçekleflmesine ba¤l› olabilmektedir. Örne¤in; çal›flmalar›
h›zla devam eden, kurumsal gözden geçirme çal›flmas›, Mahalli ‹dareler Reformu, Devlet
Personel Reformu, Kamu Malî Yönetim ve Kontrol Reformu, Kamu Denetim Reformu
konusundaki düzenlemeler birbirleriyle iliflkili olup, temel baz› reformlar, ancak Kamu
Yönetimi Temel Kanunu'nda benimsenmifl olan yönetim felsefesinin netleflmesinden
ve yasan›n genel çerçevesinin net olarak ortaya konulmas›ndan sonra gerçeklefltirilecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bir yandan baflta iflsizlik olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlar›n› çözmek için Acil
Eylem Plan›m›z'da yer alan temel ve acil konularla ilgili çal›flmalar›m›z sürerken, bir
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yandan da Hükûmet olarak, gerek komflular›m›zla, gerek müttefiklerimizle, gerekse
ülkemizi ziyaret eden yabanc› ülke ve kurulufllar›n temsilcileriyle çok yo¤un bir diplomasi
trafi¤i yürüttü¤ümüzü görüyor ve izliyorsunuz.

fiu son bir ay içinde ülkemizi ziyaret eden Romanya Baflbakan› Adrian Nastase, Moldova
Göko¤uz Baflkan› Tabunsciç, ‹talya Baflbakan› Silvio Berlusconi, Pakistan Baflbakan
Yard›mc›s› ve Milli Savunma Bakan› Roa S›kandar, Kazakistan Cumhurbaflkan› Nursultan
Nazarbeyev, Arnavutluk Cumhurbaflkan› Alfred Moisiu, Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu
Baflkan› Adnan Terziç, Malezya Kültür Sanat ve Turizm Bakan› Dato Paduko Fadzi,
Kanada D›fliflleri Bakan› Billy Graham, Moldova Baflbakan› Tarlev, ayr›ca baflta Baflbakan
Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan›m›z Say›n Abdullah Gül olmak üzere, Bakan arkadafllar›m
da gerek Ankara'da, gerekse yurtd›fl›nda yabanc› meslektafllar›yla s›k s›k bir araya gelerek
ülkemizin dünyaya aç›lmas›na çok olumlu katk›larda bulunmaya devam ediyorlar.

Sevgili Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler, De¤erli Gençler ve Sevgili Yavrular,

Bugün sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk duydu¤um iki projemiz de, özellikle
ö¤rencilerimizi ve velilerimizi ilgilendiriyor.

Bunlardan birincisi; 10 bin yoksul ö¤rencinin özel okullarda okutulmas› projemiz. Bu
proje kapsam›nda, gelir düzeyi düflük olan ailelerin baflar›l› çocuklar› devlet taraf›ndan
özel okullarda okutulacak. 23 A¤ustos'ta il merkezlerinde yap›lacak s›navla ilkö¤retim
8'inci s›n›fta okuyup da Devlet Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav›'na baflvuru flartlar›n›
tafl›yanlardan s›nav sonucunda seçilecek olan ö¤renciler, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda özel
orta ö¤retim kurumlar›n›n haz›rl›k veya 9'uncu s›n›flar›nda ö¤renim görecekler.

Millî E¤itim'le ilgili ikinci projemiz de; ilkö¤retim
ö¤rencilerine ücretsiz kitap da¤›t›lmas› projesidir . Bu
proje kapsam›nda Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z, 2003-2004
e¤itim ö¤retim döneminden itibaren ilkö¤retimde okuyan
10 milyon 107 bin 684 ö¤renciye bedava ders kitab›
verecek. Ücretsiz kitap da¤›t›m› ile ilgili olarak Bakanl›k'ta
flu anda 250 trilyon liral›k para bloke edilmifl durumda.
E¤itim alan›nda yapt›¤›m›z bir baflka düzenlemeyle de okul ve yurt yapt›ran müteflebbisler
bundan böyle e¤itime yapaca¤› yat›r›m›n tamam›n› gider gösterebilecek. Okullara ve
yurtlara yap›lacak her tür aynî ve nakdi yard›mlar da bu kapsamda de¤erlendirilecek.
Deprem nedeniyle baflta okullar olmak üzere hastane gibi kamu hizmet binalar›n› tahkim
etmek isteyen vatandafllar›n katk›lar› da bu kapsamda ele al›nacak. Ö¤retmen aç›¤›
bulunan illerdeki eksik kadrolar› önümüzdeki günlerde aç›lacak kamu personel s›nav› ile
telafi etmeyi planl›yoruz ve A¤ustos ay›nda da ö¤retmen atamalar›n› gerçeklefltirece¤iz.

Yine ciddî bir kaynak s›k›nt›s› çeken e¤itim sistemimizi bir nebze rahatlatabilmek için,
sanayi tesisleri aras›nda kalm›fl, meskun mahâl olmaktan ç›km›fl, binas› itibariyle de¤erli
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ama tescilli tarihi eser olmayan okullar› ekonomik bir flekilde de¤erlendirerek e¤itime
yeni katk› sa¤lamay› planl›yoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bütün bu hizmetlerin yerine getirilebilmesi, ülkemizde kalk›nma ve refah hamlesinin
baflar›ya ulaflabilmesine ve dolay›s›yla sa¤lad›¤›m›z güven ve istikrar ortam›n›n muhafazas›na
s›k› s›k›ya ba¤l›d›r. Bak›n›z, bu güven ve istikrar ortam›n›n hemen daha bafl›nda olmam›za
ra¤men, bütün ekonomik göstergelerde çok olumlu bir hareketlenme bafllam›flt›r.

Vaktimiz s›n›rl› oldu¤u için, size bu olumlu göstergelerden baz›lar›n› k›sa k›sa mukayeseli
rakamlarla özetlemek istiyorum: Bak›n›z, 2002'de, ilk üç ayda 56 bin 188 otomobil
üretilmiflti. 2003'ün ilk üç ay›nda 69 bin 277 otomobil üretildi. 2002'de, ilk üç ayda 1
milyon 342 bin 582 beyaz eflya üretilmiflti. 2003'ün ilk üç ay›nda 1 milyon 726 bin 665
beyaz eflya üretildi. 2002'nin ilk üç ay›nda imalat sanayiinde üretim, yüzde 4,4 artm›flt›.
2003'ün ilk üç ay›nda imalat sanayiinde üretim yüzde 8,7 artt›.

‹malat sanayii kapasite kullan›m oranlar›nda da olumlu geliflmeler var: 2002'nin ilk üç
ay›nda yüzde 73,5 olan kapasite kullan›m oran›, 2003'ün ilk üç ay›nda yüzde 75,3 olarak
gerçekleflmifltir. Daha da önemlisi, iç talepte bir canlanma görülüyor: Meselâ, 2002'nin
ilk dört ay›nda 11 bin 726 otomobil sat›lm›flt›, 2003'ün ilk dört ay›nda ise 31 bin 757
otomobil sat›ld›. 2002'nin ilk üç ay›nda 496 bin 466 adet beyaz eflya sat›lm›flt›. 2003'ün
ilk üç ay›nda 594 bin 510 adet beyaz eflya sat›ld›.

Peki yat›r›mlar ne durumda? ‹flte rakamlar: Ocak-Mart
2003 döneminde yat›r›m mal› ithalat›, bir önceki y›l›n ayn›
dönemine göre yüzde 28.2 oran›nda artt›. Ayn› dönemde,
verilen teflvikler ise tam 3,7 kat artt›.
‹hracattaki rakamlara bakt›¤›m›zda da ayn› flekilde olumlu bir trendi yakalad›¤›m›z görülüyor:
2002'nin ilk befl ay›nda gerçekleflen ihracat 13,4 milyar dolard›. 2003'ün ilk befl ay›nda
gerçekleflen ihracat 17,9 milyar dolar.

Gelelim kronik sorunumuz olan enflasyona; -Irak Savafl›'n›n yol açt›¤› belirsizlik ortam›na,
petrol fiyatlar›ndaki yüksek art›fla ra¤men- Tüketici fiyatlar› endeksi Ocak-Nisan döneminde,
geçen y›l›n ayn› döneminin alt›nda; yüzde 10,4 olarak gerçekleflmifltir. Y›l sonu enflasyon
hedefi yüzde 20'dir.

Bak›n›z, ekonomide güvenin tesis edildi¤inin en somut kan›tlar›ndan biri de, borçlanma
maliyetimizdir. 2002 Ocak-May›s döneminde iç borçlanma y›ll›k bileflik faiz oran› yüzde
66,1 idi. 2003'ün Ocak-May›s döneminde bu oran yüzde 55,5'e, 2003 May›s'›nda yüzde
51'e düflmüfltür.

Dalgal› kur sistemi içinde dolar fiyat› piyasada oluflmaktad›r ve burada da güven alg›lamas›
çok önemlidir. ‹kibinbirin sonunda 1 milyon 439 bin 567 Türk Liras› olan dolar; 2002 y›l
sonunda 1 milyon 634 bin 501 Türk Liras›'na ç›km›flken, 28 May›s 2003'te 1 milyon 442



33

H A Z ‹ R A N  2 0 0 3U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

bin 483 Türk Liras› üzerinden ifllem görmüfltür. Buna paralel olarak mevduatlarda yabanc›
paran›n pay› azalmakta, Türk Liras›'n›n pay› ise artmaktad›r. Krediler içinde dönüflsüz
olanlar›n pay› da h›zla azalmaktad›r: Kas›m 2002'de kredilerin yüzde 33,3'ü dönüflsüzdü.
May›s 2003 itibariyle bu oran yüzde 26,1'e düflürüldü. Bütün bu rakamlar da gösteriyor
ki, yan›bafl›m›zdaki savafl›n olumsuz etkilerine ve istikrar ortam›n› zedelemeye çal›flanlar›n
gayretlerine ra¤men, 2003 y›l› için belirledi¤imiz yüzde 5'ilk büyüme, yüzde 20'lik
enflasyon hedefine ulaflmam›z hayal de¤ildir. Yeter ki, bu huzur, güven ve istikrar
ortam›n›n k›ymetini bilelim, kendimize güvenelim. Sözlerimi bitirirken, bir kere daha
vurgulamak istiyorum: Türkiye'ye güveniniz. Devletinize güveniniz. Hükûmetiniz'e
güveniniz. Kendinize güveniniz.

fiunu hiç unutmay›n›z: Bu devlet sizin devletinizdir. Bu Hükûmet sizin Hükûmetiniz'dir.
Kendinize güveniniz. Türkiye bugün daha iyi yoldad›r. Türkiye yar›n çok daha iyiye
gidecektir.

Hepinizi en içten duygularla, sayg›yla ve muhabbetle selâml›yorum.





R. Tayyip ERDO⁄AN
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TEMMUZ





Sevgili Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler,

De¤erli Gençler ve

Sevgili Yavrular,

Her zaman oldu¤u gibi bu akflam da beni evinizin bir köflesinde misafir etti¤iniz için
sizlere teflekkür ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

Ekonomide, sa¤l›kta, e¤itimde sosyal güvenlikte, iç ve d›fl politikada, k›sacas› toplum
ve devlet hayat›n›n her alan›nda çok yo¤un, çok kapsaml› çal›flmalarla geçen bir ay›n
ard›ndan; böyle evlerinizin, kahvelerinizin, lokallerinizin köflesinde misafir olarak sizlerle
buluflmak, sizlerle söyleflmek, sizlere Hükûmet çal›flmalar› hakk›nda bilgi sunmak, benim
için gerçekten zevkli bir görev oluyor.

Daha önce de söyledi¤im gibi bu program çerçevesinde, bize ayr›lan k›s›tl› süre içinde
Hükûmetimiz'in bütün icraatlar›n› sat›rbafllar› halinde özetlemek bile mümkün de¤il.
Ancak bu akflam konuflmam›, a¤›rl›kl› olarak bir konuya, tar›m konusuna ay›rmak istiyorum.

Toplumumuzun çok genifl bir kesimini; yani çiftçilerimizi, köylülerimizi, üreticilerimizi
do¤rudan ilgilendiren tar›m alan›nda yapt›klar›m›z›, yapacaklar›m›z›, gelifltirdi¤imiz
projelerimizi, bafllatt›¤›m›z uygulamalar› biraz daha ayr›nt›l› bir biçimde sizlerle paylaflaca¤›m.
Ancak tar›m konusundaki uygulama ve projelerimizi anlatt›ktan sonra, konuflmam›n
sonunda çok k›sa olarak, sat›rbafllar›yla da olsa, son bir ay içinde özellikle makro ekonomik
göstergelerdeki ve d›fl politikadaki baz› geliflmelere, yapt›¤›m›z temaslara ve
gerçeklefltirdi¤imiz aç›l›mlara da de¤inmek istiyorum.

Sevgili Vatandafllar›m,

Gerek Seçim Beyannamemizde, gerek Acil Eylem Plan›m›z'da, gerekse Hükûmet
Program›m›zda özellikle vurgulad›¤›m›z gibi, tar›m konusu, yani çiftçilerimizin, köylülerimizin,
üreticilerimizin sorunlar› bizim için en öncelikli, en önemli, en hayati konular›n bafl›nda
yer almaktad›r.

Zira biliyoruz ki, ne kadar sanayileflirsek sanayileflelim, di¤er sektörlerde ne kadar
ilerlersek ilerleyelim, tar›m sektöründe at›lmas› gereken ad›mlar› atmazsak; çiftçimizi,
köylümüzü, üreticimizi modern dünyan›n standartlar›na kavuflturamazsak, gittikçe k›z›flan
uluslararas› yar›flta hak etti¤imiz yere gelmekte zorlan›r›z.
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Yine Hükûmetimiz'in büyük önem verdi¤i bir konu olan
hayvanc›l›k, sadece üretmifl oldu¤u ürünler itibar›yla de¤il,
sa¤lad›¤› katma de¤er ve istihdam olanaklar› bak›m›ndan
da, tar›m›n di¤er alt sektörlerine göre çok önemli bir
konumdad›r.
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Nitekim bu gerçek, geliflmifl olsun, geliflmekte olsun bütün ülkeler taraf›ndan kabul
edildi¤i içindir ki tar›m sektörü bütün dünyada desteklenmekte ve yönlendirilmektedir.
Böyle bir destek ve yönlendirme ihtiyac›, ülkemiz tar›m› bak›m›ndan fazlas›yla geçerlidir.

Zira ülkemizde tar›msal üretim, hâlâ büyük oranda tabiat flartlar›na ba¤l› olarak yap›lmaktad›r.
Üretim ve pazarlamada risk ve belirsizlik oranlar› yüksektir. Tar›m ürünlerinin arz ve talep
esnekli¤i, di¤er ürünlere göre oldukça düflüktür. Bugün ülke istihdam›n›n yüzde 35'ini
bu sektör karfl›lamaktad›r. Bu sektör, sanayiye hammadde sa¤lamaktad›r. En önemlisi,
bu sektör bütün ülke nüfusunun g›da ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r.

Ancak tar›m sektörünün bu özellikleri yan›nda, çözüm bekleyen pek çok da sorunu vard›r.
Bu sorunlar›n neler oldu¤u ve nas›l çözülece¤i, gerek Acil Eylem Plan›m›z'da, gerekse
Hükûmet Program›m›z'da tek tek s›ralanm›flt›r. Acil Eylem Plan›n'da sorunlar›n hangi
s›rayla ve hangi sürede çözülece¤i de ifade edilmifltir. Bu çerçevede; tar›msal nüfusun,
toplam nüfus içindeki pay›n›n yüksekli¤i, tar›m iflletmelerinin küçük ve çok parçal›l›¤›,
tar›m sektöründe sermaye birikimi sa¤lanamamas›, tar›ma yap›lan yat›r›mlar›n yetersiz
kalmas›, tar›m sektörüne kaynak aktaracak, kredilendirecek ve yönlendirecek kuruluflun
bulunmamas›, tar›m ürünleri sigorta sisteminin kurulamamas›, pazarlama faaliyetlerinin
yeterince gelifltirilememesi, tar›msal veri taban› sisteminin kurulamam›fl olmas›, tar›msal
kredi faiz oranlar›n›n makul bir düzeye indirilememesi, sa¤l›kl› iflleyen kooperatif veya
birlik örgütlenmelerinin kurulamamas›, ürün planlamas› ve yönlendirmesi yap›lamamas›,
yani bir tarafta üretim fazlas› yaflan›rken, di¤er tarafta baz› ürünlerde ithalata ba¤›ml›
kal›nmas›, sulama alanlar›n›n istenen seviyeye ulaflt›r›lamamas›, tabiat flartlar›na ba¤l›
üretim yapmaktan kurtar›lamamas›, hayvanc›l›k iflletmelerinde ekonomik büyüklü¤ün
sa¤lanamam›fl olmas› gibi hususlar, Hükûmetimiz taraf›ndan öncelikle çözülmesi gereken
sorunlar olarak belirlenmifltir. Konuyla ilgili olarak Acil Eylem Plan›'nda ortaya konan
çözüm önerileri do¤rultusunda bir dizi tedbiri uygulamaya ald›k.

fiimdi sizlere bu çal›flmalardan k›saca bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildi¤i gibi son
y›llarda uygulanan tar›m politikalar› çiftçilerimizi çok olumsuz bir biçimde etkilemifltir.
Ekonomik güçlük içinde olan üreticilerimize yap›lan tar›msal destekler, uygulamaya
konulan ''Tar›mda Yeniden Yap›land›rma ve Reform Program›'' çerçevesinde de¤iflikli¤e
u¤ram›fl, tar›msal kredi sübvansiyonu ve girdi deste¤i kald›r›lm›fl ürün fiyat›na müdahale
sisteminden vazgeçilmifltir. Bunlar›n yerine, 2001 y›l›ndan itibaren girdi kullan›m›ndan
ba¤›ms›z, sadece ifllenmifl tar›msal arazi üzerinden, do¤rudan gelir deste¤i verilmeye
bafllanm›flt›r.

Çiftçi kay›t sisteminin oluflturulmas› ve tar›msal üretimle ifltigal eden çiftçilerin ekonomik
dalgalanmalardan fazla etkilenmemesi için do¤rudan destek sa¤lanmas›n› amaçlayan
uygulamaya, 2003 y›l›nda da devam edilmektedir.

2002 y›l›nda yap›lmas› gereken toplam 2 katrilyon 186 trilyon liral›k do¤rudan gelir deste¤i
ödemeleriyle ilgili çal›flmalar tamamlanm›flt›r. May›s 2003'ten itibaren günümüze kadar
yap›lan ödemelerin toplam› 867.3 trilyon lira olup, kalan 378 trilyon lira ise önümüzdeki
on gün içinde ödenecektir.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Prim ödemeleri, ülkemiz tar›msal üretiminin yönlendirilmesinde, öncelikle ülkenin ihtiyaç
duydu¤u tar›msal ürünlerin karfl›lanmas›nda çok önemli bir destek ve teflvik arac›d›r.

Bu uygulama ile ülkemizde, 2002 y›l› ürünü zeytinya¤›, kütlü pamuk, ya¤l›k ayçiçe¤i ve
soya fasulyesi üreticilerinin desteklenmesi öngörülmektedir. Bu amaç için, 2003
bütçesinde toplam 264 trilyon lira kaynak ayr›lm›flt›r. Bu ise bir önceki y›la  göre yaklafl›k
yüzde 40'l›k bir art›fla tekabül etmektedir.

Kararname ve tebli¤ler çerçevesinde, desteklenecek ürünlerde kilo bafl›na ödenecek
prim miktarlar› flöyledir:

2002 y›l› ürünü zeytinya¤›nda 175 bin lira,

2002 y›l› ürünü kütlü pamu¤a 85 bin lira,

2002 y›l› ürünü ya¤l›k ayçiçe¤ine 85 bin lira,

2002 y›l› ürünü soya fasulyesine 100 bin lira,

2002 y›l› ürünü kanolaya 90 bin lira.

De¤erli Vatandafllar›m,

Yine Hükûmetimiz'in büyük önem verdi¤i bir konu olan hayvanc›l›k, sadece üretmifl
oldu¤u ürünler itibar›yla de¤il, sa¤lad›¤› katma de¤er ve istihdam olanaklar› bak›m›ndan
da, tar›m›n di¤er alt sektörlerine göre çok önemli bir konumdad›r. Hayvanc›l›k, özellikle
geliflmifl ülkelerde, bugün art›k entegre bir tar›msal fabrika hüviyetine bürünmüfltür. ‹flte
bu gerçekten hareketle Hükûmetimiz hayvanc›l›¤a özel bir önem vermifltir. Sektöre
yap› lacak deste¤in art › r › lmas› iç in tüm imkânlar ›  seferber etmiflt i r .

Hükûmetimiz destek miktar›nda bir önceki y›la göre yüzde
140'l›k bir art›fl sa¤layarak toplam destek miktar›n› 176
trilyon liraya ç›kartm›flt›r. Uygulanmakta olan bu
destekleme sistemi içerisinde flu hususlar yer almaktad›r:
Suni tohumlama deste¤i, suni tohumlama ekipman
deste¤i, dam›zl›k gebe düve deste¤i, yem bitkileri deste¤i
ve süt teflvik primi.

2003 y›l› do¤rudan gelir deste¤inin, bir önceki y›la göre yaklafl›k yüzde 20 oran›nda
art›r›larak dekar bafl›na 16 milyon lira olarak ödenmesi öngörülmüfltür.

2003 y›l› do¤rudan gelir deste¤i ödemesine hak kazanan üreticilerimize ilk ödemenin,
Kas›m-Aral›k 2003'te yap›lmas› planlanmaktad›r. Bu ödeme için 2003 y›l› bütçesinde
toplam 500 trilyon liral›k kaynak ayr›lm›fl olup, ödeme miktar›n›n daha da art›r›lmas› ile
ilgili çal›flmalar sürdürülmektedir.



Sevgili  Çiftçi Kardefllerim,

Benim flahsen de çok önem verdi¤im bir projemiz de tar›mda kullan›lan mazotun
desteklenmesi projesidir. Bunu hep meydanlarda söyledim.

Bu proje kapsam›nda, tar›msal üretimin en önemli girdisi olan ve di¤er ülkelerle mukayese
edildi¤inde, en pahal› bir girdi olarak kullanmak zorunda kald›¤›n›z mazotun, siz üreticilerimize
daha ucuza sa¤lanmas› ile ilgili çal›flmalar›m›z sonuçlanm›flt›r. Bu uygulama ile siz
üreticilerimizin, tar›msal üretim faaliyetinde kulland›¤›n›z mazot için yapaca¤›n›z harcamalar›n
dekar bafl›na belli bir miktar›n›n, size 2003 y›l› içerisinde iki taksitle ödenmesi planlanm›flt›r.
Bu kapsamda çiftçi kardefllerime, tar›msal faaliyette bulunduklar› alan itibariyle ve azami
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Hükûmetimiz'in 2003 y›l›nda uygulamaya koydu¤u yeni destekler ise flunlard›r: Suni
tohumlamadan do¤an buza¤›lar›n desteklenmesi, ar›c›l›k deste¤i, hastal›klardan ari
iflletme deste¤i ve su ürünleri yetifltiricili¤inin desteklenmesi.

Uygulamaya konulan Tar›msal Reform Program›'n›n bir aya¤›n› da flekerpancar› gibi
ihtiyaç fazlas› ürünlerin üretimden çekilerek, bunun yerine, ülke ihtiyaçlar›na cevap
verecek ürünlerin yetifltirilmesi almaktad›r. Bu çerçevede 2003 y›l›nda, flekerpancar›
üretim kotalar›n›n daralt›lmas›yla oluflacak alanlarda; m›s›r, ayçiçe¤i, soya fasulyesi ve
yem bitkileri gibi alternatif ürün ekimi yapan üreticilere, telafi edici ödeme yapmay›
öngören Bakanlar Kurulu karar› uygulamaya konulmufltur.

Hükûmetimiz taraf›ndan ortaya konulan uygulamayla flekerpancar› ekememekten do¤an
gelir kay›plar›, telafi edici ödeme olarak karfl›lanacak ve böylece üretimden çekilen
üreticilerin o alan için u¤rayaca¤› gelir kayb› giderilecektir. Bu çerçevede, alternatif ürün
olarak m›s›r yetifltiren üreticilere dekar bafl›na 132 milyon lira, ayçiçe¤i yetifltiren üreticilere
dekar bafl›na 126 milyon lira, soya yetifltiren üreticilere dekar bafl›na 116 milyon lira ve
çok y›ll›k yem bitkisi yetifltiren üreticilere dekar bafl›na 94 milyon lira ödenecektir.

F›nd›k üreticisinin 2002 y›l›ndaki gelir kay›plar›n›n telafi edilmesi amac› ile de, do¤rudan
gelir deste¤i kapsam›nda çiftçi kay›t sistemine dahil olan f›nd›k üreticilerine, 500 dekara
kadar olan arazileri için dekar bafl›na ilave 25 milyon lira ödeme yap›lm›flt›r. Bu uygulama
ile f›nd›k üreticilerine sa¤lanan ilave ödeme tutar› yaklafl›k 95 trilyon lirad›r. Bu ödemeler
geçti¤imiz ay içinde tamamlanm›flt›r. Arz fazlas› olan f›nd›k ve tütün için; f›nd›k yetifltirilen
iller ile tütün ekimi yap›lan Güneydo¤u Anadolu illerinde, Alternatif Ürün Projesi
uygulanmaktad›r.

Bu proje çerçevesinde, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerimizde, belirlenmifl alanlarda
tütün üretiminden vazgeçerek, alternatif ürün yetifltirmeyi tercih eden tütün üreticilerine,
ekecekleri yeni ürüne ait, bir y›ll›k girdi ödemesi ile bak›m ve hasat masraflar›n›n
karfl›lanmas› amac›yla, bir y›ll›k net gelir fark› ödemesi yap›lacakt›r.

F›nd›k alanlar›nda ise; bu proje, ekolojisi olmayan ve sulanan tar›m arazilerinde
uygulanacakt›r. Bu alanlarda alternatif ürün yetifltiren üreticilerimize, yeni ürünle ilgili
girdi ödemesi ve y›ll›k bak›m ve hasat masraf› gibi ödemelere ilave olarak, f›nd›k söküm
masraf› da ödenecektir.

40



T E M M U Z  2 0 0 3U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

500 dekara kadar olmak kayd›yla, dekar bafl›na 3 milyon 900 bin lira mazot deste¤i
ödemesi yap›lacakt›r. Bu de¤er; flu andaki mazot fiyat› üzerinden yaklafl›k olarak yüzde
35'lik bir indirime tekabül etmektedir.

Bu destek kapsam›nda iki dilim halinde yaklafl›k 670 trilyon lira civar›nda bir deste¤in
çiftçilerimize aktar›lmas› öngörülmektedir.

Sevgili Çiftçi Kardefllerim,

Uzun y›llar önce ald›¤›n›z; ancak, ekonomik krizler nedeni ile ödeyemedi¤iniz borçlar›n,
geçen zaman içerisinde, ödenemeyecek boyutlara ulaflt›¤›n› çok iyi biliyorum. ‹flte bu
nedenle, bu borçlar›n›z›n ödenerek, tekrar tar›msal üretime kavuflturulmas› Hükûmetimiz
taraf›ndan öncelikli konu olarak belirlenmifltir.

Bu amaçla, tar›m sektörünün iki temel kredi kuruluflu
olan; Ziraat Bankas› ile Tar›m Kredi Kooperatifleri
taraf›ndan kulland›r›lan tar›msal krediler için yasal bir
düzenleme yapt›k. Böylece tar›msal kredi borçlar›n›z›
yeniden yap›land›rmak suretiyle borçlar›n›z›n geri
ödenmesini sa¤lad›k.
Öte yandan, 2003-2004 dönemi hububat al›m kararnamesini de 30 May›s 2003 tarihinde
yay›mlad›k ve bu kararname çerçevesinde, 31 May›s 2003 tarihinde de hububat al›m
fiyatlar›n› ilân ettik.

Buna göre, Çukurova bu¤day› için 310 bin lira fiyat verilmifl olup, geçen y›la göre yüzde
46,5'luk bir art›fl yap›lm›flt›r. Anadolu k›rm›z› sert bu¤day›n fiyat› ise 325 bin lira olarak
ilân edilmifl, bu bu¤daydaki art›fl ise yüzde 41.3 olmufltur. Makarnal›k bu¤daylardan
Anadolu durum bu¤day› 367 bin lira di¤er durum bu¤daylar› ise 345 bin lira olarak
aç›klanm›flt›r.

Türkiye'de 2002 Nisan ay›ndan 2003 Nisan ay›na kadar olan enflasyon oran› yüzde 35
seviyelerindedir. Bu¤daya verilen fiyat ise görüldü¤ü gibi yüzde 41.3 ile yüzde 46,5
aras›nda de¤iflmektedir. Yani, bu¤daya yaklafl›k olarak enflasyonun yüzde 10 üzerinde
fiyat verilmifltir.

2003-2004 sezonu yafl çay al›m kampanyas›nda ise bu sene önemli bir de¤ifliklik
yap›lm›flt›r. Kampanya için Çay-Kur'un al›m fiyat›, bir önceki y›l›n fiyat›na göre yüzde
25.3'lük bir art›flla, 400 bin lira olarak belirlenmifltir.

Ancak, bu sene ilk defa çay kalitesini yükseltmek için, ürün kalite destek primi uygulamas›na
geçilmifltir. Bu çerçevede verilecek kalite primi ise kilo bafl›na 50 bin lirad›r. Böylece
üreticilerimizin eline, çayda yüzde 40.6'l›k bir art›flla 450 bin lira geçmesi sa¤lanacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Hükümetimiz'in tar›msal geliri art›rmak amac›yla yürüttü¤ü çal›flmalardan biri de süne
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ile yap›lan mücadeledir. Bu mücadele yap›lmad›¤› takdirde yüzde 70'lere varan oranda
ürün kayb› meydana gelmektedir. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan 34 ilimizde yer
aletleri ile 10.3 milyon dekar, uçakla da 8,5 milyon dekar alanda süne mücadelesi baflar›
ile uygulanm›fl ve millî ekonomiye yaklafl›k 1.1 katrilyon lira kazand›r›lm›flt›r.

Tar›mda verimlili¤in art›r›lmas›nda en önemli girdilerden birisi de kaliteli tohumluk
kullan›m›d›r. Islah edilmifl, sertifikal› tohum kullan›m› tah›l veriminde yüzde 25 art›fl
sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, kaliteli mahsul üretimi ile ürün fiyat›n›n artmas› da, çiftçinin gelirini
yüzde 20-25 oran›nda art›rmaktad›r.

Bu tohumlu¤un da¤›t›lmas› için Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü (T‹GEM) ülke çap›nda
tüm il ve ilçelerde Tohumluk Bayili¤i verilmesini kararlaflt›rm›fl ve bunun için ilâna
ç›k›lm›flt›r. Tohumluk bayilikleri önümüzdeki bir-iki ay içerisinde belirlenecektir.

2002 Y›l›nda, 50 bin ton sertifikal› tohumluk da¤›t›lm›flt›r. Hükûmetimiz bu y›l miktar›n
200 bin tona ç›kar›lmas›n› hedeflemektedir.

Sevgili Köylü ve Çiftçi Kardefllerim,

fiimdi sizlere, Hükûmet olarak çok önem verdi¤imiz ve sizlerin sorunlar›n› çözmek için
gelifltirdi¤imiz baz› yeni projelerimizden de k›saca bahsetmek istiyorum.

Bu projelerden biri, Tar›msal Kalk›nma Kooperatifleri’nin Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Fonundan Desteklenmesi Projesi'dir.

Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan çiftçi
ailelerinin gelir seviyesini yükseltmek amac›yla
gelifltirdi¤imiz bu projeyle, Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flmay› Teflvik Fonu'nun ba¤l› oldu¤u Devlet
Bakanl›¤› ile Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› aras›nda
yoksullukla mücadele kapsam›nda, ortak giriflimler
bafllat›lacakt›r. Bu amaçla, iki Bakanl›k yetkilileri aras›nda
görüflmeler yap›lm›fl ve ortak protokol haz›rlanm›flt›r.
Söz konusu protokol ile, ilk olarak, Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar› taraf›ndan,
süt s›¤›rc›l›¤› ve koyunculuk amaçl› kooperatif projeleri desteklenecektir.

Bir baflka uygulamam›z da Tar›msal ‹stihdam ve Üretim Projesi'dir. Bu projeyle, iflsiz
ziraat mühendisi ve veteriner hekimlerimiz flarta ba¤l› olarak, üç y›l süreyle bitkisel ve
hayvansal üretim yap›lan köylerde istihdam edilecektir. Bu suretle küçük ölçekli tar›mla
u¤raflan çiftçi kardefllerimizin, yeni üretim teknikleri, yeni tar›m aletleri ve tar›msal
üretimde yeni metotlar konusunda bilgi ve becerilerini art›rmalar› sa¤lanacakt›r.

Böylece bir yandan büyük masraflarla e¤itim süreçlerini tamamlad›klar› halde, iflsiz
durumda bulunan yetiflmifl elemanlar›m›z istihdam olana¤› elde ederken, öte yandan
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tar›msal üretimin de daha bilimsel metotlarla gerçeklefltirilmesi sa¤lanacakt›r.

Bu kapsamda, co¤rafî özellikler dikkate al›narak, ortalama her 1 köye bir eleman olmak
üzere, ilk etapta 1000 köye, 1000 kifli hizmet götürecektir. Projenin nihai hedefi 25 bin
köye 5 bin elemand›r.

Tar›m›m›z› daha ça¤dafl ve daha bilimsel metotlara kavuflturmak için bafllatt›¤›m›z bir
baflka projemiz de, Gezici Toprak Tahlil Laboratuarlar›n›n Kurulmas› ve Uygulanmas›
Projesidir.

Bu proje kapsam›nda, ülkemiz topraklar›n›n tahlilleri tamamlanacakt›r. Üreticilerimiz de
bu tahlil sonuçlar›na göre, uygun gübreyi, uygun miktarda kullanabileceklerdir. Hizmeti,
üreticilerimizin aya¤›na götürecek bu proje, en k›sa sürede pilot illerde uygulamaya
konulacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m, Sevgili Anneler, Babalar, Nineler, Dedeler,

De¤erli Gençler ve Sevgili Yavrular,

Y›llar›n ihmali ve yanl›fl politikalar› nedeniyle flüphesiz bütün toplum kesimlerinin acil
çözüm bekleyen sorunlar›, flikayetleri, beklentileri  ve talepleri var.

Ancak, takdir edersiniz ki, çiftçi kardefllerimiz, köylü kardefllerimiz, tar›mla, hayvanc›l›kla
u¤raflan üretici kardefllerimiz geçmiflte yap›lan yanl›fllar›n bedelini en a¤›r biçimde ödeyen
toplum kesimi oldu.

Yedi¤imiz ekme¤i, eti, hububat›, sebzeyi, meyveyi, içti¤imiz sütü,  velhas›l  tüketti¤imiz
g›day› binbir emek ve zahmetle üreten bu kardefllerimiz için gerçeklefltirdi¤imiz hizmetler,
gelifltirdi¤imiz projeler, bafllatt›¤›m›z uygulamalar tabiî ki bu sayd›klar›mdan ibaret de¤il.
Ancak süremiz bitmeden önce, konuflmam›n bafl›nda de¤indi¤im gibi makroekonomik
göstergelerdeki ve d›fl politikadaki baz› geliflmelere de k›saca de¤inmek istiyorum.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz ay içinde Malezya'ya, Pakistan'a, Selanik'e ve Portekiz'e gittik.
Bu ziyaretlerimizin her biri her ne kadar birbirinden farkl› gündem ve öncelikler
do¤rultusunda planlanm›fl olsa da, temelde, Türk d›fl politikas›n›n  tarihimizden,
co¤rafyam›zdan da güç alan  çok boyutlulu¤unun bir sonucudur.

Sözgelifli Malezya, Pakistan ve Portekiz'e  kalabal›k bir ifl adamlar› heyetiyle birlikte
gitmemiz, bizim dünyayla kurdu¤umuz iliflkileri somut ekonomik temellere oturtma niyet
ve kararl›l›¤›m›z›n bir göstergesidir.

Zira, gerek komflular›m›zla, gerekse di¤er ülke ve topluluklarla kurdu¤umuz iliflkileri,
karfl›l›kl› ekonomik ç›karlar›m›z› gözeten bir ekonomik derinli¤e kavuflturamazsak,  sadece
hamasi ve nostaljik söylemlerle havanda su dö¤müfl oluruz. Biz bu ziyaretlerimizde,
sadece söylemlerimizle de¤il, heyet kompozisyonlar›m›zla da, bu ilkeyi hayata geçirdik.
Do¤rusu muhataplar›m›z›n da bu gerçekçili¤imizi çok iyi de¤erlendirdiklerini aç›kça
gördük.
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Geçti¤imiz ay kat›ld›¤›m›z Avrupa Birli¤i Selanik Zirvesi'nde de Avrupa Birli¤i üyelik
sürecimizi somut ad›mlar ve kararlarla pekifltirdik.

Bütün bu olumlu geliflmelerden sonra, Irak'ta meydana gelen yak›fl›ks›z ve çirkin olaya
da k›saca de¤inmek istiyorum. Bu olayda da, Hükûmetimiz'in tutumu tavizsiz gerçekçilik
ve kararl›l›k olur. Olay› haber ald›¤›m›z dakikadan itibaren, gerek ben, gerek Baflbakan
Yard›mc›m›z ve D›fliflleri Bakan›m›z, gerekse Genel Kurmay›m›z, tam bir koordinasyon
içinde Amerikal› muhataplar›m›z nezdinde, Türkiye'nin ve Türk Silâhl› Kuvvetleri'nin vekar
ve haysiyetine yak›flacak bütün ad›mlar› att›k. Bu süreçte, yap›lmas› gereken neyse
yap›lm›fl, söylenmesi gereken neyse muhatab›na söylenmifltir.

Ancak, devlet yönetimi, anl›k duygusal tepkilerle de¤il; objektif bilgilere dayal› objektif
de¤erlendirmelerle ve bu de¤erlendirmelere dayal› rasyonel ve kararl› ad›mlarla yürüyen
bir süreçtir.

Devlet sorumlulu¤unu üstlenmifl kifli ve kurumlar, kendi
psikolojik ve duygusal tepkilerini, ne kadar hakl› olurlarsa
olsunlar, akl-› selimin ve rasyonel stratejik
de¤erlendirmelerinin üstüne ç›kartamazlar. Bu olayda da,
Türk Devleti, kendi derin tarihî tecrübelerinin ve devlet
gelene¤inin gerektirdi¤i ad›mlar› atmakta tereddüt
etmemifltir. Bundan sonraki aflamalarda da bu tutumunu
sürdürmekte kararl›d›r.
Son olarak, makroekonomik göstergelerdeki baz› çok olumlu geliflmeleri de sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Bildi¤iniz gibi, neredeyse 20 y›ld›r ilk defa Türk ekonomisi, geçti¤imiz ay içinde eksi
enflasyon olgusuyla tan›flt›. Bu olgu, sadece ekonominin ölçülebilir parametreleri
bak›m›ndan çok olumlu bir geliflme olarak de¤erlendirilemez. Bu eksi enflasyonu yakalam›fl
olmam›z, ekonomik hayatta asla ihmal etmememiz gereken psikolojik bariyerleri y›kmaya
bafllad›¤›m›z›n göstergesi olarak da çok önemli bir baflar›ya iflaret etmektedir.

Nitekim, yine geçti¤imiz ay itibariyle Türkiye olarak yakalad›¤›m›z yüzde 7.4'lük büyüme
h›z› da bu bak›mdan çok sevindirici bir geliflmedir. Türkiye, bu büyüme h›z›yla Çin'den
sonra dünyan›n, ekonomisi en h›zl› büyüyen ikinci ülkesi konumuna gelmifltir. Bu da,
t›pk› eksi enflasyon gibi, ifade etti¤i rakamsal baflar›n›n çok ötesinde bir psikolojik etki
gücüne sahiptir. Bu etki sadece içerde de¤il, global ölçekte de hissedilecektir.

Bu baflar›, do¤rudan yabanc› yat›r›m›n önünü açan yeni yasal düzenlemelerimizle birlikte
Türkiye'ye yönelik de¤erlendirmeleri de çok olumlu yönde etkileyecektir.

fiunu da hemen ilave edeyim:

Kifli bafl›na millî gelirimiz de bu olumlu geliflmelerle paralel bir seyir izlemektedir. Bu y›l
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fert bafl›na millî gelirimiz 3000 dolar›n üzerine ç›kmaktad›r. Bunu sat›nalma gücü paritesine
göre hesaplad›¤›m›z zaman fert bafl›na millî gelirimiz 2003 y›l› sonu itibariyle sizler için
çok çok büyük sürprizler oluflturabilecek rakamlara ulafl›labilir. Ama daha da önemlisi,
ülkede yat›r›m ve büyüme heyecan› yeniden hissedilmeye bafllanm›flt›r.

Bak›n›z son alt› ay içinde verdi¤imiz teflvik belgeleri, önümüzdeki birkaç y›l içinde 18
katrilyonu aflan bir yat›r›m perspektifini önümüze koymaktad›r. Bu ülkemizdeki iflsizlik
sorununu aflmam›z için çok önemli bir geliflmeye iflaret etmektedir. Zira bu yat›r›m
perspektifi gerçekleflti¤inde 116 bin 639 kifliye ifl imkân› sa¤lanacak demektir.

fiüphesiz bu sayd›klar›m›n hiçbirini yeterli göremeyiz; bunlara bakarak rehavete kap›lamay›z;
ayaklar›m›z yerden hiçbir zaman kesilmemelidir. Özellikle ekonomik disiplini bozacak
davran›fllar içine giremeyiz.

Zira Türkiye olarak, y›llar›n biriktirdi¤i yanl›fl ve s›k›nt›lar› bertaraf edebilmek için daha
almam›z gereken çok mesafe var, daha yap›lacak çok ifl var, afl›lacak çok engel var...

Allah'›n izniyle, elele vererek biz bu ifllerin üstesinden geliriz.

Onun için, bir kere daha flundan emin olman›z› istiyorum: Hükûmetimiz, gecesini
gündüzüne katarak, sadece çiftçimizin köylümüzün de¤il; iflçimizin, esnaf›m›z›n,
memurumuzun, emeklimizin, iflsizimizin, yani hepimizin, yani Türkiye'nin sorunlar›n› bir
bir çözmek için azimle, kararl›l›kla çal›flmaktad›r.

Onun için, Hükûmetinize güveniniz...

Her zaman söyledi¤im gibi, flunu hiç unutmay›n›z: Bu devlet sizin devletinizdir..

Bu Hükûmet sizin Hükûmetiniz'dir...

Kendinize güveniniz...

Türkiye her bak›mdan iyi yoldad›r...

Türkiye çok daha iyiye gidecektir.

Hepinizi en içten duygularla, sayg›yla ve muhabbetle selâml›yorum.
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Bizim istedi¤imiz, Avrupal›l›k kimli¤inin arkas›nda
oluflturulan evrensel de¤erlere ülkemizde de ifllerlik
kazand›rmakt›r. Bu evrensel de¤erlerin maddî temelini
oluflturmak için de halk›m›z›n refah seviyesini yükseltmek,
çocuklar›m›za onurlu, müreffeh ve sayg›n gelecek sunmak
zorunday›z.

Sevgili Vatandafllar›m,

Her zaman oldu¤u gibi bu s›cak yaz akflam›nda da sizleri sevgiyle ve muhabbetle
selâmlayarak sözlerime bafll›yorum.

Bildi¤iniz gibi çok yüksek tempolu bir yasama dönemini baflar›yla tamamlayan Türkiye
Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Demokrasinin kalbi, özgürlü¤ün befli¤i, millî iradenin
tecelli yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Meclis'i önemsemek, milleti önemsemek,
Meclis'i yüceltmek, halk› yüceltmek demektir. Yirmiikinci dönem 1'inci yasama y›l›nda
Meclisimiz sayg›nl›¤›na yarafl›r bir flekilde yasama ve denetim faaliyetlerini baflar›yla
tamamlam›flt›r. Meclisimiz yaklafl›k 600 saat çal›flarak tarihî bir örne¤i ortaya koymufltur.
Daha önceki dönemlere göre bu dönem, yüzde 40 daha fazla çal›fl›lm›fl, çok önemli
kanunlara imza at›lm›flt›r. Yani milletimizin iradesi Meclis'e en güzel flekilde yans›m›fl,
Meclis bu iradeyi en iyi flekilde kullanm›flt›r.

Bugün sizlere bu takdire de¤er çal›flmalardan bahsetmek istiyorum. Milletimizin Meclisi'ni
tan›mas› ve sevmesi öncelikle yeterli derecede bilgilenmesine ba¤l›d›r. Birinci yasama
y›l›nda 58'inci ve 59'uncu Hükûmetlerimiz taraf›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi
Baflkanl›¤›'na 205 adet Kanun Tasar›s› verilmifl, bunlardan 153'ü kanunlaflm›flt›r. Ayr›ca
9 Kanun Teklifi kanunlaflm›fl, 49 uluslararas› sözleflme onaylanm›flt›r. Yine bu dönemde
119 Meclis Araflt›rmas› talep edilmifl, 8 adet komisyon kurulmufl ve bunlardan üçü
raporunu tamamlam›flt›r.

Denetim çal›flmalar›n› yürüten K‹T Komisyonu, 47 kuruluflun 1999 y›l› hesab›n› denetlemifl,
bunlardan 42'sini ibra etmifl, 39'unu genel görüflmeye sunmufl ve 18 tanesini de ibra
etmemifltir. ‹bra edilmeyen hesaplarla ilgili ifllemler de hemen bafllat›lm›flt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Meclisimiz'in bu yasama döneminde imze att›¤› baz› kanunlar›, özellikle zikretmek
istiyorum.

Avrupa Birli¤i Uyum Komisyonu Kanunu ile kat›l›m sürecinde Avrupa Birli¤i'ndeki
geliflmeleri takip etmek üzere bir komisyon görevlendirilmifltir.

Adlî T›p Kanunu ile Adlî T›p Kurumu'nun ça¤›n gereklerine paralel olarak yeniden
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düzenlenmesi sa¤lanm›fl ve suç faillerinin yakalanmas› için mahkemelere kolayl›k
sa¤layacak bir ad›m at›lm›flt›r.

Çek ‹le Ödemelerin Düzenlenmesi Hakk›ndaki Kanun'da yap›lan de¤ifliklikle, çek ile
ödemeler yeniden düzenlenmifl, suiistimallere yönelik yapt›r›mlar miktar ve kapsam
olarak art›r›lm›flt›r.

Nüfus Kanunu'nun baz› maddelerinin de¤ifltirilmesiyle nüfus ifllemleri h›zland›r›lm›fl,
Merkezî Nüfus ‹dare Sistemi Projesi olan MERN‹S'in uygulamaya geçirilebilmesi
sa¤lanm›flt›r. MERN‹S Projesi hepimizin gündelik hayat›n› kolaylaflt›racak bir uygulama
olacakt›r.

Tüketici'nin Korunmas› Hakk›ndaki Kanun'da de¤ifliklik
ile uluslararas› mevzuata uyum sa¤lanm›fl uygulamada
yaflan›lan problemler ve boflluklar giderilmifltir.
Vatandafllar›m›z kredi kartlar›nda yüksek faiz ödeme
ma¤duriyetinden kurtulmufltur.
Gelir Vergisi Kanunu'ndaki de¤ifliklikle yat›r›m istisnas›ndan yararlanmak için, Yat›r›m
Teflvik Belgesi alma zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›r. Yine bu kanunla okul ve yurt yapt›ran veya
ba¤›fllayanlara masraflar›n› y›ll›k beyannameden düflme olana¤› verilmifltir. Hay›rsever
vatandafllar›m›z art›k gönül rahatl›¤›yla okul ve yurt yapt›rabileceklerdir. Aslolan zaten
her hizmeti devletin yapmas› de¤il, devletin organizatör olarak hizmetlere öncülük
etmesidir. Ülkemizin biriken sorunlar›n› çözmek için herkes ve her kesim elini tafl›n alt›na
koymal›d›r.

Kamuoyunda 'Vergi Bar›fl›' olarak bilinen yasayla kay›t d›fl›nda bulunan birçok faaliyet,
kay›t içine al›nm›fl, böylece mahkemelerin yükü azal›rken, toplad›¤›m›z gelirler artm›flt›r.

‹fl Kanunu ile çal›flma hayat›na iliflkin birçok kavram yeniden tan›mlanm›fl, baflta iflçi
kavram› olmak üzere çal›flma hayat›na iliflkin pekçok husus iflçilerimiz lehine yeniden
düzenlenmifltir.

Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ile yabanc› yat›r›mlar özendirilmifltir.

Ayr›ca bu dönemde Aile Mahkemeleri Kanunu, ‹cra ‹flas Kanunu, Yarg›tay Kanunu,
Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu de¤ifltirilerek adlî konularda da rahatlama sa¤lanm›flt›r.

Meclisimiz, yine örnek bir davran›flla bu y›l tatilini k›saltm›fl ve daha uzun süre görev
yapm›flt›r.

Son birkaç hafta içinde Meclisimiz çok önemli yasalar ç›karm›flt›r. 2-B olarak bilinen
düzenlemeyle 1981 y›l›ndan önce orman niteli¤ini kaybetmifl yerlerin sat›fl›na dair
Anayasa de¤iflikli¤i gerçeklefltirilmifltir. Kimi çevrelerce çok haks›z bir flekilde ormanlar›n
talan edilece¤i gibi bir görüntü verilmek istenmesine ra¤men Meclisimiz bu oyuna
gelmemifltir. Vatandafllar›m›z çok iyi bilmektedir ki konunun ne ormanla, ne talanla hiçbir
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ilgisi yoktur. Burada önemli olan 2 husus vard›r. Birincisi; bu alanlar›n, orman vasf›n›
kaybetti¤i 22 sene önce tescil edilmifltir. ‹kincisi; bu alanlar, o tarihten beri iflgal alt›ndad›r.
Aradan geçen 22 y›l içinde buralar düpedüz yerleflim yerine dönüflmüfltür. Yani 22 y›ld›r
bu araziler üzerinde imars›z, plans›z, izinsiz tam 400 bin yap› kurulmufl, bunlar›n altyap›,
su, elektrik, do¤algaz gibi her türlü ihtiyac› karfl›lanm›flt›r. Bizim öngördü¤ümüz uygulama
hem bu bölgeleri yasal bir statüye kavuflturmak, hem de devletin iflgale u¤ram›fl yerlerinin
bedelini tahsil ederek, gelir elde etmek ayn› zamanda adaleti tesis etmektir.
Dörtyüzyetmiflüç bin hektarl›k bu alanda, bugün 1 milyon insan oturmaktad›r. Biz, arazi
de¤eri yüksek olan bu yerlerin birilerine peflkefl çekilmesine kesinlikle müsaade
edemezdik. Buralarda her vatandafl›m›z›n hakk› vard›r. 2-B arazilerinin de¤erlendirilmesi
konusu kendi seçim taahhütleri aras›nda da bulundu¤u halde anamuhalefet partimizin
bu konuyla ilgili muhalefetini anlamak mümkün de¤ildir. Bu arazilerin do¤rudan orman
köylüsüne verilmesi art›k hukuken de, fiilen de mümkün de¤ildir. Bu alanlarda art›k ne
ormandan, ne de orman köylüsünden söz edilebilir. Buralar art›k düpedüz yerleflim
birimleri haline gelmifltir. Kendimizi aldatmayal›m. Bizim yapt›¤›m›z haks›z kazanc› ortadan
kald›rarak, milletimizin menfaatini korumakt›r. Buradan elde edece¤imiz gelirin ülkemiz
aç›s›ndan önemini sizler elbette çok iyi biliyorsunuz.

Yine k›sa süre içinde Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun Tasar›s› yasalaflt›r›lm›flt›r. Bu
düzenlemeyle vatandafllar›m›z›n y›llard›r çektikleri önemli bir çile giderilmifltir.

SSK, Ba¤-Kur ve Türkiye ‹fl Kurumu'nun tek çat› alt›nda birlefltirilmesi için Sosyal Güvenlik
Kurumu oluflturulmufltur.

Son Anayasa de¤iflikli¤i ile seçilme yafl› 25'e indirilmifltir. Lâfa geldi¤inde hepimiz
Türkiye'nin çok genç ve dinamik bir nüfusa sahip oldu¤unu gururla söylüyoruz. Madem
Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden birisi genç nüfusudur, o zaman bundan siyaset
kurumu da yararlanmal›d›r diyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve onlardan daha fazla
yararlanmak istiyoruz. ‹flte onun için bu düzenlemeyle gençlerin önünü aç›yoruz ve
seçilme hakk›n› kendilerine veriyoruz.

Bu dönemde demokratikleflme aç›s›ndan çok önem verdi¤imiz Bilgi Edinme Hakk›
Kanunu yasalaflm›flt›r.

Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü kurulmas› kararlaflt›r›ld›.

Kamu ‹hale Kanunu yeniden düzenlendi.

Aziz Milletim,

Türkiye bugün AK Parti Hükûmeti'yle y›llard›r unuttu¤u kalk›nma ve refah hamlesini,
ça¤dafl dünyaya entegre olma bilincini yeniden yakalad›. Hükûmetimiz Türkiye'yi dünyaya
açma ve ça¤dafl dünya ile bütünleflme yolunda en büyük ad›m olarak gördü¤ümüz
Avrupa Birli¤i üyeli¤ini biran önce gerçeklefltirmek için elinden gelen gayreti göstermektedir.
Türkiye'nin üyeli¤i hem bize, hem Avrupa Birli¤i üyelerine katk›lar sa¤layacakt›r. Bunu
tek tarafl› bir katk› olarak görmemek gerekir. Türkiye, Avrupa Birli¤i'nin gelece¤inde en
önemli ülkelerden biri olacakt›r. Unutmamak gerekir ki cumhuriyetimizin ça¤dafl idealleri
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ile Avrupa Birli¤i'nin öngördü¤ü ça¤dafl yönetim normlar› birbiriyle uyum içindedir.
Türkiye, ne kendi de¤erlerini d›fl dünyadan soyutlayarak içe kapanacakt›r, ne de d›fl
dünyaya ilkesiz biçimde aç›larak kendi de¤erlerini zedeleyecektir. Türkiye, kendi eflsiz
de¤erleriyle ça¤dafl idealler aras›ndaki uyumu sa¤layacak ve bu potansiyele, kararl›l›¤a
sahip oldu¤unu da gösterecektir.

Türkiye, stratejik konumu, tarihî ve kültürel zenginli¤i, ekonomik potansiyeli ve tabiî
kaynaklar›yla bölgesel bir güç olarak Avrupa Birli¤i'ne yeni bir soluk getirecek, bu büyük
uygarl›k porjesine yepyeni bir ivme kazand›racakt›r. Türkiye, özde¤erlerini, kazan›mlar›n›
ve temel tercihlerini koruyarak dünya sistemiyle entegre olacakt›r. Türkiye'nin yüzü
ça¤dafl dünyaya dönüktür. Türkiye'nin yönü kalk›nm›fl, müreffeh dünyaya dönüktür.
Avrupa Birli¤i üyeli¤i, Türkiye'nin geliflme ve ça¤dafllaflma yolundaki en önemli süreçlerden
biridir. Hükûmetimiz, göreve bafllad›¤› andan itibaren ortaya koydu¤u performansla bu
süreci h›zland›rm›fl, y›llard›r a¤›r aksak yürüyen bir iliflkiyi en ideal noktaya getirmifltir.
Hükûmetimiz, Avrupa Birli¤i üyeli¤i konusundaki çabalar›yla güçlü bir siyasî irade ve
kararl›l›k ortaya koymufltur.

Türkiye'de, Avrupa Birli¤i üyeli¤i konusunda tam bir
mutabakat yaflanmaktad›r. ‹ktidar, muhalefet ve sivil
toplum kurulufllar› Avrupa Birli¤i üyeli¤i için el ve söz
birli¤i halinde bir tutum gelifltirmifltir. Halk›m›z›n
demokratik ve zengin bir Türkiye için arzulad›¤› Avrupa
Birli¤i üyeli¤i, bu dönemde yap›lan çal›flmalarla en yak›n
noktaya gelmifltir. ‹kibindört y›l› sonunda müzakerelerin
bafllamas› halinde Türkiye k›sa sürede kendisini tam
üyeli¤e haz›rlayacakt›r.
Yasama y›l› boyunca ç›kar›lan uyum yasalar› ve demokratikleflme paketleri, önceki
dönemlerde hayal bile edilmeyecek ad›mlard›r. Ben, sizlerin huzurunda yasama y›l›
boyunca gerçekten çok yo¤un bir mesai ile çal›flan ve çok önemli yasalara imza atan
AK Partili ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerine ve destek veren di¤er milletvekillerine
çok teflekkür ediyorum. Meclisimiz, yüzümüzü a¤artacak bir çal›flma içinde olmufltur.
Meclis'in ve siyasetçilerin itibar›n›n her geçen gün yükselmesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde ortaya konulan bu performans›n ve seviyeli iliflkilerin büyük önemi vard›r.
Siyaset kurumunun itibar kazanmas› herkesin yarar›nad›r. Art›k Meclis'e önem vermenin,
millete önem vermek demek oldu¤unu herkes anlamaktad›r.

Sevgili Dostlar, K›ymetli Vatandafllar›m,

Her zaman söyledi¤im gibi, yine tekrar etmek istiyorum ki; biz Avrupa Birli¤i'ni günün
modas› oldu¤u için istemiyoruz. Bizim istedi¤imiz, Avrupal›l›k kimli¤inin arkas›nda
oluflturulan evrensel de¤erlere ülkemizde de ifllerlik kazand›rmakt›r. Bu evrensel de¤erlerin
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maddî temelini oluflturmak için de halk›m›z›n refah seviyesini yükseltmek, çocuklar›m›za
onurlu, müreffeh ve sayg›n gelecek sunmak zorunday›z. Bunun için Meclisimizden ç›kan
uyum yasalar›yla çok ciddî mevzuat de¤ifliklikleri gerçeklefltirilmifltir. fiimdi bütün bu
de¤iflikliklerin ka¤›t üzerinde kalmamas› ve bunlar›n günlük hayat›m›za yans›mas› için
hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor.

‹nsan haklar›n›n gelifltirilmesi de bu kapsamda büyük önem verdi¤imiz konulardand›r.
'‹nsan› yaflat ki devlet yaflas›n' düflüncesinden hareket eden Hükûmetimiz bütün
politikalar›n›n merkezine insan› koymufltur. Demokrasinin nihaî amac› baflta düflünce,
inanç, e¤itim, örgütlenme ve teflebbüs özgürlü¤ü olmak üzere bütün sivil ve siyasî
özgürlükleri güvenceye almak ve bütün vatandafllar›m›z›n korku ve endifleden uzak
yaflamalar›n› sa¤lamakt›r. fiunu mutlulukla beyan edebilirim ki son dönemde iflkence,
kay›p, gözalt›nda ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletine kabul
edilemez insan haklar› ihlallerinin yok denecek kadar azald›¤›n› gözlemliyoruz. Bu
olumsuzluklar›n s›f›rlanmas› belki hiçbir ülkede mümkün de¤ildir. Ancak bizim hedefimiz
insan hakk› ihlallerine s›f›r toleranst›r. Temel hak ve özgürlükler alan›ndaki eksikliklerin
giderilmesi için di¤er siyasî partiler ve sivil toplum örgütleri aras›nda mutabakat ve iflbirli¤i
imkânlar›n› ar›yoruz. Siz de¤erli vatandafllar›m›z da kendi haklar›n›z› korumak ve hakk›n›z›
yasal yollarla aramak konusunda daha duyarl› olmal›s›n›z. Hükûmetimiz; hukuku,
korkutman›n ve cezaland›rman›n de¤il, adaleti sa¤laman›n arac› olarak görmektedir.
Unutmamak gerekir ki; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesinin birinci dereceden
sahibi yöneticiler de¤il, milletin ta kendisidir. Ça¤dafl bir devlet ve ça¤dafl bir toplum
olman›n öncelikli gere¤i, milletimizin bu de¤erlerimizi koruma ve gelifltirme yönünde
kararl› ve azimli olmas›d›r. Hiç kuflku yoktur ki; milletimiz, gerçek bir hukuk devleti ve
ça¤dafl uygarl›k seviyesini yakalam›fl bir toplum talep etmektedir. Türkiye, kanunlar›n›
hukuka, hukukunu evrensel adalet ve insan haklar› esaslar›na dayand›rarak gerçek
anlamda bir hukuk devleti olacak ve uluslararas› camiada sayg›n bir yer kazanacakt›r.

Meclisimiz'in geçen hafta içinde ç›kard›¤› önemli bir yasa da Topluma Kazand›rma
Yasas›'yd›. Bu düzenlemeyle önemli bir ad›m att›k. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele
konusunda büyük bir baflar› kaydetmifl ve münferit hadiselerin d›fl›nda terör en alt düzeye
çekilmifltir. Ancak flimdi yap›lmas› gereken terörü besleyen koflullar› tümüyle ortadan
kald›rmakt›r. Bunun için de ekonomik, sosyal ve siyasal aç›dan halk›m›z›n güvenli, mutlu
ve huzurlu olabilece¤i bir ortam› üretmeliyiz. Hükûmetimiz, özellikle Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu Bölgeleri'nde sosyal ve ekonomik farkl›l›klar›n en aza indirilmesi için projelerini
bir bir hayata geçirmektedir. Topluma Kazand›rma Yasas›'n› da bölgedeki huzur ve
toplumsal kaynaflma aç›s›ndan gerekli bir ad›m olarak görüyoruz. Teröre bulaflmayan,
adam öldürmeyen, yeniden yurdundan olmufl ve piflmanl›k içinde olan vatandafllar›m›za
yeni bir flans vermek, öncelikle bar›fla bir flans vermek demektir. Bildi¤iniz gibi kimileri
bunu çok istismar etti. Bu geliflmeleri teröre prim vermek gibi sunma gafletine düflenler
oldu. Oysa biz sivrisine¤i do¤uran batakl›¤› kurutmak için ad›m at›yoruz. Böylece terörün
yata¤›n› kurutuyoruz. Bu ad›m›m›z, teröre karfl› vatan müdafas› yapm›fl olan aziz
flehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin güçlü mücadelesinin siyasal ve sosyal boyutunu
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oluflturmaktad›r. Bundan herkesin dersler ç›karmas› ve devletin bu flefkat elini samimiyetle
tutmas› gerekir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Daha seçimlerden önce yolsuzlukla mücadeleyi en öncelikli hedeflerimizden biri olarak
ilan etmifltik. Bu yüzden ifl bafl›na gelir gelmez, gerek Meclis Grubu, gerekse Hükûmet
olarak bu konuda çok köklü ve kapsaml› bir çal›flma içine girdik. Meclis'te kurulan
Yolsuzluklar› Araflt›rma Komisyonu, bildi¤iniz gibi geçti¤imiz günlerde çal›flmalar›n›
tamamlad›. Ulaflt›¤› sonuçlar› bir rapor halinde Meclis Baflkanl›¤›'na sundu. Ben, bu
çal›flmada eme¤i geçen bütün milletvekili arkadafllar›m› -parti ayr›m› gözetmeksizin-
tebrik ediyorum. Yine sabahlara kadar çal›flarak, komisyona hizmet veren uzman
arkadafllar›m›za da ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

Yolsuzlukla mücadele konusu zannedildi¤i gibi sadece
Meclis Araflt›rma Komisyonu'nun çal›flmalar›yla da s›n›rl›
de¤ildir. Özellikle yat›r›mc› Bakanl›klar›m›z da kendi
bünyelerinde çok kapsaml› araflt›rmalar yapt›lar, yapmaya
da devam edecekler. Bunlardan baz›lar› flimdiden yarg›ya
intikal ettirilmeye bafllam›flt›r.
Bunu özellikle flunun için vurgulamak gere¤ini duyuyorum: Baz›lar› ifli suland›rmak için,
baz›lar› da eski dönemlerin al›flkanl›¤›yla bütün bu çal›flmalardan elle tutulur bir sonuç
ç›kmayaca¤› duygusunu yaymaya çal›fl›yorlar. Bu tür söylentilere prim vermeyin. fiundan
kesinlikle emin olunuz; hiç kimsenin yapt›¤› yan›na kâr kalmayacakt›r. Hukuk kurallar›
içinde bütün yolsuzluklar›n hesab› tek tek sorulacak. Bak›n›z flu anda sadece Bay›nd›rl›k
ve ‹skân Bakanl›¤›'nda, sadece Karayollar› Genel Müdürlü¤ü'nde usulsüz keflif art›fllar›
yoluyla yap›ld›¤› tespit edilen yolsuzluklar›n toplam› 714 milyon dolard›r. Bunlar›n dosyalar›
gere¤i yap›lmak üzere Yarg›tay'a ve Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na gönderilmifltir.
Bunun gibi bütün Bakanl›klarda, bütün devlet birimlerinde ne kadar usulsüzlük ve
yolsuzluk yap›lm›flsa hepsi tek tek tespit edilmektedir. Bunlar peyderpey yarg›ya intikal
ettirilecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Konuflmama son vermeden önce bölgemizdeki son duruma ve ekonomide kaydedilen
olumlu geliflmelere de k›saca temas etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi Irak Savafl›'n› Türkiye en az zararla ve sayg›nl›¤›n› art›rarak atlatm›flt›r.
Ekonomimiz ve siyasî konumumuz en ufak bir tahribata u¤ramam›flt›r. F›rt›na dinmifltir,
ancak sorunlar bitmemifltir. Türkiye bölgesindeki konumunu ve etkinli¤ini her geçen
gün dikkatle de¤erlendirmek ve ataca¤› ad›mlar› yeni geliflen flartlara göre belirlemek
durumundad›r. Bölgemizde olup bitenlere sessiz kalmam›z veya görmezden gelmemiz
mümkün de¤ildir. Ulusumuzun ve devletimizin ç›karlar› ne gerektiriyorsa onu yapmak
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durumunday›z. Hükûmetimiz'in, bu çerçevede ulusal ç›karlar›m›z› koruyacak en uygun
ve en gerçekçi ad›mlar› atmakta oldu¤undan kimsenin flüphesi olmamal›d›r. Türkiye,
dünyada ve bölgesinde bar›fl›n, istikrar›n, refah›n ve demokrasinin sa¤lanmas› ve
gelifltirilmesi için elinden geleni yapmaktad›r. Yapmaya da devam edecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi ekonomik program›m›z kararl›l›kla uygulanmaktad›r. Büyük fedakârl›klar
gerektirmekle birlikte güçlü ve disiplinli maliye politikalar›na devam edilmektedir. Kamu
borçlar›n›n azalt›lmas› için al›nan önlemler büyük bir kararl›l›kla sürdürülmektedir.

Bankac›l›k sektöründe suistimalleri en a¤›r flekilde cezaland›racak yasal düzenlemeler
gerçeklefltirilmifltir. ‹kibinbir y›l›nda yüzde 9.4 küçülen Gayri Safi Millî Has›la, 2002 y›l›nda
yüzde 7.8'lik büyümenin ard›ndan bu y›l›n ilk çeyre¤inde de yüzde 7.4 art›fl kaydetmifltir.

Enflasyon cephesindeki geliflmeler de çok umut vericidir.
Toptan eflya fiyatlar› son 3 ayda, tüketici fiyatlar› ise son
2 ayda ard› ard›na düflüfl göstermifltir. Bu, Türkiye
ekonomisinde ilk defa gerçekleflmektedir ve ayn› zamanda
ilk defa 16 y›l aradan sonra eksi enflasyonla ülkemiz
tan›flm›flt›r.
Hazine'nin bu y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 96 olan iç borç çevirme oran›n›n, ikinci yar›da
yüzde 80'e düflmesi öngörülmektedir. Ekonomideki olumlu geliflmeler ve ekonomi
politikalar›na olan güvenin artmas› en net flekilde faiz, kur ve güven endekslerine
yans›m›flt›r. Hem yurtiçinde hem de yurtd›fl›nda ihraç etti¤imiz borçlanma senetlerinin
faizleri düflmektedir. Uluslararas› Para Fonu ‹cra Direktörleri Kurulu, 01 A¤ustos'da
ekonomik program›n 5'inci gözden geçirmesini sonuçland›rm›flt›r. Beflyüz milyon dolar
tutar›ndaki kredi dilimini serbest b›rakm›flt›r. Ayn› toplant›da Türkiye'nin Uluslararas› Para
Fonu'na 2004 ve 2005 y›llar›nda yapaca¤› kredi geri ödemelerinin, daha genifl bir zamana
yay›lmas› da kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu geliflme, uluslararas› kurulufllar›n, ekonomi politikalar›m›za
olan güven ve deste¤inin önemli bir göstergesidir.

Hükûmetimiz, ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› ve Türkiye'nin bir an önce borç k›skac›ndan
kurtulup düze ç›kmas› için elinden geleni yapmaktad›r. fiunu unutmay›n; yapmaya devam
edecektir. Onun için her zaman söyledi¤im gibi Türkiye'ye güveniniz, devletinize güveniniz,
Hükûmetiniz'e güveniniz. Bu devlet sizin devletinizdir. Bu Hükûmet sizin Hükûmetiniz'dir.
Devletinize, Hükûmetiniz'e; yani kendinize güveniniz.

Hepinizi sayg›yla ve sevgiyle selâml›yorum.
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Aziz Vatandafllar›m,

Sözlerime bafllarken, hepinizi sayg›yla ve muhabbetle selâml›yorum.

‹ki gün sonra, ilk ve ortaö¤retim okullar›m›z aç›l›yor. Ben, flimdiden bütün yavrular›m›z›n,
gençlerimizin 2003-2004 ö¤retim y›l›n› yürekten kutluyorum.

Bu ö¤retim y›l›n›n baflta sevgili ö¤rencilerimiz olmak üzere, tüm ö¤retmenlerimize,
e¤itim çal›flanlar›na, velilerimize ve bütün ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Bildi¤iniz gibi Türkiye, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan bir ülke. Okul öncesi, ilk,
orta, yüksek ve yayg›n ö¤retimde 19 milyona yak›n ö¤rencimiz var.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gençli¤imiz, e¤itimli, sa¤l›kl› ve idealist olursa, bu bizim en
büyük zenginlik kayna¤›m›z olur. Onun için 58'inci ve 59'uncu Hükûmetler döneminde
en öncelikli meselelerimiz hep e¤itim, sa¤l›k ve adalet oldu.  Bundan sonra da böyle
olacakt›r.

Biz, inan›yoruz ki bütün olumlu geliflmelerin ve kalk›nman›n temelinde gerçek anlamda
e¤itim, bütün olumsuzluklar›n ve geri kalm›fll›¤›n temelinde ise cehalet veya yanl›fl e¤itim
yatar.

Bir ülkenin millî geliri ile o ülke halk›n›n e¤itim düzeyi aras›nda paralellik vard›r.

Bu çerçevede Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z "E¤itime Yüzde Yüz Destek" ad› alt›nda bir
kampanya düzenlemifltir. Zira e¤itim, sadece konsolide bütçenin imkânlar›na b›rak›lacak
bir mesele de¤ildir.

Özel sektörümüzün, 3'üncü sektör denen sivil toplum örgütleri ve vak›flar›n e¤itime
kaynak ay›rmas› ve gerekli duyarl›l›¤› göstermesi bizim her vesileyle teflvik etti¤imiz bir
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Ülkemizde bugün cehalet varsa, trafikte s›k›nt›lar
yaflan›yorsa, anne ve çocuk ölümleri yayg›nsa,  çevre
bilinci yerleflmemiflse, baz› insanlar kendileri gibi
düflünmeyenlere adeta hayat hakk› tan›mama e¤iliminde
ise, hoflgörüye  dayal› demokratik ortam›n eksikli¤i
hissediliyorsa, zaman zaman insanlar kendi refah ve
mutluluklar›n› baflkalar›n›n felâketinde bulabiliyorsa bütün
bunlar›n temelinde e¤itim alan›ndaki eksiklik ve
aksakl›klar›n yatt›¤›n› bilmemiz lâz›m. ‹flte bundan dolay›d›r
ki, Hükûmetimiz e¤itim meselesine çok ama çok önem
vermektedir.
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husustur.

Aziz Vatandafllar›m,

Bu y›l ilkö¤retimdeki çocuklar›m›za 77 milyon ders kitab›n› ücretsiz olarak da¤›t›yoruz .

Gelecek ö¤retim y›l›ndan itibaren hem ders kitaplar›n›n içeri¤inin daha mükemmel hale
getirilmesi, hem de daha kaliteli bas›lmalar› için Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z yo¤un bir
çal›flma yapmaktad›r.

E¤itim ça¤›ndaki çocuklar›m›z›, ezbercili¤e dayal›, b›kt›r›c›
ö¤retim yöntemlerinden kurtar›p onlar›,  düflünen,
düflüncelerini rahat ifade edebilen, ö¤renmeyi ö¤renen
bireyler haline getirmek halk›m›za daha seçimlerden önce
vadetti¤imiz bir konudur. Bundan dolay›d›r ki Millî E¤itim
Bakanl›¤›m›z, ö¤retim yöntemi, müfredat, rehberlik sistemi
gibi konular› öncelikli olarak gündemine alm›flt›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Oldum olas› e¤itimde f›rsat eflitli¤inin ülkemizde arzulanan düzeyde olmad›¤› söylenir.
Biz, hem özel ö¤retim sektörünü teflvik etmek, hem de baz› baflar›l› ama dar gelirli
gençlerimizi devlet imkânlar› ile özel okullarda okutmak için bir proje bafllatt›k. Ç›kar›lan
baz› yasal engeller ve haz›rlanan yasan›n Say›n Cumhurbaflkan› taraf›ndan Meclis'e iade
edilmesi üzerine özel okullar›m›z› temsil eden sivil toplum kurulufllar› devreye girdiler
ve söz konusu 10 bin ö¤renciyi okullar›nda ücretsiz okutacaklar›n› ilân ettiler. Bundan
dolay› Özel Okullar Birli¤i'ne huzurunuzda teflekkür ediyorum. Ancak 07 Eylül'de yap›lmas›
gereken s›nav Dan›fltay'›n verdi¤i yürütmeyi durdurma karar› gere¤ince yap›lamam›flt›r.
Biz, gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, e¤itimde f›rsat eflitli¤ini sa¤layacak bütün
ad›mlar› bir bir atmakta kararl›y›z. Onun için, bu y›l, va'detti¤imiz bu imkândan flimdilik
mahrum kalan yavrular›m›za ve velilerine çok üzülmemelerini; önümüzdeki y›llarda onlar›n
da yüzünü güldürecek pek çok düzenlemeyi vakit geçirmeden gerçeklefltirece¤imizi
bilmelerini istiyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Birçok yerleflim biriminde s›n›flar›n kalabal›kl›¤› e¤itimin kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Bütün e¤itimcilerin söyledi¤i gibi, ideal olan,  25-30 kiflilik s›n›flard›r.
"Sabahç›-ö¤lenci" denen ikili ö¤retimin ortadan kalkmas›d›r. Ancak, bunun için ülke
çap›nda binlerce yeni dersli¤in infla edilmesi lâz›m. Bir yandan bütçe imkânlar› ile bu
ihtiyac› gidermeye çal›fl›rken, bir yandan da hay›rseverler taraf›ndan okul ve derslik
yap›lmas›n› teflvik ediyoruz.
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‹flte bu amaçla, geçti¤imiz yasama döneminde  ç›kard›¤›m›z 4842 Say›l› Kanun'a göre,
vergi mükellefleri, okul ve yurt yapt›rd›klar› zaman, bütün harcamalar›n› gider olarak
gösterip vergiden düflebilecekler.

Ayr›ca hay›rsever vatandafllar›m›z, bu okul ve yurtlar›n faaliyetlerini sürdürmeleri için
yapacaklar› her türlü aynî ve nakdî yard›m› da yine vergiden düflebilecekler.  Zenginlerimiz
daha önce de birçok okul ve yurt yapt›rarak Millî E¤itim Bakanl›¤›'na ba¤›fllad›lar. Biz
sözkonusu yasa ile bu ifli çok daha cazip  ve kolay hale getirdik. Nitekim, flimdiden
yüzlerce hay›rsever vatandafl›m›z  okul yapt›rmak veya mevcut okullara katk›da bulunmak,
destek olmak  için Millî E¤itim Bakanl›¤›m›z'a ve Valiliklerimiz'e baflvurmufl durumdad›r.

De¤erli Ö¤retmen Kardefllerim,

Bildi¤iniz gibi, e¤itim sistemimizin önündeki en büyük darbo¤azlardan biri de yetiflmifl
eleman sorunudur. Bu y›l ihdas edilen 35 bin kadronun 20 binini ö¤retmen al›m› için
Millî E¤itim Bakanl›¤›’na tahsis ettik. Geçmifl y›llardaki ö¤retmenlik baflvurular›n› lütfen
hat›rlay›n›z. Adaylar kuyruklarda rezil olur, bir curcunad›r sürüp giderdi. Üstüne üstlük
adaylardan baflvuru bedeli olarak ciddî paralar al›n›rd›. Bu y›l ilk defa bütün ö¤retmenlik
baflvurular› internet arac›l›¤› ile yurdun dört bir yan›ndan yap›lm›fl ve baflvuru paras›
al›nmam›flt›r. S›f›r hata ile tamamlanan baflvuru sürecinin sonunda ö¤retmen atamalar›
bas›n›n huzurunda bilgisayar ortam›nda, baflar› k›stas› esas al›narak, tercihlere göre
yap›lm›flt›r. ‹flte Hükûmet Programlar›m›z'da sözü edilen "E-devlet" hedefine ulaflmak
için at›lm›fl  en güzel ad›mlardan biri de budur.

Sevgili Ö¤retmen Kardefllerim,

Ö¤retmenli¤in feragat ve fedakârl›k mesle¤i oldu¤unu
biliyoruz; ancak sizlerin çok daha iyi flartlarda yaflayarak,
çocuklar›m›z› e¤itmeniz bizim en öncelikli hedeflerimizden
biridir.
2004 y›l›ndan itibaren ö¤retmenlik mesle¤ini "Stajyer ö¤retmen", "Ö¤retmen",  "Uzman
ö¤retmen" ve "Baflö¤retmen" fleklinde kademelendirerek ö¤retmenlerimizi çok daha iyi
bir konuma getirmek; ö¤retmenlik mesle¤inin toplumsal sayg›nl›¤›n› mümkün oldu¤u
kadar yükseltmek  istiyoruz. Rekabetçi bir ortam›n sa¤lanmas›, objektif merkezî s›navlara
dayal› bir kademelendirme sistemi, eminim ki ö¤retmenlerimizin kendi alanlar› ile ilgili
sürekli kendilerini yenilemeleri, kendi alanlar› ile ilgili geliflmeleri ve yay›nlar› takip etmeleri
sonucunu do¤uracakt›r.

Ayr›ca her kademede, ö¤retmenlerimizin özlük haklar›nda çok ciddî iyileflmeler
sa¤lanacakt›r.

Bu amaçla, ö¤retmen yetifltiren fakültelerimiz aras›nda koordinasyon sa¤lanarak, ö¤retmen
yetifltirme sistemimiz sa¤lam prensiplere oturtulacakt›r.

Bütün okullar›m›zda, çocuklar›m›z›n yetenek ve e¤ilimlerinin, zeka türlerinin daha küçük
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yafllarda  tespit edilip, ona göre yönlendirilmeleri için bir rehberlik sisteminin yerlefltirilmesi,
Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z'›n üzerinde ciddiyetle çal›flt›¤› projeler aras›ndad›r.

Bütün okullar›m›z›n modern teknolojinin ürünü olan araç gereçlerle donat›lmas›, bilgisayar
teknolojisinin bütün okullar›m›zda yayg›nlaflt›r›lmas›, ö¤retmenlerimizin çok iyi birer
bilgisayar kullan›c›s› olmalar› için Dünya Bankas› ve Avrupa Birli¤i ile müflterek projeler
gelifltirilmektedir. Bunlardan baz›lar› bu y›l itibariyle uygulamaya konmufltur.

Sözgelifli, ö¤retmenlerimizin ça¤dafl e¤itim teknolojileri konusunda yetifltirilmesi için
ilgili kurulufllarla anlaflmalar yap›lm›fl, bu kapsamda biri Yalova'da, di¤eri Van'da olmak
üzere iki hizmet-içi e¤itim merkezi kurulmufltur.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›'n›n ortak
gayretleri sonucu okullar›m›z›n yüzde 90'›n›n internete
kavuflturulmas› bu y›l tamamlanacakt›r.
Uzak baz› köy ve mezralardaki okullar›m›z›n d›fl›nda bu sürecin tamamlanmas› e¤itim
alan›nda dijital bir devrim olacakt›r.

Baflbakan olarak bu konuya flahsen büyük bir önem atfetti¤imi ve uygulamalar›n do¤rudan
takipçisi oldu¤umu da bilmenizi isterim. Zira, bu ay bafl›nda ‹stanbul'da düzenlenen Cebit
Fuar›'n›n ve Biliflim Zirvesi'nin aç›l›fl›nda da söyledi¤im gibi, bir Türkiye tasavvurum var:
Gençler üniversite kap›lar›ndan yüz  geri iflsizlik bata¤›na saplanmas›n. Hiç de¤ilse liseyi
bitirirken biliflim alan›nda üretim yapabilecek asgari e¤itimi alm›fl olsun.

Evde, internet kafelerde, iflyerlerinde böyle bir 500 bin kiflilik biliflim üreticisi ordusu,
Türkiye'nin  müthifl bir s›çrama yapmas›n› sa¤lar. Bu bir hayal de¤il; dünyada bunun
örnekleri var. Bunun için ilk hedefimiz, ilkö¤retim s›ralar›ndan, üniversite ç›k›fl›na kadar
s›n›flar› dolduran 19 milyon gencin befl sene içinde, belirli bir müfredat dahilinde
e¤itilmeleridir. Befl y›l içinde,  ilkö¤retimini tamamlayan herkes bilgisayar okur-yazar›
olacak flekilde; liseyi bitiren herkes, biliflim iflçisi veya teknisyeni olabilecek düzeyde;
üniversiteyi bitiren her genç ise, kendi mesle¤inde iyi bir bilgisayar kullan›c›s› olacak
seviyede e¤itilecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu vesileyle, e¤itim alan›nda gerçeklefltirdi¤imiz çok anlaml› bir ilk uygulamaya da k›saca
temas etmek istiyorum.

 Ülkemizde sosyal zekalar› bask›n olan gençlerimizi de t›pk› Fen Lisesi uygulamas›nda
oldu¤u gibi, ortaö¤retimden itibaren özel bir e¤itimle yetifltirmek ve daha sonra sosyal
branfllarda daha nitelikli yüksek ö¤renim görmelerini sa¤lamak amac›yla bir ilke imza
at›lm›fl, ‹stanbul'da Profesör Doktor Mümtaz TURHAN'›n ad›n›n verildi¤i  ilk Sosyal
Bilimler Lisesi aç›lm›flt›r. Önümüzdeki y›ldan itibaren, büyük merkezlerimizde aç›lacak
okullarla, sosyal bilimler liselerinin say›s› da  art›r›lacakt›r.
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Sevgili Gençler,

Biz, meslekî ve teknik e¤itime önem veren bir Hükûmetiz. fiu anda ülkemizde orta
ö¤retim okullar›m›zdaki ö¤rencilerin yüzde 66's› klasik  liselerde; yüzde 34'ü ise meslekî
ve teknik liselerde okuyorlar. Halbuki bu oran geliflmifl ülkelerde tam tersinedir. Meslek
liselerinin daha cazip hale gelmesi için üniversite s›navlar›nda meslek liseleri aleyhinde
olan 0.3-0.8 katsay› uygulamas›na önümüzdeki y›l son verilecektir. ÖSS sistemi yeniden
gözden geçirilerek  bu y›l lise 2 ve lise 3'üncü s›n›flardaki gençlerimizin olumsuz
etkilenmemeleri için, iki y›ll›k yumuflak bir geçifl süreci uygulanacakt›r. Meslek liseleri
ba¤lam›nda, Millî E¤itim Bakan›m›z'dan ve çal›flma arkadafllar›ndan iki konuyu derinlemesine
incelemelerini ve projelendirmelerini rica ettim.

Bunlardan birincisi; spordaki baflar›lar›m›z› münferit olmaktan ç›kartmak ve Türk gençlerinin
bu alanda daha bilimsel yöntemlerle yetifltirilmelerini sa¤lamak üzere Spor Meslek
Liseleri Projesi üzerinde çal›flmalar›d›r. ‹kincisi de; yine Millî E¤itim Bakanl›¤›m›z'dan,
geçmiflte yerli yersiz pek çok spekülasyona konu olan, ancak yaln›z Türk E¤itim Tarihi
bak›m›ndan de¤il, dünya e¤itim tarihi bak›m›ndan da çok orijinal bir giriflim olan Köy
Enstitüsü uygulamalar›n›, tarafs›z bir gözle,  bilimsel bir analize tabi tutmalar›n› ve bu
deneyimden, bugün, özellikle yeni biliflim ve genetik tar›m teknolojilerini eksen alarak,
"Biz nas›l yararlanabiliriz?" diye araflt›rmalar›n› istedim. E¤itimcilerimizin ve üniversitelerimizin
de bu iki konu ile ilgili görüfl ve öneriler gelifltirmeleri ülkemiz için çok yararl› olacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türk yüksek ö¤retiminin daha üretken, daha özgür ve özerk olmas›, üniversitelerimizin
sanayi ve sosyal hayat ile daha içli d›fll› olmalar› ve dünya ile yar›flabilen bir yüksek
ö¤retim sistemine sahip olmam›z için ciddî bir reforma  ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r.

Bu amaçla yeni yasama döneminde Hükûmetimiz 2547
Say›l› Yüksekö¤retim Kanunu'nda ciddî de¤ifliklikler
yapmak üzere çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Üniversiteli
gençlerimize daha iyi flartlarda ve daha yayg›n
yüksekö¤ret im imkân›  haz › r lamak,  ö¤ret im
elemanlar›m›z›n özlük haklar›nda iyileflmeler sa¤lamak
ve mezunlar›n daha rahat ifl bulmalar›n›n sa¤layacak
ortamlar haz›rlamak Hükûmetimiz'in çok önem verdi¤i
konulard›r. Bunlar imkân ve kaynaklar nispetinde hayata
geçirilecektir.
Yüksekö¤retim gençli¤imizin bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere, ülkenin dört bir
yan›nda modern yurt binalar›n›n yap›m›na devam edilmektedir. E¤itim alan›nda kredi ve
burs sisteminde yaflanan da¤›n›kl›¤› gidermek ve bu konuda yeni düzenlemeler yapmak
üzere çal›flmalar›m›z sürdürülmektedir.
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De¤erli Vatandafllar›m,

"Her yerde, her zaman, herkes için e¤itim" bizim fliar›m›z olacakt›r. Ülkemizin özellikle
Do¤u ve Güneydo¤usu'nda çeflitli sebeplere ba¤l› olarak kapal› olan okullar›m›z›n önemli
bir k›sm› yeniden aç›l›yor. Sadece Bingöl ilimizde bir k›sm› uzun y›llardan beri kapal› olan
81 okulumuz bu y›l yeniden ö¤retime aç›l›yor.

Bir May›s 2003 tarihinde  Bingöl'de yaflanan deprem facias›, okullar›m›z›n  çok daha
sa¤lam infla edilmesi ve bu konuda çok daha titiz bir denetim mekanizmas› kurulmas›
gere¤ini aç›kça göstermifltir. Bingöl'de y›k›lan okullar›m›z›n tamam› önümüzdeki sezona
yetifltirilecek flekilde yeniden infla edilmektedir ve flu ana kadar 3 kez Bingöl'e gittim.
Temel Atma, inflaatlar›n devam› hususunda oradaki çal›flmalar› da takip ediyorum ki bu
inflaatlar biran önce bitirilsin ve Bingöl'deki yavrular›m›z›n emrine haz›r hale getirilsin.

Bu vesileyle, bu y›l okul ve yurt inflas› için Millî E¤itim Bakanl›¤›'na 450 trilyon Türk liras›
tahsis eden ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na ve Bingöl'de okul infla etmekte olan
tüm kurulufl ve hay›rseverlerimize de huzurunuzda teflekkür ediyorum.

Aziz Vatandafllar›m,

Üyesi olmaya haz›rland›¤›m›z Avrupa Birli¤i'nin standartlar›na ulaflabilmemiz için k›z
çocuklar›m›z›n e¤itimine de ayr›ca çok önem vermek zorunday›z.

Millî E¤itim Bakanl›¤›m›z'›n UNICEF'le birlikte yürüttü¤ü
"Haydi K›zlar Okula" Kampanyas›'n› bu çerçevede at›lm›fl
anlaml› bir ad›m olarak yürekten destekliyorum. K›z
çocuklar›m›z›n en iyi flekilde ö¤renim görmeleri bizzat
kendileri için oldu¤u kadar, gelecek nesillerimiz aç›s›ndan
da son derece önemli bir zorunluluktur.
Sevgili Vatandafllar›m,

Bir düflünür, "Kifli ulaflmak istedi¤i liman› biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur" der.
Bizim ulaflmak istedi¤imiz liman, Atatürk'ün iflaret etti¤i "Muas›r yani, ça¤dafl medeniyet
seviyesi"nin üstüne ç›kmakt›r. Biz, varaca¤›m›z liman› çok iyi bilen bir iktidar›z. Bunun
yolunun da ancak ve ancak e¤itim sistemimizin kalitesini yükseltmekten geçti¤inin
bilincindeyiz. Ülkemizde geçmiflten kalan baz› ekonomik s›k›nt›lar, eksiklikler, aksakl›klar,
en fazla e¤itim, sa¤l›k ve adalet hizmetlerinin kalitesini düflürmüfltür. Bunun da bilincindeyiz
ve Anayasam›z'da yer alan sosyal devlet ilkesi gere¤ince, bu alanlardaki kalitesizli¤i,
niteliksizli¤i ve hatta yozlaflmay› bir an önce gidermek zorunday›z.

Sevgili Ö¤renciler, Sevgili Gençler,

fiartlar ne olursa olsun, kendinize olan güveni lütfen asla yitirmeyiniz. Bize, yani
Hükûmetiniz'e ve devletinize güveniniz. Unutmay›n›z ki, en büyük yenilgiler, umudun
yitirilmesiyle bafllar. Siz siz olunuz, asla umudunuzu yitirmeyiniz. Büyük Alman flairi
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Goethe'nin dedi¤i gibi, "Umut sahibi olanlar için gelecek vaadlerle doludur." Sizlerin de
azimli, umutlu çal›flmalar›n›zla, gelece¤in hepimiz için çok daha ayd›nl›k olaca¤›ndan
benim flahsen hiç, zerre kadar kuflkum yok.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sözlerime son vermeden önce, geçti¤imiz hafta Almanya ve ‹talya'ya yapt›¤›m›z ziyaretlerle
ilgili olarak da k›saca bilgi vermek istiyorum.

Biliyorsunuz, Almanya; gerek orada yaflayan 3 milyona yak›n vatandafl›m›z, gerek d›fl
ticaretimizde iflgal etti¤i a¤›rl›kl› yer, gerekse ittifak iliflkilerimiz nedeniyle bizim için çok
önemli bir ülkedir. Tabiî biz de, yine ayn› nedenlerle Almanya için çok önemli bir dost
ve müttefi¤iz. Üstelik, bu dostlu¤umuz, her iki taraf›n da sayg›yla hat›rlad›¤› ve yaflatt›¤›
bir tarihsel arka-plana da sahip. Bu bak›mdan, bugüne kadar bütün Cumhuriyet Hükûmetleri,
Almanya'yla iliflkilerimize özel bir önem ve a¤›rl›k atfetmifllerdir. Biz de, iktidara geldi¤imiz
günden beri, bu geleneksel d›fl politikam›z› daha da ileri götürmek ve hem karfl›l›kl›
ç›karlar›m›z›, hem de Türkiye'nin Avrupa Birli¤i sürecini gözeterek, daha da derinlefltirmek
için büyük çaba gösterdik.

Bu son ziyaretimizde, gerek Baflbakan Schröder'le, gerek D›fliflleri Bakan› Fischer'le,
gerekse muhalefet partisi lideri Bayan Angela Merkel'le  yapt›¤›m›z görüflmelerde, bu
çabalar›m›z›n karfl›l›ks›z kalmad›¤›n› görmekten çok memnunum. Sizlerin de bas›ndan
takip etti¤iniz üzere, Baflbakan Say›n Schröder ve D›fliflleri Bakan› Say›n Fischer,
Hükûmetimiz'in gerçeklefltirdi¤i reformlardan övgüyle ve takdirle söz ederek, Türkiye'nin
bu reformlar› böylesine kararl›l›kla gerçeklefltirmifl olmas›n›, sadece Avrupa Birli¤i'ne
tam üyeli¤imiz bak›m›ndan de¤il, bölgemiz ve bütün ‹slâm dünyas› bak›m›ndan da çok
büyük ve tarihî ad›mlar olarak nitelendirmifllerdir.

Biliyorsunuz bizim, daha Hükûmet olmadan önce  formule etti¤imiz bir tez var: Biz,
bafl›ndan beri Avrupa Birli¤i'ni, uygarl›klar çat›flmas›n› önleyecek ve uygarl›klar aras›
uzlaflmay› somutlaflt›racak bir büyük uygarl›k  projesi olarak gördü¤ümüzü söylüyoruz.

Say›n Schröder ile Say›n Fischer'in bu ziyaretimiz s›ras›nda yapt›klar› aç›klamalar, iflte
bizim bu tezimizin Avrupal› muhataplar›m›z taraf›ndan da benimsendi¤ini gösteren çok
anlaml› ve tarihî önemi haiz tespitlerdir.

Öte yandan, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤i konusunda daha önce oldukça  mütereddit
bir durufl sergileyen muhalefet lideri Bayan Merkel'in, baflbafla yapt›¤›m›z görüflmeden
sonra, bas›na yapt›¤› aç›klamada; "‹zhar etti¤i tereddütlerin Türkiye'nin belli koflullar›
yerine getirmemifl olmas›ndan  de¤il, tam tersine, Avrupa Birli¤i'nin kendi iç sorunlar›ndan
kaynakland›¤›n›" söylemesi de, Türkiye olarak ald›¤›m›z mesafenin çok çarp›c› bir
göstergesidir.

Almanya'da kat›ld›¤›m›z di¤er toplant›larda, gerek Friedrich Ebert Vakf›'nda düzenlenen
konferansta, gerek TÜS‹AD Berlin Bürosu'nun aç›l›fl töreninde, gerek ‹nsan Haklar›
Örgütleri'nin temsilcileriyle yapt›¤›m›z görüflmede, gerekse Almanya'n›n önde gelen
turizm iflletmecileri ve tur operatörleriyle yapt›¤›m›z toplant›da beni çok sevindiren ortak
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bir nokta vard›. O da fluydu: Gerçeklefltirdi¤imiz reformlar kadar, sa¤lad›¤›m›z siyasî ve
ekonomik istikrar›n ve güven ortam›n›n da etkisiyle, ülkemiz hakk›ndaki olumsuz önyarg›lar
h›zla silinmeye bafllam›flt›r. Bu olumlu havan›n, sadece siyasetçiler aras›nda de¤il, sivil
toplum kurulufllar›, ifl adamlar›, Alman medyas› ve kamuoyu aras›nda da dalga dalga
yay›ld›¤›n› görmek, Türkiye ad›na do¤rusu hepimizi çok mutlu etti. Bu olumlu geliflmeler,
sadece Avrupa Birli¤i sürecimize de¤il; ikili iliflkilerimize ve bilhassa Almanya'da yaflayan
vatandafllar›m›z›n refah ve mutlulu¤una, özgüvenlerine de flüphesiz büyük katk›da
bulunacakt›r.

Almanya'dan sonra gitti¤imiz ‹talya'da, Ambrosetti
Forumu'nda da, bu olumlu geliflmelerin ve izlenimlerin
sadece Almanya'yla s›n›rl› olmad›¤›n›;  Avrupa'n›n ve
bölgemizin pek çok seçkin devlet ve hükûmet yetkilisinin
de ülkemizi ve icraat›m›z› dikkatle ve takdirle izlediklerini
hem biz müflahade ettik, hem de kendileri bunu aç›kça
ifade ettiler.
Sevgili Vatandafllar›m,

Bütün bu söylediklerimden, yapt›klar›m›z› yeterli buldu¤umuz gibi bir anlam ç›kmayaca¤›n›
hepimiz biliyoruz. Bu olumlu tespit ve izlenimler bizi asla rehavete sürüklememelidir.
Tam tersine, biz, gerek ekonomide, gerekse sosyal politikalar alan›nda; e¤itimde, sa¤l›kta,
hukukta daha yapacak dünya kadar iflimizin oldu¤unu; bunun için gece gündüz çal›flmam›z
gerekti¤ini çok iyi biliyoruz. Üstelik biz, yapt›klar›m›z› ve yapacaklar›m›z›, kimseden aferin
almak için de¤il; bu aziz milletin hakk›n›, hukukunu savunmak için; baflta fakir fukaram›z,
garip gurebam›z olmak üzere, bütün milletimizin refah ve saadeti için yapmak zorunda
oldu¤umuzun da  bilincindeyiz.

‹flte bütün Bakan arkadafllar›m flu anda dünyan›n 4 bir yan›na da¤›lm›fl ve adeta Türkiye'nin
PR'› için çal›fl›yorlar. Niçin? Yabanc› sermayeyi ülkemize nas›l getiririz? Yabanc› sermaye
nas›l Türkiye'nin dört bir yan›nda yat›r›m yapar da iflsiz insanlar›m›za buralarda yeni
istihdam alanlar› do¤urabiliriz? Bütün bu gayret için dünyay› dolafl›yoruz ve yabanc›
sermayenin Türkiye'ye -inan›yorum ki- 2004 y›l›ndan itibaren teveccühünü görecek ve
burada yat›r›mlar›n bafllad›¤›na hep birlikte flahit olaca¤›z.

Evet, bütün bu tespit ve takdirler, bizi flüphesiz memnun eder; ama biz as›l sizlerin, yani
aziz Türk milletinin ne dedi¤ine bakar›z.

Sivas'ta da söyledi¤im gibi, bizim için aslolan millet hakimiyetidir, millet iradesidir. Onun
için bu Hükûmet sizin Hükûmetiniz'dir. Onun için bu devlet sizin devletinizdir diyorum.
Onun için, bir kere daha,  "Hükûmetiniz'e güveniniz, devletinize güveniniz, yani kendinize
güveniniz" diyorum.

Hepinizi sayg›yla ve muhabbetle selâml›yor; hay›rl› geceler, mutlu yar›nlar diliyorum.
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Aziz Vatandafllar›m,

Ülkemin ayd›nl›k yüzlü, yüce gönüllü insanlar›.

Böyle mübarek bir Ramazan gecesinde evlerinize misafir olmaktan duydu¤um mutlulu¤u
ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

Bundan bir y›l önce, 03 Kas›m 2002 günü seçim sand›klar›na giderek Türkiye'nin mâkûs
talihini de¤ifltirecek millî iradeyi net biçimde ortaya koydunuz.

Yönetemeyen yönetim kadrolar›n›, üretemeyen siyaset erbab›n›, krizden baflka icraat
gerçeklefltiremeyen koalisyon anlay›fllar›n› ve k›s›r çekiflmelerden beslenen çat›flma
kültürünü tedavülden kald›rarak, yeni bir Türkiye heyecan› ile kollar› s›vam›fl bulunan
bizleri tek bafl›na iktidara getirdiniz.

Sizlerin bu dirayetli karar›n›z; dinamikleri köreltilmifl, enerjisi bofla harcanm›fl, çare yerine
problem üreten politikalarla hasta hale getirilmifl bir ülkeyi yeniden sa¤l›¤›na kavuflturacak,
yeniden aya¤a kald›racak karar olmufltur.

Allah'a flükürler olsun ki, ben ve arkadafllar›m, omuzlar›m›za yüklemifl oldu¤unuz bu a¤›r
sorumlulu¤u bir an akl›m›zdan ç›karmadan çal›flarak, Türkiye'yi düze ç›karacak hal
çarelerinin pek ço¤unu hayata geçirmeye, t›kanan siyasetin önünü açmaya, ekonomiyi
yeniden nefes al›r hale getirmeye muvaffak olduk.

Sizler bu bir y›l içinde Türkiye'de nelerin de¤iflti¤inin, çocuklar›m›z›n k›r›lan umutlar›n›n
nas›l yeniden yeflermeye bafllad›¤›n›n ve tünelin ucundaki ›fl›¤›n nas›l p›r›l p›r›l parlamakta
oldu¤unun canl› tan›klar›s›n›z.

Aziz Vatandafllar›m,

03 Kas›m seçimlerinin üstünden bir y›l gibi bir zaman geçmifl bulunuyor, yak›nda
Hükûmetimizin ilk y›l›n› tamamlam›fl olaca¤›z.

Bu vesileyle iktidarda geçen bir y›l boyunca Türkiye için, sizler için ve çocuklar›m›z›n
gelece¤i için neler yapt›¤›m›z› biraz anlatmak, geçen zaman›n muhasebesini sizlerle
birlikte yapmak istiyorum.

Hepinizin de çok iyi bildi¤iniz gibi, 90'l› y›llardan bafllayarak birbiri ard›na yaflanan krizler
ve bitmeyen k›s›r çekiflmeler ülkemizin gelece¤ini tehlikeye düflürecek noktaya kadar
gelmifltir.
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Yine Hükûmetimiz'in büyük önem verdi¤i bir konu olan
hayvanc›l›k, sadece üretmifl oldu¤u ürünler itibar›yla de¤il,
sa¤lad›¤› katma de¤er ve istihdam olanaklar› bak›m›ndan
da, tar›m›n di¤er alt sektörlerine göre çok önemli bir
konumdad›r.
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1994, 1999 ve 2001 y›llar›nda yaflanan büyük krizler sonras›nda ekonomimiz, savafl
dönemlerinde bile görmedi¤imiz ölçüde küçülmüfl, sosyal dengeler afl›r› bir flekilde
bozulmufltur.

03 Kas›m öncesini flöyle bir hat›rlay›n›z. Birbiriyle uyum sa¤layamam›fl koalisyonlar elinde
Türkiye problemlerine çare üretemez hale gelmiflti.

Ekonomimiz çat›rd›yor, devletin memuruna maafl verebilmek için para basmak zorunda
kald›¤› dilden dile anlat›l›yordu.Türkiye'nin kredi notu düflmüfl, ekonomimizin yabanc›
kaynak bulacak itibar› kalmam›flt›. Siyasetçilerimiz çözüm üretmek yerine k›s›r çekiflmelerle
zaman ve enerji harc›yorlard›. En ac›s› da, gazetelerde gençlerimizin kendi ülkelerinde
bir gelecek ›fl›¤› göremediklerini ve bir an önce Türkiye'den kaçmak istediklerini ifade
ettikleri yaz› dizileri yay›nlan›yordu. En temel tart›flma konumuz, ülkemizin Arjantin gibi
olup olmayaca¤›yd›.

Ancak sizler, geleneksel sa¤duyunuzla Türkiye'nin bütün sorunlar›n›n temelinde yönetim
sorununun yatt›¤›n›, bütün t›kanmalar›n siyasetin acziyetinden kaynakland›¤›n› biliyordunuz.

Sonunda 03 Kas›m 2002 tarihinde nihayet sand›k önünüze geldi ve siz Türkiye'yi iki
paraya muhtaç eden vurdumduymaz siyasetçilere gereken dersi verdiniz, siyasete yeni
bir umut sayfas› açt›n›z.

Türkiye'nin gelece¤ine yön verecek bu yeni sayfay› yazma görevini de büyük bir teveccüh
göstererek benim ve arkadafllar›m›n omuzlar›na yüklediniz.

Sizlerden ald›¤›m›z bu onurlu görevi en iyi flekilde yerine
getirebilmek ve Türkiye'yi yar›nlara haz›rlayacak icraat
programlar›n› hakk›yla uygulayabilmek üzere ilk günden
bu yana büyük bir gayret ve heyecanla çal›fl›yoruz.
Allah'a flükürler olsun ki, iktidar›n›n ilk y›l›n›n sonunda bahaneler ve mazeretlerle sizlerden
ek süre talep eden bir Baflbakan olarak karfl›n›zda de¤ilim.

Aksine; bu gece sizlere misafir olarak gelirken, ilk bir y›l için sizlere verdi¤i sözlerin
tamam›na yak›n›n› tutmufl, ekonomiyi önemli ölçüde düze ç›karm›fl, birikmifl idari ve
sosyal problemlerin birço¤una çözümler getirmifl ve en önemlisi çocuklar›m›z›n önüne
yeniden umudu koyabilmifl bir Hükûmetin Baflbakan› olarak kendimi rahat ve huzurlu
hissediyorum. Bu umut veren tablo, sizlere inan›yor, Türkiye'ye güveniyor olman›n bir
sonucudur. ‹nflallah devlet-millet el ele daha nice zorluklar› aflarak çok daha güzel tablolar›
birlikte yaflayaca¤›z.

Aziz vatandafllar›m,

Ülkemizin en büyük sorunlar›ndan biri olan iflsizli¤in önlenmesi için yeni yat›r›mlara
ihtiyaç var. Bu nedenle yat›r›mlar›n önündeki bütün engelleri kald›rmak için gereken her
fleyi yap›yoruz ve yapaca¤›z.
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Yine ayn› amaçla yabanc› sermayenin ülkemize yat›r›m yapmas›n› da teflvik ediyor ve
bürokrasiden kaynaklanan bezdirici ve cayd›r›c› ifllemleri bir bir ay›kl›yoruz.

Yakalad›¤›m›z büyüme hedeflerine paralel olarak d›fl ticaret hacmimiz de günden güne
art›yor. 2003 y›l› sonunda d›fl ticaret hacmimiz ilk defa 110 milyar dolar› aflacakt›r. Bu
rakam daha önce ulafl›lan en yüksek d›fl ticaret hacminin 26 milyar dolar üzerindedir.

Uygulad›¤›m›z ekonomik program ve oluflturdu¤umuz güven ortam›yla enflasyon 1977
y›l›ndan sonraki en düflük seviyesine gerilemifl, bu dönemde Türkiye eksi enflasyonla
tan›flm›flt›r.

Bu do¤rultuda; 2003 y›l› sonunda enflasyonun yüzde 20'lik hedefin alt›nda gerçekleflme
ihtimali vard›r.

Ancak biz bu seviyeleri de yeterli görmüyoruz. ‹nflallah 2004 y›l› sonundan itibaren
hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara yani yüzde 10'un alt›na indirmek olacakt›r.

Bütün göstergeler ülkemizin ve ekonomimizin lehinedir; yak›nda bu olumlu geliflmenin
sa¤lad›¤› rahatlamay› inflallah aile bütçelerimizde de hissedebilece¤iz.

Aziz Vatandafllar›m,

Ekonomimizdeki bu olumlu geliflmeleri sürdürmek ve ekonomik istikrar› kal›c› hale
getirmek için bir süre daha mali disiplinden ödün vermeden s›k› bütçe uygulamalar›n›
sürdürmek zorunday›z.

Bunun için biz devlet olarak gereken fedakarl›¤› bütün birimlerimizde göstermenin gayreti
içindeyiz. Asla kamu harcamalar›nda israfa gitmeyece¤iz.

Devlet harcamalar›nda önemli tasarruflar sa¤layacak tedbirler ald›k, almaya da devam
ediyoruz. Kamu kaynaklar›n›n do¤ru ve verimli biçimde kullan›lmas› için azami gayret
gösteriyoruz. Asla endifle etmeyiniz, bundan böyle milletimizin bir tek kuruflu zayi
edilmeyecektir. Bak›n›z mesela daha önce devletimizin umut kesilen vergi alacaklar›n›
gelifltirdi¤imiz vergi bar›fl› projesiyle toplamaya bafllad›k.

Tam 8 katrilyon liral›k hazine alaca¤› yeniden
yap›land›r›lmak suretiyle tahsil edilmeye bafllanm›flt›r. Bu
y›l itibariyle bu uygulamadan 2,5 katrilyonluk bir gelir
bekliyoruz. Ayr›ca belinizi büktü¤ünü bildi¤im vergi yükü
de zaman içinde derece derece makul seviyelere
gerileyecektir.
Biliyorsunuz ifl dünyam›z›n taleplerini dikkate alarak mali milat uygulamas›n› kald›rd›k.
Kurumlar üzerindeki vergi yükünü yüzde 65'den yüzde 45'e indirdik. ‹nflallah ekonomik
dengeler elverdi¤i ölçüde üzerinizdeki bu vergi yükünü daha da hafifletecek  uygulamalar›
bafllataca¤›z.
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Esasen yaflad›¤›m›z bütün bu güçlüklerin temelinde devletimizin do¤rudan ekonomik
faaliyetlerin içine girmesi ve afl›r› büyümesi yatmaktad›r. Devletimiz do¤rudan ekonomik
faaliyetleri büyük oranda özel sektöre b›rak›r ve aslî görevlerine dönerse herkes bundan
yarar görecektir. ‹flte bu amaçla Hükûmet olarak bugüne kadar haz›rlanan en kapsaml›
özellefltirme program›n› aç›klam›fl bulunuyoruz ve Allah'›n izniyle bu program› kararl›l›kla
uyguluyoruz, uygulayaca¤›z.

Ekonomimizin sa¤l›kl› biçimde ifllemesi ve istikrara
kavuflmas› için bütün kara deliklerin t›kanmas›, millet
hakk›na göz dikenlere meydan verilmemesi gerekiyor.
Sizler de çok yak›ndan takip ediyorsunuz; bugüne kadar
milletimizin s›rt›ndan geçinen asalaklar›, bankalar› ve
hazineyi soyup so¤ana çeviren hortumcular› birer birer
ortaya ç›kar›yoruz.
Ç›kard›klar› bütün gürültülere ra¤men bu menfaat çetelerinin ekonomimizin kan›n›
emmesine izin vermeyece¤iz. Bunlar›n hepsinden teker teker hesap soraca¤›z. Diyebilirsiniz
ki "Niçin bir tane?" Hay›r bir tane de¤il, biliniz ki bunlar bir takvim içerisinde yürüyor ve
yürüyecektir. Bunun için bankac›l›k sektörümüzün aksakl›klar›n› tek tek gideriyoruz;
sa¤l›kl› bankac›l›k uygulamalar›na imkan verecek ve sistemin daha güvenilir bir yap›ya
kavuflmas›n› sa¤layacak tedbirleri de al›yoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

Gerek sizlerin günlük s›k›nt›lar›n›z› bir nebze olsun hafifletebilmek için, gerekse sanayi
üretimimize olumsuz etkileri nedeniyle enerji maliyetleri konusunun üzerinde hassasiyetle
durma gere¤i hissettik.

Titizlikle sürdü¤ümüz çal›flmalar sonucunda enerji alan›nda hem bireysel tüketicilerimizin,
hem de  sanayi sektörümüzün yarar›na iyilefltirmeler sa¤lam›fl bulunuyoruz. Hükûmet
olarak göreve geldi¤imiz günden bu yana elektri¤e zam yap›lmam›fl, üstelik elektrikten
al›nan TRT pay› da düflürülerek fiyat indirimine gidilmifltir.  Ayr›ca, 2003 y›l› içinde mesken
abonelerinden al›nan 1.000.000 liral›k güç bedeli ve fazla tüketimden al›nan yüksek tarife
uygulamas› da kald›r›lm›flt›r. Kaçak elektrik kullan›m›ndan do¤an kay›plar›n önüne geçilmesi
için bafllat›lan yo¤un denetim faaliyetleri sonucunda 4 milyonu aflk›n abone taranm›fl,
220.000 civar›nda kaçak kullan›m tespiti yap›lm›fl ve bugüne kadar 50 trilyonu aflan bir
tahsilat yap›lm›flt›r.

Do¤al gaz fiyatlar› kademeli olarak indirilmektedir. Kas›m 2002-Ekim 2003 aylar› aras›nda
uygulanan toplam indirim, da¤›t›m kuruluflu fiyatlar›nda yaklafl›k yüzde 15,  sanayi
fiyatlar›nda ise yüzde 13 oran›nda gerçekleflmifltir.

Daha önce imzalanan do¤al gaz al›m anlaflmalar› gözden geçirilmifl ve anlaflmalar›n
iyilefltirilmesi için muhataplar›m›zla masaya oturulmufltur. Bu görüflmeler Türkiye lehine



Yurdumuzun birçok yerinde ne yaz›k ki ilkellikler yat›yor. Özellikle flu Ramazan ay›n›n
ilk 2-3 gününde Cumhuriyet Türkiyemiz'in baflkenti Ankara'n›n baz› fakir muhitlerini
dolaflt›m. Dolaflt›¤›mda o evlerin halini ve orada da yaflayan insan›m›z›n gerçekten
yürekler yakan yaflam›n› gördüm ve art›k vatandafl›m›z bize flunu söylüyor: "Ne olur bizi
buradan kurtar›n." Güvendi¤i, inand›¤› bir Hükûmeti karfl›s›nda görünce vatandafl›m›z;
"Biz art›k damlara ç›kmayaca¤›z. Bizi buradan kurtar›n" diyor. Ben Mamak'ta bu hali
görünce, Alt›nda¤ ilçesinde bu hali görünce art›k bize düflen süratle bu dönüflüm
projelerini de Anakara’s›yla, ‹stanbul'uyla, ‹zmir'iyle, Adana’s›yla, G. Anteb'iyle akl›n›za
neresi gelirse gelsin Anadolu'muzun dört bir yan›nda bu ad›mlar› da süratle ataca¤›z ve
devlet millet kaynaflmas›yla ataca¤›z.

‹nflallah burada hedeflerimizi koyduk. ‹lk iki y›l›n hedefi; bu y›l 20 bin konut -flu anda
temeli at›lm›fl ve h›zla devam ediyor- önümüzdeki y›l da 100 bin konuttur. Bundan sonras›
da yine ayn› flekilde planlanarak devam edecektir.

Aziz Vatandafllar›m,

Ulaflt›rma alan›nda da Türkiye'nin hak etti¤i ça¤dafl çizgiyi yakalama kararl›l›¤› içinde
çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Hükûmet olarak demiryollar› alan›nda yeni bir at›l›m yaparak,
önemli projeleri hayata geçirme haz›rl›¤› içindeyiz. Öncelikle yük tafl›mac›l›¤›nda özel
sektör imkanlar›n› demiryolu sektörüne kazand›racak yasal düzenlemeleri tamamlama
yoluna gittik.
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sonuçland›r›l›ncaya kadar sürdürülecektir. Türkiye do¤algaza di¤er ülkelerin ödedi¤inden
daha fazla fiyat ödemeyecektir. Hiç endifleniz olmas›n sizlere verdi¤imiz her sözün,
gösterdi¤imiz her hedefin arkas›nday›z.

Bu çerçevede; inflaat sektörünü canland›racak, fiziki altyap›y› gelifltirerek trafik kazalar›n›
azaltacak ve seyahat sürelerini k›saltacak bölünmüfl yollar›n yap›m›na süratle bafllad›k.

Halen toplam uzunlu¤u 3607 km'ye ulaflan 60 adet
bölünmüfl yol yap›m› çal›flmas› bütün h›z›yla
sürdürülmektedir. Bu rakama ilave olarak, 2003 y›l› içinde
toplam uzunlu¤u 1000 km civar›nda olan 44 adet bölünmüfl
yola daha bafllanm›flt›r. Y›l sonuna kadar yaklafl›k 1650
km'lik k›sm› hizmete aç›lacakt›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Ne söz verdiysek, bunu yap›yoruz yapaca¤›z. Duble yollarda da tarih verdik ve bu tarihlere
göre de temelini att›¤›m›z her duble yol hamdolsun hizmete giriyor. Bay›nd›rl›k alan›nda
en önem verdi¤imiz konulardan biri de konut üretimi ve bu konut üretimiyle inflallah
planl› kentleflmeyi gerçeklefltirece¤iz. Toplu Konut ‹daremiz çal›flmalar›nda önceli¤i afet
konutlar›na vermifltir. Ancak artan konut ihtiyac›na cevap verebilecek toplu konut projeleri
de ihmal edilmemifltir.



74

E K ‹ M  2 0 0 3U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

fiu anda 7,5 saat sürmekte olan ‹stanbul-Ankara seferini 3 saat 15 dakikaya indirecek
h›zl› demiryolu ›slah ve gelifltirme çal›flmalar›n› bütün h›z›yla sürdürüyoruz. Ankara-
Eskiflehir aras› flu anda bafllad›. Eskiflehir-‹stanbul aras› en k›sa zamanda temeli at›lacakt›r.
En geç 2005 y›l› sonunda bu proje tamamlanm›fl olacakt›r.

Ayr›ca y›llard›r gündemde olan, ancak bir türlü ilk ad›m› at›lamayan ‹stanbul Bo¤az› Tüp
Geçit Projesi de rüya olmaktan ç›kart›lacakt›r. Prosedür tamamland›ktan sonra, 2004
y›l›n›n ilk çeyre¤inde hay›rl›s›yla bu projenin temeli at›lacakt›r.

Aziz Vatandafllar›m,

Nüfusumuzun yüzde 40'l›k bölümü tar›m sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu sektörde
ihmaller nedeniyle biriken sorunlar›n çözümü ve çiftçimizin önünün aç›lmas› için önemli
çal›flmalar yürütüyoruz.

Ülkemizde son y›llarda art arda yaflanan afet, kurakl›k ve ekonomik kriz nedeniyle ödeme
güçlü¤ü çeken 700.000 çiftçimizin 1 katrilyon liray› bulan borçlar›n› ödeme kolayl›¤›
sa¤layacak flekilde yeniden yap›land›rd›k.

Seçimlerde ortaya koydu¤umuz taahhütlerimize uygun
olarak çiftçilerimize 2003 y›l›  için dekar bafl›na  3.900.000
TL mazot deste¤i veriyoruz. Ülkemizde üretim aç›¤›
bulunan 2002 y›l› ürünü zeytinya¤›, kütlü pamuk, ya¤l›k
ayçiçe¤i, soya fasulyesi ve kanola karfl›l›¤›nda 264 trilyon
liraya ulaflan bir kayna¤› 2003 y›l›nda üreticilerimize destek
primi olarak ödüyoruz.
Hayvanc›l›k destekleri kapsam›nda üreticilerimize 170 trilyon lira aktard›k, bu alanda bir
önceki y›la göre yüzde 135'lik bir destek art›fl› sa¤lad›k. Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Fonu kaynaklar›ndan her ay on tar›msal kooperatifin desteklenece¤i yeni bir proje
bafllatt›k."1000 Köye 1000 Tar›m Gönüllüsü" projesiyle at›l durumdaki ziraat
mühendislerimizin ve veteriner hekimlerimizin, üretici ile yan yana çal›flmas›na, tar›msal
üretim konusunda üreticimizi yönlendirmesine imkan sa¤lad›k.

Anayasa'n›n 170. maddesinde de¤ifliklik yap›larak iki kez Meclis Genel Kurul'undan
geçmifl olan 2/B sahalar›n›n sat›fl›na imkân veren tasar›, Cumhurbaflkanl›¤›nca yeniden
görüflülmek üzere Meclis'e gönderilmifltir. Bu konuda çal›flmalar›m›z sürecektir. Ya
yanl›fl anlatt›k, ya da yanl›fl anlafl›ld›k. Ama biz bu konuda çok samimiydik ve bu
samimiyetimizi koruyoruz. Niçin? Çünkü tamamiyle iflgal alt›nda orman vasf› kaybolmufl,
üzerinde yap›laflmalar›n oldu¤u bu araziler flu anda orman de¤il. Orman olmayan bu
arazilerin üzerinde yap›lanmay› yapm›fl olanlara sat›fl› yap›lmak suretiyle bunu ülke
ekonomisine kazand›rma kararl›l›¤›, amac›, gayreti içinde olan Hükûmetimiz burada
maalesef yanl›fl anlafl›lm›fl ve baz› mahfiller de bunu yanl›fl anlatmaya devam etmifltir.
Biz asla ormanlar›m›zdan bir a¤aç söktürtmeyiz, bir a¤aç yakt›rtmay›z ve bunu da
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de¤erlerimizin bize yükledi¤i bir mesuliyet olarak biliriz. Böyle bir kültürden geliyoruz.
Onun için de bu konuyla ilgili bir toplumsal konsensüsü sa¤lamak suretiyle bu ifli de
baflarma gayreti içerisindeyiz. Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu ile Tar›m
Bakanl›¤› aras›nda bir protokol imzalanarak 10 ayl›k süre içerisinde 10 bin çiftçinin süt
inekçili¤i ve koyunculuk yapmas›na destek sa¤layacak bir proje hayata geçirilecektir.

65 yafl›n› doldurmufl muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk vatandafllar›n›n ayl›k ödeme
miktarlar› iki kat yükseltilerek gelirlerinde art›fl sa¤lanm›flt›r. Bu düzenlemeden yaklafl›k
bir milyon yoksul vatandafl  yararlanm›flt›r. SSK ve Ba¤-Kur'dan ayl›k alan vatandafllar›m›za
75-100 milyon TL sosyal destek ödemesi yap›lm›fl; ayr›ca yafll›l›k ve sakatl›k ayl›¤› alan
vatandafllar›m›z›n ayl›klar› da yüzde 100 oran›nda art›r›lm›flt›r. 1,5 milyon yoksul ailemizin
k›fl› s›cak geçirmesine imkan sa¤lamak üzere 800 bin ton kömür da¤›tma çal›flmalar›m›z
da sürmektedir.  Yar›nlar›n Türkiyesi'ni tesis edecek olan çocuklar›m›z›n e¤itimlerine
büyük önem veriyoruz. Ülkemizdeki e¤itim kalitesinin yükseltilmesi için pek çok haz›rl›¤›m›z
var, bunlar› zaman içinde sizlerle paylaflaca¤›z.

Biliyorsunuz, 2003-2004 ö¤retim y›l›nda yaklafl›k 10 milyon ilkö¤retim ö¤rencisine ders
kitaplar›n› ücretsiz da¤›tt›k. Onbefl Eylül günü bütün ilkö¤retim ö¤rencileri s›ralar›n›n
üzerinde kitaplar›n› ayn› anda gördüler.  E¤itime Yüzde Yüz Destek Kampanyas›
çerçevesinde özel sektörün e¤itime katk›s›n› art›rmak ve yat›r›m yapmas›n› sa¤lamak
amac›yla yeni yasal düzenlemeler yap›lm›flt›r. Kim ki bir okul yapt›r›r veya ayni yard›mda
bulunursa, kim ki bir hastane yapt›r›r veya ayni yard›mda bulunursa bunlar›n yüzde 100'ü
gidere say›lmaktad›r. 40 bin okula internet eriflimi sa¤lama konusunda Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Türk Telekom'un ortak çal›flmalar› devam etmektedir.

Aziz Vatandafllar›m,

Hükûmet olarak sa¤l›kla ilgili ihtiyaçlar›n ertelenemez ve vazgeçilemez oldu¤unun bilinci
içerisindeyiz. Bu gerçekten yola ç›karak; Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z çok boyutlu bir program
haz›rlad›. "Sa¤l›kta Dönüflüm Program›" ad›n› verdi¤imiz bu program, Hükûmetimizin
insan öncelikl i  hizmet anlay›fl›n›n da somut bir göstergesi olacakt›r.

Yine sa¤l›k konusunda bir baflka büyük at›l›m
gerçeklefltirilerek, sa¤l›k sistemimiz içinde yer alan bütün
sa¤l›k oca¤›, dispanser ve hastaneler, SSK, Ba¤-Kur ve
Emekli Sand›¤›'na tâbi hastalar›m›z›n ortak kullan›m›na
aç›lm›flt›r.
Aziz Milletim,

Sizlerin fazlas›yla hak etti¤iniz bir yaflama standard›na, olgun bir demokrasiye, adaletli
bir hukuk sistemine, sa¤l›kl› bir ekonomiye, dengeli bir sosyal yap›ya kavufltu¤unuzu
görünceye kadar biz gecemizi gündüzümüze katarak çal›flmaya devam edece¤iz.

Hiç flüpheniz olmas›n ki, bu karanl›k gecenin sabah›nda flafak sökmeye bafllam›fl,
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fedakarl›klar›n›z›n karfl›l›¤›n› alaca¤›n›z günler çok yaklaflm›flt›r.

Bu akflamki misafirli¤imde Hükûmetimizin ilk bir y›l› içerisinde gerçeklefltirdi¤i ekonomik
ve sosyal icraatlar› süremiz elverdi¤ince ana bafll›klar›yla özetlemeye çal›flt›m ama bir
fley söylemeden geçemeyece¤im. Bak›n›z; y›llar öncesine dayal›, 10-15 y›l önce temeli
at›lm›fl ama durmufl olan inflaatlar›m›z› öncelikler s›ras›na ald›k ve hemen yüklenerek
bunlar› y›l sonuna kadar bitirme karar› verdik. Bunlardan bir bölümü de barajlar ve
göletlerdi. Bu y›l sonuna kadar 55 baraj›n aç›l›fl›n› yap›yoruz. Bunlardan 50 tanesini bitirdik.
Kalan 5 tanesinin de aç›l›fl›n› inflallah önümüzdeki günlerde, haftalarda yapaca¤›z. Bu
nas›l bir irade ortaya koydu¤umuzun en aç›k ifadesidir ve bu aç›l›fllar› bizlerle yaflayanlar
sözümüzün arkas›nda nas›l durdu¤umuzu onlar vilayetlerinde de çok aç›k gördüler.

Türkiye'nin gücü her geçen gün art›yor ve artan gücümüz bütün dünyada hissediliyor.
Türkiye'nin potansiyeline ve zengin imkanlar›na lay›k bir yönetim olabilmek için dünya
merkezlerine yapt›¤›m›z say›s›z seyahatin semeresini ekonomiden d›fl politikaya,
güvenlikten ihracata kadar toplamaya bafllad›k. Büyük bir ülke ve büyük bir milletiz.
Hangi engellerle ve güçlüklerle karfl›laflt›¤›m›z›, bu zorluklar› nas›l aflt›¤›m›z› zaten
biliyorsunuz.

Gördü¤ünüz gibi kamudaki yap›sal dönüflüm faaliyetlerimize, d›fl politikadaki geliflmelere,
bakanl›klar›m›z›n kendi bünyelerinde haz›rlay›p hayata geçirmeye haz›rland›¤› pek çok
önemli projeyi aktarmaya vaktimiz yetmedi.

Sizlerle birlikte Türkiye’nin gelece¤ine do¤ru uzun bir yolculu¤a ç›kt›¤›m›za göre, Allah'›n
izniyle daha pek çok kez sohbet etme f›rsat› bulaca¤›z.

‹nflallah içinizi serinletecek bütün bu geliflmeleri de, her geçen gün birbirine ekleyece¤imiz
müjdelerle birlikte daha sonraki misafirliklerimde anlatma imkan› bulaca¤›m.

Millet olma bilincimizi bir kez daha ›fl›tan Cumhuriyet Bayram›m›z› hep birlikte yaflad›k.
Bu hafta içerisinde yaflamaya devam ediyoruz. her y›l biraz daha geliflmifl ve kalk›nm›fl
bir ülke olarak nice bayramlara da ermenizi diliyorum.

Bu vesileyle içinde bulundu¤umuz mübarek Ramazan ay›n›n da milletimize ve ‹slam
alemine hay›rlar getirmesini temenni ediyorum.

Günleriniz bereketli, geceleriniz ayd›nl›k olsun.
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Aziz Milletim,

Bu geceki misafirli¤imde, sizlere yepyeni projelerimizden, gerçeklefltirdi¤imiz hamlelerden,
ekonomideki olumlu geliflmelerden bahsetmek niyetindeydim. Ancak geçti¤imiz hafta
meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan menfur terör olaylar›, maalesef hem
bizim, hem de bütün dünyan›n gündemini de¤ifltirdi.

Hiç kuflku yok ki, flu mübarek günlerde, tam da bayram arefesinde, böyle bir vahflet
silsilesini yaflamak ve terörün karanl›k yüzünü bu kadar yak›n›m›zda görmek istemezdik.

Bu insanl›k d›fl› olaylarda ülkesine gönülden ba¤l› pek çok vatandafl›m›z› kaybettik. Onlara
bir kez daha Allah'tan rahmet, yak›nlar›na baflsa¤l›¤› ve yaral›lar›m›za da acil flifalar
diliyorum. Ülkemizde misafir olarak bulunan ve bu menfur olaylarda hayat›n› kaybeden
yabanc› misyon temsilcileri için de taziyelerimi sunuyor, üzüntülerimi bildiriyorum.

Bu ac› kay›plar; sadece 70 milyon insan›m›z›n de¤il, sa¤duyu sahibi bütün dünya
milletlerinin yüreklerinde de derin yaralar açm›flt›r.

Çünkü bu olaylarda bombalar sadece yoldan geçmekte olan masum insanlar› de¤il,
insanl›¤›n iki bin y›ll›k tarihsel birikimini de vurmufltur. ‹lerleme fikrinin bir ideal olarak
genel kabul gördü¤ü bir dünyada, bu fikrin teknolojik bir tezahürü olan iletiflim araçlar›n›n
böyle vahfli görüntüleri evlerimize tafl›mak durumunda kalmalar›n› içimiz yanarak izledik.

Bu olaylar bir kez daha gösterdi ki; topyekün insanl›k olarak daha düflünmemiz gereken
çok fley, çözmemiz gereken pek çok mesele vard›r.

‹flte görüyorsunuz: Uzay›n derinliklerine uzanan uzay araçlar›n› yapanlar da, hayat› kana
bo¤an tahrip gücü yüksek bombalar› üretenler de ayn› teknolojik imkanlardan yararlan›yorlar.

E¤er ilerleme fikrinin temeline adalet duygusunu, insanî de¤erleri ve fikri olgunlaflmay›
yerlefltiremezsek,insanl›k olarak daha çok ac› çekeriz.

Terörün nas›l global bir bela haline geldi¤ini ve ancak insanl›¤›n ortak karar›yla
dizginlenebilece¤ini görmek için daha ne kadar kurban vermemiz gerekiyor?

Bu savafl; adaletle zulüm, iyilikle kötülük, do¤rulukla yanl›fll›k aras›nda yap›lan bir savaflt›r.
Bu savaflta, akl›selim sahibi herkesten, adaletin, iyili¤in ve do¤rulu¤un yan›nda yer
almas›n› beklemek hakk›m›zd›r.

Art›k hepimiz biliyoruz ki terörün temel amac›; kitleler
üzerinde korku ve endifle tohumlar› ekmek, kafalar›
buland›rmak, karar mekanizmalar›n› etki alt›na almakt›r.
Böylesi eylemler sonras›nda panik ve endifleye kap›larak
normal hayat düzenimizi bozacak e¤ilimler içine girersek,
bu kara niyetli odaklar›n ekme¤ine ya¤ sürmüfl oluruz.



80

K A S I M  2 0 0 3U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

De¤erli Vatandafllar›m,

Zaman zaman terörü lanetlerken bu kelimenin önüne neden baflka bir tak›m s›fatlar
getirmedi¤imizi soranlar, bu tavr›m›z› sorgulayanlar oluyor. Neden terör diyorsunuz da,
mesela "‹slamî terör" demiyorsunuz diyenler oluyor. Öncelikle söylemeliyim ki millet
olarak bu kuflkucu yaklafl›mlar› haketti¤imizi asla düflünmüyorum.

Ortada böyle bir imay› gerektirecek tek bir neden yokken ve bizler bütün enerjimizle bu
menfur olaylar›n faillerini adalete teslim etmek için çaba sarfederken, bize bu tavr›
gösterenleri demokratik olgunluklar›n› gözden geçirmeye davet ediyorum. Bu sorgulama
hakl› bir sorgulama de¤ildir, bu beklenti nazik ve demokratik bir beklenti de¤ildir.

Bizim için terörün tek bir tarifi vard›r ve o tarife uyan her
hareketi, her eylemi, her düflünceyi, her niyeti ayn› oranda
lanetliyoruz. Terörün farkl› tarifleri karfl›s›nda bocalayan,
netli¤ini kaybeden, sözünü e¤ip büken dünya
politikac›lar›na da bu ödünsüz tavr›m›z› benimsemelerini
tavsiye ediyoruz.
Bizler esas olarak terör kelimesini lanetlerken, terör kavram›n›n temsil etti¤i insanl›k d›fl›
vahfleti ve ak›l almaz kirlili¤i en net biçimiyle gözler önüne sermek gayretindeyiz. Bu
kavram› tart›flmaya açacak baflkaca tariflere yönelmenin iki kabul edilemez sak›nca
do¤uraca¤›n› düflünüyoruz.

Bunlardan ilki terör kelimesinin önüne koyaca¤›m›z her bir kelimenin örselenmesi,
yaralanmas› ve zarar görmesi tehlikesidir.

Dünyan›n her köflesinde insanlar›n inand›klar›, kutsal bildikleri de¤erler vard›r.

Bu de¤erleri her söz konusu ediflimizde, dünyada incitebilece¤imiz masum ço¤unluklar
bulundu¤u gerçe¤ini akl›m›zdan ve vicdan›m›zdan ç›karmamal›y›z. Modern dünyada her
inanç ve fikir grubunda ortaya ç›kabilecek marjinal sapmalar› teflhis ve teflhir ederken,
bu sapmalarla hiç ilgisi olmayan genifl inanç ve fikir bütünlüklerini rencide etmekten
özenle kaç›nmal›y›z.

Terör ve fliddet e¤ilimleri, baflta bütün semavi dinler olmak üzere bütün inanç ve fikir
bütünlüklerinden kopuk, sapk›n hareketlerdir. Hiçbir terör hareketi, herhangi bir semavi
dine, herhangi bir inanç grubuna izafe edilemez. Hele, kendi ad›n› bar›fltan, esenlikten
alan muazzez ‹slam Dini asla böyle bir izafete konu edilemez. Bunlar asla birlikte
düflünülemeyecek kavramlard›r. "Bir insan› öldürmek, Allah'›n binas›n› y›kmak gibidir"
diyen; "Bir insan› öldüren bütün insanl›¤› öldürmüfl gibidir" diyen saf ve temiz ‹slam dini,
hiçbir terör ve tedhifl eylemine s›fat yap›lamaz. fiunu da hemen ilave edeyim: Bu
hassasiyeti kendi inanc›m›z olan ‹slam için ne kadar büyük bir dikkatle tafl›yorsak, baflka
insanlar›n kutsal de¤erleri karfl›s›nda da ayn› dikkatle ve özenle tafl›mak zorunday›z.
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Ecdad›m›z›n yüzlerce y›l boyunca her dinden, her dilden, her anlay›fltan insan› bir arada
uyum içinde ve bir bütün olarak tutan medeniyet tasavvuru budur. Bizim medeniyet
fikrinden anlad›¤›m›z da tam olarak budur. Tarihi kirleten, masumiyeti zedeleyen, adaleti
örseleyen her fliddet hareketini, sözde aidiyet ve sözde temsil iddialar›na asla bakmaks›z›n
tel'in ediyor, mahkum ediyoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Terörü bu bütünlüklü tarifi içerisinde mahkum etmek yerine, baflka s›fatlarla birlikte
anman›n yol açaca¤› bir baflka sak›nca daha vard›r. fiunu kabul etmeliyiz ki bugün kitleler,
iletiflim imkanlar›n›n sa¤lad›¤› çeflitlilik içerisinde zihinsel olarak art niyetli etkilenmelere
çok daha aç›k hale gelmifllerdir. Ve yine bu geliflme süreci içerisinde görülmüfltür ki, en
uç fikirler, en ak›l almaz tutumlar bile kendi emellerine hizmet edecek kriminal tipler
bulmakta güçlük çekmemektedir. Bu nedenle, terör hakk›nda söz söyleyen herkesin,
art›k global bir hitabet alan› içerisinde konufltu¤unu bilmesi gerekir. Bir de¤erler bütününü
ifade eden kutsal s›fatlar› kullan›rken, söylenen her sözün etki alan›n›n iyi hesaplamas›
gerekir. Terörü; bir inanc›n, bir kültürün, bir kimli¤in ça¤r›fl›mlar› ile anmak, gerek o
inanc›n yandafllar› üzerinde, gerekse karfl›tlar› üzerinde, hiç hesap etmedi¤iniz reaksiyonlar›
tetikleyebilir. Bizim böyle bir dikkatimiz, böyle hassas bir sorumlulu¤umuz, böyle önemli
bir görevimiz vard›r. Bu sebeple sözlerimizi hassas terazilerde tart›yor, ancak ondan
sonra söylüyoruz.

Aziz Milletim,

Biliyoruz ki bu topraklarda yükselen gönül medeniyetinin içinde, böyle vahflet tablolar›na
malzeme sa¤layacak bir membâ, böyle ölçüsüz kötülükler yeflertecek bir tohum yoktur.

Anadolu'nun hiçbir köflesinde kanla, kinle, nefretle
yo¤rulmufl bir kültür miras› b›rak›lmam›flt›r. Mevlânâ'lar›n,
Yunus'lar›n, Hac› Bektafl-› Veli'lerin, Karacao¤lan'lar›n,
Itrî'lerin yetiflti¤i bu mübarek co¤rafyada, insan onuruna
yak›flmayacak bu tür zihniyet ve ak›mlar asla kök salamaz.
Çünkü bizim hamurumuz aflkla, muhabbetle, kardefllikle,
güzellikle yo¤rulmufltur.
Bu büyük birikimimizle, tarih boyunca nice badireleri el ele gönül gönüle vererek atlatt›k,
nicesini de ayn› ruhla ve kararl›l›kla atlataca¤›z. Bizi millet yapan bu kudret, sars›lmaz
kardefllik ba¤›m›zd›r. Farkl›l›klar›m›za ra¤men hepimizi yüzy›llarca bir arada bar›fl ve esenlik
içinde tutan, bütün fitne ve düflmanl›klara karfl› esirgeyen bu ba¤› bugüne kadar
koparabilen olmad›, yine de olmayacakt›r.  Bafl›m›za ne gelirse gelsin asla kaybetmedi¤imiz
hakkaniyet duygumuz bundan sonra da ayd›nlatmaya devam edecektir. Bu berrak ruh
ve kaybolmaz hakkaniyet duygumuzla, her zaman iyiyi kötüden ay›rmay›, sab›r ve
fedakarl›kla de¤erlerimize sahip ç›kmay›, tam düflece¤imiz san›ld›¤› anda yeniden aya¤a
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kalkmay› baflard›k, baflaraca¤›z. ‹nsanl›k onuruna kastederek, masumiyeti kirleterek,
can›m›z› ac›tarak bu ülkenin insanlar›n› y›ld›rabileceklerini; birlik ve beraberli¤imizi
bozabileceklerini; gelece¤imizi karartabileceklerini zannedenler, yanl›fl bir hesap yapt›klar›n›
er geç anlayacaklard›r. Devlet ve millet olarak bu oyunlara gelmeyecek kadar zengin bir
tarihi ve kültürel birikime sahibiz. Allah'a flükür, devlet olarak da, millet olarak da bu
oyunlar› tersine çevirecek güce de sahibiz. Milletimizin böylesi olaylar karfl›s›nda gösterdi¤i
kararl› ve mütevekkil tavra, metanetli durufla bakanlar bu gerçe¤i bütün aç›kl›¤›yla
göreceklerdir. Bu bilinç ve olgunluk karfl›s›nda, kötüler kötülükleriyle, zalimler zulümleriyle
ve gafiller gafletleriyle bafl bafla kalacaklard›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Her birimizin kafas›na tak›lan bir soru da fludur: Neden bu vahfli oyunlar Türkiye'nin
yürümeyen iflleri yürümeye, ifllemeyen mekanizmalar› ifllemeye, k›r›lan ümitleri
tazelenmeye bafllad›¤› bir zamanda sahneleniyor? Bu sorunun cevab›n› uzakta aramaya
gerek yok. Zira cevap sorunun içinde gizli zaten... Bu oyunlar flimdi oynan›yor; çünkü
Türkiye, Allah'›n izniyle, üzerindeki ölü topra¤›n› silkelemifl aya¤a kalk›yor. Çünkü Türkiye
yeniden güçlenmeye bafll›yor.Çünkü ekonomimiz kara bulutlar› da¤›tarak tam yol ileri
hamleler yapacak bir dinamizm kazan›yor. Çünkü üretim çarklar› yeniden dönmeye,
bütün sektörlere can suyu gelmeye bafll›yor. Çünkü toplumsal dokumuzun çat›flma
noktalar› h›zla köreltiliyor, çok yönlü bir uzlaflma kültürü toplumun bütün kesimlerince
benimseniyor. Çünkü Türkiye yeniden heyecan›n› kuflan›yor, çocuklar›n›n önüne umudu
koyuyor. Yakalad›¤›m›z bu geliflme çizgisi, Türkiye'nin temsil etti¤i de¤erlerle ve yöneldi¤i
hedeflerle zoru olanlar› rahats›z ediyor. Karanl›ktan medet umanlar; milletimizi yolundan
döndürmeye, önümüzü kesmeye ve bizi etki alt›na almaya çal›fl›yorlar. Ancak biz bu kirli
oyunlara asla gelmeyecek, hiçbir flart alt›nda bu kör tuzaklara düflmeyece¤iz.

Bizi etki alt›na alarak yolumuzdan sapt›rabileceklerini zannedenler, tarihte pek çok kez
oldu¤u gibi yine derslerini alacaklard›r. Ben devletimizin büyük gücüne ve milletimizin
engin sa¤duyusuna sonuna kadar güveniyorum. Siz de güveniniz. Her zaman oldu¤u
gibi yine elbirli¤iyle yaralar›m›z› saraca¤›z. Allah'›n izniyle birlik ve beraberlik içerisinde,
endifleye kap›lmadan, y›lg›nl›¤a düflmeden yolumuza devam edece¤iz. Ve Türkiye'nin
pusulas›nda, bir milimlik bir sapma bile olmayacak.

Türkiye muas›r medeniyet idealine do¤ru, daha büyük bir
kararl›l›k ve flevkle yürümeye devam edecek... Uyan›k
olaca¤›z, dikkatli olaca¤›z, tedbirli olaca¤›z; ama asla azim
ve cesaretimizi yitirmeyece¤iz.
fiunu iyi bilmeliyiz ki, tarihin bize yükledi¤i misyon ve bölgemizin hassas dengeleri bizim
bir tek günü bofla geçirmeden gücümüzü artt›rmam›z› ve flartlar ne olursa olsun dimdik
ayakta kalmam›z› zorunlu k›l›yor. Bütün bu zorluklar›n üstesinden gelece¤imize,
demokrasinin sa¤lad›¤› huzur ve güven ortam›n› gelece¤imiz ad›na en iyi flekilde
de¤erlendirece¤imize inanc›m tamd›r. Türkiye, dünyan›n ve bölgesinin örnek ülkesi
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olmaya, çevresine bar›fl umudu afl›lamaya ve demokrasi ilham› vermeye de devam
edecektir. Baz›lar› soruyor. Diyorlar ki, bundan sonra acaba hedeflerinizde bir sapma
olacak m›? Ben de diyorum ki; Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk
devleti olarak ayn› disiplin içerisinde, ayn› ciddiyetle yoluna devam edecektir.

Aziz Milletim,

Art›k hepimiz biliyoruz ki terörün temel amac›; kitleler üzerinde korku ve endifle tohumlar›
ekmek, kafalar› buland›rmak, karar mekanizmalar›n› etki alt›na almakt›r. Böylesi eylemler
sonras›nda panik ve endifleye kap›larak normal hayat düzenimizi bozacak e¤ilimler içine
girersek, bu kara niyetli odaklar›n ekme¤ine ya¤ sürmüfl oluruz.

Terörist flebeke ve odaklar›n elde etmeyi umduklar› maksimum fayda, kitlelerin psikolojik
dengelerinin bozulmas› ve toplumsal akl› selimin ortadan kalkmas›d›r.  Aman bu konuda
hepimiz çok dikkatli olal›m.  Onun için, her zamankinden daha büyük bir flevkle, her
sabah iflimizin bafl›na koflaca¤›z... Yavrular›m›z, gençlerimiz her sabah c›v›l c›v›l okullar›na
koflacaklar... Kepenklerimizi bundan sonra daha erken, daha flevkli bir besmeleyle
açaca¤›z... ‹flte önümüz bayram: Hayat›n devam etti¤ini, teröre boyun e¤medi¤imizi,
e¤meyece¤imizi göstermenin tam zaman›... En güzel elbiselerimizi giyip, büyüklerimize,
sevdiklerimize, komflular›m›za koflaca¤›z. Böyle yaparak, fliddeti ve tahribat› ne olursa
olsun, böyle elim olaylarla asla metanetimizi ve akl› selime olan ba¤l›l›¤›m›z›
kaybetmeyece¤imizi bütün dünyaya gösterece¤iz. ‹nan›n›z ki, bizim yaflama hakk›m›za
sahip ç›kan bu vakur duruflumuz karfl›s›nda parçalan›p gitmeyecek hiçbir kötü emel,
hiçbir art niyet yoktur.

O halde, ülkemize ve gelece¤imize sahip ç›kmaya devam edelim, zorbalar karfl›s›nda
y›lg›nl›¤a düflen bütün dünya milletlerine örnek olal›m. Bunun için kendimiz olmak ve
büyük Türk milleti gibi davranmaya devam etmek d›fl›nda hiçbir fleye ihtiyac›m›z yoktur.
Emin olunuz ki terörde yitirdiklerimiz de, onlar›n ac›l› yak›nlar› da bizden böyle kararl› ve
vakur bir tav›r beklerler. Bu noktada toplumu bilgilendirme hizmeti veren bütün kesimleri
uyan›k olmalar› ve provokasyonlara gelmemeleri konusunda uyarmak istiyorum.

Medya kurulufllar›m›zdan bir kere daha rica ediyorum:
Terörün toplum üzerindeki psikolojik etkilerini artt›rma
ihtimali olan haber ve görüntüleri tekrar tekrar
yay›nlamay›n›z. Gerek kitle psikolojisinin, gerekse çocuk
psikolojisinin inceliklerini hesaba katmayan haberler,
görüntüler ve yorumlar konusunda lütfen hepimiz daha
dikkatli, daha özenli olal›m.
Hepimiz ayn› gemideyiz, bu ülke hepimizindir. Nas›l birimizin burnu kanad›¤›nda hepimizin
içi yan›yorsa, teröre zemin kazand›racak psikolojik faktörler konusunda da ayn› hassasiyet
içerisinde olmal›y›z. Dezenformasyon yoluyla insanlar›n kitleler halinde yan›lt›lmas›,
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yönlendirilmesi ve manüple edilmesi, do¤rusu terör odaklar›n›n çok ifline gelir. Bu tehlike,
bu gemideki herkesin ortak dikkati sayesinde bertaraf edilebilir..  Bu sorumluluk
duygusunun, bütün kesimlerce paylafl›laca¤›ndan endiflem yoktur.

Aziz Vatandafllar›m,

Bu menfur olaylar›n faillerinin bulunmas› ve karanl›k noktalar›n ayd›nlat›lmas› konusunda
güvenlik güçlerimiz bütün imkanlar›n› seferber ederek çal›fl›yorlar. Bu olaylar›n
gerçeklefltirilmeden önce haber al›nmas› ve önlenmesi konusunda da çok yo¤un çal›flmalar
sürdürülmektedir.

Bu süreç içerisinde terörist niyetlerle hareket eden pek çok oluflum ve giriflim haz›rl›k
safhas›nda yakalanarak etkisiz hale getirilmifltir. Ancak bu çaptaki terör faaliyetlerinin
tamamen önlenebilmesi, özellikle de uluslararas› ba¤lant›lar› dikkate al›nd›¤›nda oldukça
zordur. Geçti¤imiz y›llar boyunca dünyan›n en geliflmifl güvenlik sistemlerinin bile böyle
istisnai olaylar karfl›s›nda yaflad›klar› zorluklar› hep beraber izledik. Hiç kimsenin flüphesi
olmas›n ki, bütün imkanlar›m›zla suçlular›n, suç niyeti tafl›yanlar›n ve suça azmettirenlerin
peflindeyiz. Uluslararas› iflbirli¤i konusunda da önemli çal›flmalar yürütüyoruz. Bu bir
süreçtir ve günü geldi¤inde milletimizi derinden yaralayan bütün bu suç odaklar› adalet
önünde hesap vereceklerdir. Bu konuda kararl› ve inançl›y›z.

Sizlerin huzurunda, teröre asla boyun e¤meyece¤imizi,
Türkiye'nin gelece¤ini bu kara niyetli odaklar›n emellerine
hizmet edecek biçimde çizmeyece¤imizi bir kere daha
ifade etmek istiyorum.
Bizim milletimiz d›fl›nda hiç kimseye hesap vermeyece¤imizi ve bu karar›m›zda asla
y›lg›nl›¤a düflmeyece¤imizi herkes bilmeli, hesab›n› ona göre yapmal›d›r.

fiartlar ne olursa olsun, terörist niyetlere kulaklar›m›z tamamen t›kal›d›r. Bunu herkes
böylece bilmeli, anlamal›d›r. De¤erli vatandafllar›m...  Yine sizlerin arac›l›¤›n›zla bir borcumu
daha eda etmem gerekiyor.  Olaylar›n hemen ard›ndan bafllamak suretiyle ac›m›z›
paylaflan pek çok iç ve d›fl taziye ve destek mesaj› ald›k. Teröre karfl› hassasiyetlerini
bildiren, bu konuda Türk insan›n›n ve Türk devletinin y›llardan beri sürdürdü¤ü kararl›
tutuma takdirlerini ve desteklerini ifade eden bütün dostlar›m›za flükranlar›m› sunuyorum.
Bu olaylar vesilesiyle bir kere daha gördük ki, terörist zihniyetler insanl›¤›n mâflerî
vicdan›nda kesin bir flekilde mahkum olmufltur. ‹nsanl›¤›n böyle günlerde tezahür eden
ortak sa¤duyusunun, bu kara ay›b› bir gün tamamen ortadan kald›raca¤›na kuvvetle
inan›yoruz. Bunun yolu, terörü dünyan›n neresinde olursa olsun, kimi hedef alm›fl olursa
olsun ayn› kararl›l›kla tel'in etmektir. Türkiye zaman zaman kendisine yönelen tehditler
karfl›s›nda gösterdi¤i kararl›l›¤›, ayn› insanl›k ideallerine do¤ru birlikte yürüdü¤ü ülkelerde
görememenin s›k›nt›s›n› yaflam›flt›r, yaflamaktad›r. Teröre karfl› tav›rlar›n› radikal biçimde
ortaya koyamayan ve bu konuda ikircikli politikalar üretenler, bu fliddet dilinin dünya
lügatlerindeki ömrünü uzatt›klar›n› mutlaka düflünmelidirler. Bu ça¤ d›fl›, zorba ve vahfli
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zihniyetleri dünyan›n yakas›ndan söküp atmak istiyorsak, dünyaya ve tek tek ülkelerimize
bar›fl kültürünü hakim k›lmal›y›z. Bizler herkes için bar›fl, herkes için adalet olsun istiyoruz.

Aziz Milletim,

Türk devleti olarak bütün kurumlar›m›zla görev bafl›nda oldu¤umuzu bir kere daha tekrar
ediyor, böyle zorbal›klarla do¤ru bildi¤imizden asla flaflmayaca¤›m›z› yeniden ifade
ediyorum. Suçlular› adalete teslim etmek ve terörist niyetlerin önünü kesmek için bütün
dikkatimizle çal›fl›yoruz.

Bizlere inan›n›z, güveniniz. Bu vesileyle Ramazan
bayram›n›z› tebrik ediyor, bar›fl ve esenlik içinde
geçirece¤imiz nice güzel günler diliyorum. ‹nan›yorum ki
Türkiye'yi Türkiye yapan de¤erlerimizi ve zenginliklerimizi
en yo¤un biçimde yaflad›¤›m›z bu anlaml› günler, bizi bir
kere daha birbirimize kenetleyecektir.
Türkiye üzerine hesaplar yapanlar da, Türkiye üzerinden hesaplaflmaya yeltenenler de
bu tabloyu iyi de¤erlendirmelidir. Sözlerime son vermeden önce, özellikle çocuklar›m›za
ve gençlerimize, bir baba ve bir a¤abey olarak iki cümle söylemek istiyorum: fiu
yaflad›¤›m›z olaylar sizi yan›ltmas›n. Dünyan›n her yerinde terör olmufltur, olabilir. Biz
bu olaylar›n yol açt›¤› yaralar› h›zla sarar›z. Çünkü bizim tarihimiz, bizim kültürümüz, bizim
medeniyetimiz bar›fl ve esenlik üzerine kurulmufltur. Bizim kültürümüz, de¤erlerimiz
asla teröre izin vermez.

Bu topraklar›n en iyi bilinen özelli¤i yüzlerce y›ldan beri, dünyan›n en merhametli, en
muhabbetli, en misafirperver, en güler yüzlü, en cömert ve en adil insanlar›n›n yaflad›¤›
bir ülke olmakt›r. Bu ülke, bu vatan iflte o kadar de¤erli ve mübarektir. Bunu hiç akl›n›zdan
ç›kartmay›n ve sizi çok daha güzel günlerin, çok daha güzel bir Türkiye'nin bekledi¤inden
emin olun. Bu duygularla bayram› tad›n› ç›kart›n. Sevincinizle, mutlulu¤unuzla Türkiye'nin
muhteflem gelece¤ini bütün dünyaya gösterin...

Bir kere daha milletimizin ve bütün ‹slam Alemi'nin mübarek Ramazan Bayram›n› tebrik
ediyorum.

Bütün insanl›¤a bar›fl, mutluluk ve esenlikler diliyorum.





R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

ARALIK
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 Milletimiz 3 Kas›m 2002'de o karanl›k sayfay› kapatm›fl,
18 Kas›m 2002'de yepyeni bir sayfa açm›flt›r.  Günefl
do¤mufl, ayd›nl›k bir uçtan di¤er uca ülkemizin bütün
köflelerini sarm›fl, ›s›tmaya bafllam›flt›r.

Aziz Milletim,

Ülkemin fedakar ve güzel insanlar›,

Bir kez daha evlerinize misafir olmaktan, sizlerle sohbet etmekten, ne büyük bir mutluluk
duydu¤umu ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

Ekran karfl›s›nda beni dinlerken, Türkiye'yi bekleyen güzel gelecek ad›na en az benim
kadar heyecan duydu¤unuzu biliyorum. Gönüllerinizin en az benim kadar umutla doldu¤unu
hissediyorum. Türkiye s›k›nt›lar›n› birer birer aflarak bugünlere gelmiflse, daha da güzel
günlere ermenin umudu yeniden gönüllerimizde yeflermeye bafllam›flsa; bu sizlerin
sayesinde olmufltur. Bunda tek tek her birinizin sab›rla, fedakarl›kla ve gayretle verdi¤iniz
mücadelenin büyük pay› vard›r.

 Sizlerin ülkenize olan sars›lmaz sevgi ve ba¤l›l›¤›n›z olmasa, bugün bu güler yüzlü Türkiye
manzaras›na bak›yor olamazd›k.

Aln›n›n teriyle, elinin eme¤iyle, dilinin duas›, yüre¤inin aflk ve heyecan›yla bu büyük
davaya sahip ç›kan her bir vatandafl›ma flükran borçluyum. Allah'›n izni ve yard›m›yla,
yüzünüzü kara ç›kartmayaca¤›m›za, umutlar›n›z› k›rmayaca¤›m›za ve bizden önce gelip
geçenlere benzemeyece¤imize huzurlar›n›zda bir kez daha söz veriyorum. Benim bu
sözüm, Türkiye sevdas›n› yüre¤inde hisseden, Türkiye için, bu millet için gecesini
gündüzüne katan bütün çal›flma arkadafllar›m bak›m›ndan da ayniyle geçerlidir. Bizim
sizlere ve ülkemizin büyük potansiyeline inan›p güvendi¤imiz gibi, sizler de bizlere
inan›n›z, güveniniz. ‹nflallah bu güzel beraberli¤in sonucunda, Türkiye'yi dünyan›n parlayan
y›ld›z› olarak görece¤iz.. Bu gururu yine beraberce yaflayaca¤›z..

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümet olarak her vesileyle, sizlere, uzun zamand›r duymay› bekledi¤iniz güzel haberler,
yüzünüzü güldürecek müjdeler verme gayreti içerisindeyiz. Art›k ülkemiz zor ve s›k›nt›l›
kriz zamanlar›n› aflm›flt›r. Bütün ekonomik göstergeler Türkiye’nin lehinedir, Milletimizin
lehinedir, gelece¤imizin lehinedir. Geçen bir y›l içinde güven ve istikrar ortam›n› yakalad›k.
Politikalar›m›z› kararl›l›kla uygulad›k. Ülkemiz için pek çok proje gelifltirdik. Bu projeler
do¤rultusunda, yap›sal dönüflüm düzenlemelerini cesaretle gerçeklefltirdik. Ülkemizin
önünü açt›k. Türkiye'deki ve dünyadaki en kötümser ekonomik çevreler bile, bugün art›k
Türkiye'den bahsederken karanl›k tablolar çizemiyorlar. Art›k hiç kimse "hasta adam"
yak›flt›rmalar› yapam›yor. Çünkü hepimizi üzen o acziyet tablosu art›k bitmifltir. Hasta
iyileflerek sa¤ salim aya¤a kalkm›flt›r.
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Göreve bafllad›¤›m›z 18 Kas›m 2002 tarihi, Türkiye'nin mâkûs talihinden kurtuluflunun
milad› olmufltur. 18 Kas›m 2002, milletin azim ve kararl›l›kla aya¤a kalk›fl›n›n bafllang›c›
olmufltur. Milletimiz 3 Kas›m 2002'de, o karanl›k sayfay› kapatm›fl; 18 Kas›m 2002'de
yepyeni bir sayfa açm›flt›r.  Günefl do¤mufl, ayd›nl›k bir uçtan di¤er uca ülkemizin bütün
köflelerini sarm›fl, ›s›tmaya bafllam›flt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

3 Kas›m 2002 seçimlerinde Türkiye'nin kara baht›n› a¤artma görevini bana ve arkadafllar›ma
verdiniz. Bu büyük flerefi, bu tarihi teveccühe duydu¤umuz flükran› vicdanlar›m›zda
tafl›yoruz, daima da tafl›yaca¤›z. Sizlere lay›k olmak siyasetten yegane beklentimizdir.
Ülkemizi gelece¤e tafl›mak ve milletimizin yüzünü güldürmek d›fl›nda bir beklenti ve
kazanç peflinde de¤iliz.

Bugün bulundu¤umuz makamlara bizleri sizler getirdiniz
ve en iyi de yine sizler tan›yorsunuz. Bugüne kadar oldu¤u
gibi, bugünden sonra da, hay›r dualar›n›z› bizden eksik
etmeyece¤inize bütün samimiyetimle inan›yorum.
Henüz Türkiye'nin bütün zorluklar›n› aflt›¤›n›, bütün s›k›nt›lar›n› giderdi¤ini elbette
söylemiyoruz. Ancak milletim ad›na flunu sevinç ve gururla söyleyebilirim: Türkiye, 2003
y›l›nda, ekonomik performans›yla, dünyan›n en çok dikkat çeken, en çok hayranl›k
uyand›ran ülkesi olmufltur. Bu kanaat, ülkesini çok seven kifliler olarak sadece bizim dile
getirdi¤imiz sübjektif bir kanaat de¤ildir.

Dünyan›n en önemli ve sayg›n ekonomik otoritelerinin de ortak ve objektif kanaatidir.
‹ktidara geldi¤imiz günden bu yana geçen 13 ayda, Baflbakan ve bakan düzeyinde 60'›
aflk›n ülkeye seyahat yapt›k. Bu Türk siyaset tarihinde bir rekordur. Bu seyahatlerimizde,
Türkiye'nin k›sa bir zaman içerisinde gösterdi¤i büyük ekonomik iyileflmeye dair övgü
dolu sözlere muhatap oluyoruz. Bu manzara, Türkiye'yi seven herkes için gurur ve
memnuniyet verici bir manzarad›r. Bu manzara, gitti¤imiz yolun do¤ru bir yol oldu¤unu
gösterir. Bu manzara, yürüttü¤ümüz program›n yetkin bir program oldu¤unun ispat›d›r.
Bu manzara, çizdi¤imiz Türkiye hedefinin asla bir masal olmad›¤›n› müjdeleyen bir
manzarad›r. Buna ra¤men, e¤er hâlâ, milletçe ulaflt›¤›m›z bu bereketli güzelli¤i görmeyen,
bu heyecan› bizlerle paylaflmayanlar kald›ysa, onlar›n da canlar› sa¤olsun. Ancak rakamlar
ve göstergeler ortadad›r. Bizim sözlerimize inanmayanlar, dünyan›n belli bafll› ekonomik
çevrelerinin sitayifl dolu sözlerini iflitmemifl olanlar, rakamlar›n ve göstergelerin yal›n
gerçekli¤iyle yüzleflebilirler.

Türkiye bir y›l önce neredeydi, bugün hangi noktaya geldi? Objektif rakam ve göstergelerden
bunu rahatl›kla okuyabilirler.

Düne kadar bir enflasyon canavar›m›z vard›, hat›rlars›n›z... Çarfl›ya pazara, mutfa¤›m›za
çöreklenmifl, yakam›z› flerrinden bir türlü kurtaramad›¤›m›z enflasyon canavar›...  O
canavar bugün dize getirilmifltir. Canavar›n h›z› kesilmifltir.



Enflasyon nihayet elini milletimizin cüzdan›ndan, çorba kasesinden, ekmek teknesinden
çekmeye bafllam›flt›r. ‹flte rakamlar ortada: Bu y›l için belirledi¤imiz yüzde 20 enflasyon
hedefini rahatl›kla yakalam›fl durumday›z.  Önümüzdeki y›l yüzde 12'lere kadar gerilemifl
bir enflasyon beklentisi içindeyiz. Ben hükümetime güveniyorum.

Gece gündüz demeden çal›flan ekonomi yönetimimize güveniyorum. Sizleri s›f›r enflasyon,
eksi enflasyon gibi kavramlarla tan›flt›ran ekonomi yönetimimiz, Allah'›n izniyle bu hedefin
de daha iyisini yakalayacakt›r. En k›sa zamanda tek rakaml› enflasyon hayalini hep birlikte
gerçeklefltirece¤iz. .

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye art›k sürekli büyüyen, istikrarl› bir ekonomik geliflme çizgisi üzerindedir. 2003
y›l› için koydu¤umuz yüzde 5'lik büyüme hedefini tutturmufl durumday›z. Hem de neye
ra¤men? Yan› bafl›m›zdaki savafla ra¤men... Bak›n dünyan›n sayg›n ekonomistleri ne
diyor: Hem enflasyonun büyük oranda düflmesi, hem de bu büyüme rakam›na ulafl›lmas›,
dünya ekonomi tarihinde çok nadir görülebilecek büyük bir baflar›d›r. Bu neticeye
toplumun bütün kesimlerinin elele vermesi sayesinde ulaflt›k.

‹flçilerimizin, iflverenlerimizin, sanayicilerimizin, esnaf ve tüccar›m›z›n, çiftçilerimizin ve
di¤er çal›flanlar›m›z›n uyum içinde milli hedefe kenetlenmesi ile bu baflar›ya ulaflt›k..

Hedefimiz, ayn› birlik ve beraberlik içinde, önümüzdeki
y›l da, bu oran›n alt›nda kalmayacak bir ekonomik büyüme
olacakt›r. ‹ktidara geldi¤imizde yüzde 70'leri zorlamakta
olan faiz oranlar›, bu bir y›ll›k süre içerisinde yüzde 30'lar›n
alt›na inmifltir.
D›fl ticaret hacmimiz 100 milyar dolar baraj›n› aflm›fl, 115 milyar dolara ulaflm›flt›r. Bu,
tarihimizde ilk defa gerçekleflmifltir. Bak›n›z 2003 y›l›nda gerçekleflen toplam ihracat›m›z
50 milyar dolar rakam›n› zorlamaya bafllam›flt›r. Sadece ekim ay›nda gerçekleflen
ihracat›m›z 4 milyar 693 milyon dolard›r. Ve belki çok flafl›racaks›n›z ama, bu rakam 1981
y›l›n›n toplam ihracat›ndan; yani bir y›ll›k toplam ihracat›ndan daha fazlad›r. Evet, yanl›fl
duymad›n›z: Ekim ay› ihracat›m›z, Türkiye'nin 1981'deki bir y›ll›k toplam ihracat›ndan
daha fazla olmufltur. Bütün bu geliflmeler, ekonomimizin güven veren, umut afl›layan
bir baflar› noktas›na geldi¤ini aç›kça göstermektedir. Bu pozitif hava ve bu iyimser
beklentiler, yakalanan siyasi istikrar ortam›n›n da yard›m›yla ekonomimizi günden güne
daha olumlu etkileyecektir. ‹yiye gidifl h›zlanarak sürecektir. Bugüne kadar yaflanan kriz
ve s›k›nt›lar›n bütün yükünü çekenler sizlersiniz.

Ne yaz›k ki bu s›ralad›¤›m rakamlardan ve bu iyimser tablodan sizin pay›n›za henüz büyük
paylar düflmedi¤inin fark›nday›z. Bir y›l gibi k›sa bir zamanda, bütün dengeleri bozulmufl,
bütün damarlar› t›kanm›fl, bütün umutlar› tükenmifl hasta bir ekonomiyi yeniden sa¤l›¤›na
kavuflturmak kolay olmuyor. ‹nan›n›z ki kolay olmuyor...
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Bunun için gece demeden gündüz demeden çal›fl›yoruz. Bozulan dengeleri yeniden
kurmaya, t›kanan damarlar› açmaya, tükenen umutlar› tazelemeye u¤rafl›yoruz. Çok yol
ald›k, ama biliyoruz ki bu sadece bafllang›çt›r.

Bilesiniz ki; sizler daha rahat nefes almaya bafllamad›kça,

Kapanan bütün fabrikalar yeniden ifllemedikçe,

Dükkanlar›n kepenkleri yeniden aç›lmad›kça,

Çarfl›da pazarda esnaf›n iflleri yoluna girmedikçe,

Mutfakta sevgili annelerin yüzü gülmedikçe,

Bize de rahat ve huzur olmayacakt›r.

Bilesiniz ki; eme¤in hakk› son kurufluna kadar sahibine verilmeden,

Kararan bütün gönüller flenlenmeden,

K›r›lan umutlar yeflermeden, bize rahat bir uyku yoktur...

Milletin al›n teri, h›rs›zlardan, ars›zlardan, asalaklardan
ve hortumculardan söke söke geri al›nmadan bize rahat
ve dinlenme yoktur. Bizler bu ülkede ters giden fleyleri
düzeltmeye, haks›zl›klar› gidermeye ve sosyal adaleti tesis
etmeye kararl›y›z. Bu çabam›zda bize tam destek
verece¤inizden hiç flüphem yok.  Millet olarak iyili¤in ve
do¤rulu¤un arkas›nda dimdik duraca¤›m›za inanc›m
tamd›r..
Ülkemin Güzel ‹nsanlar›,

Ekonomimiz bir süre daha, çok dengeli, çok dikkatli bir yönetim anlay›fl›na, s›k› bir
programa ihtiyaç göstermektedir. Bu süre çok uzun sürmeyecektir.. Ancak rehavete
kap›lacak durumda da de¤iliz. Geldi¤imiz bu güzel noktay› daha da kal›c› hale getirecek
tedbirleri almak zorunday›z. Asla rehavete kap›lmadan bütün tedbirleri hakk›yla
alaca¤›m›zdan, yap›lmas› gereken her fleyi hassasiyetle, adaletle, kararl›l›kla yapaca¤›m›zdan
hiç flüpheniz olmas›n. Bu zaman zarf›nda, sizlin üzerinizdeki geçim yükünün a¤›rl›¤›n›
da kademe kademe hafifletmek için çok çal›fl›yoruz.

Sizi bir nebze olsun rahatlatabilmek için bütün imkanlar›m›z› sonuna kadar zorluyoruz.

Popülizme düflmeden kaynaklar›m›z› sonuna kadar zorlad›¤›m›zdan hiç flüpheniz olmas›n.
Bize inan›n›z ve endifle etmeyiniz. En k›sa zamanda, hak etti¤iniz refaha ve mutlulu¤a
kavuflabilmeniz için gereken her fley hakk›yla yap›lmakt›r. Yol zorlu olsa da, inflallah
menzil yak›nd›r. ‹nflallah hep birlikte o güzel günleri de görece¤iz, yaflayaca¤›z. Hem o
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güzel günlerin birer niflanesi olsun, hem de insan›m›z›n acil dertlerine deva üretilebilsin
diyerek hummal› çal›flmalar sürdürüyoruz. Hal çaresi olabilecek yap›sal düzenlemeler
ve sosyal projeler gelifltiriyoruz. Bu güzel misafirli¤i vesile k›larak bu çal›flmalar›m›zdan
baz›lar›n› sizlerle paylaflmak istiyorum.

fiunu her zaman söyledik:

Türkiye'nin en temel problemi yönetim problemidir. Türkiye'de bürokrasi yönetilemeyecek
kadar büyümüfltür. Bu hantal ve ifl görmez haliyle millete yük olur hale gelmifltir.
Türkiye'nin önündeki bu büyük engeli kald›rmak için; devleti yeniden iflleyen dinamik
bir yap›ya kavuflturmak için önemli haz›rl›klar içerisindeyiz. ‹nflallah bu haz›rl›klar›m›z
tamamland›¤›nda devlet aslî görev alanlar›na çekilecek; böylece müthifl bir dinamizm
kazanacakt›r. Yerel yönetimlere aktar›lan yetkilerle vatandafllar›m›z›n sorunlar› yerinde
ve h›zla çözülür hale gelecektir.

Bu düzenlemeyle kamu yönetimimiz, Türkiye için yük olmaktan ç›kacak, büyük bir at›l›m
ve hizmet arac› olacakt›r. Yine bu anlay›flla devlet, fleffaf, kat›l›mc›, hesap verebilir, etkili,
verimli, insan hak ve özgürlüklerine sayg›l›, hukuka dayal› bir niteli¤e kavuflacakt›r.
Problemleri, daha do¤madan çözmeyi hedef alan, esnek ve süratli bir iflleyifle bürünecektir.
Gedikler t›kanacak, israfa son verilecek; obur devlet al›flkanl›klar›na dur denilecektir.
Türkiye'nin gelece¤i için çok önemli gördü¤ümüz bu yap›sal düzenlemeleri en k›sa
zamanda hayata geçirmek kararl›l›¤›nday›z. Bu sayede, hem ekonomimiz rahatlayacak,
hem kamusal verimlili¤imiz artacak, hem de sizlerin bugüne kadar devlet kap›lar›nda
çekti¤iniz eziyetler son bulacakt›r. Devlet ile millet aras›ndaki so¤uk duvarlar y›k›lacak,
sevgi ve güven ba¤› yeniden tesis edilecektir.

Aziz Vatandafllar›m,

Göreve gelir gelmez imkanlar dahilinde sizleri k›smen de olsa rahatlatacak pek çok
uygulama bafllatt›k. Vergi bar›fl› ad› alt›nda bir proje gelifltirerek hayata geçirdik.  Bu
uygulama kapsam›nda 8 trilyon liral›k hazine alaca¤›n› yeniden yap›land›rd›k. Kurumlar
üzerindeki vergi yükünü yüzde 65'den, yüzde 45'e indirdik. Vatandafllar›m›z›n e¤itim ve
sa¤l›k harcamalar›n›n bir k›sm›n› vergi matrah›ndan indirebilmesine imkan sa¤lad›k.

Dar gelirli vatandafllar›m›z› bir parça rahatlatmak için
temel g›da ve ilaçta KDV indirimine gittik. Çal›flanlar›n
y›llard›r almak için mücadele verdikleri ve nemalar›yla
birlikte 11.4 katrilyonu bulan Zorunlu Tasarruf Fonu
alacaklar›n›n ana para miktar› olan 1.4 katrilyonu hemen
ödedik.
Di¤er ödemeleri de 2006 y›l›n›n sonunda tamamlanmak üzere takvime ba¤lad›k. SSK
ve Ba¤-Kur prim borçlar›n› yeniden yap›land›r›larak 800.000 vatandafl›m›z›n 3.7 katrilyonluk
prim borcu sorununu çözdük. ‹cra-haciz bask›s› alt›nda inleyen, bir k›sm› da maalesef
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iflyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkarlar›m›z›n kredi borçlar›n› yeniden
düzenleyerek nefes almalar›n› sa¤lad›k. Önceki y›llarda uykular›m›z› kaç›ran do¤algaz ve
elektrik faturas› tutarlar›n› makul seviyelere çekecek tedbirler ald›k. Bunun için iktidara
geldi¤imiz günden bu yana elektri¤e zam yapmad›k. Zam yapmak bir yana indirim yapt›k.
Fatura bafl›na kesilen güç bedeli uygulamas›na son verdik. Meskenlerde 150 kilovatsaati
aflan her kilovatsaat için yüzde 50 zaml› tarife uygulamas›na son verdik. 1 Kas›m 2003
tarihinden itibaren sanayii elektri¤inde yüzde 5 oran›nda indirim yapt›k.

Türkiye'de ilk kez, do¤algazda meskenlerde yüzde 15,
iflyerlerinde yüzde 14 indirim sa¤lad›k. 80 y›lda yap›lan
yolun yar›s›n› Cumhuriyet döneminin en düflük ödene¤i
ile 8 ayda tamamlad›k. 1600 kilometre bölünmüfl, 364
kilometre tek istikametli yol yapt›k.
Bu yollar sayesinde, 9 günlük bayram tatili boyunca meydana gelen kazalarda geçen
y›la göre yüzde 44 azalma oldu. ‹stanbul'un iki yakas›n› birbirine ba¤layacak, trafi¤i çok
rahatlatacak Bo¤az Tüp Geçit Projesi'nin inflaat›na 2004 y›l›n›n ilk aylar›nda bafll›yoruz.
‹stanbul-Ankara aras›ndaki yolculuk süresini 2005 y›l› sonu itibariyle 3 saat 10 dakikaya
indirecek demiryolu rehabilitasyon projesi çal›flmalar›na da bafllad›k. 2003 y›l› içerisinde,
sosyal donat› ve alt yap›lar› ile birlikte 11.000 konutun ihalesini yapt›k. 2004 y›l› sonuna
kadar toplam 100.000 ailemiz daha inflallah s›cak bir yuva sahibi olacakt›r.

Baflta Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgeleri olmak üzere, ekonomik aç›dan öncelikli
yörelerde yat›r›mlar› teflvik etmek amac›yla bir kanun tasar›s› haz›rlad›k ve Meclis'e sevk
aflamas›na getirdik.

Emeklilerimiz için yüzde 150'ye varan oranlarda iyilefltirme yapt›k. Sosyal Yard›mlaflma
ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu'na bu y›l ilk defa bütçeden 327 trilyon TL. ay›rd›k. 2004
y›l›nda da fona 380 trilyon ödenek ayr›lmas›n› öngördük. Fonun toplam harcamas› 2003'te
1,1 katrilyon olmufltur. 2004'te bu miktar 1,4 katrilyon civar›nda olacakt›r.1,5 milyon
aileye 800 bin ton kömür yard›m› uygulamas› devam etmektedir. Asgari ücreti azami
sefalet ücreti olmaktan ç›kart›p nisbeten daha tatminkar bir seviyeye getirebilmek için
çal›flmalar›m›z sürmektedir. ‹flsizlik oranlar› düflme e¤ilimine girmifltir. Özel sektördeki
canlanman›n da etkisiyle iflsizlik oranlar›n›n 2004 y›l›nda önemli oranda düflece¤i
görülmektedir. 2004 y›l›n› ekonomimizin en temel sorunlar›ndan biri olan iflsizlikle
mücadele y›l› olarak görüyoruz. Bunun için istihdam› artt›racak tedbirler üzerinde
hassasiyetle duruyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Nüfusumuzun yüzde 40'›n› teflkil eden tar›m sektörümüzü ihmal etmemiz düflünülemez.
Bak›n›z Do¤rudan Gelir Deste¤i kapsam›nda çiftçilerimize uygulad›¤›m›z deste¤in 540
trilyonluk ilk dilimi 67 ilde da¤›t›lmaya bafllanm›flt›r. ‹nflallah di¤er iller de do¤rudan gelir
deste¤inin yüzde 50'sini 2004'ün ilk üç ay› içinde alm›fl olacaklar. Yine çiftçilerimize
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verdi¤imiz mazot deste¤inin ilk taksiti olarak, 311 trilyon lira çiftçilerimizin hesaplar›na
yat›r›lm›flt›r. Kalan 332 trilyon da, önümüzdeki üç ay içinde ödenecektir.  Hayvanc›l›k
sektöründe son derece sevindirici sonuçlar›n al›nd›¤› bir y›l› geride b›rakt›k.

fiunu rahatl›kla müjdeleyebilirim: Bu sektörümüzde gerileme dönemi art›k sona ermifltir.
Verimli ve bereketli bir hayvanc›l›¤›n önü aç›lm›flt›r.

Geçti¤imiz y›l içerisinde hayvanc›l›¤a verilen desteklerde
2002 y›l›na göre yüzde 115 oran›nda art›fl sa¤lad›k. 2004
y›l›nda ise bu oran›n yüzde 178 oran›nda artt›r›lmas› karara
ba¤lanm›flt›r. Yine 2002 y›l›nda bütçede tar›msal
desteklemeye ayr›lan 1.8 katrilyon TL'lik pay, 2003 y›l›nda
2.8 katrilyona ç›kar›lm›flt›r. 2004 y›l› bütçesinde ise 3.7
katrilyonluk bir destek planlanm›flt›r. 809 bin çiftçi ailemizi
i lgi lendiren Ziraat Bankas›  borçlar ›  yeniden
yap›land›r›lm›flt›r.
Yaklafl›k 3 katrilyonluk çiftçi borcu yeniden yap›land›r›larak 1.6 katrilyona indirilmifltir.
''Köye, köylüye, çiftçiye hizmet köyde olmal›d›r'' ilkesiyle bafllatt›¤›m›z 1000 Köye 1000
Ziraatç› projesi bütün h›z›yla sürdürülmektedir. Bu projede görev almak üzere flu ana
kadar 8 bin ziraat mühendisi ve veteriner baflvuruda bulunmufltur. ''K›rsal Alanda Sosyal
Destek Projesi'' ile k›rsal kesimde yaflayan ve gelir seviyesi düflük 20 bin aileye ifl ve
afl imkan› sa¤lanm›flt›r. Hedefimiz bu projemizin uyguland›¤› her bir köyümüzü, bir
ekonomik iflletme haline getirmektir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Gördü¤ünüz gibi, geçti¤imiz 13 ay boyunca yapt›klar›m›z› anlatmaya flu s›n›rl› zaman kafi
gelmiyor. ‹nflallah bundan sonraki buluflmalar›m›zda, Türkiye'nin di¤er meselelerini enine
boyuna konuflaca¤›z. Ülkemizi gelece¤e tafl›yacak, hepsi birbirinden önemli plan ve
projelerimizi yine sizlerle paylaflaca¤›z. fiundan emin olunuz: Türkiye'de yaflayan insanlar›n
bir teki bile bundan böyle bafl› önünde dolaflmayacak gözünü gelece¤e çevirecektir.
Umutlu olmak için fazlas›yla sebebimiz var. Yeter ki birbirimize inan›p güvenmeye devam
edelim. Yeter ki, bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da, bu hay›rl› yolda birbirimize
kenetlenerek beraberce yürüyelim. Bu birlikten iki binli y›llara damgas›n› vuracak olan
müreffeh ve muktedir Türkiye mutlaka do¤acakt›r.

Sözlerime son verirken, 2004 y›l›n›n ülkemize, milletimize ve bütün insanl›¤a hay›rlar,
bereketler, esenlikler getirmesini niyaz ediyorum.
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Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin Baflbakan› olarak aç›kça
ilân ediyorum: Türkiye, ne toplumsal, ne siyasî, ne askerî,
ne ekonomik, ne de kültürel bak›mdan yanl›fl yönlendirme
kampanyalar›yla zaafa u¤rat›labilecek s›radan bir ülke
de¤ildir.

Aziz Milletim,

Ülkemin Fedakâr ve Güzel ‹nsanlar›,

Sözlerime bafllarken hepinizi en derin sayg› ve muhabbetlerimle selâml›yorum. ‹stikrar
ve güveni tesis etti¤imiz 2003 y›l›n›n ard›ndan, 2004'le birlikte, tarihi bir dönemece ad›m
atm›fl bulunuyoruz. Art›k milletçe flunu çok iyi idrak etmemiz gerekiyor: 2004 y›l›
memleketimiz için, milletimiz için her bak›mdan bir dönüm noktas› olacakt›r. 2003'te
ekonomide büyük gayretler ve fedakarl›klarla yakalad›¤›m›z istikrar ortam›n› 2004'te
inflallah daha da pekifltirece¤iz. Bunun için üretime h›z verece¤iz. Bu y›l, bilhassa iflsizli¤i
azaltmak için; yani istihdam› art›rmak için gece gündüz çal›flaca¤›z.. 2004'de devletin
t›kanm›fl damarlar›n› açarak kamu yönetimimizi yeniden verimli flekilde ifller hale
getirece¤iz.

Geçti¤imiz bir y›ll›k sürede sizlere seçim meydanlar›nda verdi¤imiz sözleri nas›l teker
teker yerine getirmenin gayreti içerisinde olduysak, Allah'›n izniyle, önümüzdeki dönemde
de Türkiye'yi yeniden imar ve infla edecek ad›mlar›, ayn› kararl›l›kla atmaktan geri
durmayaca¤›z. Sizlere verdi¤imiz sözleri unutmad›k ve asla unutmayaca¤›z. Elele verirsek,
Türkiye en k›sa zamanda, hepimize gurur ve heyecan veren karn› tok, s›rt› pek, bafl› dik
insanlar›n ülkesi haline gelecektir. Bu güzel günleri yak›nlaflt›rmak için, bütün kurum ve
kurulufllar›m›zla iflbirli¤i içerisinde, çok önem verdi¤imiz, çok ümit besledi¤imiz çal›flmalar
yürütüyoruz.

Müreffeh ve muktedir bir Türkiye hedefine ulaflmak için y›lg›nl›¤a, bezginli¤e, yorgunlu¤a
düflmeden var gücümüzle çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz. Daha önce de söyledim: Sizin
yüzünüz gülmeden, ülkemiz dünyan›n zirvelerinde yerini almadan durmak ve dinlenmek
hakk›n› kendimizde görmeyece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Dünya giderek küçülüyor, ülkeler ve kültürler birbirlerine daha önce hiç olmad›¤› kadar
yak›nlafl›yor. Böyle bir zamanda Türkiye'nin kendi içine kapanarak, kendi k›s›r çekiflmeleri
içinde çalkalanarak yoluna devam etmesi mümkün de¤ildir. Bizim, insanl›¤›n ortak
kazan›mlar›n› paylaflmaktan, kendi kültür ve de¤erlerimizle dünyaya aç›lmaktan çekinmemiz
için bir sebebimiz yoktur. Kökü yüzy›llar öncesine dayanan büyük bir medeniyet miras›na,
tarihin nice badiresinden geçmifl bir yaflama kültürüne sahibiz. Tarih boyunca, yaflad›¤›m›z
s›k›nt›lar›, hep el ve gönül birli¤iyle atlatt›k. Hiç esaret yaflamam›fl olan vatan›m›z dünyan›n
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en güzel, en münbit topraklar› üzerinde kuruludur. Asya'dan Avrupa'ya uzanan renkler
armonisinin bütün tonlar›n› derinliklerinde tafl›yan bir gökkufla¤› gibiyiz. Do¤u'nun zengin
manevi de¤erlerinden beslenen, ama Bat›'n›n geliflme ideallerinden de asla vazgeçmeyen
bir insanl›k tecrübesini temsil ediyoruz..

Bizim dünyayla kucaklaflmam›z› engelleyecek hiçbir
kusurumuz, hiçbir eksikli¤imiz, hiçbir kompleksimiz yoktur,
olmamal›d›r. Aksine, do¤usuyla bat›s›yla bütün dünyan›n
ve bütün insanl›k ailesinin, bizim hamurumuzdaki lezzete,
bizim da¤arc›¤›m›zdaki renklili¤e, bizim tarihi tecrübemizin
kuflat›c›l›¤›na ihtiyac› vard›r.
‹nsan›m›z› dünyan›n kazan›mlar›ndan mahrum etmeye hakk›m›z olmad›¤› gibi, dünyay›
da bizim birikimlerimizden mahrum etmeye hakk›m›z yoktur. Bu inanç ve kararl›l›kla,
göreve geldi¤imiz günden beri, buldu¤umuz her f›rsatta dünyan›n her köflesiyle
temaslar›m›z› s›klaflt›rma ve güçlendirme gayreti içerisindeyiz. Gerek Avrupa ülkeleri ve
Amerika'yla, gerek Asya'daki dost ve kardefl ülkelerle, gerek komflular›m›zla, gerekse
kardefllik hukuku içerisinde oldu¤umuz ‹slam co¤rafyas›yla samimi temaslar sürdürüyoruz.
Bu gayretlerimiz daha flimdiden meyvelerini vermeye bafllam›flt›r. Y›llar›n ihmali yüzünden
kronikleflmeye yüz tutmufl pek çok d›fl meselemiz hal yoluna girmifltir. Uzun y›llar›n
yorgunlu¤unu ve ataletini bu ülkenin üstünden att›kça, önümüzde yeni yollar, yeni
imkânlar aç›ld›¤›n› memnuniyetle görüyoruz.  Türkiye bugün, diplomatik dinamizmiyle
dünyan›n en çok dikkat çeken ülkelerinden biri olmufltur. Bu temeller üzerinde; dostluklar›n›
pekifltiren, iliflkilerini gelifltiren, bölgesel ve çevresel konularda inisiyatif alabilen yeni
bir de¤erler diplomasisini aflama aflama hayata geçiriyoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

‹çinde bulundu¤umuz dönem, Türkiye'nin d›fl iliflkileri aç›s›ndan son derece önemli
geliflmelere sahne olmaktad›r. Ülkemizin gelece¤ini ve dolay›s›yla da hepimizi yak›ndan
ilgilendiren bu geliflmelerden baz›lar›n› sizlerle paylaflmak istiyorum. Önümüzdeki dönem
içinde kovalayaca¤›m›z en önemli d›fl hedefimiz, hiç flüphe yok ki Türkiye'nin Avrupa
Birli¤i üyelik sürecini baflar›yla tamamlamak olacakt›r. Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤ini
ne kadar önemsedi¤imizi çeflitli vesilelerle daha önce de ifade ettim. Ayn› kesinlikle
söyleyebilirim ki, Türkiye için bu hedefe varmak ne kadar önemliyse, Avrupal› dostlar›m›z
için de Türkiye'nin AB çat›s› alt›na girmesi o kadar önem arz etmektedir.

AB ile bütünleflmifl bir Türkiye, genifl bir co¤rafyada, siyasî ve kültürel farkl›l›klar›n
çat›flmaya dönüflmesini önler. Bu bak›mdan, Türkiye'nin, Avrupa k›tas›n›n bar›fl, istikrar
ve güvenli¤ine önemli katk›larda bulunaca¤› aflikard›r. AB üyesi ülkelerin temsilcileriyle
yapt›¤›m›z çeflitli görüflmelerde, bu gerçe¤in muhataplar›m›z taraf›ndan da net bir biçimde
alg›lanm›fl oldu¤unu görüyor ve mutlu oluyoruz. Bugün flunu aç›kça görüyoruz: Avrupa
Birli¤i için Türkiye'nin üyeli¤i art›k bir tart›flma konusu olmaktan ç›km›flt›r. fiimdi bunun
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nas›l ve ne zaman olabilece¤i konuflulmaktad›r. Geldi¤imiz bu noktan›n, yolun yar›s›ndan
daha fazlas› anlam›na geldi¤ini art›k rahatl›kla söyleyebiliyoruz. Bu ay içinde ülkemizi
ziyaret eden Avrupa Birli¤i Komisyonu Baflkan› Romano Prodi ve Genifllemeden Sorumlu
AB Komiseri Günter Verheugen ile yapt›¤›m›z görüflmeler bu gerçeklerin ›fl›¤›nda
fevkalâde olumlu geçmifltir. Kendilerine Türkiye'nin AB vizyonu ve bu çerçevede
yürüttü¤ümüz çal›flmalarla ilgili olarak bilgiler verdim. Gerek Say›n Prodi, gerekse
Komisyon yetkilileri, son derece yap›c› ve destekleyici bir yaklafl›m içinde, bu
çal›flmalar›m›zdan duyduklar› memnuniyeti ifade ettiler. Ayn› olumlu havan›n daha önce
Almanya'da kat›ld›¤›m Bertalsmann Forumu'nda da esti¤ine flahit olduk.  Her iki platformda
da ülke olarak tam üyelik konusundaki kararl›l›¤›m›z› ve Avrupa Birli¤i'nden beklentilerimizi
aç›kl›kla ifade ettik.

Bütün bu görüflmelerden sonra flunu rahatça
söyleyebilirim: Türkiye, Kopenhag Siyasî Kriterleri’ne
uyum çal›flmalar›ndaki gayreti, ekonomideki performans›
ve bölgesel yaklafl›mlar›yla, Avrupa Birli¤i nezdinde büyük
takdir toplamaktad›r. Önümüzdeki dönemde bu takdir
hislerinin, Türkiye'nin tam üyeli¤i lehinde somut bir iradeye
ve bir takvime dönüflece¤ini umuyorum.
De¤erli Vatandafllar›m,

Hükûmet olarak, millî bir dava olan K›br›s meselesinde Türkiye'nin ve K›br›s Türk halk›n›n
hak ve ç›karlar›n›n her zaman takipçisi olduk. Ayn› kararl›l›kla olmaya da devam edece¤iz.
Bildi¤iniz gibi, K›br›s'ta müzakerelerin yeniden bafllamas› konusunda uluslararas› camian›n
muhtelif teflebbüs ve beklentileri bulunmaktad›r.

K›br›s meselesinin müzakereler yoluyla adîl ve kal›c› bir çözüme kavuflturulmas›, esasen
Türkiye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin de müflterek arzu ve hedefidir.  Bu anlay›flla,
Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonuna olan deste¤imizi sürdürüyoruz.
Müzakere yoluyla adan›n gerçeklerini dikkate alan bir çözüme ulafl›lmas› için büyük
gayret gösteriyoruz. D›fliflleri Bakanl›¤›m›z, müzakereler aç›s›ndan Türk taraf›n›n
pozisyonunun belirlenmesine yard›mc› olacak haz›rl›klar› büyük bir titizlikle yürütmektedir.
Bunun için, konunun gerektirdi¤i azamî hassasiyeti göstererek, askerî makamlar›m›zla
ve ilgili bütün kurumlar›m›zla yak›n istiflare ve iflbirli¤i içerisindeyiz. Ortak bir tutumun
belirlenmesi için yürütülen bu çal›flmalarda çok ciddi bir mesafe alm›fl durumday›z.
Önümüzdeki günlerde Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin yeni hükûmetiyle birlikte,
müzakere sürecinin canland›r›lmas› yönünde giriflimlere bafllanacakt›r. K›br›s'ta, kal›c›
bar›fl ve çözüm için ortaya konacak bütün çabalar, her zaman oldu¤u gibi yine Türkiye
ile Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti aras›ndaki yak›n dayan›flma ve iflbirli¤i çerçevesinde
yürütülecektir.

Say›n Denktafl'la ‹stanbul'da yapt›¤›m›z görüflmeden sonra da vurgulad›¤›m›z gibi, ortak
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hedefimiz, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde ve
Ada'daki gerçekler temelinde kal›c› ve adîl bir bar›fla ulaflmak olacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Gerek Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik stratejimizde, gerekse K›br›s'taki çözüm aray›fllar›m›zda
temel önceli¤imiz Türkiye'nin menfaatlerini korumakt›r. Dünya h›zla de¤ifliyor, buna ba¤l›
olarak küresel ve bölgesel flartlarda da ayn› h›zla de¤iflimler yaflan›yor. Bütün ülkeler bu
de¤iflim ça¤›na ayak uydurabilmek için politikalar›n› daha dinamik ve aktif bir hale
getirmenin aray›fl› içerisindeler. Ne için? Tabiî ki en baflta kendi millî menfaatlerini
korumak ve art›rmak için. Türkiye'nin böyle bir dünyada kabu¤una çekilip büzülmesi
düflünülebilir mi? Tabiî ki biz de millî menfaatlerimizi korumak için aktif, dinamik, kararl›,
hesapl› bir d›fl politika izleyece¤iz. fiunu aç›kça ifade ediyorum: Çözümsüzlükleri çözüm
kabul ederek, pasif bekle-gör politikalar› izleyerek gereksiz korkular üreterek, kendimizi
dünyadan tecrit ederek hiçbir yere varmam›z mümkün de¤ildir. E¤er Türkiye bugün,
millî meselelerini, millî menfaatleri do¤rultusunda çözüme kavuflturmak için aktif bir
çaba içine girmezse, h›zla de¤iflen d›fl flartlar sebebiyle yar›n çocuklar›m›z çok a¤›r
bedeller ödemek zorunda kalabilir.

Dünyadaki bütün önemli düflünürler, dünya tarihinin kritik
bir dönemecine geldi¤imizi söylüyor. ‹flte bizler, tarihin
bu kavflak noktas›n›n önümüze ç›kartt›¤› dü¤ümleri
çözmek için; ülkemizi, dünya sahnesinde, geçmifline yak›fl›r
bir etkinlik seviyesine ç›karmak için çal›fl›yoruz.
Vatan›n› ve milletini gerçekten seven herkes, bu çabaya omuz vermek zorundad›r.
Türkiye'yi güçlendirecek her katk›y›, her düflünceyi, her öneriyi iyi niyetle de¤erlendirdi¤imizi
ve bundan sonra da de¤erlendirece¤imizi de samimiyetle ifade ediyoruz.

Ülkemizin gelece¤ini ilgilendiren konularda, bu hassas zaman ve zeminde, özellikle d›fl
politikada basit polemiklere tevessül etmememiz gerekir. fiundan kesinlikle emin olunuz:
Bu ülkenin meseleleri, bundan önce oldu¤u gibi, yine bu ülkenin meflru zeminlerinde
gerçeklefltirilen müzakere ve istiflarelerle çözülecektir. Hiç kimse, ülkesini sevmekte,
herkesten daha fazla hak sahibi oldu¤unu düflünmemelidir. Bu ülkeyi sevmenin en
büyük göstergesi, bu milletin gelecek kuflaklar›na bugünkünden daha güçlü ve müreffeh
bir Türkiye arma¤an etmek olacakt›r. Bu hedefe ulaflman›n yolu da, millet iradesine
sayg›dan, tam demokrasiden ve bütün kurumlar›yla verimli çal›flan bir devletten geçer.
Hepimiz düflüncelerimizi ça¤›n gerçekleriyle ba¤dafl›r hale getirmek mecburiyetindeyiz.
Bunu yapamazsak, iflte o zaman Türkiye'nin bugünkü ve gelecekteki menfaatleri büyük
yara alacakt›r.

Aziz Milletim,

Türkiye'yi dünyan›n ve bölgesinin a¤›rl›kl› unsuru haline getirmek amac›yla hem bölgemizde,
hem de dünyada çok yo¤un bir diplomasi trafi¤i içerisindeyiz. Hem bizzat biz s›k s›k d›fl
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seyahatler gerçeklefltirmek, hem de yabanc› ülkelerin temsilcilerini ülkemizde misafir
etmek suretiyle, zengin ve yararl› d›fl temaslarda bulunuyoruz. Amac›m›z baflta
komflular›m›z olmak üzere tüm ülkelerle siyasî ve ekonomik iliflkilerimizi en üst düzeyde
gelifltirmek, Türkiye'nin gelecek vizyonu çerçevesinde dünya bar›fl›na katk›da bulunmakt›r.

Bu çerçevede, 2004 y›l›n›n ilk ay›nda çok önem atfetti¤imiz baflka d›fl geliflmeler de
yaflad›k. Bunlar›n en önemlilerinden biri Suriye Cumhurbaflkan› Beflar Esad'›n bir ilki
gerçeklefltirerek ülkemizi ziyaret etmesi oldu. Türkiye ve Suriye aras›nda varolan köklü
iliflkilerin, özellikle son dönemde h›zla geliflmekte olmas›ndan büyük memnuniyet
duydu¤umuzu ifade etmek istiyorum. Bu yak›n komflumuzla kökü tarihe dayanan
beraberli¤imiz, iki ülke aras›ndaki meseleleri çözecek iradenin karfl›l›kl› olarak ortaya
ç›kmas›yla yeni bir aç›l›m ve s›cakl›k kazanm›flt›r.

Suriye ile iliflkilerimizde sadece ticarî ve ekonomik iflbirli¤ini gelifltirmekle yetinmeyip,
halklar›m›z aras›ndaki tarihsel ba¤dan gücünü alan yeni bir duygu birli¤i sa¤layaca¤›m›z›n
da umudunu tafl›yorum. Hiç kuflku yok ki, Ortado¤u'nun çat›flma noktalar›nda bar›fl›n
yeniden tesis edilmesinde Türkiye'nin temsil etti¤i de¤erlerin ve sahip oldu¤u konumun
önemli bir etki alan› vard›r. Bölgenin güvenilir unsuru olan Türkiye, sürdürülebilir bar›fl
ortam›n›n tesisi için üstüne düflen bölgesel rolü oynamaktan geri durmayacakt›r. Bu
çaba sadece bölgeye bar›fl›n geri dönmesi için de¤il, Türkiye'nin güvenli¤i için de elzemdir.
Bu amaçla hem komflular›m›zla her alanda iflbirli¤i ve diyalog imkânlar›n› gelifltiriyor,
hem de bölgedeki s›cak sorunlar›n giderilmesinde bar›flç› çözümlerin temsilcisi olmay›
amaçl›yoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye'nin temsil etti¤i demokratik ve bar›flç› kimlik, bölgedeki kör noktalar›n aç›lmas›na
öncülük edecek bir modeldir. Bu gerçe¤i, hem Do¤u'da, hem Bat›'da, bulundu¤umuz
her zeminde dile getiriyoruz. Son olarak Cidde Ekonomik Forumu'na kat›lmak üzere
gitti¤imiz Suudi Arabistan'da da bu görüfllerimizi seslendirdik. Sadece Ekonomik Forum'da
de¤il, yapt›¤›m›z ikili görüflmelerde de, de¤iflen dünya flartlar›na uyum gösterecek
reformlar›n bölgemizde bir an önce gerçeklefltirmesi gerekti¤ini aç›kça ortaya koyduk.

Türkiye, ekonomik dinamizmi, AB kap›lar›n› zorlayan
demokratik geliflimi ve merkezi konumuyla, bölgesinde
bu de¤iflimin ve yenileflmenin lokomotifi olmaya adayd›r.
Hükûmet olarak özellikle ekonomik alandaki iliflkilerin geliflmesiyle birlikte siyasî anlaflmazl›k
ve so¤ukluklar›n da önemli ölçüde azalmakta oldu¤unu sevinerek müflahede ediyoruz.
Cidde Ekonomik Forumu'nda ekonominin yeni dünya düzeninde kazanm›fl oldu¤u bu
yeni rolü ve a¤›rl›¤› özellikle vurgulad›k. Görüfllerimizin her geçen gün daha fazla kabul
gördü¤ünü, bölge ülkelerinin yeni aray›fllara eskisinden çok daha yak›n durdu¤unu
görmek umudumuzu artt›rm›flt›r. Bu umudumdan ilham alarak, Irak'ta hüküm süren
savafl flartlar›n›n ve ‹srail-Filistin aras›nda uzun zamand›r yaflanan çat›flmalar›n da en k›sa
zamanda bütün taraflar›n lehine olacak bar›flç› çözümlere kavuflturulmas›n› diliyorum.



106

O C A K  2 0 0 4U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Çözümü savafllarda arayanlar›n, bar›fl› içtenlikle savunanlar karfl›s›nda er geç geri ad›m
atmak zorunda kalacaklar›na bütün kalbimle inan›yorum.

Aziz Vatandafllar›m,

Asya bizim için özel bir co¤rafya ve biz hükûmet olarak bu co¤rafyay› zenginlefltiren
kardefl cumhuriyetlerle de, di¤er Asyal› dostlar›m›zla da iliflkilerimizi yak›n ve canl› tutmak
niyetindeyiz. Bu amaçla geçti¤imiz y›l boyunca yapt›¤›m›z ziyaretlerle bu genifl co¤rafyayla
iliflkilerimizi eskisinden çok daha s›cak ve sa¤lam bir zemine oturttuk. Bu çabalar›m›z
2004 y›l›nda da artarak sürecek.  Bu çerçevede D›fliflleri Bakan›m›z, Ocak ay› içerisinde
Azerbaycan ve ‹ran'a giderek ülkelerimiz aras›ndaki ba¤lar› güçlendirecek temaslarda
bulunacak. Azerbaycan ve Gürcistan'da yaflanan yönetim de¤iflikliklerine sa¤duyunun
hakim olmas›ndan büyük memnuniyet duyduk. Yeni yönetimlerin Asya'da yavafl yavafl
kök salmakta olan demokrasi kültürünü daha da derinlefltirecek sonuçlar üretmesini
temennî ediyoruz. Bir baflka temennimiz de bu bölgedeki ülkelerle ticarî iliflkilerimizdeki
mevcut iyileflmenin daha da h›zlanmas› yönündedir. Bu konuda önemli bir geliflme çizgisi
yakalam›fl durumday›z ancak bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle imalat ve inflaat gibi
sektörlerimizin, bu bölgede Türkiye'nin a¤›rl›¤›n› daha fazla hissettirmesini bekliyoruz.

Kültürel ve tarihsel ba¤larla birbirine ba¤l› Asya halklar›
aras›nda sa¤lam dostluklar›n kurulmas›nda ve irili ufakl›
bütün anlaflmazl›klar›n bir an önce kal›c› çözümlere
kavuflturulmas›nda zaruret görüyoruz. Bu konuda
Türkiye'nin tafl›d›¤› sorumlulu¤un da fark›nday›z.
fiimdi önümüzde bir Davos, bir Amerika seyahati var. Davos'da bildi¤iniz gibi dünyan›n
önde gelen siyaset, düflünce ve devlet adamlar›n›n yan›s›ra ifl aleminin temsilcileri de
biraraya geliyorlar. Bu y›lki toplant› da çok önemli temas ve görüflmeler yapma imkân›
bulaca¤›z. Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan baflta olmak üzere önümüzdeki
dönemde, Avrupa Birli¤i Dönem Baflkan› olacak Hollanda Baflbakan› Say›n Balkenende
olmak üzere bir çok siyaset ve ifladam›yla ülkemiz aç›s›ndan çok verimli görüflmeler
yapaca¤›z.

Hemen arkas›ndan gerçeklefltirece¤imiz Amerika seyahatimizin ise Amerika Birleflik
Devletleri ve Türkiye aras›ndaki mevcut iyi iliflkileri daha da gelifltirmek ad›na önemli
kazan›mlar getirece¤ini umuyoruz. Bu ülkede gerçeklefltirece¤imiz görüflmeler s›ras›nda,
Türkiye'nin bölgesinde bar›fl›n ve istikrar›n en önemli temsilcisi olmak konusundaki
kararl›l›¤›n› bir kez daha dile getirme imkân› bulaca¤›z.

Buna ba¤l› olarak özellikle Irak'ta bar›flç› ve Irak halk›n›n tamam›n› esenli¤e kavuflturacak
bir çözüme ivedilikle ulafl›lmas› konusundaki hissiyat›m›z› dile getirece¤iz. Irak'›n
bütünlü¤ünün korunmas› ve etnik temelli oluflumlara karfl› Türkiye'nin hassasiyetlerini
aç›kl›kla ortaya koyaca¤›z.
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Mevcut savafl flartlar›ndan yararlanarak bölgede terörist emeller besleyen oluflumlara
manî olunmas›, bölgede bar›fl ve istikrar› zedeleyecek ihmallere meydan verilmemesi
konusundaki beklentilerimizi aç›kl›kla ifade edece¤iz. ‹ki ülke aras›nda çok uzun y›llara
dayanan dostluk iliflkilerinin bu ziyaretle daha da pekiflece¤inden ve Türkiye'nin bar›flç›l
endiflelerinin dikkate al›naca¤›ndan kuflkumuz yoktur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türk d›fl politikas›n›n yeni vizyon ve aç›l›mlar›n› bu kadar
bir süreye s›¤d›rabilmek ne yaz›k ki mümkün de¤il. Yeri
geldikçe bu konularda sizleri bilgilendirmek ve Türkiye'nin
yeni ufuklar›n› yine sizlerle söyleflmek imkân› bulaca¤›z.
fiimdilik bu kadarla yetinmek zorunday›z. Türkiye'nin gerek iç politikada, gerekse d›fl
politikada emin ellerde oldu¤unu bir kez daha hat›rlatmak istiyorum.

Bu vesileyle Kurban Bayram›n›n bu ziyaretle örtüflmesi sebebiyle sizlerle beraber
olamayaca¤›m için flimdiden Kurban Bayram›n›z› tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize
ve bütün ‹slam alemine hay›rlar getirmesini, sevgi, esenlik, bar›fl getirmesini diliyorum.

Hepinize en derin sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2004N‹SAN





Aziz Milletim,

Ülkemin güzel insanlar›,

Sözlerime bafllarken hepinizi en derin sayg› ve muhabbetlerimle selaml›yorum.Biliyorsunuz
Türkiye d›fl politikam›z aç›s›ndan son derece önemli bir dönemden geçiyor. 24 Nisan
günü yap›lan referandumdan ç›kan sonuçlar, K›br›s'ta yeni bir dönemin bafllad›¤›na iflaret
etmektedir.

Adadaki iki halktan Türk taraf› Annan Plan›'na ço¤unlukla evet derken, Rum taraf› da
büyük bir ço¤unlukla hay›r demifltir.

Bu tablo, K›br›s'ta bütün tafllar› yerinden oynatan, bütün dengeleri de¤ifltiren ve K›br›s
hakk›nda söylenmifl bütün sözleri yeniden düflünmeyi gerektiren bir tablodur. K›br›s'›n
tarihinde yeni bir sayfa aç›lm›fl ve bu sayfada Türk taraf› uluslararas› camian›n da kabul
etti¤i üzere bar›fl bayra¤›n› tafl›yan taraf haline gelmifltir. 24 Nisan'da K›br›s Türk halk›n›n
evet cevab›n› verdi¤i soru, adada iki halk›n ayn› devlet çat›s› alt›nda beraberce bar›fl
içinde yaflay›p yaflamayaca¤› sorusudur. Ayn› soruya Rum taraf› net biçimde hay›r
cevab›n› vermifltir.  Bu durum; K›br›s Türk halk›na son 30 y›l boyunca ne büyük bir
haks›zl›¤›n yap›ld›¤›n›n da aç›k seçik ortaya ç›kmas› anlam›na gelmektedir. Gerçe¤in
ortaya ç›kmas› için kaybedilen bu süre, dünya diplomasisinin en dramatik yan›lg›lar›ndan
biri olarak daima hat›rlanacakt›r. Adan›n kuzey taraf›ndaki sand›klara yans›yan güçlü "evet"
iradesi, haks›zl›¤a u¤ram›fl bir halk›n, tarihe geçen bu dramatik yan›lg›y› düzeltmesi
bak›m›ndan son derece de¤erlidir. K›br›s Türk halk› y›llar y›l› u¤rad›¤› bütün haks›zl›klara
gö¤üs germifl, çekti¤i onca s›k›nt›ya ra¤men bar›fla olan inanc›n› hiçbir zaman
kaybetmemifltir. Bugün gelinen nokta, bu 30 y›ll›k onurlu mücadelenin ve inançl› duruflun
ödülü say›lmal›d›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz günden beri K›br›s'ta adil ve kal›c› bir bar›fl›n tesisini
öncelikli hedeflerimizden biri olarak gördük. Bu konuda gerek ilgili kurumlar›m›zla, gerek
KKTC yetkilileriyle yak›n bir iflbirli¤i ve dayan›flma içinde çözüme yönelik ortak stratejiler
gelifltirmenin gayreti içinde olduk. Türkiye ve KKTC'nin müzakere sürecinin bafl›ndan
bu yana att›¤› aktif iyi niyet ad›mlar› dünya kamuoyu taraf›ndan dikkatle takip edilmifl;
referandumun ard›ndan bar›fl ad›na kutlanan taraf da yine Türk taraf› olmufltur.

Dünya gündeminde 30 y›l boyunca yer tutan K›br›s anlaflmazl›¤› konusunda bugün ortaya
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Bugün art›k Türkiye ve KKTC'nin gelece¤i ad›na hiç
olmad›¤›m›z kadar iyimser olmak için nedenlerimiz vard›r.
Uluslararas› çevrelerde daha söze bafllamadan mahkum
edildi¤imiz bir davada, bundan böyle moral üstünlü¤üne
ve sempatiye sahip olan taraf biziz.
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ç›kan yeni denklem, bugüne kadar kullan›la gelmifl denklemin tam tersidir. Y›llar y›l›
uzlaflmadan kaçmakla, çareyi çözümsüzlükte aramakla suçlanan Türk taraf›, yeni K›br›s
denkleminde bar›fl›, uzlafl›y› ve çözümü savunan taraf haline gelmifltir. Gelinen bu
noktan›n, yak›n tarihimizin en büyük diplomatik baflar›lar›ndan biri oldu¤una flüphe yoktur.

Bu sadece bizim tespitimiz de¤il, dünya kamuoyunun da ortak görüflüdür. Sizlerin
huzurunuzda Genel Kurmay›m›z ve D›fliflleri Bakanl›¤›m›z baflta olmak üzere sürece katk›
sa¤layan bütün kurumlar›m›za ve bizlerle uyum içinde çal›flan KKTC yönetimine en içten
teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Elbette yüce milletimizin ve K›br›s Türk halk›n›n, bu
uygarl›k s›nav›ndan yüz ak›yla ç›kmam›z› sa¤layan büyük deste¤ini de flükranla anmadan
geçmeyece¤im.

Aziz milletim,

Hükümet olarak müzakereler boyunca, K›br›s meselesinin
bir milli dava oldu¤u gerçe¤ini asla akl›m›zdan ç›karmad›k.

Att›¤›m›z bütün ad›mlarda konunun gerektirdi¤i bütün hassasiyetlere harfiyen riayet
etti¤imizi, milli menfaatlerimizin korunmas› için azami dikkati gösterdi¤imizi bir kere
daha ifade etmek istiyorum. Maalesef böyle önemli bir milli meselede ve müzakerelerin
yürütüldü¤ü çok hassas bir dönemde hak etmedi¤imiz baz› tav›r ve suçlamalara da
muhatap olduk. Türkiye'nin bu kronik d›fl meselesini çözüme kavuflturmak ve K›br›s
Türk halk›n›n y›llar boyunca yaflad›¤› s›k›nt›lar› ortadan kald›rmak için bafllatt›¤›m›z çözüm
aray›fllar› nedeniyle bizi, neredeyse ihanetle suçlamaya yeltenenler bile oldu. Demokrasiye
sonuna kadar inanan, düflüncelere sayg›l›, hukuku mülkün temeli bilen bir siyasi anlay›fl›n
temsilcileri olarak herkesin kanaatlerine sayg›l›y›z. Ancak milli meselelerimiz konusunda
gösterdi¤imiz hassasiyetin, demokrasinin s›n›rlar›n› zorlayan kara çalma siyasetleriyle
karfl›lanmas›ndan da derin bir üzüntü duyuyoruz. Herkes bilmelidir ki, iç ve d›fl
meselelerimizi çözümsüzlü¤e terk ederek kroniklefltiren, statükoyu halk iradesinin
üstünde gören ve dünyan›n bugün geldi¤i noktaya gözlerini kapamay› marifet addeden
anlay›fllarla Türkiye art›k bir yere varamaz. Kafam›z› kumdan ç›karmak ve dünyada neler
oldu¤una cesaretle bakmak zorunday›z. Türkiye gelece¤in dünyas›nda bugün oldu¤undan
daha iyi bir yere sahip olacaksa, h›z›n› kesen bütün kronik problemleriyle bir an önce
yüzleflmeli ve hal çarelerini kendi inisiyatifiyle üretmelidir.

Güç dengelerinin de¤iflti¤i, ekonomik mücadelelerin öne ç›kt›¤› ve s›n›rlar›n kalkt›¤› bir
dünyada; en yenisi 30 y›ll›k olan kronik problemlerimizi tart›flmaya devam ederek ayakta
kalamay›z. Bu ülkeyi seven herkesin bu konuyu etrafl›ca bir daha düflünmesinde büyük
yarar görüyoruz.  Demokrasi kurallar› içinde elbette fikir ve siyaset mücadelemizi sonuna
kadar verece¤iz.  Ancak bunu yaparken ülkemizin gelece¤ini k›s›r siyaset çekiflmelerine
malzeme etmekten de ›srarla kaç›nmam›z gerekiyor. K›s›r çekiflmelerin, bofl polemiklerin
ve dar aç›l› siyasetlerin tedavülden kalkmas› gereken zaman gelmifltir. Bundan böyle,
bir meselenin nas›l çözülemeyece¤i konusunda söz sahibi olmak isteyenler, o meselenin
nas›l çözülece¤ini de somut öneriler ve somut projelerle ortaya koymak zorundad›rlar.
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Hiç kimsenin dünya gerçeklerini ve millet iradesini hiçe sayarak siyaset yapmaya hakk›
yoktur. Çünkü Türkiye'nin bofla kürek çekecek vakti yoktur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Her vesileyle demokrasinin erdemlerine vurgu yap›yoruz. "Hakimiyet kay›ts›z flarts›z
milletindir" fliar›yla hareket ediyor, millet iradesinin kayda ve flarta ba¤lanamayaca¤›
gerçe¤ini akl›m›zdan hiç ç›karm›yoruz. Bu konuda farkl› tav›rlar içine girmiyor, demokrasinin
önüne bahaneler ç›karm›yoruz. K›br›s meselesini ele al›rken de temel hareket noktam›z
yine demokrasi olmufltur. Gerek Türkiye'de, gerek KKTC'de toplumun büyük bir
ço¤unlu¤unun K›br›s'ta kal›c› ve adil bir çözümden yana oldu¤u bilinen bir gerçektir.

Hal böyleyken hükümet olarak K›br›s'ta bu iradeye uygun
hal çarelerini aramay› kendimize bir görev bildik.
Referandum öncesinde mevcut flartlar içerisinde
oluflturulabilecek en iyi anlaflma metni ortaya ç›km›fl ve
iki halk›n onay›na sunulmufltur. Yap›lan referandum
adadaki her iki halk›n demokrasi içinde özgür iradelerini
ortaya koymalar›yla sonuçlanm›flt›r.
Bu referandumun ortaya ç›kard›¤› sonuçlardan ilki, baflta da ifade etti¤im gibi, adada bir
arada bar›fl içinde yaflama iradesine sahip olan taraf›n Türk taraf› oldu¤unun net biçimde
anlafl›lm›fl olmas›d›r. Referandumdan ç›kan bir baflka sonuç; K›br›s halk›n›n sand›¤a
yans›tt›¤› iradenin, Anavatan'da oluflan iradeyle ilk kez bu ölçüde örtüflüyor olmas›d›r.
Anavatan ve KKTC halklar› aras›ndaki bu büyük duygu birli¤i, ortaklafla yürütece¤imiz
yeni K›br›s politikas› için son derece de¤erli bir zemin oluflturacakt›r. Milli menfaatleri
koruman›n tek yolunun bugüne kadar sadece çözümsüzlük üretmifl bulunan statükoyu
korumak oldu¤unu zannedenler, ortaya ç›kan bu "millet oyu"nu iyi de¤erlendirmelidirler.
Hiç kimse kendi siyaset tarz›n› millete dayatma, kendi iradesini milletin iradesinden
üstün görme yetkisini kendinde görmemelidir. Demokrasilerde hakimiyetin kay›ts›z
flarts›z millette oldu¤u gerçe¤ini herkes içine sindirmelidir. Millete ra¤men siyaset yapma
›srar›, demokraside karar k›lm›fl bir ülkenin daha fazla vaktini almamal›d›r.

Aziz Milletim,

K›br›s konusunda Türk taraf› olarak ald›¤›m›z mesafe asla küçümsenmemelidir. Öte
yandan gelinen bu noktan›n yolun sonu oldu¤u yan›lg›s›na da kap›lmamam›z gerekiyor.
Aç›kça ifade etmeliyim ki, bizim için K›br›s meselesinde as›l mücadele bundan sonra
bafllayacakt›r. Ustal›kl›, serin kanl› ve çok yönlü bir diplomasiye as›l flimdi ihtiyac›m›z
vard›r. Bundan önce yap›lm›fl bütün tart›flmalar› bir yana b›rakarak; gerek Türkiye'de,
gerek KKTC'de duygu birli¤ini, vizyon birli¤ini, serin kanl› bir duruflu birlikte yakalamal›,
önümüzdeki yeni hedeflere ulaflmak için beraberce mücadele etmeliyiz. K›br›sl› Rumlar,
sadece Annan Plan›'na de¤il, adada iki halk›n ayn› çat› alt›nda beraberce yaflamalar›



idealine de hay›r demifltir. Bu iradeye elbette sayg› duyuyoruz. Ancak ortaya ç›kan bu
tablo yeni bir duruma iflaret etmektedir ve bu yeni durumda K›br›sl› Türkler de kendi
geleceklerini oluflturmak ad›na ad›mlar atma hakk›na sahiptirler.  Bütün dünyan›n kabul
etmesi gereken yeni K›br›s gerçe¤i budur.

Bundan önce oldu¤u gibi yine KKTC ile birlikte oluflturaca¤›m›z yeni strateji ve aç›l›mlar
çerçevesinde, K›br›s Türk halk›n›n haklar›n› baflta Avrupa Birli¤i olmak üzere her platformda
›srarla ve dikkatle savunaca¤›z. Öncelikli hedefimiz K›br›s'›n 30 y›ldan bu yana s›k›nt›s›n›
çekti¤i ekonomik ambargolar›n kald›r›lmas›d›r. KKTC üzerinde uygulanan tecrit politikalar›
derhal yürürlükten çekilmelidir. Tavr›n› aç›kça çözümden yana koyan K›br›sl› Türkleri
d›flar›da b›rakan ve yine tavr›n› aç›kça çözümsüzlükten yana koyan K›br›sl› Rumlar› üye
yapmaya haz›rlanan bir Avrupa Birli¤i'nin elbette KKTC'nin gelece¤i için mutlaka atmas›
gereken baz› ad›mlar olacakt›r.  Bu ad›mlar›n bir an önce at›lmas› ve sonuçland›r›lmas›
için her zeminde çaba göstermeye devam edece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bugün art›k Türkiye ve KKTC'nin gelece¤i ad›na hiç olmad›¤›m›z kadar iyimser olmak
için nedenlerimiz vard›r. Uluslararas› çevrelerde daha söze bafllamadan mahkum edildi¤imiz
bir davada, bundan böyle moral üstünlü¤e ve sempatiye sahip olan taraf biziz. Avrupa
Birli¤i'nde, Birleflmifl Milletler'de ve di¤er d›fl zeminlerde dile getirdi¤imiz her hakl›
talebimizde karfl›m›za bir engel olarak ç›kar›lan bu meseleyi, bundan böyle biz koz olarak
masaya sürme imkan›na sahibiz. Bu gerçekten çok önemli bir aflamad›r ve inan›yorum
ki hem Türkiye, hem KKTC k›sa vadede bu avantajl› konumun somut faydalar›n› görmeye
bafllayacakt›r. Bu sonuçlar› elde etmenin tek bir ön flart› vard›r; rehavete kap›lmadan
bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da dikkatli, iyi niyetli ve ›srarl› bir flekilde
diplomatik çabalar› her zeminde sürdürmek...

Bütün kurumlar›m›zla ifl birli¤i içerisinde bu milli görevi
hakk›yla yerine getirece¤imizden kimsenin flüphesi
olmamal›d›r.
Bizler biliyoruz ki bu çabalar›m›z sadece K›br›s gibi önemli bir meselemizin halline de¤il;
Türkiye'nin att›¤› bar›flç› ad›mlarla dünyan›n parlayan y›ld›z› haline gelmesine de hizmet
etmektedir. Gitti¤imiz her d›fl seyahatte, kat›ld›¤›m›z her uluslararas› toplant›da bu
çabalar›m›z›n büyük bir ilgiyle ve takdirle karfl›land›¤›n› bizzat görüyor ve mutlu oluyoruz.
Bugün Türkiye sadece ekonomik performans›yla de¤il, ortaya koydu¤u de¤erler diplomasisi
ile de dikkat çekmekte, takdir toplamaktad›r.

Amac›m›z yolumuza ayn› flekilde devam etmek ve dünyan›n yak›n gelece¤inde Türkiye'yi
tarihine yak›fl›r bir a¤›rl›¤a ve etkinli¤e kavuflturmakt›r.  Buna bizim oldu¤u kadar, kardefllik
ba¤›yla ba¤l› oldu¤umuz ülkelerin ve komflular›m›z›n da büyük ihtiyac› vard›r. Dünyada
bar›fl dendi¤inde, istikrar dendi¤inde ilk akla gelecek ülkelerden biri olmakla
gururlanaca¤›m›z günler hiç de uza¤›m›zda de¤ildir.
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Aziz Milletim,

Daha önce de aç›k flekilde ilan etti¤imiz gibi Yunanistan'la iliflkilerimizde yakalad›¤›m›z
s›cakl›k ve dostlu¤u, her iki taraf›nda yarar›na olacak flekilde sürdürece¤iz. Asla kaybetmek
niyetinde de¤iliz. Referandumdan ç›kan sonuç, bizim bu tavr›m›z› asla de¤ifltirmeyecektir.
 Aksine iliflkilerimizi gelifltirmek ve bir çok alanda beraber hareket etmek konusunda
her geçen gün gayretimiz artacakt›r. Ayn› tavr›n Yunanl› dostlar›m›z taraf›ndan da aç›k
ve net flekilde gösterildi¤ini görüyor ve mutlu oluyoruz. Bu dostane tablonun Yunanistan'la
aram›zdaki problemlerin çözümüne sa¤lam bir zemin oluflturdu¤u ortadad›r. Kültürel
olarak zaten birbirine yak›nl›k içinde olan iki halk›n at›lan diplomatik ad›mlarla daha da
kaynaflaca¤›n- dan flüphe duymuyoruz. Bu beraberli¤in Ege ve Balkanlar'da yaflanan
pek çok bölgesel sorunun çözümüne de çok olumlu etkileri olacakt›r. Her ülke kendi d›fl
politikas›n› kendi menfaatlerini korumak üstüne kurar ve uygular. Ancak bar›fl, ayn› anda,
bütün taraflar›n menfaatinedir. Ege'nin iki taraf›nda bulunan her iki devlet de, yaflanan
bunca tecrübeden sonra husumet politikalar›yla menfaatlerini koruyamayacaklar›n›
anlam›fllard›r. Bu iki ülke, sadece iyi iliflkiler kurmak ve problemlerini çözmekle yetinmemeli;
d›fl politikada, ekonomide, kültürel alanlarda ve turizmde iflbirli¤i imkanlar›n› da
zorlamal›d›rlar.

Yunanistan ile Türkiye aras›ndaki bu yak›nlaflma, bar›fl›n de¤erini her geçen gün biraz
daha fazla bilmek durumunda olan insanl›k için de yeni bir umut ›fl›¤›d›r. Türkiye olarak
biz bu ideale sonuna kadar samimiyetle ba¤l› kalaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Dünya büyük bir h›zla de¤iflirken bizim yerinde saymam›z
kabul edilemez. Hepimiz Türkiye'nin gelecekte
bugünkünden çok daha güçlü, müreffeh ve ayd›nl›k bir
ülke olaca¤›na inan›yoruz. ‹flte bu hedefe yürümek için
yeni dünya gerçeklerini dikkatle izlemek, yeni zamanlara
haz›rlanmak ve kendi özelefltirimizi de yapmak zorunday›z.
Bugün insanl›k olarak sadece baz› lokal flartlar›n de¤il, bütün küresel dinamiklerin
de¤iflmekte oldu¤u tarihi bir dönüm noktas›nday›z. Geçen yüzy›l›n meselelerini aç›klamaya
yeten politikalar, bugünün meseleleri karfl›s›nda aciz ve yetersiz kalmaktad›r. Bu tarihi
noktada dünya yeni de¤erlerle yeniden kurulurken, elbette bizler de bu dünyaya uyum
sa¤laman›n aray›fl› içinde olaca¤›z. Yeni dünyan›n yükselen de¤erleri, bar›fl ve demokrasidir.

100. y›l›na yaklaflmakta olan Türkiye Cumhuriyeti'ni taçland›racak olan da bu ideali en
üst düzeyde hayata geçirmek ve savunmak olacakt›r.

Çocuklar›m›za bar›fl ve demokrasi ruhuyla örülmüfl yeni bir dünya arma¤an etmek en
temel ülkümüz olmal›d›r. Türkiye, her zeminde gö¤sümüzü gere gere savunabilece¤imiz
bir ülke haline gelmelidir.



Aziz Milletim,

Hepiniz yak›ndan izliyorsunuz; 2004 y›l› Türkiye'nin d›fl meseleleri aç›s›ndan en kritik
zaman dilimi haline gelmifltir. Bu y›l›n Aral›k ay›nda Avrupa Birli¤i ile bir kez daha masaya
oturacak ve Türkiye'nin AB üyeli¤i için müzakerelerin ne zaman bafllayaca¤›n› karara
ba¤layaca¤›z. Bu kritik tarih gelmeden önce, AB uyum yasalar›n› tamamlamak ve
uygulamadaki eksiklikleri tamamen gidermek mecburiyetindeyiz. Bu hedef milli bir
hedeftir ve baflta siyaset kurumu olmak üzere kamuoyunun bütün taraflar› bu hedefin
yakalanmas› konusunda çaba göstermek yükümlülü¤ü içerisindedir.

Türkiye'yi AB hedefinden geri çevirmek isteyen marjinal çevrelerin oyununa gelmememiz
ve bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da toplumun bütün kesimleriyle duygu birli¤i
içinde haz›rl›klar›m›z› yürütmemiz gerekmektedir.

Türkiye'nin demokrasi standard›n› yükseltmesinin, bu
kültüre sahip olmayan ve bize özgü yap›sal defolardan
beslenen küçük mutlu az›nl›k için iç aç›c› bir geliflme
olmad›¤› bellidir.
Ancak biz önüne konan her sand›kta demokrasiye olan sevdas›n› bir kez daha gösteren
büyük millet ço¤unlu¤una hizmet etmeyi görev sayan bir yönetim anlay›fl›na sahibiz.
Siyasetteki varl›¤›m›z› millete olan kay›ts›z flarts›z sadakatimizle gerekçelendiriyoruz.
Milletten ald›¤›m›z yetkiyle, milletimizin iflaret etti¤i hedeflere do¤ru yürümeye devam
edece¤iz. Hiç kimsenin bizi bu yolda yürümekten al›koymas›na, dikkatimizi da¤›tmas›na,
vaktimizi çalmas›na izin vermeyece¤iz. Milletimizin büyük bir ço¤unlu¤u Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤ini ve bu u¤urda gösterilen gayretleri desteklemektedir. Bu
destekten güç alarak AB'ye uyum konusunda dünyan›n da takdirle karfl›lad›¤› çok önemli
mesafeler ald›k. Bu y›l›n sonuna kadar eksik kalan parçalar› da tamamlayarak bütünü
oluflturaca¤›z. Türkiye AB üyeli¤ini istedi¤ini ve bu konuda samimiyetle en üst düzeyde
gayret gösterdi¤ini fazlas›yla göstermifltir. fiimdi s›ra Avrupa Birli¤i'ndedir. Aral›k ay›nda
AB'nin verece¤i s›nav, Türkiye'nin verece¤inden çok daha anlaml› bir s›nav olacakt›r.
AB ülkeleri Türkiye için bir karara var›rken; asl›nda AB'nin bir de¤erler koalisyonu mu,
yoksa bir H›r istiyan kulübü mü oldu¤una da karar vermifl olacaklar.

Ayr›nt›lar ne olursa olsun, dünya kamuoyunun dikkatle bekledi¤i cevap iflte bu cevapt›r.

Türkiye olarak biz AB'nin do¤ru karar› verece¤ine ve Türkiye ile müzakereleri en k›sa
zamanda bafllatma iradesi gösterece¤ine samimiyetle inan›yoruz. Aksi takdirde, Türkiye
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Bizi bu ideale ulaflmaktan al›koyacak hiçbir bahaneye yüz vermemeliyiz. Ça¤dafl uygarl›k
seviyesinin ötelerine uzanan bir kofluya hemen flimdi bafllamamak için hiçbir geçerli
sebebimiz, hiçbir hakl› mazeretimiz yoktur, olamaz. Öyleyse gelin h›z›m›z› kesen
a¤›rl›klar›m›zdan bir an önce kurtulal›m. Güçlü, müreffeh ve ayd›nl›k bir Türkiye için
h›z›m›z› artt›rmaya bugünden bafllayal›m.
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temsil etti¤i de¤erlerle gelece¤e yürümenin bir baflka yolunu mutlaka bulacakt›r. Avrupa
Birli¤i üyeli¤i, Türkiye'nin hedeflerini gerçeklefltirmek için önündeki yegane seçenek
de¤ildir. Ancak Avrupa Birli¤i'nin bir de¤erler sistemi olarak rüfltünü ispat için Türkiye'nin
gayretlerini ödüllendirmek d›fl›nda bir seçene¤i yoktur. Biz flartlar ne olursa olsun
Türkiye'nin gelece¤ine inanmaya devam edece¤iz.

Biliyoruz ki, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde
yürüyemeyece¤i hiçbir hedef, aflamayaca¤› hiçbir engel
yoktur.
Allah yolumuzu aç›k etsin.

Bu duygularla sözlerime son vermeden önce önümüzdeki mübarek Mevlit kandilinizi
tebrik ediyor, hepinize en içten sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunuyorum.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2004MAYIS





Aziz Milletim,

Ülkemin Güzel ‹nsanlar›,

Hepinizi en içten sevgilerimle selaml›yorum.

Yo¤un bir gündemle geçen bir ay›n ard›ndan yeniden sizlerle sohbet imkan› bulmufl
olmaktan duydu¤um memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum.

Her zaman söyledi¤im gibi, biz insan öncelikli bir siyasete inan›yor ve o siyasetin gere¤ini
yerine getirmeye çal›fl›yoruz. Bir yandan milletimizin y›llar y›l› ihmale u¤rayan sorunlar›n›
çözmeye, s›k›nt›lar›n› hafifletmeye çal›fl›yor; bir yandan da Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak
ad›mlar› bir bir at›yoruz. Sizlerin çok uzun zamand›r yaflamakta oldu¤unuz s›k›nt›lar›n
fark›nday›z.

Bu s›k›nt›lar› imkanlar ölçüsünde bertaraf etmek için gece gündüz çal›fl›yor, çözüm
üstüne çözüm üretiyoruz. Toplumumuzun her kesiminin acil ihtiyaçlar›n› giderebilmek
için; uygulamak zorunda oldu¤umuz ekonomik program›n disiplininden uzaklaflmadan
imkanlar› sonuna kadar zorluyoruz. Bildi¤iniz gibi nüfusumuzun yüzde 35'lik k›sm›
ekme¤ini tar›m sektöründen kazanmaktad›r.

Y›llar y›l› uygulanan yanl›fl ve ihmalkar politikalar, tar›msal üretimimizi sürekli geriye
götürmüfl; çiftçimizi, köylümüzü, hayvanc›m›z› periflan etmifltir. Burada bir tespit yaparak,
sözlerimi sürdürmek istiyorum. 3 Kas›m 2002 tarihi bizim Türkiye'de nas›l bir noktada
oldu¤umuzu tar›mla ilgili çok aç›k net ortaya koyuyor.

Vaktiyle kendi kendine yetiyor diye övündü¤ümüz ülkemiz, bugün pek çok tar›msal ve
hayvansal ürünü yurt d›fl›ndan ithal eder konuma düflmüfltür. Bu üzücü tabloyu devrald›k
flimdi ise bunu de¤ifltirmek ve tar›m sektörümüzü bir bütün olarak kalk›nd›rmak hükümet
olarak bizim boynumuza borçtur. Bunun idrakiyle tar›mdaki hamle üstüne hamle, ve
yeni projelerle gelece¤i kuflat›yoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Göreve geldi¤imiz günden beri Türk tar›m›n›n kalk›nd›r›lmas› için aray›fl içindeyiz. Bu
aray›fllar›m›z›n sonucunda gelifltirdi¤imiz projeleri bir bir hayata geçiriyor; bir yandan
problemlere hal çareleri gelifltirmeye, di¤er yandan tar›msal kalk›nmay› çok yönlü flekilde
teflvik etmeye çal›fl›yoruz. 2003 y›l› içinde zor durumdaki çiftçimizi, köylümüzü, hayvanc›m›z›
rahatlatacak, tar›msal üretimin önünü açacak baz› tedbirler ald›k, baz› projeleri hayata
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Türkiye'yi gelecekte bugün oldu¤undan daha güçlü bir
ülke olarak görmek istiyorsak, de¤iflen flartlar› dikkate
alarak yeni bir tar›m stratejisi gelifltirmek ve uygulamak
zorunday›z. Bu stratejinin en acil hedefi de çiftçimizi,
köylümüzü, hayvanc›m›z› bir an evvel içinde bulundu¤u
fakr-u zaruret halinden çekip ç›karmakt›r.
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geçirdik. Destekleme kredileri, kredi borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›, mazot indirimi
gibi pek çok uygulamay› hayata geçirerek tar›m kesimimize biraz olsun nefes ald›rd›k.
De¤iflik vesilelerle karfl› karfl›ya geldi¤imizde, çiftçilerimizin, köylülerimizin, hayvanc›lar›m›z›n
yeniden dört elle ifllerine sar›lmak konusunda çok istekli olduklar›n› Anadolu'yu dolafl›rken
görüyor ve mutlu oluyoruz.

Biliyoruz ki, Türk tar›m›n› kalk›nd›rmadan Türkiye'yi
kalk›nd›ramay›z, güçlü bir ülke olma hedefini
yakalayamay›z. Bu sebeple Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›m›z
baflta olmak üzere hükümet olarak tar›m sektörümüzü
kalk›nd›racak tedbirleri al›yor, plan ve projeleri hayata
geçiriyoruz.
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayaca¤› tar›m politikalar› çerçevesinde hedeflerimizi
belirliyoruz ve bu hedeflere varmak için gereken neyse kararl›l›kla yerine getiriyoruz. Bu
cümleden olarak geçti¤imiz günlerde tar›m kesimindeki insanlar›m›z›n bekledi¤i 2003
y›l› destekleme prim miktarlar›n› belirledik. Bu y›l, pamukta kilo bafl›na 90 bin, ayçiçe¤inde
110 bin, zeytinya¤›nda 200 bin, soyada 115 bin, kanolada 120 bin TL. prim ödemesi
yapaca¤›z. Elimizdeki imkanlar› zorlayarak üreticimizi rahatlatacak flartlar› oluflturman›n
gayreti içindeyiz. Prim ödemelerinde uluslararas› fiyatlar esas al›narak dolar baz›nda
yap›lan % 26 ila % 59 oran›ndaki art›fllar, bu anlay›fl›m›z›n aç›k net bir göstergesidir. Bu
y›l tar›m üreticisini desteklemek üzere tam 282 trilyon TL' s› ödeme yapaca¤›z. Normal
flartlar alt›nda her y›l Ekim ay›nda yap›lan prim ödemelerini bu y›l daha erkene çekmek
için de ayr›ca çaba gösteriyoruz. Bu konuda üreticilerimizin baflvurular›n› almaya bafllad›k,
30 Haziran tarihine kadar da kay›tlar›m›z devam edecektir. Do¤rudan Gelir Deste¤i
ödemelerinin geri kalan bölümünün ilan edilen tarihten daha önce yap›lmas› için de ilgili
kurumlar›m›z çal›flmalar›n› sürdürüyorlar. Yine geçti¤imiz günler içinde Karadeniz tar›m›n›n
en önemli ürünlerinden biri olan çay taban fiyat›n› da belirledik.  Yafl çayda taban fiyat,
kilo bafl›na 460 bin TL , destekleme primi olarak da 60 bin TL olmak üzere toplam 525
bin TL olarak belirlenmifltir. Bu rakamlarla yafl çay al›m fiyat›nda %16.7'lik bir art›fl
sa¤lanm›flt›r, bu y›l enflasyon hedefimizin %12 oldu¤unu düflünecek olursak, çay
üreticimiz enflasyondan korunmufl ve hatta 4.7 gibi de art› bir imkan burada çay
müstahsilinin lehinde kullan›lm›flt›r.

Bildi¤iniz gibi çiftçilerimize verdi¤imiz mazot deste¤i ödemelerinin 310 trilyon liral›k
k›sm›n› daha önce ödemifltik. 340 trilyon liral›k ikinci k›s›m ödemeleri de 3 May›s 2004
tarihi itibariyle tamamlanm›fl durumdad›r. Bizim hedefimiz, tar›m sektörünün içinde
bulundu¤u s›k›nt›lar› aflmas›na katk›da bulunmak, üreticilerimize asla kendi hallerine terk
edilmediklerini göstermek ve sektöre yepyeni bir heyecan getirmektir. Besicilik alan›nda
da y›llard›r süregelen a¤›r ihmaller sonucunda çok büyük gerileme yafland›¤›n› biliyoruz
 ve ben kendim bu alandan gelmifl birisiyim. Et, et mahsulleri alan›nda çal›flm›fl birisi
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olarak konufluyorum. Bu alandaki s›k›nt›lar› giderebilmek için 23 May›s tarihinde bir tebli¤
yay›nlayarak, besicimize et teflvik primi ödenmesi esas›n› karara ba¤lad›k. Mevzuata
uygun kombina ve kesimhanelerde kesimi yap›lan besi hayvanlar› için, karkas a¤›rl›k
üzerinden kilo bafl›na 1 milyon TL ödemeye bafllad›k. Toplum sa¤l›¤› ve g›da güvenli¤i
konusunda da sevindirici ad›mlar atmaya haz›rlan›yoruz.

G›dalar›n denetim ve kontrolünü tek elde toplayan G›da Yasas›, bu hafta içerisinde Meclis
genel kurulumuzda görüflülerek karara ba¤lanacakt›r. Son günlerde kamuoyunda tart›fl›lan
genetik yap›s› de¤ifltirilmifl ürünler ile ekmek, et, süt ve di¤er bütün ürünlerin g›da
güvenli¤i aç›s›ndan denetimi bu yasayla birlikte etkin flekilde sa¤lanm›fl olacakt›r. Bu
arada, hükümet olarak bafllatt›¤›m›z çok önemli bir tar›msal projeden sizleri özellikle
haberdar etmek istiyorum. 1 gram tohumun 1 gram alt›ndan daha pahal› oldu¤unu
üzülerek müflahede etti¤imiz sebzecilik sektörümüz büyük ölçüde d›fla ba¤›ml› bir durum
arz etmektedir.

Tar›m›m›z› kalk›nd›rmak istiyorsak, bu dramatik tabloyu mutlaka de¤ifltirmemiz gerekiyor.
 Bu amaçla Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›m›z›n koordinasyonunda 5 üniversite, 5 araflt›rma
enstitüsü ve 23 özel sektör tohumculuk kuruluflu aras›nda ifl birli¤i esas›na dayanan bir
Hibrit Tohumculuk Projesi bafllatm›fl bulunuyoruz. Hedefimiz bugün, % 10 seviyesinde
olan yerli Hibrit tohumluk pay›n›, 5 y›l içerisinde % 30'lara, 10 y›l içerisinde de % 70'lere
ç›karmakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Kriz dönemlerinin faturas›n› en a¤›r biçimde ödemifl olan sizlerin üstünüzdeki yükü
hafifletebilmek amac›yla, temel ihtiyaçlar›n temininde indirim sa¤lamak için bütün
imkanlar›m›z› seferber ediyoruz.

Sa¤l›k konusunda vatandafllar›m›z›n öteden beri süregelen
flikayetlerini de dikkate alarak ilaç fiyatlar›nda önemli
iyilefltirmeler sa¤lad›k.
Belli bir zaman dilimi içerisinde keyfi ve subjektif düzenlemelerin önü tamamen al›narak,
ilaç fiyatlar› objektif kriterlere göre yeniden düzenlendi. Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z bünyesinde
‹laç Fiyat Komisyonu oluflturularak, ilk hamlede ilaç fiyatlar›nda yüzde 20'ye yak›n bir
indirim sa¤land›. Yap›lan düzenlemeyle de¤iflik ilaçlarda yüzde 8den yüzde 80'e kadar
varan indirimler hayata geçirildi. Böylece 1984 y›l›ndan bu yana dövizin hep artaca¤›
varsay›m›yla bafl›bofl b›rak›lan ilaç sektörüne, fleffaf bir kararnameyle yeni bir kriter
getirilmifl oldu. 14 Nisan 2004 tarihli ‹laç Fiyat Kararnamesi'yle döviz fiyatlar›ndaki düflüfl
ihtimali de ilaç fiyatlar›na düflüfl olarak yans›yabilecektir.

fiunu büyük bir memnuniyetle söylüyorum: Bugün Türkiye, ilaçta AB ülkelerindeki en
düflük fiyatlar› kriter olarak alma noktas›na gelmifltir. Bu ne demektir? Avrupa Birli¤i
üyesi ülkelerden biz befl üye seçeriz, ve bu befl üyenin içerisinde herhangi bir ilaçta en
düflük fiyat hangisi ise onu biz en yüksek fiyat olarak kendi ülkemizde uygulama imkan›na
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sahibiz. Tahminlerimize göre sadece bu düzenleme ile tam 500 milyon dolarl›k bir tasarruf
imkan› sa¤lam›fl oluyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizlere her f›rsatta söyledi¤im gibi, bizler Türkiye'yi 21. yüzy›l›n parlayan y›ld›z› haline
getirmeyi bu millete karfl› borcumuz olarak görüyoruz. Türkiye'yi geliflme seviyesi, yeri
ve a¤›rl›¤› ile gelece¤in dünyas›n›n zirvelerine tafl›yacak olan büyük imar hareketini, dev
eserlerle, büyük medeniyet projeleriyle hayata geçirmek azmindeyiz. Geçti¤imiz ay
içinde temelini atarak inflaat›n› bafllatt›¤›m›z Marmaray projesi, iflte böyle bir vizyonun,
böyle bir medeniyet ufkunun meyvesi olmufltur. Ama inan›yorum ki halk›m›n büyük bir
ço¤unlu¤u bu at›lan ad›mdan haberdar olamad›. ‹nflallah yap›l›p bitti¤inde sadece
‹stanbul'un de¤il, Türkiye'nin gurur duyaca¤›, bu y›l 80. kurulufl y›ldönümünü kutlad›¤›m›z
Cumhuriyetimize yak›flan bir eser kazanm›fl olaca¤›z. Bu projeyle sadece ulafl›m
sektörümüze bir abide eser kazand›rmakla kalmayaca¤›z, bu muhteflem yat›r›mla
Türkiye'nin büyük kalk›nma potansiyelini de ortaya koymufl olaca¤›z.  fiunu gururla ifade
etmeliyim ki, Marmaray Tüp Geçidi Projesi, mühendislik aç›s›ndan dünyada ilklere imza
ataca¤›m›z bir proje olacakt›r. Temeli at›lan bu proje tamamland›¤›nda, 58 m. derinli¤iyle
dünyan›n en derin tüp geçifli olarak tarihe geçecektir. Yine bu projeyle, dünyan›n en
kuvvetli ve çift yönlü ak›nt› flartlar›nda infla edilen tüp geçidin de milletçe sahibi olaca¤›z.
Bunun da ötesinde, ülkemiz için bu projenin rüya gibi bir baflka güzelli¤i daha var.
Biliyorsunuz daha önce yap›lan iki asma köprüyle Asya ve Avrupa k›talar› birbirine
ba¤lanm›flt›. fiimdi, deyim yerindeyse, yepyeni bir köprüyü bu defa Bo¤az'›n mavi
sular›n›n alt›ndan kuruyor, sadece k›talar› de¤il, medeniyetleri de üçüncü bir ba¤la, bu
defa demiryolu ba¤›yla birbirine ba¤lam›fl oluyoruz.

Bu ülkenin gelece¤i için hayalleri olan bir Türkiye sevdal›s›
olarak, böyle bir projenin beni ne kadar heyecanland›rd›¤›n›
tahmin edebilece¤inizi zannediyorum.  Çünkü sizler de
en az benim kadar bu topraklara sevdal›s›n›z! Çünkü sizler
de bu ülkenin yüksek ideallerine en az benim ba¤l›
oldu¤um kadar gönülden ba¤l›s›n›z.
Aziz Vatandafllar›m,

Toplam maliyeti 2,5 milyar dolar› bulan Marmaray tüp geçiflinin uzunlu¤u yaklafl›k 14
kilometre olacak; sadece bo¤az geçifl bölümünün maliyeti için 800 milyon dolar
harcanacakt›r. ‹nflallah 2008 y›l›nda bütün aflamalar›yla tamamlanm›fl olarak sizlerin
hizmetine açmay› planl›yoruz. Bu projenin hizmete aç›lmas›yla birlikte her gün 1 milyondan
fazla insan›m›z›n ulafl›m zaman› k›salacak; gerek fiziksel, gerekse ekonomik olarak çok
büyük kazançlar elde edilecektir. ‹stanbul trafi¤ine büyük rahatlama getirecek olan uzun
vadeli bir çözüm sa¤lanacak, her iki köprüdeki mevcut trafik yo¤unlu¤u azalacakt›r.
Çevreye ve tarihi dokuya asla zarar verilmeyecek; aksine bu projenin ‹stanbul'umuzun
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tarihsel dokusuna getirece¤i kazan›mlar olacakt›r. Bu proje ve di¤er rayl› sistem projeleri
hayata geçti¤inde demiryolu ulafl›m›n›n ‹stanbul ulafl›m›ndaki pay› yüzde 3.6'dan yüzde
27.7'ye ç›kacakt›r. Marmaray tamamland›¤›nda iki yönde her iki dakikada bir tren kalkacak
ve saatte 150 bin yolcu tafl›nacakt›r.

Gebze-Halkal› aras›, buraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum,
Gebze-Halkal› aras› 105, Bostanc›-Bak›rköy aras› 37,
Sö¤ütlüçeflme-Yenikap› aras› 12 ve Üsküdar-Sirkeci aras›
da 4 dakikaya inecektir. ‹flte Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak
olan h›z, vizyon ve anlay›fl bu olacakt›r. Bu bak›mdan bu
projenin Türkiye'nin güçlü ve müreffeh yar›nlara ulaflmak
için ç›kt›¤› yolda hepimize ilham verecek bir proje oldu¤una
inan›yorum.
Aziz Milletim,

Hükümet olarak Türkiye'nin önünü açacak önemli ad›mlardan birini de yine geçti¤imiz
günlerde telekomünikasyon alan›nda att›k. Bildi¤iniz gibi telekomünikasyon alan›ndaki
tekeli 2003 y›l› sonunda 406 say›l› Kanun hükümleri çerçevesinde kald›rm›flt›k. Geçti¤imiz
hafta yine bu çerçevede telekomünikasyon sektöründeki serbestleflmeyi uygulamaya
koyduk. Böylece sizlere vermifl oldu¤umuz sözlerden birini daha gerçeklefltirmifl
bulunuyoruz.

Telekomünikasyon sektörünü tümüyle bu vesileyle rekabete açm›fl olduk. Bu rekabetin
bir gere¤i olarak flu anda telefon hizmeti sunmak üzere 27 özel flirkete telekomünikasyon
ruhsat› vermifl durumday›z. Gelinen bu noktan›n, hizmeti alan siz sevgili vatandafllar›m›za
çok önemli imkanlar sa¤layaca¤›n› ifade etmek istiyorum.

Piyasaya daha fazla flirketin girmesiyle bu sektörümüz büyüyecek ve ekonomimiz önemli
miktarda ilave de¤er kazanm›fl olacakt›r. Bu sayede ekonomik hedeflerin yakalanmas›nda
da önemli bir mesafe alm›fl olaca¤›z. Yeni flirketlerin hizmet sunmaya bafllamas›yla
birlikte sizler daha kaliteli ve ucuz telekomünikasyon hizmeti almaya bafllayacaks›n›z.

Artan rekabet, telefon faturalar›na yans›yan bedellerde çok büyük bir indirim sa¤layacakt›r.
Yani bu serbestleflmenin as›l faydas›n› sizler göreceksiniz. Y›llar y›l› flikayetlerinize konu
olan fahifl fatura bedelleri, bu yeni piyasa flartlar›nda ortadan kalkacak ve telefon hizmeti
de ucuzlayacakt›r. Bu geliflmenin dalga dalga hem telekomünikasyon sektöründe, hem
de di¤er baz› sektörlerde baflkaca olumlu etkileri de olacakt›r.

‹nflallah bütün bu gayretlerimizin semeresini hep birlikte alaca¤›z. Bunun için sizlerden
bugüne kadar oldu¤u gibi bugünden sonra da bize güvenmenizi ve dualar›n›z› eksik
etmemenizi rica ediyorum. Sizin yüzünüzü kara ç›karmamak için gece gündüz çal›flmaya,
adil ve kalk›nm›fl bir Türkiye'nin projelerini hayata geçirmeye devam edece¤iz.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Sizler de yak›ndan izliyorsunuz; Türkiye d›fl politika alan›nda uzun y›llard›r yaflamad›¤›
bir hareketlilik içerisine girmifltir. Bu y›l›n Aral›k ay›nda AB ülkeleri, üyeli¤imizle ilgili
müzakerelerin bafllay›p bafllamayaca¤›na karar verecekler. Bizim gönlümüzden geçen
karar; Türkiye'nin son iki y›lda ortaya koydu¤u büyük performans›n hakkaniyetle
de¤erlendirilece¤i ve olumlu bir sonuca ulafl›laca¤› yönündedir.

Türkiye AB üyeli¤i konusundaki kararl›l›¤›n› hem
bulundu¤u her zeminde en aç›k ve net biçimde ifade
etmifl, hem de AB kriterlerine uyum konusunda gerekli
bütün yasama ile ilgili ad›mlar›n› atm›flt›r.
Uygulamadaki bir k›s›m eksikliklerimizi flüphesiz ki, Aral›k ay›na kadar tamamlaman›n
gayreti içerisinde olaca¤›z. Ama flunu söyleyeyim ki, uygulama, yasalar› ç›karmak kadar
kolay de¤il. Çünkü, bu bir zihniyet de¤iflimini gerektiriyor, bir mantalite de¤iflikli¤ini
gerektiriyor. Bu bir al›flkanl›kt›r. Bu al›flkanl›klardan bir an önce insanlar› koparmak kolay
de¤il. Fakat bu konuda bizim bir kararl›l›¤›m›z var. Bundan da dostlar›m›z›n hiç flüphesinin
olmamas› gerekir. Milletimizin en ileri demokratik standartlara sahip olmas›, ülkemizin
ifllek bir yönetime ve sa¤lam bir ekonomik yap›ya kavuflmas› herkesten önce bizim
ulaflmay› istedi¤imiz hedeflerdir. Bu konuda kararl› ve samimi davran›yoruz. AB ideallerinin
zenginleflmesi ve evrensel de¤erlerin Avrupa k›tas›nda geri dönülmez biçimde hayatiyet
kazanmas› aç›s›ndan Türkiye'nin üyeli¤inin son derece önemli bir ad›m olaca¤›n›
düflünüyoruz. Avrupal› dostlar›m›zla görüflmelerimizde bu kanaatlerimizi kendileriyle de
paylafl›yoruz ve düflüncelerimizin bu ülkeler nezdinde karfl›l›k buldu¤unu görüyoruz.

Bu durum bizi hem sevindiren, hem de fazlas›yla umutland›ran bir durumdur. Avrupal›
dostlar›m›z›n, toplumumuzun bütün kesimlerinin AB üyeli¤i lehinde ortaya koyduklar›
aç›k ve net iradeye sayg› göstereceklerini umuyoruz.

Aziz Milletim,

Türkiye üç büyük k›tan›n oda¤›nda yer alan, stratejik önemi çok büyük bir ülkedir.  Öte
yandan co¤rafi s›n›rlar›n› aflan bir genifl harita üzerinde tarihsel ve kültürel ba¤lara sahiptir.
Bu konumun gere¤i olarak dünyadaki ve özellikle çevresindeki geliflmelerle yak›ndan
ilgili olmak mecburiyetindedir. Bu gerçekten hareketle göreve geldi¤imiz günden bu
yana kayna¤›n› evrensel de¤erlerden alan aktif bir bar›fl diplomasisi yürütüyoruz. Hem
bölgemizdeki ülkelerle, hem de dünyadaki di¤er ülkelerle dostluk ve bar›fl temeline
dayal› iyi iliflkiler gelifltirmenin gayreti içindeyiz. Dünyan›n her köflesinde bir an önce
savafllar›n yerini dostluklar›n ve çat›flmalar›n yerini uzlaflmalar›n almas› gerekti¤ine vurgu
yap›yor ve buna inan›yoruz. Bar›fl fikrinin ve demokrasi kültürünün dünyadaki her zeminde
yüksek sesle savunulmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Bize göre dünyan›n en muhtaç
oldu¤u fley, rotas›n› insanl›¤›n ortak ak›l ve vicdan›ndan alacak yeni bir medeniyet anlay›fl›,
yeni bir esenlik aray›fl›d›r.
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Bu güzel günlerin gelece¤ine ve masumiyete kasteden vahflet görüntülerinin bir gün
gözlerimizin önünden silinece¤ine samimiyetle inan›yoruz. Bar›fl için herkes üzerine
düfleni yapmal›d›r. Türkiye bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da hem bölgesinde,
hem dünyada insanl›¤›n ortak de¤eri olan bar›fl› savunmak konusunda aktif rol oynamaya
devam edecektir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye büyük bir ülke olman›n bilinci içerisinde mesuliyeti, sorumlulu¤u içerisinde ve
milli menfaatlerinin gerekleri do¤rultusunda yo¤un diplomatik temaslar›n› önümüzdeki
dönemde de sürdürecektir. Bu dinamik diplomasi, sadece bugünün ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya
yönelik de¤il, ayn› zamanda tarihten gelen sorumluluk ve hassasiyetleri korumak ad›na
da yürütülmektedir. Dostluk ve bar›fl temelinde flekillenen bu diplomatik çabalar›m›z›n,
özellikle bölgemizde yani Irakta, Filistin'de bar›fl›n yeniden tesisi aç›s›ndan son derece
de¤erli f›rsatlar sundu¤u aflikard›r. Geçirilen onca ac› tecrübeden sonra art›k biliyoruz
ki, yeryüzünü ayd›nl›¤a kavuflturman›n yegane yolu bar›fltan geçmektedir. Bu gerçe¤i
sizlerin huzurunuzda bir kere daha aç›kça ifade etmek istiyorum.

Kan ve gözyafl› üstüne hesap yapanlar, amaçlar› ne olursa
olsun, bu hesaplar›ndan derhal vazgeçmelidirler. ‹nsanl›¤›n
imkan ve kaynaklar›, savafllar› kolaylaflt›rmak için de¤il,
bar›fl› güçlü k›lmak için seferber edilmelidir. ‹nsanl›¤›n
vicdan›nda onulmaz yaralar açan ac› manzaralar, bir daha
yaflanmamak üzere dünyan›n gündeminden ç›kar›lmal›d›r.
Türkiye olarak, dünyada yaflanan en zorlu çat›flmalar›n ve en amans›z düflmanl›klar›n
bile demokrasi ve bar›fl yaklafl›mlar›yla tatl›ya ba¤lanaca¤›na inan›yoruz. ‹nan›yoruz ki
yeryüzünü kaplayan büyük, mazlum ve sessiz ço¤unluk da bizimle birliktedir.

Aziz Milletim,

Gelece¤in hem yüce milletimiz, hem de insanl›k için bugün oldu¤undan çok daha güzel
günler vaat etti¤ine içtenlikle inan›yorum. Ancak tarih boyunca insanl›¤›n eriflti¤i bütün
zaferler gibi bar›fl ça¤›n›n zaferi de ancak gayretle, çal›flmayla, mücadeleyle yakalanacakt›r.

Unutmay›n, flu televizyonlarda yay›nlanan foto¤raflar, flu televizyonlarda yay›nlanan
bütün o ac›kl› görüntüler, o kan, o gözyafl› bizleri de üzüyor ve gerçekten yüre¤imizi
yaral›yor. Her fleyden önce insan›n ödemesi gereken bedel bu de¤ildir, bunu biliyor,
buna inan›yoruz. fiunu çok aç›k, net söylemek durumunday›z. Bizler bir baba olarak o
savunmas›z yavrular› gördü¤ümüz zaman nas›l içimiz yan›yorsa, inan›yorum ki flu anda
buna sessiz kalanlar, buna duyars›z kalanlar ayn› bedelle yar›n karfl› karfl›ya kalabilirler.

Sizlerden demokrasi ve bar›fl konusundaki hassasiyetlerinizi diri tutman›z› ve Türkiye'nin
gelece¤ine bu meflalelerin ›fl›k tutaca¤›na sadakatle inanman›z› rica ediyorum. Ve
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Dünyadaki tüm devlet baflkanlar›na, baflbakanlar›na, Birleflmifl Milletler baflta olmak
üzere bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyorum. Türkiye, bar›fl ve demokrasi
konusundaki ›srar› ve kararl›l›¤› ile dünyan›n bütün ülkelerine örnek olacakt›r, örnek olmak
durumundad›r. Yar›n›n büyükleri olacak çocuklar›m›za bar›fl ve demokrasinin nimetlerini
hep birlikte anlatal›m. Anlatal›m ki, bu güzel vatan, tarih boyunca oldu¤u gibi bundan
sonra da medeniyet aflk›yla güzelleflsin.

Bu duygularla birlik ve beraberli¤iniz ziyade olsun, yine bu duygularla sizlere bu akflam
veda ederken, hepinize en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...



R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2004HAZ‹RAN





Aziz Milletim,

Ülkemin Fedakar ve Güzel ‹nsanlar›,

Sözlerime bafllarken hepinizi en derin sayg› ve muhabbetlerimle selaml›yorum. Ekranlar
arac›l›¤›yla evlerinize misafir olmaktan ve Türkiye'nin güzel yar›nlar› ad›na tafl›d›¤›m
umudu sizlerle paylaflmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek sözlerime bafllamak
istiyorum. Türkiye son 20 ayl›k dönemde hem ekonomik ve siyasi s›k›nt›lar›n› aflmak,
hem de uluslararas› meselelerini çözmek yolunda, önceki dönemlerle karfl›laflt›r›lamayacak
büyüklükte ad›mlar atm›flt›r. Daha bundan 20 ay öncesine kadar bu ülkeye gelen
yabanc›lar, çöküntünün efli¤inde bir ekonomi tablosu, çat›flma kültürünün egemen
oldu¤u bir siyaset ortam› ve mutsuz halk y›¤›nlar›yla karfl›lafl›yorlard›. Allah'a flükürler
olsun ki, sizlerin büyük deste¤iniz ve hükümet olarak sürdürdü¤ümüz atak ve kararl›
çal›flmalar neticesinde Türkiye art›k bambaflka bir ülke haline gelmifltir.

Bu yeni Türkiye'nin gündeminde art›k krizler, çileler, s›k›nt›lar, kavgalar yoktur. Bu yeni
Türkiye'nin gündemi umutla, at›l›mla, de¤iflimle ve ayd›nl›k bir gelece¤in hayalleriyle
doludur. Bu yeni Türkiye'de ekonomi ray›na oturmufl, büyüme h›zlanm›fl, piyasalar
canlanm›fl, çarklar yeniden dönmeye bafllam›flt›r. Düflmez denilen enflasyon rekor üstüne
rekor k›r›larak dize getirilmifl, 32 y›ll›k bir aradan sonra tek haneli enflasyon rakamlar›
yeniden telaffuz edilir hale gelmifltir. Devleti asli hizmetlerine döndürecek ve bürokrasiyi
en aza indirerek kamu düzenini ifller hale getirecek olan ça¤dafl yap›sal düzenlemeler
birbiri ard›na gerçeklefltirilmeye bafllanm›flt›r. Türkiye üstündeki s›k›nt›lar› önemli ölçüde
atm›fl, yeniden gelece¤e bakmaya bafllam›flt›r. Kaybolan umutlar geri gelmifltir.

Önümüzde daha mutlu, daha müreffeh, daha ayd›nl›k bir hayat›n kap›lar› aralanm›fl, umut
›fl›¤› gönüllerimizi doldurmufltur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizlerin de¤erli oylar›n›zla göreve geldi¤imiz günden itibaren bu memleketin y›llar y›l›
ihmal edilmifl ne kadar s›k›nt›s› varsa hepsinin üstüne cesaretle, kararl›l›kla gitmenin
gayreti içinde olduk. Allah'a çok flükür, sizlerin de büyük deste¤inizle bu ülkeyi a¤›r bir
cendere içine sokan acil s›k›nt›lar›n pek ço¤unu çözerek gündem d›fl›na ç›kard›k. Ancak
her zaman söyledi¤im gibi daha yap›lacak çok iflimiz var. Sizlerin de bizden bekledi¤iniz
daha çok fley oldu¤unu biliyorum. Bu ülke uzun zamanlar boyunca o kadar kötü yönetilmifl,
bu millet o kadar ihmal edilmifl ki, dertler birikip da¤ olmufl. Ama bizlere inan›n ve
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Uygulad›¤›m›z aktif bar›fl diplomasisinin hay›rl› sonuçlar›n›
da pefl pefle almaya bafllad›k. Bugün, üç k›tay› bir araya
getiren jeopolitik konumuyla, genifl bir co¤rafyaya yay›lan
tarihi ve kültürel ba¤lar›yla Türkiye, uluslararas› arenada
y›ld›z› parlayan bir ülke olman›n k›vanc›n› yafl›yor.
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güvenin; Allah'›n izniyle bizler de o dert da¤lar›n› delecek ehliyet, cesaret, sab›r ve aflk
fazlas›yla vard›r. Bütün dertlerin çaresini bulup bu aziz milletin huzuruna getirece¤iz.
Bundan hiç endifleniz olmas›n. Bugüne kadar ald›¤›m›z mesafe küçümsenmemesi
gereken, hesab› iyi yap›lmas› gereken bir mesafedir.

Türkiye, 20 aya yak›n bir zamanda umutsuz bir ülke olmaktan ç›km›fl, yeniden güçlü ve
müreffeh gelece¤ine haz›rlanmaya bafllayan bir umut ülkesi olmufltur. ‹nan›yorum ki,
bugün at›lan ad›mlar›n hasad›n›n al›naca¤› mevsim yak›nd›r. ‹nflallah çok yak›n bir zamanda
sizin yüzleriniz gülecek, bizim içimiz serinleyecektir. Sizlerin yüzünü güldürmek, hanelerinizi
flenlendirmek için gece demeden, gündüz demeden; durmadan, y›lmadan, yorulmadan
çal›fl›yoruz. Bu yolda önümüze ç›kan zorluklar› aflmakta en temel dayana¤›m›z yine
sizlerin bize verdi¤iniz büyük destektir. Bu büyük Türkiye davas›na destekleriyle,
katk›lar›yla, dualar›yla güç veren her bir vatandafl›ma gönülden flükran borçluyum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Geçti¤imiz yirmi aya yak›n zaman içinde sizlerin bu büyük deste¤inizden ald›¤›m›z güçle
ülkemiz için çok büyük bir de¤iflim hareketini hayata geçirdik. Türkiye bugün ekonomik
ve siyasi itibar›n› yeniden kazanm›fl, dünyan›n karfl›s›na yeniden aln› aç›k bafl› dik ç›kan
bir ülke haline gelmifltir. AB üyeli¤i konusunda hükümet olarak çok önemli ve beklentilerin
ötesine geçen ad›mlar att›k. Gerek yak›n komflular›m›zla, gerek di¤er dünya ülkeleriyle
iliflkilerimizi iyilefltirmek, iflbirli¤i imkanlar›n› gelifltirmek için yo¤un bir d›fl ziyaret trafi¤i
içine girdik. Bütün bu d›fl temaslar, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi dünyan›n merkez
ülkelerinden biri olmaya götürecek yolun kald›r›m tafllar›d›r. Milletimiz tarihi ve kültürüyle
nice medeniyetlere imza atm›fl bir tecrübeye sahiptir. Bu zengin geçmifle ve bu büyük
tarihi tecrübeye yak›fl›r bir ülke olarak, dünyan›n güçlü ülkeleri aras›nda mutlaka yerimizi
alaca¤›z.

Bir kere daha alt›n› çizerek söylüyorum: Bu millet, bu aziz
millet, bugüne kadar kendisine reva görülenlere asla
müstahak de¤ildir. Milletimiz, kendisine dayat›lan tarihi
ve co¤rafi parantezleri k›rm›flt›r. Türkiye, ça¤›na ve dünyaya
aç›larak, dünya milletleri aras›ndaki flerefli yerini almaya
kararl›d›r.
Türkiye'yi önümüzdeki on y›llarda çok daha ileri, çok daha güçlü, çok daha zengin bir
ülke haline getirecek dev ad›mlar› teker teker atmak bizim boynumuzun borcudur. Her
gün büyük bir h›zla de¤iflen bir dünyada, millet olarak art›k kaybedecek tek bir dakikam›z›n
bile kalmad›¤›n›n da fark›nday›z. Hükümet sorumlulu¤unu üstlendi¤imiz ilk günden beri,
d›fl politikada Türkiye'nin tarihi birikimine, misyonuna yak›flan bu ad›mlar›, kararl› ve h›zl›
bir flekilde at›yoruz. Bu ad›mlar, Türkiye'yi kendi medeniyet çizgisiyle yeniden buluflturacak
olan tarihi ad›mlard›r.

Uygulad›¤›m›z aktif bar›fl diplomasisinin hay›rl› sonuçlar›n› da pefl pefle almaya bafllad›k.
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Bugün, üç k›tay› bir araya getiren jeopolitik konumuyla, genifl bir co¤rafyaya yay›lan tarihi
ve kültürel ba¤lar›yla Türkiye, uluslararas› arenada y›ld›z› parlayan bir ülke olman›n
k›vanc›n› yafl›yor.

Türkiye, uluslararas› siyaseti art›k tribünden izlemiyor; sahada önemli ve itibarl› bir oyuncu
olarak yer al›yor. Hükümetimizin atak d›fl politikas›n› ve ülkemizin uluslararas› camiadaki
itibar›n› gösteren, perçinleyen önemli hadiseleri hepiniz yak›ndan izliyorsunuz. Ülke
olarak dünya diplomasi sahnesinde nereden nereye gelmifl oldu¤umuzu görmek için,
sadece son bir ayl›k diplomatik trafi¤imize bakmak bile kafi gelecektir. ‹zninizle bu k›sa
zaman dilimi içerisinde yaflad›¤›m›z o çok önemli diplomatik geliflmeleri sizlerle paylaflmak
istiyorum.

Aziz Vatandafllar›m,

Geçti¤imiz ay›n önemli d›fl geliflmelerinden biri Amerika
Birleflik Devletleri'nde yap›lan G-8 Zirvesi'ne "demokratik
ortak" s›fat›yla kat›lmam›z olmufltur. Bu Zirve'ye kat›lan
çeflitli ülke temsilcileriyle çok yararl› temaslarda bulunduk.
Türkiye'nin hem kendi bölgesinde, hem de dünyada bar›fl›n
tesis edilmesi ve demokrasi kültürünün yayg›nlaflt›r›lmas›
için üzerine düfleni yapmak konusunda ne kadar ›srarl›
oldu¤unu bir kere daha ifade ettik. Bu zirve boyunca d›fl
politikam›z›n da ana ekseni sayd›¤›m›z bar›fl ve demokrasi
kavramlar›n› vurgulamaya özen gösterdik.
Dünyada bar›fl›n gerçek taraftarlar›n›n say›s›n›n, bulduklar› her f›rsatta bar›fltan dem
vuranlar›n say›s›ndan çok daha az oldu¤unu dünya kamuoyu önünde seslendirdik.
Dünyan›n bütün ülkelerini bar›fl ve insanl›k onurunun korunmas›nda samimi gayretler
göstermeye davet ettik. ‹nsan hayat›n›n kutsall›¤›na ve milletlerin var olma haklar›na
kimsenin el uzatmamas› gerekti¤ini; hiçbir ülkenin insan onurunu ayaklar alt›na almaya
hakk› olmad›¤›n› söyledik. G-8 Zirvesi'ndeki temaslar›m›z s›ras›nda Türkiye'nin stratejik
konumuna, genifl bir co¤rafyaya yay›lan etki alan›na ve geçirdi¤i demokratik tecrübeye
de özellikle dikkat çektik. Çünkü biz, Türkiye'nin özünde tafl›d›¤› de¤erlerle özellikle
bölgesinde bar›fl ve demokrasi kültürünün benimsenmesinde, kanayan yaralar›n
iyilefltirilmesinde, istikrar›n tesisinde önemli roller alabilece¤ine inan›yoruz.

Türkiye, üç k›tada bar›fl›n ve esenli¤in sa¤lanmas› için dünyada emsali olmayan baz›
imkan ve avantajlara sahiptir. Bu imkan ve avantajlardan güç alarak, bölgemizde ve
dünyada bar›fl›n, demokrasinin, medeniyet fikrinin savunucusu ve öncüsü olmaya devam
edece¤iz. Bu bizim millet olarak kaçamayaca¤›m›z bir görevimiz, içinde bulundu¤umuz
co¤rafyaya karfl› da borcumuzdur.  Bu borcu ödeyecek ve üzerimize düflen medeniyet
bayraktarl›¤› misyonunu gururla, onurla ve kararl›l›kla tafl›yaca¤›z.



Yine bu anlay›fl sayesindedir ki, bugün Türkiye dünyan›n en önemli diplomatik buluflmalar›na
ev sahipli¤i yapacak bir d›fl itibar ve güvene sahip olmufltur. Sizler de medyadan
izliyorsunuz, ‹stanbul son iki hafta içinde üst üste gerçeklefltirilen çok önemli iki zirveye
sahne olmufltur. Bunlardan ilki geçti¤imiz hafta 57 ülkenin d›fliflleri bakan›n›n kat›l›m›yla
gerçeklefltirilen ‹slam Konferans› Örgütü'nün 31. Dönem D›fliflleri Bakanlar› toplant›s›d›r.
Ortado¤u ve çevresindeki geliflmelerin h›z kazand›¤›; Filistin, Irak gibi bölgesel sorunlar›n
alevlendi¤i bir dönemde yap›lan bu zirve, dünya kamuoyu taraf›ndan büyük bir ilgi ve
dikkatle takip edilmifltir.  Üye ülkelerin iflbirli¤i ve dayan›flma arzular›n›n yüksek sesle
ifade edildi¤i bu zirve, Türkiye'nin bölge sorunlar› konusundaki yaklafl›mlar›n› ortaya
koydu¤u bir platform olarak çok yararl› sonuçlar do¤urmufltur. Türkiye olarak bu zirvede,
‹slam co¤rafyas›n›n samimi bir özelefltiri sürecine girmesinin gere¤ini önemle vurgulama
ihtiyac› hissettik.

Birço¤u geçen yüzy›ldan bugünlere uzayan sorunlar›n
çözümünde ‹slam dünyas› ne yaz›k ki bugüne kadar
yeterince gayretli ve üretken olamam›flt›r. Bu sonucun
do¤mas›nda halklar›n kendi iradelerini ülkelerinin
yönetimlerine yans›tamamas›n›n ve demokrasiye
yönelimin yeterli düzeyde olmay›fl›n›n etkisi büyüktür.
Hepimiz her akflam televizyon ekranlar›na yans›makta olan yürek burkan görüntüleri
izliyoruz. K›talara yay›lan büyük ‹slam co¤rafyas›, ne yaz›k ki ad›n› tafl›d›¤› dinin izzetine
yak›flmayan tablolar›n yafland›¤› bir kan ve yoksulluk co¤rafyas› haline gelmifltir. Bu
tablonun oluflmas›nda, bu co¤rafya üzerinde emelleri olan baz› yabanc› unsurlar›n
uygulad›klar› güç politikalar›n›n elbette büyük pay› vard›r. Ancak bugün kanayan yaralar›n›
sarmak konusunda bile yeterince dirayetli olamayan bir co¤rafyan›n da kendi muhasebesini
yapmas›n›n zaman› gelmifltir. ‹slam Konferans› Örgütü'nün ‹stanbul Zirvesi, bu önemli
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Aziz Milletim,

Göreve geldi¤imiz günden beri izlemifl oldu¤umuz aktif ve çok yönlü d›fl politika anlay›fl›,
ç›kt›¤›m›z her d›fl seyahatte bir kere daha müflahede ediyoruz ki ülkemizin y›ld›z›n›
parlatmaktad›r.

Türkiye son yirmi ayl›k zaman dilimi içinde gerek ekonomik iyileflme performans›yla,
gerek yap›sal de¤iflim iradesiyle ve gerek bar›fl›n tesisine yönelik samimi gayretleriyle
dikkat çeken bir ülke haline gelmifltir. Dünyan›n farkl› köflelerinde, farkl› ülkelerde, çeflitli
din ve kültürlere mensup muhataplar›m›z taraf›ndan bu gurur verici gerçe¤in ifade
edildi¤ine bizzat flahit oluyor ve mutlu oluyoruz. Gelinen bu nokta, hükümetimizin ve
özellikle de D›fliflleri Bakanl›¤›m›z›n dikkatli, haz›rl›kl› ve atak diplomatik gayretlerinin bir
ürünüdür. Bu yeni aktif diplomasi anlay›fl› sayesindedir ki, Türkiye dünya platformundaki
uzun süreli ataletini üstünden atm›fl, tarihsel misyonunu yeniden yakalamaya yönelmifltir.
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tespitin yayg›n biçimde paylafl›ld›¤›n›n görülmesi bak›m›ndan da tarihsel bir önem
kazanm›flt›r. Ülke olarak geçirdi¤imiz demokratik tecrübeler, dünyayla iliflkilerde ald›¤›m›z
mesafeler ve önümüze koydu¤umuz kalk›nma hedefleri ‹slam co¤rafyas› üzerinde her
geçen gün daha fazla yank› bulmaktad›r.

Bizim kimseye model olmak gibi bir kayg›m›z, iste¤imiz
ve çabam›z yok. Biz sadece, kardefllik ba¤lar›yla ba¤l›
oldu¤umuz bu co¤rafyaya özellikle de bu tarihten sonra
yapacaklar›m›zla yeni aç›l›mlar getirmenin, demokrasi
ilham› vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu kardeflli¤in
gerektirdi¤i nezaketi koruyaca¤›m›zdan da kimsenin
flüphesi olmamal›d›r. Biz kendimiz için nas›l bir gelecek
istiyorsak, çevremizdeki dost ve kardefl ülkeler için de
ayn›s›n› istiyoruz.
De¤erli vatandafllar›m,

‹slam Konferans› Örgütü Zirvesi'nin çok önemsedi¤imiz iki önemli sonucuna da özellikle
dikkatinizi çekmek istiyorum. Ülkemiz aç›s›ndan gurur verici geliflmelerden ilki ‹KÖ Genel
Sekreterli¤i görevine Türkiye'nin teklif etti¤i ismin, Say›n Profesör Ekmeleddin
‹hsano¤lu'nun seçilmifl olmas›d›r. ‹KÖ Genel Sekreterli¤i makam›, Türkiye'nin önerisiyle
ilk kez demokratik flekilde yap›lan bir seçimin ard›ndan üye ülkelerin oylar›yla sahibini
bulmufltur.

Bu görev, uluslararas› kurulufllar nezdinde Türkiye'nin en üst seviyede temsilini sa¤layan
bir görevdir. Bu sonucun Türkiye ad›na büyük bir baflar› oldu¤unu düflünüyoruz. Umudumuz
odur ki, bu geliflme ülkemizin ve ‹slam co¤rafyas›n›n mevcut problemlerinin çözümünde
bir dönüm noktas› anlam›n› tafl›yacakt›r. Say›n ‹hsano¤lu'nun görevini en iyi flekilde
yerine getirece¤ine ve bu co¤rafyada gecikmifl olan yenilenme hareketinin hayata
geçmesine önemli katk›lar sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Ayr›ca bu seçim flekil olarak da
‹slam Konferans› Örgütü'nün demokratik bir temsil mekanizmas› oluflturmas› yönünde
ciddi bir ad›m› olarak kabul edilmelidir. Çal›flmalar›n› bu do¤rultuda sürdürmesi halinde
‹slam Konferans› Örgütü'nün tafl›d›¤› büyük potansiyelle orant›l› bir güç olarak uluslar
aras› etkinli¤ini artt›raca¤› kesindir. Zira, ‹slam Konferans› Örgütü, Birleflmifl Milletler"den
sonra, dünyan›n en büyük, en kapsaml› uluslar aras› organizasyonudur. ‹slam Konferans›
Örgütü Zirvesi'nde hepimizi sevindiren bir baflka geliflme de K›br›s meselesinde
yaflanm›flt›r. Daha önceki ‹slam Konferans› Örgütü toplant›lar›na K›br›s Müslüman Türk
Cemaati ad›yla kabul edilen Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti, ‹stanbul Zirvesi'nde K›br›s
Türk Devleti olarak kayda geçirilmifltir. Bu ad›m, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin
gelece¤i aç›s›ndan son derece anlaml›d›r. At›lan bu ad›m›n önemi ve de¤eri önümüzdeki
aylarda çok daha iyi anlafl›lacakt›r.
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Aziz Milletim,

Bunlarla da kalmad›k. Bundan bir süre önce OECD ‹stanbul'da topland›. Onun öncesinde
de Dünya Gazeteciler Birli¤i yine ‹stanbul'da topland›. Bütün bunlar Türkiye'nin her
alanda nas›l bir merkez görevini görmeye bafllad›¤›n›n en güzel ispat›yd›. Türkiye'nin her
zemindeki itibar art›fl›n› gösteren bir baflka uluslararas› hadise de, yine ‹stanbul'da
gerçekleflecek olan NATO zirvesidir. Bu zirvede, gerek dünya ölçe¤indeki, gerekse
bölgesel düzeydeki geliflmeler de¤erlendirilecek. Bu toplant›n›n, ülke olarak dünya ve
bölge bar›fl›na yapt›¤›m›z ve yapabilece¤imiz katk›lar›n somut bir biçimde görülmesine
de vesile olaca¤›n› ümit ediyorum.

Türkiye, bölgesinde tarihin ve güçlü ba¤larla ba¤l› oldu¤u
genifl co¤rafyan›n kendisine yükledi¤i sorumluluklar›n
fark›ndad›r. Bu sorumluluklar›n gere¤ini lay›k›yla yerine
getirecek siyasi iradeyi güçlü bir flekilde tafl›maktad›r.
Türkiye, bölge üzerindeki ç›kar hesaplar›n›n yo¤unlaflt›¤› bu dönemde, kal›c› bir demokrasi
ve bar›fl ortam›n›n tesisi istikametinde vakur ve kararl› tavr›n› sürdürmeye devam
edecektir. Bu dev organizasyon çal›flmalar›n›n ‹stanbul halk›na baz› rahats›zl›klar verdi¤ini,
günlük hayatta baz› s›k›nt›lar yafland›¤›n› hepimiz biliyoruz... Bu rahats›zl›klar için her
‹stanbullu hemflehrimden ayr› ayr› özür diliyor ve Türkiye'nin menfaatleri ad›na kendilerinden
anlay›fl bekliyorum. Yap›lan her fley Türkiye'nin menfaati ve prestiji içindir. ‹nflallah
yaflanan bu s›k›nt›lar›n semeresini uluslararas› zeminde ülke olarak hep birlikte görece¤iz.
Malumunuzdur, bu millet misafirperverdir. Evinize bir misafir geldi¤i zaman nas›l telafla
düfltü¤ünüzü biliyorum. Nas›l onlar için her türlü ikram› yapabilmenin gayreti içinde
oldu¤unuzu biliyorum. ‹flte flimdi de misafirperver bir millet olarak, gelen bütün dost
ülkelerin devlet ve hükümet baflkanlar›na ülkemizin tüm güzelliklerini tan›tmal›y›z. Bu
zirve Türkiye'nin dünyaya tan›t›lmas›nda çok büyük önem tafl›maktad›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi bu y›l›n Aral›k ay›nda Avrupa Birli¤i'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine
bafllama tarihi konusunda kritik bir karar verilecek. Bu konuda geriye say›m bafllam›fl
bulunuyor. Bu nedenle gerek AB'ye uyum düzenlemelerinin tamamlanmas›, gerek bu
düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi konusunda hummal› bir çal›flma içerisindeyiz.
Ayr›ca her vesileyle Avrupal› dostlar›m›zla temaslarda bulunuyor ve Türkiye'nin AB
üyeli¤inin önemini vurguluyoruz. Geçti¤imiz hafta gerçeklefltirdi¤imiz Hollanda ziyaretinde
ve ard›ndan kat›ld›¤›m›z Brüksel Zirvesi'nde de bu görüfllerimizi aç›k ve net olarak
muhataplar›m›za aktarma imkan› bulduk. Brüksel Zirvesi'nde 2004 sonunda Türkiye'nin
AB ile müzakere takviminin belirlenmesi ve müzakerelerin vakit geçirilmeden
bafllat›lmas›n›n gere¤i bir kere daha teyit edilmifltir.  Ayr›ca yine ayn› zirvede Avrupa
Anayasas› ile ilgili olarak, Türkiye'nin dile getirdi¤i hassasiyetlerin tamam› dikkate
al›nm›flt›r.
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fiunu aç›kça ifade etmek isterim ki, AB üyesi ülkelerle yapt›¤›m›z her yeni temasta bir
öncekinden daha büyük bir ilgi ve destek görüyoruz.  Bizim inanc›m›z ve Avrupal›
dostlar›m›zdan ald›¤›m›z intiba, Türkiye'ye Aral›k ay›nda bir müzakere takvimi verilece¤i
yönündedir. K›rk y›ld›r Avrupa Birli¤i kap›s›nda bekletilen ve bugün hâlâ halk›n›n yüzde
75'inin sab›rla bu ideale olan inanc›n› korudu¤u bilinen bir ülkenin insanlar› olarak, aksi
bir sonucu akl›m›za getirmek istemiyoruz.

Bu saatten sonra Türkiye aleyhine bir karar, ne AB idealleriyle, uluslararas› nezaketle,
ne de hakkaniyetle ba¤daflacakt›r.

Türkiye özellikle son iki y›lda AB üyeli¤i konusundaki
›srar›n›, AB ideallerine ba¤l›l›¤›n› aç›kça ortaya koymufl
bir ülkedir. Sadece sözleriyle de¤il, uyum konusunda
gösterdi¤i ekonomik, sosyal ve kültürel gayretlerle de bir
de¤erler bütünü oldu¤una inand›¤› AB'nin bir parças›
olma iradesini göstermifl bir ülkedir.
Aziz Milletim,

Türkiye olarak parças› oldu¤umuz Avrupa kültür ve birikiminden azami ölçüde yararlanmak,
tafl›d›¤›m›z farkl› de¤er ve zenginliklerle Avrupa Birli¤i ideallerine yeni bir ruh ve aç›l›m
kazand›rmak istiyoruz. Bu niyetlerimizde ne kadar samimi oldu¤umuz; son yirmi ayl›k
üstün performans›m›za bak›larak rahatl›kla görülebilir. Bu performansa duyulan takdir
ve hayranl›k hisleri, kendileriyle temasta bulundu¤umuz bütün AB üyesi ülke temsilcileri
taraf›ndan bizzat dile getirilmifltir.

Türkiye AB kriterleri dikkate al›nd›¤›nda b›rak›n aday ülkeleri, üye konumunda olan pek
çok ülkeden bile daha ileri bir noktadad›r. Nitekim, Brüksel "deki temaslar›m›zdan dört
gün sonra, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, demokrasi ve insan haklar› alan›nda
eksiklik bulundu¤u gerekçesiyle 8 y›ld›r Türkiye'ye uygulad›¤› denetim sürecini kald›rmas›
da ald›¤›m›z mesafenin bir göstergesidir. Onun için, biz, 2004 Aral›k'›n›n dünya için yeni
bir döneminin, Avrupa için yeni bir vizyonun, çat›flma kültürünün yerine farkl›l›klarla
zenginleflme idealinin kondu¤u yeni bir rönesans›n bafllang›ç tarihi olmas›n› umuyoruz.

Bu yeni bafllang›ç, dünyay› bugün yaflad›¤› kan, vahflet ve gözyafl› ça¤›ndan çekip
ç›karacak medeniyet fikrine hayat verecektir. Türkiye olarak ortaya koydu¤umuz iyi niyetli
yaklafl›m ve gayretler, insanl›¤›n gelece¤i ad›na karfl›l›ks›z kalmayacakt›r. Avrupal›
dostlar›m›z alacaklar› kritik karar›n sadece Türkiye'nin AB müzakereleriyle ilgili olmad›¤›n›,
çok daha genifl perspektiflere sahip oldu¤unu görecek, kararlar›n› bu hassasiyetle
alacaklard›r. Yoksa hiç kimse Türkiye'nin ortaya koydu¤u medeniyetler vizyonunu es
geçerek, AB kap›s›n› çaresizce çalmakta oldu¤unu akl›na getirmemelidir. Türkiye büyük
bir ülkedir ve her durumda büyüklü¤üne yak›fl›r bir vakar içinde gelece¤e do¤ru yolculu¤unu
sürdürecektir.



138

H A Z ‹ R A N  2 0 0 4U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Aziz Milletim,

Burada özetlemeye çal›flt›¤›m son bir ayl›k geliflmeler de gösteriyor ki, Türkiye izledi¤i
çok yönlü aktif bar›fl diplomasisinin kazan›mlar›n› daha flimdiden elde etmeye bafllam›flt›r.
Ülkemizin gelecek dönemde uluslararas› diplomasi trafi¤inin kavflak noktalar›ndan biri
olaca¤› ve merkezi bir rol oynayaca¤› rahatl›kla görülebiliyor. ‹nflallah ülkemizi çok yak›n
bir zamanda tafl›d›¤› evrensel de¤erlerle dünyan›n parlayan y›ld›zlar›ndan biri haline
getirece¤iz. Bizler bu güzel gelece¤in çok uza¤›m›zda olmad›¤›na bütün samimiyetimizle
inan›yoruz. Türkiye er ya da geç sizin yüce gönüllerinize yak›flan bir medeniyet ve esenlik
ülkesi haline gelecektir.

Bu güzel dilekle sözlerime son verirken, hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyor, bol
bereketli, ayd›nl›k ve mutlu günler diliyorum.

Çocuklar›m›za gururla b›rakaca¤›m›z güçlü ve müreffeh Türkiye'nin umudu gönüllerimizde
yeflermifltir.

Milletin çekti¤i s›k›nt›lar› sona erdirecek ve dünya ile rekabet edebilecek nesillerin önü
aç›lm›flt›r. Türkiye bir daha asla karamsarl›¤a düflmeyecek, gelece¤ini tart›flmaya
açmayacakt›r. fiükürler olsun ki, bunal›mlar, krizler, s›k›nt›lar bir bir geride kalmakta ve
as›rl›k ç›nar›n köklerinden güç alarak aya¤a kalkmaktad›r.

Yeni bir sayfa açman›n gayreti içinde, ad›mlar›m›z› büyük
bir dikkat ve kararl›l›kla at›yoruz. Bozulan dengeler yerine
oturmaya bafllam›flt›r; ancak ekonomik kazan›mlar
Türkiye'yi tek bafl›na gelece¤e haz›rlamaya yetmeyecektir.
Yasama alan›nda önemli çal›flmalarla mesafeler ald›k. Amac›m›z Türkiye'yi sadece 'a'
ülkesinin, 'b' ülkesinin seviyesine ç›karmak de¤ildir. Biz, dünyan›n gelifltirdi¤i kalk›nma
perspektifiyle yenileyecek bir medeniyet, kültür oluflturma hedefini önümüze koyduk.
Çünkü dünyan›n kavflak noktas›ndaki bu bereketli ülke ve insanlar› bu hedefi yakalayacak
birikime, beceriye ve heyecana fazlas›yla sahip.

Hedefimiz bu görevi hakk›yla yerine getirmektir. Önümüze büyük hedefler koyduk.
Türkiye yaflayan her ferdine gurur ve heyecan veren bir medeniyet ülkesi olacakt›r.
Dünya milletleri taraf›ndan örnek al›nacakt›r.

Türkiye'nin çocuklar›n›, Türkiye'nin ideallerine tafl›yacak bir e¤itim sistemi oluflturmak
için hummal› bir çal›flma yürütülmektedir.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Bilmenizi isterim ki sevinciniz sevincimiz, üzüntünüz üzüntümüzdür.

Bu büyük ülkenin sorumlulu¤unu gece gündüz yüre¤imizde hissediyor, sizlerle ayn›
heyecanlar› tafl›yorum.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi, 22 Temmuz Perflembe günü ‹stanbul-Ankara seferini yapmakta olan tren
akflam saatlerinde Pamukova civar›nda raydan ç›km›fl ve yaflanan elim kazada 37
vatandafl›m›z hayat›n› kaybetmifltir. Hayat›n› kaybeden vatandafllara Allah'tan rahmet,
ac›l› yak›nlar›na da baflsa¤l›¤› diliyorum. Yüreklerimizi derin bir üzüntüye bo¤an bu elim
kazada, ayr›ca, 80 vatandafl›m›z da yaraland›.

Onlara da geçmifl olsun dileklerimi sunuyor ve kendilerine acil flifalar diliyorum. Kurtarma
çal›flmalar›n› büyük bir h›z, gayret ve titizlikle tamamlayan herkese ve özellikle de
kazazedelere kucak açan yöre halk›na teflekkür ediyorum.

Ne var ki sa¤duyu ve akl› selime en çok ihtiyaç duydu¤umuz böyle bir zamanda milletçe
yaflad›¤›m›z ortak ac› üzerinden siyasi rant elde etmeye çal›flanlar da oldu.

Bu kifliler, kendilerini hem bilirkifli hem teknik uzman, hem savc› hem yarg›ç yerine
koyarak tek yanl› bilgilendirmelerle zihinleri buland›rmaya çal›flt›lar.

Bu trajik hadiseyi siyasi bir rant amac›yla kullanmak, hiçbir flekilde izah edilmesi mümkün
olmayan çirkin bir hadisedir. Ama flu anda olay yarg›ya intikal etmifl oldu¤undan konunun
ayr›nt›lar›na girmek istemiyorum.

Tarafs›z yerli ve yabanc› teknik ekipler flu anda olay›n sebebini araflt›rmaktad›rlar. Çok
yak›nda olay›n gerçek nedenlerini ve dolay›s›yla gerçek sorumlular›n kim oldu¤unu yetkili
kiflilerin a¤z›ndan ö¤renece¤iz.

Bu vesileyle flunu belirtmek isterim ki, h›zland›r›lm›fl tren projesi, uzmanlar›n görüflleri
al›narak, teknik ekiplerin raporlar› do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r. Bunun için gereken bütün
altyap› çal›flmalar› da tamamlanm›flt›r.

Hadise, teknik ekipler taraf›ndan ayd›nl›¤a kavuflturuldu¤unda bu gerçekler çok daha
aç›k bir flekilde görülebilecektir. Ayn› flekilde bizi derin bir kedere bo¤an ve 14
vatandafl›m›z›n ölümüne yol açan Ayd›n'daki kaza da bütün boyutlar›yla araflt›r›lmaktad›r.
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Yönetim anlay›fl›m›z›n temel dayana¤›, siyasetimizin temel
dinami¤i halkla olan sars›lmaz ve kopmaz gönül ba¤›d›r.
Sizlerle kurdu¤umuz bu sa¤lam ba¤, bizim tükenmez
sermayemizdir. Allah'a hamd olsun ki sapasa¤lam bir
toplumsal dokumuz var. Sevinci paylaflarak ço¤altan,
ac›y› yine paylaflarak dindiren bir milletiz.



142

T E M M U Z  2 0 0 4U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Her y›l binlerce insan›m›z›n ölümüne sebep veren trafik kazalar›n› önleyebilmek için bir
alternatif olarak ön plana ç›kard›¤›m›z demiryollar›m›zdaki rehabilitasyon çal›flmalar›m›z
elbette ki bundan sonra da sürecektir.

Elli y›ld›r bir tek çivinin çak›lmad›¤› demiryollar›nda biz
ayn› anlay›fl› devam ettiremeyiz. Çal›flarak demiryollar›m›z›
daha modern hale getirmenin gayreti içerisinde olaca¤›z.
fiüphesiz ki hatalar vard›r, flüphesiz ki yanl›fllar vard›r,
flüphesiz ki eksiklikler vard›r. Her fleyden önce yap›lan her
fley insan›n eseridir; ama bu yanl›fllar neticesinde, bu
eksiklikler neticesinde do¤an bu tür kazalar ne ilktir ne
sondur. Bu sadece Türkiye'ye has bir olay da de¤ildir.
Dünyan›n heryerinde, en geliflmifl ülkelerde dahi bu tür
kazalar› zaman zaman duyuyoruz, hep birlikte görüyoruz.
Aziz Milletim,

Bildi¤iniz gibi, çok yo¤un bir çal›flma temposunun ard›ndan TBMM tatile girdi.

Bu dönem, ülke aç›s›ndan çok önemli ad›mlar›n at›ld›¤› bir dönem oldu. Türkiye her
alanda büyük bir ata¤a kalkarak gerek ekonomide, gerek d›fl politikada, gerekse sosyal
politikalarda yeniden bir infla hamlesi bafllad›.

Yeni bir infla hareketinin, yeni bir heyecan dalgas›n›n bafl›nday›z. Ülkemizin yeniden
inflas›nda belki de en fedakar çal›flmay› yapan ve gözümüz gibi korudu¤umuz TBMM'nin
faaliyetlerinden bugün sizlere k›saca da olsa bahsetmek istiyorum. Milli iradenin tecelli
etti¤i bu çat› alt›nda milletvekillerimiz son y›llar›n en büyük de¤iflimini sa¤layan yasal
düzenlemeleri gerçeklefltirdi. Dünyan›n neresine gidersek gidelim, tüm ülkelerin en üst
düzey yöneticileri bize parlamentomuzun gerçeklefltirdi¤i reformlardan övgüyle söz
etmekte, adeta bir devrim gerçeklefltirdi¤imizi vurgulamaktad›rlar. Parlamenter
demokrasilerde ülkenin hakim gücü Meclistir. Bu aç›dan, TBMM gerçek parlamenter
demokrasilerde olmas› gereken bir Meclis haline gelmifltir. Gerçek fonksiyonuna dönen
Meclisimizin hayat›m›z› nas›l etkiledi¤ini ve ülkemizi nas›l ata¤a geçirdi¤ini birkaç rakamla
sizlere aktarmak istiyorum. Bu yasama y›l›nda 261 yasa ç›kard›k. Bu rakam çok partili
sisteme geçilen 1946 y›l›ndan bu yana, bir yasama döneminde ç›kar›lm›fl en yüksek
rakamd›r. Hükümetimiz, iki yasama y›l›nda toplam olarak 460 kanun ç›kard› ki bu da ayr›
bir rekordur. Meclis komisyonlar›, haz›rlanan tasar› ve teklifleri tek tek görüflmek için
888 saat çal›flt›. Ard›ndan da Meclis Genel Kurulu 2.Yasama Y›l›nda 602 saat çal›flarak
bu tasar› ve tekliflerden 261 kanun yapt›. Ço¤u kez sabahlara kadar süren çal›flmalarda,
milletvekillerimiz y›lmadan, yorulmadan ülkemizin gelece¤ini etkileyecek bu kanunlar›n
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ç›kmas›n› sa¤lad›lar. Bu fedakarca çal›flmalar için tüm milletvekillerimizi sizler ad›na
kutlamak istiyorum. Bu fedakarca çal›flma olmasayd› demokratikleflme sürecimizin en
önemli parças› olan yasal düzenlemeleri yapamayacakt›k. E¤er bu fedakarca çal›flma
olmasayd› AB üyeli¤imiz için kendimizi bu kadar güçlü hissetmeyecektik.

De¤erli Vatandafllar›m,

Halk›n temsilcileri olan milletvekilleri, iktidar›yla muhalefetiyle, tarihi bir dönemde, tarihi
bir görevi yerine getirmektedirler. Bu sayede Türkiye girdaptan ç›karak kendine lay›k bir
temsile ve itibara kavuflmufltur. Meclis'in yasama ve denetim olmak üzere iki temel
fonksiyonu vard›r. Yasama çal›flmalar›n›n yan› s›ra, denetim çal›flmalar›nda da önemli
geliflmeler yaflanm›flt›r. Bu dönemde 8 meclis soruflturma ve 85 meclis araflt›rma
önergesi verilmifl, bu önergeler sonras› 10 araflt›rma komisyonu ve 5 soruflturma
komisyonu kurulmufltur. Bu komisyonlar, çok ciddi konularda araflt›rmalar yapm›fl ve
çok ciddi sonuçlar elde etmifllerdir. Biz buna 'halk ad›na hesap sorma' diyoruz. Halk›n
Meclisi, milletin haklar›n› gözetmeyenlerden hesap sormufl ve yarg›ya göndermifltir.

Araflt›rma ve soruflturma komisyonlar›m›z, çal›flmalar› esnas›nda, tam bir ba¤›ms›zl›k
içindeydiler. Geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, hiç kimse soruflturma komisyonlar›nda ele
al›nan iddialar› pazarl›k konusu yapamad›. Hiç kimse komisyonlar›m›z› bask› alt›na alamad›.
Hiç kimsenin gölgesi bu komisyonlar›m›z›n ba¤›ms›z kararlar›n›n üzerine düflmedi. Adil,
tarafs›z, dürüst ve hakkaniyete uygun çal›flt›lar.

Sevgili vatandafllar›m,

Ekonomik program, halk›n tam deste¤i ve büyük
fedakarl›¤› sayesinde; cesaret, kararl›l›k ve disiplinle
uygulanmakta ve uygulanmaya devam etmektedir.
Ekonomi, dura¤anl›ktan kurtulmufl, de¤iflimi yakalam›fl,
dünyan›n en büyük ekonomileri aras›nda yer almay› önüne
bir hedef olarak koymufltur.
De¤erli Vatandafllar›m,

Sizlere bu yasama y›l›nda ç›kar›lan yasalarla ilgili bilgi vermek istiyorum.

Bunlardan Bilgi Edinme Yasas› ile vatandafllar›m›z›n, devletin tüm organlar›ndan istedikleri
bilgiyi almas›n› sa¤lad›k, böylece ''fleffaf devlet, aç›k toplum'' olma yolunda ciddi bir
ad›m att›k. Elektronik ‹mza Kanunu ile e-devlet ve teknoloji destekli yaflam konusunda
büyük bir ilerleme gösterdik. Y›llard›r bir türlü ç›kar›lamayan TOBB Yasas›'yla, sivil örgütler
aras›nda en önemlisi olan odalar›n, yasal ve demokratik zeminde çal›flmas›na imkan
sa¤lad›k. Geliflmifl ülkelerde uygulanan, sorunlar›n çözümünde halk›n hakemli¤ini ön
gören bir etik kurul kurarak ombudsmanl›k sistemini getirdik. Bas›n dünyas›n›n çal›flmas›n›
ve yasal altyap›s›n› düzenleyen Bas›n Kanunu ile Büyükflehir Belediyesi Yasas›'n› ç›kard›k.
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Bunlar›n, vatandafllar›n yaflam›n› çok etkileyecek yasalar oldu¤una dikkati çekmek
istiyorum. Biz bu yasalarla, yerinden yönetim, halka yak›n yönetim ilkemizi gerçeklefltirerek
siz de¤erli vatandafllar›m›za daha iyi hizmet etmeyi amaçlad›k. Halk›n› aya¤›na ça¤›ran
bir devlet de¤il, halk›n›n aya¤›na giden bir devlet hayalimizin en büyük ad›m›, bu yasal
düzenlemeler sayesinde at›lm›fl olacakt›r.

Bu y›l, yasama alan›nda yapt›klar› çal›flmalar›n yan› s›ra ekonomi alan›nda da çok önemli
ve sevindirici geliflmeler kaydettik. Türkiye ekonomisi, iktidar›m›z döneminde zoru
baflarm›flt›r. Bu dönemde kronik sorunlar›n birço¤unu çözüme kavuflturduk.Türkiye
ekonomisinin on y›llard›r devam eden sorunlar›n›n üzerine çok büyük bir kararl›l›kla gittik
ve gidiyoruz. Daha düne kadar ulafl›lamaz gibi görünen, hayal kabul edilen hedefler bu
dönemde afl›lm›fl, baz› alanlarda son y›llar›n, hatta kimi göstergelerde bütün Cumhuriyet
döneminin rekorlar› k›r›lm›flt›r.

Enflasyonun ülkemiz için nas›l bir dert oldu¤unu, ne tür s›k›nt›lara yol açt›¤›n›, ülkemize
neler kaybettirdi¤ini lütfen flöyle bir hat›rlay›n›z; bugün 100 liraya ald›¤›n›z bir ürün, bir
sene sonra yüzde 100'ün üzerinde art›yor, 230 - 250 liraya al›nabiliyordu. Buna mukabil
ücretler bu kadar artm›yor, eme¤imiz, ekme¤imiz durdu¤u yerde eriyip gidiyordu. Sürekli
yeni para bas›l›yor, param›za s›f›r üzerine s›f›r ekleniyor, yeni bas›lan para birkaç y›l sonra
pul haline geliyordu. ‹flverenimiz, sanayicimiz önünü göremiyor, yat›r›m yapam›yor,
üretim yapam›yor, istihdam yapam›yordu.

Ülkemiz, içinde oldu¤u kadar yurtd›fl›nda da Türkiye'nin imaj› olumsuz etkileniyor, belirsiz
ve yüksek enflasyon yabanc› yat›r›mc›lar› ürkütüyordu. Enflasyonun etkisi bunlarla s›n›rl›
kalm›yor, ekonominin genel dengelerinden siyasete, sosyal yaflamdan d›fl politikaya
kadar her alan› olumsuz yönde etkiliyordu. Ülkemizin üzerine adeta kabus gibi çöken
enflasyon belas›, bugün art›k tamamen kontrol alt›na al›nm›fl durumdad›r. Ekonomik
program›m›z, halk›n tam deste¤i ve büyük fedakarl›¤› sayesinde; cesaretle, kararl›l›kla
ve disiplinle uygulan›yor ve uygulanmaya devam edecektir.

Enflasyon, çok uzun y›llardan sonra ilk kez bizim
dönemimizde tek haneli oranlara indirilmifltir. Enflasyondaki
düflüflün soka¤a, çarfl›ya, pazara yans›mad›¤›n›, bu düflüflü
hissetmedi¤inizi  söyleyebilirsiniz. Enflasyon, fiyatlar›n
düflmesi de¤il, fiyat art›fl h›z›n›n düflmesidir. Lütfen, Türk
Liras›'n›n nas›l de¤er kaybetti¤ini, fiyatlar›n nas›l h›zla
artt›¤›n› ve ürünlere nas›l üst üste zam yap›ld›¤›n›
hat›rlay›n›z.
‹ktidar›m›zda ise bunlar durmufltur, fiyat art›fl h›zlar› büyük bir düflüfl göstermifl, son bir
buçuk y›ld›r zorunlu ve çok s›n›rl› zamlar yap›lm›flt›r. Hatta baz› ürünlerin fiyatlar›nda
büyük oranda düflüfl gözlenmifl, birçok ürünün fiyatlar› sabit kalm›fl ya da art›fl s›n›rl›
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olmufltur. Enflasyonla mücadelenin bir sonucu olarak yat›r›m ve üretimde büyük  art›fl
gözlenmifltir.

Kapasite kullan›m oranlar›nda tarihi art›fllar gerçekleflmifl, Türkiye ekonomisi bu dönemde
üç y›l üst üste büyüyerek bir ilke imzas›n› atm›flt›r. 2002 y›l›nda Türkiye ekonomisi yüzde
7.8 oran›nda büyümüfltür.

2003'te hedefimiz yüzde 5 iken, yüzde 5,8 oran› tutturulmufltur. 2004'ün ilk çeyre¤inde
ise büyüme yüzde 12,4 olarak gerçekleflmifltir. 2004 y›l sonu için büyüme hedefimiz
yine yüzde 5 olarak belirlenmifltir. Ancak, görülen odur ki bu oran afl›labilecektir. Bu y›l
enflasyon hedefimiz TÜFE'de yüzde 12 olarak belirlenmifltir. Bu oran› tutturabilece¤imiz
flimdiden görünmektedir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Enflasyonla mücadelede elde etti¤imiz baflar›n›n bir baflka sonucunu da gelecek y›l Türk
Liras›'ndaki s›f›rlar› atarak görebilece¤iz. Konuyla ilgili yasa TBMM'de kabul edilmifl ve
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle Yeni Türk Liras› tedavüle girecektir.

1 Ocak 2005 tarihi, Türkiye için yeni ve çok farkl› bir
dönemin bafllang›c› olacakt›r. Paradan s›f›r atmak her
hükümetin hayalidir. Ancak önceki hükümetler enflasyonla
mücadelede baflar› sa¤layamad›klar› için bu hayali
gerçeklefltirememifl, tersine paraya yeni s›f›rlar eklenmifltir.
Biz, bu hayali de gerçeklefltiriyoruz ve Türkiye'ye, Türkiye'nin yeni imaj›na uygun düflen
banknotlar› nihayet tedavüle sokuyoruz. Vatandafllara bu konuda büyük bir görev
düflmektedir.Türkiye ekonomisinin girdi¤i bu yeni kulvar, al›flkanl›klar› kökten de¤ifltirecektir.
Düflük enflasyon ortam›na ve bunun getirdi¤i yeni flartlara göre kendimizi haz›rlamam›z
gerekmektedir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye ve Türkiye ekonomisi dura¤anl›ktan kurtulmufl, de¤iflimi yakalam›fl, dünyan›n
en büyük ekonomileri aras›nda yer almay› önüne bir hedef olarak koymufltur. Kuflkusuz
bütün sorunlar çözülmüfl de¤ildir. Daha çözmemiz gereken birçok sorun, kat etmemiz
gereken uzun bir mesafe bulunmaktad›r. ‹flimizin hiç de kolay olmad›¤›n› takdir edersiniz.
Türkiye'nin on y›llard›r üst üste birikmifl sorunlar› bizim dönemimizde tek tek çözülmekte,
Türkiye yepyeni ve ayd›nl›k yar›nlara do¤ru ilerlemektedir. Henüz baflar› sa¤layamad›¤›m›z
alanlarda da önümüzdeki günlerde baflar› sa¤lanacak, Türkiye'nin de¤iflmez kaderi  gibi
görünen olumsuzluklar Allah'›n izniyle ve sizlerin deste¤iyle bir bir çözülecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Özellikle 2000 ve 2001 krizleri, iflveren, sanayici, esnaf, iflçi, memur, yoksul ve dar
gelirliler için tam bir felaket dönemi olmufltur. ‹ktidara geldi¤imiz andan itibaren bu
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kesimleri rahatlatabilmek için çeflitli önlemler uygulamaya konulmufl ve büyük baflar›
sa¤lanm›flt›r.

Türkiye'de on y›llard›r kötü yönetilen ve bir krizden di¤erine sürüklenen ekonomi, nihayet
istikrara ve güven ortam›na kavuflmufltur. Türkiye ekonomisinin kötü yönetilmesinden
ve üst üste gelen krizlerden en çok etkilenen kesim hiç kuflkusuz yoksul ve dar gelirli
kesim olmufltur. Özellikle 2000 ve 2001 krizleri, iflverenimiz, sanayicimiz, esnaf›m›z,
iflçimiz, memurumuz, yoksulumuz ve dar gelirlilerimiz için tam bir felaket dönemi
olmufltur.

‹ktidara geldi¤imiz andan itibaren bu kesimleri
rahatlatabilmek için çeflitli önlemler uygulamaya konulmufl
ve büyük baflar› sa¤lanm›flt›r. Makro ekonomik
göstergelerde elde edilen baflar›lar›n yan› s›ra, do¤rudan
sosyal yard›mlar da halk›n üzerinde rahatlat›c› bir etki
yapm›flt›r.
Özellikle KOB‹'ler, esnaf ve çiftçi için gerçeklefltirilen uygulamalara k›saca de¤inmek
istiyorum; Ülkemiz ekonomisinin motoru olan KOB‹'lerimizin desteklenmesine
hükümetimiz özel bir önem atfetmifltir. KOB‹ destek mekanizmalar› iyilefltirilmifl, verilen
desteklerin say›s› 8 iken bugün 38'e yükselmifltir. Bu destekler için 2003 y›l›nda ay›rd›¤›m›z
kaynak tutar› 160 trilyon lira iken bu y›l bu rakam 228 trilyon liraya yükseltilmifltir.

Son olarak, Ziraat Bankam›z, Halk Bankam›z ve KOSGEB  arac›l›¤›yla KOB‹'lerimize 100
bin dolar tutar›nda 3 ay vadeli ihracat kredisi verilmeye bafllanacakt›r. Bu yolla KOB‹'lerimize
2 katrilyon liral›k bir kredi kayna¤› sunulmaktad›r. Bu sistemle, yaklafl›k 15 bin KOB‹'ye,
bir y›lda bugünkü kur de¤erinden yaklafl›k 300 milyar liral›k s›f›r faizli kredi kullan›m
imkan› getirilmifl olmaktad›r. Ekonomik krizlerden do¤rudan etkilenen bir baflka kesim
ise esnaf›m›z olmufltur. Esnaf›m›z›n kepenklerini yeniden açmas› için yo¤un bir destek
program› uygulamaya konulmufltur.

Ekonomide kaydetti¤imiz olumlu geliflmelerle paralel olarak Halk Bankam›z›n esnaf-
sanatkar ve KOB‹'lere kulland›rd›¤› kredi rakamlar› da önemli oranda büyümüfltür. 2002
y›l› sonunda yaklafl›k 909.3 trilyon lira olan kredilerin tutar›, 2003 y›l› sonunda yüzde 85
art›flla 1.685 trilyon liraya ulaflm›flt›r. Haziran 2004 itibariyle de bu tutar yüzde 34 art›flla
2 katrilyon 262 trilyon liraya yükselmifltir.

2002 y›l sonu itibariyle esnaf-sanatkarlara verilen krediler 154 trilyon liradan yüzde 348
art›flla 2003 y›l› sonunda yaklafl›k  689.7 trilyon liraya, Haziran 2004 tarihinde ise yüzde
53 art›flla 1 katrilyon 52 trilyon liraya yükselmifltir. Yine banka kaynaklar›ndan KOB‹'lere
kulland›r›lan krediler, 2002 y›l› sonunda 114 trilyon lira iken 2003 y›l›nda yüzde 192 art›flla
333.4 trilyon liraya yükselmifl, Haziran 2004 tarihinde ise yüzde 59 art›flla 530 trilyon
liraya ulaflm›flt›r. Bu süreç içerisinde kredi kulland›r›lan müflteri say›s›nda da yüzde 100'ü
geçen art›fllar kaydedilmifl, 2002  y›l› sonunda kredilendirilen esnaf-sanatkar ve KOB‹
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say›s› 137 bin iken, bu say›n›n 2003 y›l› sonunda 212 binlere, Haziran 2004 tarihi itibariyle
ise yaklafl›k 255 bin seviyelerine yükselmifltir.

2003 y›l› içerisinde Halkbank-KOSGEB iflbirli¤i ile bafllat›lan TEFE'ye endeksli 75 Trilyon
liral›k KOSGEB Ekspres Kredisi kulland›r›lmaya bafllanm›fl, May›s 2004 tarihi itibariyle
toplam 1143 firmaya kredinin tamam› kulland›r›lm›flt›r. TOBB ile yap›lan protokol
neticesinde de esnaf›m›za ve KOB‹'lerimize oldukça cazip koflullarda, yüzde 14 faiz oran›
ve yüzde 3 komisyonla kredi kulland›r›m›na bafllanm›fl ve bugüne kadar 3560 firmaya
yaklafl›k 130 trilyon lira kredi kulland›r›lm›flt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Tar›m sektörüne yönelik rahatlat›c› uygulamalar da ivme kazanarak devam etmektedir.
Ekonomik krizler nedeniyle kredi borçlar›n› ödeyemeyen çiftçilerimizin borçlar› yeniden
yap›land›r›lm›flt›r. 177 bin 312 üreticimiz üzerindeki 673 trilyon Lira tutar›ndaki borç, bu
kapsamda yeniden ele al›nm›fl, borçlu çiftçilerimizin yüzde 81'i bu f›rsat› de¤erlendirerek
borçlar›n› ödeme yoluna gitmifllerdir. Böylece çiftçimiz tarlas›n›, hayvan›n›, traktörünü
satmaktan, haciz korkusu yaflamaktan kurtulmufl, yeniden üretime yönelmifltir.

Ziraat Bankam›z ve Tar›m Kredi Kooperatifleri taraf›ndan,
üretime yönelik ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› amac›yla verilen
kredilerin faiz oranlar› düflürülmüfltür.
Di¤er taraftan, Ziraat Bankas›'nca da kredi limitleri ve plasmanlar› artt›r›lm›flt›r. 25 milyar
lira limitli Bireysel Çiftçi Kredisi ve Projeli ‹flletme - Yat›r›m Kredileri'nin yan› s›ra,
üreticilerimizin çok k›sa vadeli ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için spot tar›msal krediler ile
36 aya kadar vadeli, sabit faizli traktör kredileri devreye sokulmufltur. Bu uygulamalarla;
do¤rudan üreticilere kulland›r›lan canl› krediler, son 9 ayda yüzde 350 oran›nda artt›r›lm›flt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu anlatt›klar›m, hükümetin ekonomide gerçeklefltirdi¤i uygulamalar›n yaln›zca bir k›sm›n›
oluflturmaktad›r. Bu ve benzeri uygulamalar›m›z büyük bir kararl›l›kla devam edecektir.
Türkiye'nin özledi¤i yar›nlara en k›sa zamanda ulaflmas› için ilk günkü heyecan›m›zla, ilk
günkü dinamizmle mücadelemizi sürdürmekteyiz.

Bizim, hükümet olarak, yar›n›n Türkiyesine iliflkin çok büyük hayallerimiz var. Dünyan›n
en büyük ekonomileri aras›nda yerini alm›fl, üreten, istihdam eden, ihracat yapan, ulusal
ve uluslararas› yat›r›mlar için cazibe merkezi haline gelmifl, kronik sorunlar› çözmüfl,
gelece¤e güvenle bakabilen, bölgesinde sayg›n ve aktif olmakla kalmayan, ayn› zamanda
belirleyici rol oynayan bir Türkiye istiyoruz.

Böyle bir Türkiye, asla gerçekleflmeyecek bir hayal de¤ildir.

Böyle bir Türkiye'yi hep birlikte, el ele vererek inflallah çok yak›nda görece¤iz.
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Hedefimiz bu görevi hakk›yla yerine getirmektir. Önümüze
büyük hedefler koyduk. Türkiye yaflayan her ferdine gurur
ve heyecan veren bir medeniyet ülkesi olacakt›r. Dünya
milletleri taraf›ndan örnek al›nacakt›r.

Aziz illetim,

Ülkemin fedâkâr ve güzel insanlar›,

Sözlerime bafllarken hepinizi en derin sayg› ve muhabbetlerimle selaml›yorum.

Yo¤un ve hareketli bir sonbahara haz›rland›¤›m›z flu günlerde sizlerle söyleflme imkan›
bulmaktan büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum. Zaman ak›yor. Yaz
mevsiminin s›cak ve bereketli son günleri de gelip geçiyor. Ancak biliniz ve inan›n›z ki,
Türkiye'nin güneflli günleri parlakl›¤›ndan, bereketinden, hareketinden hiçbir fley
kaybetmeden devam edecektir.

Çünkü Türkiye, büyük bir de¤iflim enerjisi yakalam›fl, karamsarl›¤› hayat tarz› edinenlerin
kara kehanetleri tutmam›fl, her gün bir öncekinden daha ayd›nl›k, daha güzel bir memleket
tablosu ortaya ç›kar olmufltur. Art›k Türkiye'nin yelkenleri umudun rüzgar›yla dolmufltur.
Çocuklar›m›za gururla b›rakaca¤›m›z güçlü ve müreffeh Türkiye'nin umudu gönüllerimizde
yeflermifltir.

Milletin çekti¤i s›k›nt›lar› sona erdirecek ve dünya ile rekabet edebilecek nesillerin önü
aç›lm›flt›r. Türkiye bir daha asla karamsarl›¤a düflmeyecek, gelece¤ini tart›flmaya
açmayacakt›r. fiükürler olsun ki, bunal›mlar, krizler, s›k›nt›lar bir bir geride kalmakta ve
as›rl›k ç›nar›n köklerinden güç alarak aya¤a kalkmaktad›r.

Yeni bir sayfa açman›n gayreti içinde, ad›mlar›m›z› büyük bir dikkat ve kararl›l›kla at›yoruz.
Bozulan dengeler yerine oturmaya bafllam›flt›r; ancak ekonomik kazan›mlar Türkiye'yi
tek bafl›na gelece¤e haz›rlamaya yetmeyecektir.

Yasama alan›nda önemli çal›flmalarla mesafeler ald›k. Amac›m›z Türkiye'yi sadece 'a'
ülkesinin, 'b' ülkesinin seviyesine ç›karmak de¤ildir. Biz, dünyan›n gelifltirdi¤i kalk›nma
perspektifiyle yenileyecek bir medeniyet, kültür oluflturma hedefini önümüze koyduk.
Çünkü dünyan›n kavflak noktas›ndaki bu bereketli ülke ve insanlar› bu hedefi yakalayacak
birikime, beceriye ve heyecana fazlas›yla sahip.

Hedefimiz bu görevi hakk›yla yerine getirmektir. Önümüze büyük hedefler koyduk.
Türkiye yaflayan her ferdine gurur ve heyecan veren bir medeniyet ülkesi olacakt›r.
Dünya milletleri taraf›ndan örnek al›nacakt›r.

Türkiye'nin çocuklar›n›, Türkiye'nin ideallerine tafl›yacak bir e¤itim sistemi oluflturmak
için hummal› bir çal›flma yürütülmektedir. Bir yandan yurt çap›nda okullar›n ihtiyaçlar›
karfl›lanmakta, bir yandan yeni okullar infla edilmekte, bir yandan da ilkö¤retim müfredat›n›n
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de¤ifltirilmesine yönelik çal›flmalar yürütülmektedir.

Bütün bunlar e¤itim alan›ndaki boflluklar› doldurmak bak›m›ndan hayati öneme sahip
çal›flmalard›r. Ancak daha da önemli olan çocuklar›m›z› bilgi ça¤›na tafl›yacak, gelece¤e,
ça¤dafl hedeflere tafl›yacak birikimi, imkan›, donan›m› onlara sa¤layabilmektir. ‹flte, bu
amaçla Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z, ilkö¤retim müfredat› haz›rlam›flt›r. Bu y›l Ankara,
‹stanbul, ‹zmir, Kocaeli, Diyarbak›r, Hatay, Samsun, Bolu ve Van'daki baz› okullarda pilot
uygulamas› yap›lacak olan yeni müfredat, uygulama sonuçlar›yla daha da gelifltirilerek
önümüzdeki  y › ldan i t ibaren bütün yurtta uygulamaya sokulacakt › r .

Yeni müfredat 38 sivil toplum kuruluflunun görüflü, 8
üniversitenin birikimi ve AB uzmanlar›n›n katk›lar›yla
haz›rland›. Uzman 53 akademisyen müfredat›n
haz›rlanmas›nda aylarca çal›flm›flt›r. Amac›m›z, e¤itim
sistemimizin ifllerli¤ini art›rmak, Türkiye'yi muas›r
medeniyet hedeflerinin ötesine tafl›yacak e¤itim ortam›n›
sa¤lamakt›r.
Türkiye'nin en temel ihtiyaçlar› 21. yüzy›l›n flartlar›na uyumlu bir e¤itim sisteminin hayata
geçirilmesiyle karfl›lanabilecektir. Türkiye her alanda de¤iflimi yaflarken hala siyahla
beyaz aras›nda gidip gelen, gri tonlar›n› görmezden gelen bir e¤itim modeliyle idare
etme lüksüne sahip de¤ildir. Türkiye e¤itimde de bilimin do¤rular› ve ça¤›n ihtiyaçlar›
do¤rultusunda tercihini geliflmeden, ilerlemeden, de¤iflimden yana koymak durumundad›r.
Bunu, toplumun bütün kesimlerinin görüfllerini alarak en demokratik flekilde yapmak
istiyoruz. Demokratik bir olgunlukla e¤itimdeki bu de¤iflim gerçekleflecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Turizm sektöründe de önemli kazan›mlar sa¤lad›k. Bu alanda rekabet halinde olan ülkeler
bile Türkiye'yi g›pta ile izlemeye bafllad›lar. Bu y›l›n Ocak-Temmuz aylar› aras›nda Türkiye'yi
ziyaret eden yabanc› turist say›s›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 37'lik  art›fl
olmufltur. Bu y›l›n ilk 7 ay›nda 9 milyon 323 bin 343 kifli Türkiye'yi ziyaret etmifltir ve
bu trend artarak devam etmektedir. Temmuz ay›ndaki turist say›s› 2 milyon 595 bin 853
olmufl, bu rakamlar Türkiye'nin turizm alan›nda bugüne kadar ne yaz›k ki potansiyelinin
çok alt›nda kald›¤›n› ispatlayan rakamlard›r. Ayn› zamanda, bundan sonraki turizm
hedeflerimizi yeni bafltan düflünmemizi gerektiren rakamlard›r.

Bugüne kadar ulafl›lmaz gibi görünen hedefler art›k çok yak›ndad›r. Mikro ve makro
turizm hedefleri yat›r›m ve altyap› planlar› ve özel sektör ile oluflturulacak yeni perspektifle
turizmde yepyeni bir bahara ad›m atmaya haz›rd›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye'nin istikrar›na ve d›fl itibar›na özel önem veriyoruz. Al›nan mesafelerle birçok
alanda meyveler al›nmaya bafllanm›flt›r. Turizmde ortaya ç›kan parlak sonuçlar, belirledi¤imiz
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stratejinin ne kadar do¤ru oldu¤unun belgesidir. Çünkü turizm rakamlar› bir ülkenin d›fl
dünyadan nas›l göründü¤ünün de iflaretidir. Türkiye, dünyan›n karfl›s›na en ayd›nl›k, en
bar›flç› ama milli menfaatleri konusunda en hassas, en kararl› yoluyla ç›km›fl, bu aktif
diplomasisinin karfl›l›¤›n› da almaya bafllam›flt›r. Türkiye, d›fl dünyan›n da teyit etti¤i
üzere karanl›klar›ndan k›sa zamanda ar›nm›fl, güler yüzlü bir ülke haline gelmifltir.
Amac›m›z, bu baflar› trendini kaybetmemek, daha da gelifltirmektir. Turizm anlay›fl›n›
de¤ifltirerek, sadece ‹stanbul ve Antalya'ya dayal› bir turizm haritas› ile yetinmeyerek,
Türkiye'nin her köflesindeki turistik imkanlar› de¤erlendirece¤iz.

Türkiye, ça¤›n ihtiyaçlar›n›n fark›nda olan bir yönetime sahiptir.  El ele, gönül gönüle
vererek ülke olarak k›sa zamanda önemli mesafeler ald›k. Küçümsenemeyecek baflar›lara
ra¤men henüz yolu da yolculu¤u da bitirmifl de¤iliz. Enflasyon, büyüme, ihracat, üretim
konular›nda elde etti¤imiz kazan›mlar› biraz daha gelifltirmeliyiz. Teflvik yasalar› ile 36
ilde yeni bir hamle bafllad›. Erdo¤an, iflsizlik sorununun çözümü için önümüzdeki dönemi,
at›l›m dönemi olarak görüyoruz. Ç›kar›lan Teflvik Yasas› ile hem iflsizlik çözülecek, hem
bölge kalk›nacak ve göç de duracakt›r.

‹ç ve d›fl sermaye yat›r›mlar›nda gözle görülür art›fl
olmufltur. ‹flsizli¤in azalt›lmas›n›n yeni yat›r›mlar ve
ekonomiye duyulan güvenle yak›ndan ilgisi bulunmaktad›r.
Türkiye ekonomisi, art›k hem içeride hem d›flar›da güven ve sayg›nl›¤›n› kazanm›fl bir
ekonomidir. Gelece¤e dönük beklentilerimizde son derece iyimseriz. ‹flsizlik sorununun
çözümünde biraz daha zamana ihtiyac›m›z var. D‹E verilerine göre, iflsiz say›s› geçen
y›l›n ayn› dönemine göre bu y›l yüzde 11 azalarak 2 milyon 396 bine indi, bu da ifllerin
yolunu girdi¤inin göstergesidir.

‹nflaat sektörünün canlanmas› için konut projelerine hassasiyetle e¤iliyoruz. fiehirlerin
standartlar›n›n yükseltilmesi, insanlar›n ça¤dafl konutlarda oturmalar›, gecekondulaflma
sorununun kökünden çözülmesi hayati bir konu. Toplu Konut ‹daresi, yapt›¤› konutlar›
hak sahiplerine da¤›t›rken bir yandan da yeni projeler gelifltirmektedir. 37 ilde, 76 bölgede
51 bin 204 konutun yap›m› devam etmekte olup, bitmifl konutlar da süratle hak sahiplerine
teslim edilmektedir. 57 yerleflim yerinde sosyal donat› ve altyap›s› ile beraber toplam
29 bin 474 konut uygulanmas› ihale aflamas›ndad›r. Y›l sonuna kadar 62 il merkezi ve
173 ayr› yerleflim merkezinde 100 bin konut say›s›na ulaflmay› hedefliyoruz.  Bu, tarihi
bir ad›md›r, de¤iflim ve dönüflüm projesiyle yüzde 10 ila yüzde 25 aras›nda de¤iflen bir
peflinatla vatandafllara sunulan konutlarda kâr amac› güdülmemektedir, faiz uygulamas›
yoktur, sadece enflasyon 6 ayl›k dönemlerde taksitlere yans›t›lmaktad›r. Bu konutlar için
kira öder gibi 10 y›l süresince taksit ödenecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Her sene kap›m›z› çalan birer tehdit olmaktan ç›karmak için, flehirlerimize yeni bir gözle
bakmak zorunday›z. fiehirlerimiz çarp›k kentleflmenin sebep oldu¤u felaketleri tafl›yabilecek
durumda de¤ildir. ‹nsan›m›z›n yaflam kalitesini yükseltmek, can›n› ve mal›n› emniyete
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almak için elbirli¤iyle gayret göstermeliyiz. Bu çarp›kl›klar› ak›l ve sa¤duyu ile gidermek
zorunday›z. Gecekondulaflman›n flehirlerimizin bafl›na açt›¤› belalar› önlemenin yolu
ça¤dafl konut projelerini hayata geçirmekle olacakt›r.

Ne olur bize bu konuda yard›mc› olun. Popülist mant›kla yaklaflarak hakk›n›z olmayan
fleyleri size hakk›n›z gibi gösterebilirler, sizi devletinizden daha fazla düflünüyor havas›n›
girebilirler. fiunu unutmay›n bunlar samimi yaklafl›mlar de¤ildir. Biz, size hükümetiniz
olarak yaklafl›yoruz, biz size modern yerlerde oturun diyoruz. Plans›z, projesi nas›l
haz›rland›¤› belli olmayan yerlerde art›k oturmay›n.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizin derdinizle dertlenen bir hükümetiniz var unutmay›n. Sessiz y›¤›nlar›n sesi olan bir
hükümetiniz var unutmay›n. Türkiye için, sizler için çocuklar›m›z›n gelece¤i için elimizden
gelenin en iyisini yapmaya çal›fl›yoruz.

Kendimizi gelifltirmek, hatalar›m›zdan ders almak ve farkl›
görüfllere kulak verme konusunda samimiyetle gayret
gösteriyoruz.
Türkiye büyük tarihi ve insani birikimine yak›flan bir medeniyet çizgisi yakalay›ncaya
kadar, gereken tüm özveriyi göstermeye, gece-gündüz demeden, y›lmadan usanmadan
çal›flmaya haz›r›z. Bu, bizim aziz milletimize sözümüz ve borcumuzdur. Biliniz ki, sizlerin
r›zas›n› kazanmaktan baflka bir beklentimiz yoktur. Sizlere ekonomisi güçlenmifl,
demokrasisi tüm kurumlar›yla iflleyen, vatandafllar›na huzur ve mutluluk veren bir ülkede
yaflama imkan› sa¤lay›ncaya kadar yolumuza en kararl› biçimde devam edece¤iz. Bu
yürüyüflümüzde bizlere deste¤inizi hiç esirgemeyece¤inize olan inanc›m› tekrar ifade
etmek istiyorum.

Sözlerime son vermeden önce bir kere daha 26 A¤ustos Malazgirt Zaferinin ve 30
A¤ustos Zafer Bayram›n›n coflkusuyla kutlad›¤›m›z bu anlaml› Zafer Haftas›n›n bütün
milletimize kutlu olmas›n› diliyorum.

Hepinize sevgilerimi sayg›lar›m› sunuyorum.

‹fller inizde bereket,  gönül ler inizde heyecan eksik olmas›n diyorum.

Kal›n sa¤l›cakla.
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De¤erli Vatandafllar›m,

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

Bu ekranlar arac›l›¤›yla her ay sizlere Türkiye'nin yaflad›¤› büyük de¤iflimi yans›tan güzel
örnekler sunabilme f›rsat›n› buldu¤um için gerçekten çok ama çok büyük mutluluk
duyuyorum.

Bu de¤iflim büyük bir zihniyet de¤iflimidir. Türkiye'nin yönetimini günün ihtiyaçlar›na
uygun biçimde gelifltirmeyi hedefleyen yap›sal bir de¤iflimdir. Bu de¤iflim, Türkiye'nin
çehresini de¤ifltirecek, milletimizi ileri hedeflere tafl›yacak bir de¤iflimdir. Allah'a flükürler
olsun ki milletimiz dimdik bu de¤iflim iradesinin arkas›nda durmaktad›r.

Hükümet olarak biz de bu aç›k ve net millet iradesinden güç al›yoruz.  Yaflad›¤›m›z
s›k›nt›lar› besleyen sebepleri ortadan kald›rmak; Türkiye'nin elini kolunu ba¤layan bütün
yap›sal dü¤ümleri çözmek için çal›fl›yoruz. Bu büyük de¤iflim rüzgar› art›k topyekun bir
geliflme ve ilerleme hamlesine dönüflerek ülkemizi bir uçtan bir uca sarmaya bafllam›flt›r..
Türkiye geri döndürülemez biçimde parlak yar›nlar›na do¤ru yol almaya bafllam›flt›r. Bu
güzel iklimi milletçe yaflamaya, bu coflkulu yolculu¤u sürdürmeye hep birlikte devam
edece¤iz. Elbette zor zamanlar›m›z olacak, elbette aflmam›z gereken engeller olacak,
ama fluna inan›n ki baflaraca¤›z. Asla inanc›m›z› kaybetmeyece¤iz. Milletçe kilitlendi¤imiz
bu milli rotadan asla flaflmayaca¤›z.

Sayg›de¤er Vatandafllar›m,

Ekim ay›yla birlikte yeni yasama y›l›n› resmen açm›fl olaca¤›z.

Meclisimiz bir önceki y›l›, Türkiye'nin de¤iflim güzergah›n›n iflaret tafllar›n› döfleyen çok
önemli yasama faaliyetleriyle geçirdi.

Yüce Meclisimizi, bu yeni dönemde de yine önemli çal›flmalar bekliyor. Paslanm›fl kamu
mekanizmalar›na ifllerlik kazand›rmak, müzakere sürecine haz›rland›¤›m›z AB normlar›na
uyum sa¤lamak, demokrasimizi gelifltirmek ad›na yapaca¤›m›z daha çok ifl var. fiöyle
bir Latin deyifli vard›r: "Tafl› delen suyun kuvveti de¤il, damlalar›n süreklili¤idir." ‹flte ülke
olarak biz bu süreklili¤in peflinde olmak, bu süreklili¤i yakalamak durumunday›z. Türkiye'nin
yönetiminde, hukukun iflletilmesinde, kalk›nman›n ve sosyo-ekonomik geliflmenin
tesisinde böyle bir istikrar, böyle bir süreklilik kazanmak d›fl›nda bir seçene¤imiz yoktur.

Bugün uygulad›¤›m›z Acil Eylem Plan›'n›n meyvelerini vermeye bafllamas›n›, Türkiye'nin
içine girdi¤i güven ve istikrar ortam›na borçlu oldu¤umuzu hiç unutmamal›y›z. Bu güven
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D›fl ticaretimizin gelifltirilmesi, ekonomimizin d›fla aç›larak
dünya ekonomisi ile bütünleflmesi ve di¤er ekonomik
hedeflerimizin gerçekleflebilmesi için denizcili¤imizin
kalk›nd›r›lmas›na özel bir önem veriyoruz.



158

E Y L Ü L  2 0 0 4U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

ve istikrar›n devam›, Türkiye'nin güçlü ve müreffeh yar›nlar›n›n bina edilece¤i temel
olacakt›r. Yap›lan›n üstüne bir yenisini koymaktan, yap›lamayan› denemekten, çal›flmaktan,
üretmekten vazgeçmeyece¤iz. Çünkü Türkiye; tarihiyle, co¤rafyas›yla, insani de¤erleriyle
ve büyük birikimiyle bugüne kadar baflard›¤›ndan daha fazlas›n› baflaracak bir potansiyele
sahiptir. Bu büyük medeniyet ›rma¤› bir gün yata¤›n› mutlaka dolduracakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizler de yak›ndan izliyorsunuz, Türkiye hepimizin yüre¤ini serinleten bir ekonomik
iyileflme gösteriyor. Dünya ekonomik çevrelerinde, bugüne kadar, yüksek büyüme h›z›n›
sürdürmek için enflasyon art›fl›n›, yani yüksek enflasyonu göze almak bir kural say›l›yordu.
 fiimdi Türkiye bir yandan enflasyon oranlar›n› düflürmeyi, bir yandan da son on y›llar›n
en yüksek büyüme h›z›na ulaflmay› bir arada baflar›yor. Bu tablo, hepimize gurur veren
ve dünya ekonomik literatürüne geçen istisnai bir tablodur.  Y›l›n ikinci çeyre¤inde Türkiye
ekonomisi GSMH'da yüzde 14.4, GSY‹H'da yüzde 13.4 oran›nda büyüme göstermifltir.
Y›l sonu için koydu¤umuz yüzde 5 büyüme hedefine ulaflmakla kalmay›p, bu hedefi
önemli ölçüde aflaca¤›m›z flimdiden bellidir. Buna karfl›l›k enflasyonda da hedeflerimizden
sapma göstermiyoruz, hatta y›l sonu hedefimiz olan yüzde 12'lik oran›n daha alt›na
inmemiz de kuvvetle muhtemel görünmektedir. Bunlar sa¤l›kl› bir ekonominin, piyasalara
hakim olan güven ve istikrar havas›n›n göstergeleridir. fiimdi zeminini sa¤lama alm›fl,
dengelerini oturtmufl ve gelecek vizyonunu yenilemifl bir ekonomiye yak›flan yeni bir
de¤iflim ad›m›n› atmaya haz›rlan›yoruz.

Allah'›n izniyle 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren s›f›rlar›
at›lm›fl yeni para birimimiz YTL'yi kullanmaya bafllayaca¤›z.
Bir y›l süreyle flu an kullanmakta oldu¤umuz paralarla
birlikte dolafl›mda olacak YTL, 2006 bafl›ndan itibaren
bafl›ndaki "Yeni" ibaresinden ar›nd›r›larak tek geçerli TL
olarak kullan›lmaya bafllanacakt›r.
Bu operasyon, ekonomimizi ça¤dafl bir kimli¤e kavuflturmak ve bol s›f›rl› hayat›n yurt
içinde ve d›fl›nda karfl›m›za ç›kard›¤› zorluklardan kurtulmak aç›s›ndan çok önemli bir
operasyondur.  Bu konuda bütün vatandafllar›m›z›n duyarl›l›k gösterece¤ine inan›yorum.
Yeni param›z›n yeni ufuklara do¤ru yelken açan ülkemize hay›rlar, bereketler getirmesini
temenni ediyorum. Tabii bu arada yine bir fleyi ifade etmek durumunday›m.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bak›n›z zaman zaman ekonomik parametrelerde olumsuz istikamette geliflmelerde oldu.
Ama böyle olumsuz geliflmelerde oldu¤u zaman vaveyla koparanlara, adeta k›yamet
koparanlara bir fley hat›rlatmak istiyorum. Bunlar her devletin ekonomik yaflam› içerisinde
ola¤an fleylerdir. Ama zaman zaman bütün bunlar olurken acaba flöyle olay› bir y›l, iki
y›l gibi bir perspektifte bak›p da olay› niçin de¤erlendirmiyorsunuz. fiu andaki iktidar›m›z
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3 Kas›m’da nas›l bir ekonomik tablo ele alm›flt› veya kuca¤›nda bulmufltu, bugün acaba
nas›l bir ekonomik tabloyla baflbaflay›z. Ben burada bir mukayese yapmak istiyorum. Bu
mukayeseyi niçin yap›yorum. Çünkü sizleri bu tür vaveylay› koparanlara karfl› haz›rl›kl›
olmaya ve bu konuda bunlara pirim vermemeye davet ediyorum. Bak›n›z 3 Kas›mda
Türkiye'de borsa 7000'lerdeydi. Ama flu anda borsa ben bugünün rakamlar›n› vermek
istiyorum evet 22300'ün üzerinde. Ayn› flekilde enflasyon % 30'un üzerindeydi. Ama
flimdi bak›n % 12'nin alt›nda ve tek haneli rakamlar› konufluyoruz. Ayn› flekilde Türkiye'nin
büyüme h›z› nerelerdeydi, eksilerde ve flimdi hamdolsun geçen y›l % 5 koyduk, ama
% 5.9 la bitti. Bu y›l yine % 5 koyduk fakat görünen o ki, bu y›lda rakam bir hayli
yukar›larda ç›kacak. Ayn› flekilde faiz % 69 da idi. Basit faiz, bileflik faiz ama flu anda
oran % 24'ler civar›nda. Aradaki fark % 45. ‹nsaf sahibi her insan bunlar› de¤erlendirmesi
laz›m. Bunlar› görmezlikten gelmesi mümkün de¤il. Ve bunlar bu yönetimin iflbafl›na
geldi¤i andan itibaren 22 ay gibi bir sürede gerçeklefltirdi¤i ulaflt›¤› neticelerdir. Ve her
geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bak›n›z petrol d›fl›nda Türkiye'de hemen hemen hiç
zam yap›lmam›flt›r.

D›fla ba¤l› oldu¤umuz konular d›fl›nda asla bizler zamm›
halk›m›za dayatmad›k. ‹flte beyaz eflya ma¤azalar›nda,
beyaz eflya fiyatlar›na bakal›m. Televizyon fiyatlar›na
bakal›m. Fiyatlar iki y›l önce neredeydi, bugün nerede?
Art›yor mu ? Düflüyor mu? Çarfl› pazara bak›n›z. Durumu
yine ayn› göreceksiniz. Her geçen gün daha iyi olacak. Ve
bu konuda kararl›y›z. Bizler hiçbir zaman vatandafl›m›za
yük olan bir devlet anlay›fl› ile de¤il, vatandafl›m›z›n
s›rt›ndaki yükü nas›l al›r›z? Hep bu anlay›flla yola devam
edece¤iz, böyle yola devam ediyoruz.
De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi AB ile üyelik müzakerelerine bafllamay› ülkemizin yak›n hedeflerinden biri
sayd›¤›m›z› her f›rsatta dile getirdik. ‹ki y›la yaklaflan bir zaman içinde AB uyum yasalar›n›
ard› ard›na ç›kard›k. Bu konuda baflta flahs›m olmak üzere, tüm mesai arkadafllar›mla,
hükümet olarak nas›l çal›flt›¤›m›z›, nas›l kofluflturdu¤umuzu çok iyi biliyorsunuz, yak›ndan
takip ediyorsunuz. Ve bizler parlamentoda flüphesiz ki, muhalefetinde çok ciddi desteklerini
ald›k. Ve bundan dolay› kendilerine defaatle teflekkür ettik. Ama bütün bu ad›mlar›
atarken flüphesiz ki, bizler hiçbir zaman beraber hareket etti¤imiz ülkenin milli ç›karlar›
için bir dayan›flma içinde oldu¤umuz, olmam›z gereken hangi kesim olursa olsun
teflekkürü ihmal etmedik. Çünkü bu bizim ortak meselemizdi. Ve bunu bir medeniyet
projesi olarak gördük. Ve bu medeniyet projesini de bizler gerçeklefltirmek için sonuna
kadar kovalayaca¤›z, dedik. Elimizden geleni yapt›k, yap›yoruz ve her zeminde Türkiye'nin
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bar›fl ve demokrasiye ba¤l›l›¤›n› belirttik, ifade ettik. Avrupa ülkelerini böyle bir zemin
üzerinde bir araya getiren bir birli¤in parças› olma iste¤imizi ve kararl›l›¤›m›z› hep dile
getirdik.

Bugün iki y›la yak›n bir süredir sürdürdü¤ümüz yo¤un gayretlerin bir neticesi olarak çok
önemli bir kavfla¤› dönmüfl bulunuyoruz. Biliyorsunuz flurada bir iki gün önce Brüksel'e
bir ziyaret yaparak AB Komisyonu Baflkan› Say›n Romano Prodi ve AB'nin Genifllemeden
Sorumlu üyesi Günter Verheugen ile görüflmelerde bulundum. Bu görüflmelerde
Türkiye'nin AB üyeli¤i konusundaki kararl›l›¤›n› bir kere daha vurgulad›m. Bu zirve s›ras›nda
gerek Say›n Prodi, gerek Say›n Verheugen Türkiye'nin AB'ye uyum konusunda gösterdi¤i
gayretlerden övgüyle söz ettiler. Yine ayn› zirvede 6 Ekim tarihinde aç›klanacak ‹lerleme
Raporu'nun Türkiye'nin bu gayretlerini karfl›l›ks›z b›rakmayacak bir netlik tafl›yaca¤› en
yetkili a¤›zlarca telaffuz edilmifltir. Türkiye AB ile müzakereler bafllamak konusunda
yapmas› gerekenleri yerine getirmifl, bu de¤erler birli¤inin bir parças› olmak yani bir
siyasi de¤erler birli¤inin bir parças› olmak konusundaki kararl›l›¤›n› en net flekilde ortaya
koymufltur. Bu ideali büyük bir heyecanla paylaflm›fl bir millet olarak, bütün bu
gayretlerimizin AB fikrini zedelemeyecek bir karfl›l›¤› olaca¤›na da inan›yoruz. Raporun
aç›klanaca¤› tarihe kadar son eksikliklerimizi de tamamlayarak iyi haberi beklemeye
bafllayaca¤›z. Bunlar uyumla ilgili eksiklikler de¤il, bunlar daha çok uygulamayla ilgili baz›
eksiklerdir. Kald› ki, bunlar müzakere sürecinde de tamamlanabilecek olan çeflitli ilkelerdir,
kriterlerdir.

Bizden öncekilerde bunlar› zaten o süreç içerisinde
tamamlad›lar. Bunu da ben bütün yetkili olan dostlar›m›za,
AB'deki tüm dostlar›m›za gerek siyasilere gerekse
bürokratlara, teknokratlara hepsine anlatman›n gayreti
içerisinde olduk.
Ve bu konularda da aram›zda herhangi bir s›k›nt› yok. Son birlikte yapm›fl oldu¤umuz
bas›n toplant›s›nda say›n Günter Verheugen, art›k masan›n üzerinde herhangi bir fley
kalmam›flt›r ifadesi ile bunu da çok aç›k ortaya koydular. fiimdi bu y›l›n Aral›k ay›nda
üyelik müzakerelerinin bafllayaca¤› tarihin belirlenece¤i konusunda çok aç›k net ümitli
oldu¤umu ifade etmek isterim. Bu gerçekleflirse Türkiye'nin önünde uzun, meflakkatli
ama flevkle yürüyece¤imiz bir yol aç›lacakt›r. Müzakere süreci boyunca samimiyetle,
kararl›l›kla, sab›rla çal›flmam›z›n gerekli oldu¤unun da bilinci içindeyiz. Meclis'ten
ç›kard›¤›m›z uyum yasalar›n› prati¤e geçirmemiz, Türkiye'nin idari, ekonomik ve demokratik
kazan›mlar›n› artt›rmam›z gerekiyor. Bundan daha da önemlisi ülke olarak kilitlendi¤imiz
daha adil, daha demokratik, daha özgürlükçü, daha geliflmifl bir Türkiye hedefinden asla
kopmamak olacakt›r. Siyasette, ekonomide, demokraside ve di¤er bütün alanlarda
istikrar›m›z› korumak ve kazan›mlar›m›z› kal›c› hale getirmek zorunday›z. Bütün bu yolun
sonunda uzun y›llard›r d›fl politikam›z›n en önemli hedeflerinden birine ulaflarak AB üyeli¤i
serüvenini mutlu sona tafl›yaca¤›m›zdan flüphe duymuyorum. Ancak daha da önemlisi,
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bu süreç boyunca Türkiye'nin ça¤dafl bir dünya devleti olma yolunda elde etmifl oldu¤u
yüksek standartlar olacakt›r. Bu yolun sonunda Türkiye nihayet demokratik ay›plar›ndan
kurtulmufl, ça¤dafl bir idari yap›ya kavuflmufl ve de¤iflime aç›k yepyeni bir gelecek
vizyonu kazanm›fl olacakt›r. Bu ad›m, ülkemizi dünyan›n en güçlü, en müreffeh, en
kalk›nm›fl ülkelerinden biri olmaya götürecek ve bu ad›mlar›nda bu noktada ne kadar
önemli ad›mlar oldu¤unun hep birlikte görmüfl olaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Gelece¤ini kazanmay› hedefleyen her ülke gibi bizim de ülkemizin her alanda çehresini
de¤ifltirmek mecburiyetimiz vard›r. Nüfusu giderek artan, iç trafi¤i yo¤unlaflan bir büyük
ülke olarak Türkiye özellikle ulaflt›rma alan›nda büyük bir at›l›m ihtiyac› içindedir. Göreve
geldi¤imiz günden itibaren bu gerçek ›fl›¤›nda Türkiye'nin ulafl›m altyap›s›n› gelifltirmek,
ulafl›m seçeneklerini çeflitlendirmek ve seyahat kültürümüzü yenilemek için çaba
gösteriyoruz. Bu konuda kara, demir, hava ve deniz yolu ulafl›m›m›z› gelifltirmek için
yak›ndan flahit oldu¤unuz çok önemli proje ve çal›flmalar bafllat›lm›fl durumdad›r. Acil
Eylem Plan› kapsam›nda ülkemizin ihtiyaç duydu¤u güvenli, ekonomik ve rahat eriflebilirli¤i
sa¤layacak bir karayolu ulafl›m›n› tesis etmek üzere harekete geçtik. 2002 y›l› sonu
itibariyle bir bölünmüfl yol projesi bafllatt›k. Kendi flahsi ifademle duble yollar. 2002 y›l›
sonu itibariyle karayollar› a¤›m›zda mevcut bölünmüfl yol uzunlu¤u sadece 3.859 km idi.
Bölünmüfl yol projesi kapsam›nda sürdürdü¤ümüz özverili çal›flmalar sonucunda, 2003
y›l›nda 80 y›lda yap›lan›n neredeyse yar›s› kadar yol yap›lm›flt›r. Bu yollar sayesinde
ülkemizde meydana gelen ölümlü trafik kazalar›n›n say›s›nda yüzde 65 azalma sa¤lanm›flt›r.

Bu y›l yine ayn› anlay›flla 3.000 km'lik yeni bölünmüfl yol
yaparak vatandafllar›m›z›n hizmetine sunaca¤›z. Hedefimiz
5 y›l içinde toplam 15.000 km bölünmüfl yol yaparak
Türkiye'nin kara ulafl›m›na ça¤dafl bir görünüm
kazand›rmak, güvenli bir ulafl›ma imkan haz›rlamakt›r.
Bizim amac›m›z Türkiye'yi ça¤dafl dünyaya ba¤layacak yollar› açmak, infla etmektir. Bu
büyük hedefi sadece büyük flehirlerimiz için koymuyoruz, bak›n›z daha birkaç gün önce
Van'›n Bahçesaray ilçesinin yolunu açt›k. On ay bu ilçenin yolu dünyaya kapal›yd›; ama
flimdi art›k dört mevsim evet Dünyaya, Van'a aç›k hale geldi ve orada biz halk›m›zla
kucaklaflt›k. Bahçesaray'a ulaflan bir ilk Baflbakan olarak da nice mutluluk duydum. Çok
daha entresan olan, bu ilçemizin 42 km.'lik yolunu yapmak suretiyle Bahçesaray'a farkl›
bir anlam yükledik, Bahçesarayl›’yla bütünleflme f›rsat›n› bulduk. ‹stiyoruz ki, Türkiye'nin
flehirlerini, ilçelerini, köylerini ça¤dafl nitelikte yollarla birbirine ba¤layal›m, e¤er
ba¤layam›yorsak, bu ülkeyi de ilerletemeyiz, gelifltiremeyiz. Çünkü, medeniyet yoldur.
E¤er yolunuz yoksa medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ça¤dafll›ktan bahsedemezsiniz.
‹nflallah bizi gelece¤in dünyas›na tafl›yacak bu yollar tamamland›kça, özledi¤imiz Türkiye'nin
ufukta yavafl yavafl yükselmeye bafllad›¤›n› da söyleyebilece¤iz, görebilece¤iz. Yol varsa
ekonomik yat›r›m da olacakt›r; ama yol yoksa bu yat›r›mlar› da görmek mümkün olmayacakt›r.
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Aziz Vatandafllar›m,

Okullar›m›zda bütün çocuklar›m›za "üç taraf› denizlerle çevrili" bir vatandan bahsediyoruz.
Ancak bu okullardan yetiflen çocuklar›m›z Türkiye'nin bir deniz ülkesi oldu¤u gerçe¤iyle
bir daha neredeyse hiç karfl›laflm›yorlar. fiunu itiraf etmeliyiz ki, turizm sektörünü d›flar›da
b›rak›rsak, ülkemizin üç taraf›n› çevreleyen denizlerimizden yeterince faydaland›¤›m›z›
söyleyemeyiz. Denizcilik sektörümüz maalesef co¤rafyam›z›n bize ba¤›fllad›¤› büyük
nimetlerle karfl›laflt›r›lacak büyüklü¤e ulaflamam›flt›r. Bu konuda yeni bir perspektif
gelifltirilmesi, yeni bir aç›l›m yakalanmas› flartt›r. Hükümet olarak göreve geldi¤imiz ilk
günden beri bu gerçe¤in fark›nday›z.

D›fl ticaretimizin gelifltirilmesi, ekonomimizin d›fla aç›larak
dünya ekonomisi ile bütünleflmesi ve di¤er ekonomik
hedeflerimizin gerçekleflebilmesi için denizcili¤imizin
kalk›nd›r›lmas›na özel bir önem veriyoruz.
Bu anlay›flla denizcili¤imizi dünya denizcili¤inin önemli aktörlerinden biri haline getirmek
için önemli tedbirler ald›k. Bu y›l›n bafl›ndan itibaren kabotaj hatt›nda çal›flan gemiler ile
bal›kç› gemilerine, motorlar›na vergisiz yak›t verme uygulamas›n› bafllatarak denizcilik
alan›nda sessiz bir devrim gerçeklefltirdik. 54.3 Trilyon lira tutar›ndaki ÖTV tahsilat›ndan
vazgeçerek denizcilik sektörümüze büyük bir rahatlama getirdik. Böylece denizcilik
faaliyetlerini teflvik etmifl olduk. Yine bu uygulaman›n bir sonucu olarak ‹DO yolcu ve
araç tafl›ma ücretlerinde art›fl yapmad›k. Tam aksine fiyatlar›n düflmesine bir zemin
haz›rlad›k. Nitekim, yüzde 25 ila yüzde 40 aras›nda bir indirim gerçeklefltirildi. Buna ba¤l›
olarak 2004 y›l›n›n ilk befl ay›nda bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 36'l›k yolcu,
yüzde 45'lik araç art›fl› sa¤land›. Benzer flekilde TD‹ de 2003 rakamlar›nda yüzde 9 ila
yüzde 32 aras›nda bir indirime giderek, yolcu say›s›nda yüzde 10, araç say›s›nda yüzde
6'l›k bir art›fl yakalanm›flt›r.

Bunlar›n yan› s›ra limanlar›m›z›n ifllevlerini gelifltirmek ve yabanc› gemilerin limanlar›m›z›
daha fazla kullanmas›n› sa¤lamak amac›yla baz› düzenlemeler de yapt›k.  Bu
düzenlemelerden en önemlisi liman ücretlerinde yapt›¤›m›z yüzde 50 oran›ndaki indirimdir.
Bu uygulama, bir y›ll›k süre içinde limanlar›m›za olan talebi çok olumlu flekilde etkilemifltir.
Limanlar›m›z›n trafi¤i bak›m›ndan yeni bir dönemin bafllad›¤› aç›kça görülmektedir. Deniz
ulafl›m›n› iyilefltirmekle yetinmeyece¤iz. Hedefimiz, denizcilik sektörünün tersaneler,
k›y› yap› ve tesisleri, deniz alt› kaynaklar›, bal›kç›l›k, deniz turizmi gibi di¤er unsurlar›nda
da ayn› de¤iflimi gerçeklefltirerek bunu o sektörde olanlara yaflatmakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bafllad›¤›m›z ifli hay›rl›s›yla bitirip, bu ülkeyi adil ve kalk›nm›fl bir ülke haline getirece¤iz.

Bu k›sa süre içinde sizlere küçük örnekler sergilemeye çal›flt›¤›m bütün bu geliflmeler
Türkiye'nin damarlar›na kan gelmeye bafllad›¤›n›n iflaretidir. Bizlere olan inanc›n›z›,
güveninizi asla kaybetmeyiniz. Türkiye hakl›n›n hakk›na sahip olaca¤›, çal›flan›n ezilmeyece¤i,
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demokrasinin bütün kurumlar›yla iflleyece¤i örnek bir ülke olacakt›r. Ülkemizin her bir
köflesini ayn› yüksek kalk›nma hedeflerinde buluflturmak istiyoruz. Adaleti yayg›nlaflt›rmay›,
eksiksiz ve aksaks›z biçimiyle demokrasiyi iflletmeyi boynumuzun borcu biliyoruz.  Bu
ülkede yaflayan herkes, hak ve özgürlüklerin herkese eflit olarak uyguland›¤›, kimsenin
burnunun kanamad›¤›, kimsenin yüre¤inin yaralanmad›¤› bir Türkiye idealinde buluflmufltur.
Bu idealler ›fl›¤›nda ilerleyecek, sahip oldu¤umuz de¤erlerle dünya insan›na yeni ufuklar
açmak, bar›fl fikrinin zeminini güçlendirmek için çal›flaca¤›z. ‹ki binli y›llara büyük bir
de¤erler erozyonuna kap›larak giren dünyan›n, Türkiye'nin özünde tafl›d›¤› de¤erlere her
zamankinden daha fazla ihtiyac› vard›r. Bunun için yolumuz uzun olsa da azmimiz,
heyecan›m›z, umudumuz çoktur. Hükümet olarak elimizdeki imkanlar›n azamisini
kullanarak ülkemizin dört bir köflesini kalk›nd›rman›n, her haks›zl›¤› gidermenin, her
ihtiyac› olan›n yard›m›na koflman›n u¤rafl› içindeyiz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Uzak olmayan bir gelecekte millet olarak önümüze koydu¤umuz büyük hedeflere inflallah
hep birlikte ulaflaca¤›z. Bak›n Türkiye'yi kar›fl kar›fl dolafl›yorum; iflte geçen hafta Siirt
de idim. Ve hemen önünde Malatya ve Van'dayd›m. Oralarda bir çok aç›l›fllar yapt›m.
Temel atma merasimlerimiz oldu. Özellikle Malatya'da 19 fabrikan›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.
38 tane fabrikan›n temelini att›k. fiimdi iflte bugün Konya'da Çumra fieker fabrikas›n›n
aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik. ‹lkö¤retim okullar›m›z›n aç›l›fllar›n› yapt›k. Ayn› flekilde belediyenin
bir ar›tma tesisinin temel atma merasimini gerçeklefltirdik. ‹fladamlar›m›zla bir arada
olarak Konya'n›n gelece¤ini konufltuk, konufluyoruz. Yar›n Osmaniye'de olaca¤›m. 40'a
yak›n tesisin teflvik yasas› kapsam›nda yine temelini ataca¤›z. Osmaniye'de de bu
geliflimi sa¤layaca¤›z kald› ki 100'e yak›n fabrikaya ulaflacak ataca¤›m›z bu temeller. Ve
her hafta sonu bir ilimizde gerek aç›l›fllar, gerek temel atma merasimleriyle baflbaflay›z.

‹ki y›l içerisinde Türkiye adeta bu konuda tan›namaz bir
hale gelecek ve tabii ki bu iflsizli¤imiz içinde bizlere yeni
ç›k›fl yollar›n› haz›rl›yor.
Onun için müteflebbislerimize özellikle teflekkür ediyorum. Diyorum ki her vatandafl›m›z
ifladam›m›z yat›r›mc›m›z do¤du¤u büyüdü¤ü havas›n› teneffüs etti¤i iline gelsin o da 10
kifli, 20 kifli, 50 kifli, 100 kifli çal›flt›rabilece¤i bu tesislerin kuruluflunu yaps›n. ‹nan›yorum
ki Türkiye'nin yar›nlar› bugünlerinden çok daha güzel olacakt›r. Bu güzel yar›nlar› yaflamak
için Türkiye'nin çok uzun bir zaman beklemeyece¤ine bütün samimiyetimle inan›yorum.
Yeter ki deste¤inizi ve duan›z› bizden eksik etmeyin.

Her yeni güne, daha mutlu bir Türkiye'de uyanmak dile¤iyle sözlerime son veriyor,
hepinize en içten sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n Sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2004EK‹M





Aziz Milletim,

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

‹çinde bulundu¤umuz Ramazan ay›n›n ülkeye, dünyaya ve insanl›¤a rahmet, hay›r,
bereket getirmesini temenni ediyorum.

Bu günler, milletçe, s›ms›k› ba¤larla birbirimize kenetlendi¤imiz günlerdir.

Bu topraklarda hayat bulan medeniyet de¤erleri, bugünün dünyas›nda da toplumu ayakta
tutmaya, zenginlefltirmeye ve ayd›nlatmaya devam etmektedir.

Millet olarak ne zaman s›k›nt›ya düflsek, ne zaman önümüze afl›lmaz gibi görünen
engeller ç›ksa, ne zaman tökezlesek, bu ortak de¤er ve hasletlerimize s›ms›k› sar›larak
aya¤a kalkabiliyoruz.Bu yüzden bizi biz yapan, kardefl yapan, bu de¤erlerimize ba¤l›y›z
ve ba¤l› kalaca¤›z.

Bir milleti gerçekten zengin k›lan›n, rakamlarla ifade edilen göstergelerden çok, ayn›
duygu etraf›nda birleflebilme kabiliyeti oldu¤unun bilinci içinde olarak, bu ülkenin gelece¤e
damgas›n› vuracak büyük medeniyet at›l›m›n›n da bu ruhtan, bu ruha hayat veren zengin
insani de¤erlerden güç alarak gerçekleflece¤ini biliyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye, farkl› kültür ve zenginlikleri ba¤r›nda tafl›yan, farkl› tarihi birikimleri potas›nda
eriten bir ülkedir. Ülkemizin, gelece¤e dönük potansiyeli, iflte bu yüzden son derece
büyüktür. ‹çinde bulundu¤umuz co¤rafya, Türkiye'nin sahip oldu¤u bu büyük miras›
daha da de¤erli k›lmaktad›r. Bu büyük miras, sadece çeflitli ba¤larla ba¤land›¤›m›z kardefl
co¤rafyalar ya da çevre ülkeler için de¤il; ayn› zamanda dünyan›n ve insanl›¤›n gelece¤i
için de büyük f›rsatlar bar›nd›rmaktad›r.

Dünyan›n farkl› kültür ve co¤rafyalar›nda yaflanan tarihi tecrübelerden azami biçimde
yararlanmak, o tecrübelerin getirdi¤i insani kazan›mlardan pay›m›za düfleni almak için
her zaman oldu¤undan daha da istekliyiz.

Ancak, ac›larla ve savafllarla bunalmakta olan dünyan›n da bizim bu topraklarda yaflatmakta
oldu¤umuz de¤erlerden istifade etmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Çünkü bu de¤erler, bar›fl
ve kardefllik fikrini tesis etmekte güçlük çeken bir dünya için fevkalade elzem hale
gelmifltir.

Hükümet olarak göreve bafllad›¤›m›z günden bu yana dünyan›n farkl› köflelerine, pek
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Bu günler, zenginin yoksulun halinden anlad›¤›; dertlerin,
s›k›nt›lar›n paylafl›ld›¤› müstesna günlerdir. Her y›l oldu¤u
gibi bu y›l da bu güzel günler vesilesiyle bir olmak, birlik
olmak, kardefl olmak konusunda çok de¤erli bir tecrübe
yafl›yoruz.
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çok yabanc› ülkeye ziyaretler gerçeklefltirdim. Bütün bu ziyaretlerim s›ras›nda iki önemli
noktay› bizzat tespit etme imkan›na kavufltum. Bunlardan ilki; d›fl dünyada, ama sadece
Avrupa'da de¤il, bütün dünyada, Türkiye'ye yönelik büyük bir ilgi ve merak gösteriliyor
olufludur. fiunu kesin olarak ifade edebilirim ki; Türkiye d›flar›dan bak›ld›¤›nda, bizim
içeriden gördü¤ümüzden çok daha büyük etki gücüne sahip, çok daha çarp›c› bir ülke...

Aziz Vatandafllar›m,

D›fl dünyadaki temaslar›m s›ras›nda tespit etti¤im bir baflka gerçekte Türkiye'nin bugüne
kadar kendini ifade etmek konusunda yeterince gayretli olmad›¤›d›r. Türkiye, gücünün
ve büyüklü¤ünün fark›nda olarak ve özelefltirisini sa¤l›kl› biçimde yaparak, d›fl zeminlerde
kendini ifade etme çabas› gösterdi¤inde, bunun karfl›l›¤›n› rahatl›kla alabiliyor.

Bugün geldi¤imiz nokta; bu kritik efli¤in afl›lmas› konusunda ne kadar yol ald›¤›m›z›n
aç›k bir göstergesidir.

Bildi¤iniz gibi, Türkiye'nin, 40 y›ll›k AB maceras›nda bugün, mutlu sona en yak›n noktaya
gelmifltir. 17 Aral›k öncesi AB Komisyonu'nun yay›nlad›¤› ‹lerleme Raporu'nun, Türkiye
ile müzakerelere bafllaman›n önünde bir engel kalmad›¤›n› aç›kça dile getiren bir tavsiye
karar›d›r. Bu tavsiye karar›n›n dikkate al›narak 17 Aral›k tarihinde Türkiye'ye makul bir
müzakere tarihi verilece¤i kuvvetle muhtemel görülmektedir.

Aziz Vatandafllar›m,

Türkiye, flükürler olsun ki bu tarihi kavfla¤a, s›k›nt›lar›n› asgariye indirmifl, dengelerini
yerine oturtmufl, gelece¤e umutla ve güvenle bakan bir ekonomiyle  girmektedir.

Bugüne kadar krizden ç›k›fl göstergeleriyle çok çok s›k›nt›l›
dönemlerde kald›¤›m›z ekonomi, art›k her alanda yeni bir
at›l›m heyecan›n›n belirtilerini göstermeye bafllam›flt›r.
Böyle bir beklentiyle, böyle bir umut ve coflkuyla haz›rlanan
2005 Mali Y›l› Bütçe Kanunu'nu geçti¤imiz günlerde
TBMM'ye sunduk.
fiunu aç›kl›kla söyleyebilirim ki, 2005 Mali Y›l› Bütçesi dinamik, ak›lc›, ayaklar› yere basan
ve disiplinli bir ekonomi yönetiminin izlerini tafl›maktad›r. Makroekonomik dengeleri
gözeten bütçemizin ve bunu hiçbir zaman göz ard› etmeyen yönetim anlay›fl›m›z›n,
ülkemizin ve dünyan›n gerçekleriyle örtüflen, insan› ve sosyal politikalar› merkeze alan,
disiplinden taviz vermeyen bir bütçe oluflturman›n gayreti içinde olduk. Geçen iki y›l
içinde enflasyonda, büyüme oranlar›nda, faizlerde, kamu borç stokunda, d›fl ticaret
hacminde, ulusal ve uluslararas› yat›r›mlarda ve daha bir çok alanda hayal bile edilemeyecek
seviyeler yakalanm›flt›r. 2005 y›l› bütçesi için temel ald›¤›m›z makro ekonomik hedefler,
gerçeklefltirilmek üzere ortaya konmufl iddial› ama gerçekçi hedeflerdir. Yeni bütçede
Gayri Safi Milli Has›la büyüklü¤ü 481 katrilyon lira olarak belirlenmifltir. Geçen y›l oldu¤u
gibi bu y›l da yüzde 5'lik bir büyüme hedefi öngörüyoruz.



Hepinizin yak›ndan takip etti¤i üzere, geçen y›l bu rakam›n üstünde bir büyüme h›z›
yakalad›k. Bu y›l da ortaya koydu¤umuz hedeften daha iyisini yakalaman›n azmi ve
gayreti içerisinde olaca¤›z.

Enflasyonda son iki y›l içinde istikrarl› bir düflüfl gerçeklefltirdik ve bugün tek haneli
enflasyondan art›k gerçekçi bir hedef olarak söz edilir hale gelmifltir. Bu y›l sonu için
TÜFE'de belirledi¤imiz yüzde 12 hedefinin çok alt›nda bir oran› yakalayaca¤›m›z flimdiden
anlafl›lm›flt›r. Yani bu konularda belirledi¤imiz hedefleri yakalaman›n mutlulu¤unu
yafl›yoruz. ‹nflallah bundan sonra da rehavete kap›lmadan, gevflemeden, ayaklar›m›z›
yere sa¤lam basarak bu hedefleri yakalayaca¤›z.

2005 y›l› için enflasyon hedefimiz yüzde 8'dir. Hükümet olarak ekonomimizi tek haneli
enflasyon dönemine erifltirmek konusunda son derece kararl›y›z. Ekonomimiz,
uygulad›¤›m›z rasyonel politikalar sayesinde sa¤l›kl› bir zemine oturmufltur ve inflallah
Türkiye bir daha yüksek enflasyon dönemlerine geri dönmeyecektir.

Geçen iki y›la yak›n zaman içinde ihracatta k›r›lan rekorlar
inflallah büyük beklentiler içinde oldu¤umuz yeni y›lda
da devam edecektir. Son iki y›ld›r sa¤lanan mali disiplin
ve dikkatli bir yönetimle bütçe aç›¤›n›n gayri safi milli
has›laya oran› h›zla düflmüfltür, düflmeye de devam
etmektedir.
2001 y›l›nda yüzde 16.5 olan bütçe aç›¤›n›n GSMH'ye oran›, 2004 y›l›nda yüzde 8 civar›na
inmifltir. Önümüzdeki y›l bu oran›n yüzde 6.1'e düflürülmesi hedeflenmifltir. Buna göre;
2004 y›l› sonunda 34 katrilyon lira olmas›n› bekledi¤imiz bütçe aç›¤›n›, 2005 y›l›nda 29.1
katrilyon liraya düflürmeyi planl›yoruz. 2004 y›l› bütçesinde 66 katrilyon lira olarak
öngörülen faiz ödemelerinin y›l sonunda 58.5 katrilyon lira civar›nda gerçekleflmesini
bekliyoruz. Bu çerçevede, faiz ödemelerinin 2005 y›l›nda da ayn› flekilde azalmaya devam
etmesini ve 56.4 katrilyon liraya kadar inmesini öngörüyoruz.

2005 bütçesinde çok önemli bir baflka hedefi de ortaya koyduk. Hükümet olarak, faiz
giderlerinin bütçe içindeki pay›n›n önemli ölçüde azalaca¤›n›n, yat›r›mlar›n pay›nda da
ciddi bir art›fl gerçekleflece¤inin beklentisi içindeyiz. Bu hedef son derece önemli, umut
veren bir geliflme hedefidir. 2005 y›l›nda konsolide bütçe yat›r›m harcamalar›nda yüzde
37 oran›nda reel art›fl öngörüyoruz. Ancak Türkiye'nin yeni yat›r›mlara imkan ve kaynak
bulabilmesi için, mutlaka üzerindeki fazla yüklerden kurtulmas›, kamudaki israf› ortadan
kald›rmas› gerekmektedir. Bugüne kadar har vurup harman savrulan kamu kaynaklar›n›n,
mutlaka mali bir disipline ve rasyonel bir düzene kavuflturulmas› gerekiyordu. Hükümet
olarak biz bu y›l da sadece bugünü de¤il; yar›n› da yani çocuklar›m›z›n gelece¤ini de
düflünerek bu mali disiplini sürdürmeye kararl›y›z.

2005 Mali Y›l› Bütçesi bu anlay›flla haz›rlanm›fl, kaynak israf›n›n önüne geçmek üzere
titiz planlamalar gerçeklefltirilmifltir.
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Bu anlay›fl do¤rultusunda; k›sa sürede tamamlanacak kamu yat›r›mlar›na öncelik verilecek,
sosyal nitelikteki harcamalar art›r›lacak, kamunun küçültülmesi politikas›na devam
edilecektir. Kamu harcamalar› sa¤lam gelir kaynaklar›na dayand›r›lacakt›r.

Bugüne kadar milletin bize emanet etti¤i her kuruflun, mutlaka  amac›na uygun kullan›lmas›
için k›l› k›rk yaran bir hassasiyet içinde olduk. Bu hassasiyetimiz, bundan sonra da devam
edecektir. Toplumumuzun mali bak›mdan imkanlar› k›s›tl› kalm›fl, y›llard›r ihmal edilmifl
kesimlerini bir an önce hak ettikleri refaha kavuflturmak en büyük hedefimiz. Ama bu
hedefe, bugünden yar›na ulaflamayaca¤›m›z› da hepimiz biliyoruz.

Art›k, sa¤lam kaynaklara dayanmayan bir israf ve göz
boyama ekonomisinin nas›l geri tepti¤ini, milletçe çok iyi
ö¤rendik. Bak›n, bugün hala, el kesesinden hesaps›zca
harcama yapmay› marifet zannedenlerin b›rakt›klar›
borçlarla, faizlerle bo¤ufluyoruz.
Hiçbir zaman, sa¤lam kayna¤› olmayan popülist vaatlere ve uygulamalara tevessül
etmedik ve sürekli milletvekili arkadafllar›ma da bunu söylüyorum. Bize popülist anlay›fllarla
yeni yeni talepler getirmeyin. Önce bitme seviyesi yüzde 100'lere ulaflm›fl olan rantabl
yat›r›mlar› bitirece¤iz. Ondan sonra s›ras›yla di¤erlerine geçece¤iz. Yoksa yeni yeni
yat›r›mlar› önümüze getirmek suretiyle 20 y›l önce temeli at›lm›fl halde duran, bir türlü
bitirilemeyen ve çevrede yaflayan vatandafllar›m› onlar› gördükçe umutsuzlu¤a iten bu
eserleri bitiremeyiz. Biz bu eserleri bitiriyoruz ve bitirece¤iz. Aksi takdirde yükselen
maliyetleri devam ettiremeyiz.

‹flte flu anda biz bunlar›n ad›mlar›n› at›yoruz ve her hafta ülkemizin bir yan›nda bu aç›l›fllar›,
ama ben, ama bakan arkadafllar›m sürekli olarak yapmaktay›z. Hatta zaman zaman bir
merkezden birçok ildeki aç›l›fllar› uydu arac›l›¤› ile yap›yoruz. Ama, gerçekten s›k›nt›da
olan, dertlerini ve çaresizliklerini yüre¤imizde duydu¤umuz çok dar gelirli vatandafllar›m›z›n
çok acil, çok hayati ihtiyaçlar›n› karfl›lamay› da boynumuzun borcu olarak görüyoruz.
Dertlere bir nebze deva olmak, yaralar› sarmak, ocaklar› flenlendirmek ad›na imkanlar›m›z›
zorluyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu anlay›fl›n bir gere¤i olarak iki y›ld›r sürmekte olan sosyal yard›mlar› 2005 y›l›nda da
önemli oranda art›rarak devam ettirece¤iz. Ücretsiz kitap da¤›t›m›, yoksul ailelere kömür
yard›m›, ki bu konuya gelmiflken burada bir fleyi ifade etmek isterim; benim insan›m
fakiriyle de çok gururlu ve onurludur. Zaman zaman kaymakaml›klara veya valili¤e gidip
de kömür talebinde bulunmay› gururuna yediremiyor. Bunun fark›nday›z. Bunun için
de¤erli valilerime, kaymakamlar›ma ve belediye baflkanlar›ma flunu söylüyorum; fakir
fukaran›n, garip gureban›n sizlere gelmesini beklemeyin, siz onlar› aray›p bulun ve yard›m›
ulaflt›r›n. Buna ra¤men gözden kaçan vatandafllar›m›z› muhtarlar›m›z da valili¤e,
kaymakaml›¤a, belediye baflkanl›¤›na bildirsinler ki karda k›flta üflümesinler. Sosyal
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Dayan›flma ve Yard›m Fonu'ndan do¤rudan gelir deste¤i gibi uygulamalar›m›zla, fakir
ve dar gelirli vatandafllar›m›z gözetilmeye devam edilecektir. Bununla yetinmeyip zengin
ve yoksul kesimlerimiz aras›ndaki makas› daraltmaya dönük sosyal plan ve projelerimize
kaynak oluflturmak için de gece gündüz çal›fl›yoruz.

Y›llar y›l› s›k›nt› çekmifl, yapt›¤› fedakarl›klar›n karfl›l›¤›n› görmemifl insanlar›m›z›n art›k
refaha, mutlulu¤a, huzura ulaflmak için daha fazla beklememesini gönülden istiyorum.
Türkiye birikmifl problemleri ve uygulamak zorunda oldu¤u s›k› ekonomik program
nedeniyle bu güzel noktalara ancak ad›m ad›m ilerleyebilmektedir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz, gelecek y›l uygulanacak memur zamm› oranlar› bir süre önce belirlendi.
Bütçe imkanlar›m›z› zorlayarak bu oranlar›n geçti¤imiz iki y›lda oldu¤u gibi enflasyon
oran›n›n üstünde olmas›na dikkat ettik, özen gösterdik ve flunu da özellikle hat›rlatmak
istiyorum; biz sizlere kendi cebimizden bu paralar› vermiyoruz. Bu belirledi¤imiz ücretler
sizin yine bizlere tasarruf etmek için emanet etti¤iniz imkanlard›r. Biz, sizin ad›n›za bu
makamday›z. E¤er biz bunlar› hesaba kitaba tam uygun olarak yapmaz da politik ç›karlarla
bu ad›mlar› atacak olursak, sevgili memur kardeflim; yar›n bu maafllar› bile ödeyemez
hale gelen yönetimle karfl›lafl›r›z.

Maalesef gönlümüzden geçen rakamlar› vermemize
Türkiye ekonomisinin içinde bulundu¤u süreç ve bütçe
imkanlar›m›z elvermiyor. Bu s›k›nt›lar› bir süre daha hep
birlikte yaflayacak, Türkiye'yi aya¤a kald›rma yükünü hep
birlikte omuzlayaca¤›z. Ancak bu yolda att›¤›m›z her
ad›mda mutlu, müreffeh ve ayd›nl›k yar›nlar›m›za biraz
daha yaklaflmakta oldu¤umuzu bilelim, bu gelece¤e
hepimiz inanal›m.
Ekonominin genelinde yaflanan geliflmeler, sadece memurlar› de¤il, bütün çal›flan
kesimleri daha fazla rahatlatacak flartlar› günbegün getirecek. ‹mkanlar çerçevesinde
çal›flan kesimleri rahatlatacak tedbirler almaya, plan ve projeler gelifltirmeye devam
etmekteyiz.

Aziz Vatandafllar›m,

Sa¤l›k alan›nda da, çal›flanlar› rahatlatacak ad›mlar› arka arkaya atmaya devam etmekteyiz.
1 Ocak'tan itibaren art›k Sosyal Sigorta Kurumu'na ba¤l› hastaneleri bedeli karfl›l›¤›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› devralacak. Art›k bütün sa¤l›k kurumlar›, bütün hastaneler, baz› istisnalar
d›fl›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yönetilecek ama görüyorum ki, bunun üzerinde de
baz› spekülasyonlar yap›lmakta.

Bugüne kadar bu ayr›l›klar›n, de¤iflik bakanl›klardaki hastanelerin, SSK'ya ba¤l› olan
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hastanelerin, Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ba¤l› olan hastanelerdeki dengesizliklerin vatandafl›m›z›
ne derece ma¤dur etti¤ini hat›rlay›n ve biz bundan sonra bunun devam etmesini
istemiyoruz. Bir standard›n gelmesini istiyoruz. Bu standard›n gelmesi için biz bu ad›m›
att›k. 'Özellefltirme yap›lacak' gibi spekülasyonlar›n hepsi uydurmad›r. E¤er özellefltirme
yap›lacaksa bunu size ben aç›klar›m.

Devrim niteli¤indeki bu uygulama zaman içinde sa¤l›k sistemimizin önemli bir aç›¤›n›
daha kapatacak, kaliteli sa¤l›k hizmetini biraz daha yayg›nlaflt›racakt›r. Genel sa¤l›k
sigortas›yla ilgili çal›flmalarda da son aflamaya gelmifl bulunuyoruz. ‹nflallah genel sa¤l›k
sigortas› uygulamas›n›n hayata geçmesiyle birlikte 72 milyon vatandafl›m›z, gitti¤i hiç
bir hastanenin kap›s›ndan geri çevrilmeyecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bir ekonomiyi sadece devlet imkanlar›yla kalk›nd›rmak mümkün de¤ildir. Özel sektör
yat›r›mlar› ve yabanc› sermaye girifli sa¤lanmadan küreselleflen dünyan›n dayan›kl›,
istikrarl› ve güvenilir ekonomilerinden biri olarak uzun süre ayakta kal›namaz.

Türkiye'yi güçlü ve müreffeh yar›nlar›na tafl›ma azmindeki
bir hükümet olarak yat›r›mlar›n art›fl›na, dolay›s›yla da
üretimin ve istihdam›n genifllemesine büyük önem
veriyoruz.
Geçen y›l bu hassasiyetle uygulamaya konulan Teflvik Yasas› gelecek ad›na umut tafl›yan
sonuçlar üretmifltir. fiimdi bu yasan›n kapsam›n› geniflletmenin haz›rl›klar›n› yap›yoruz.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ve D‹E taraf›ndan titizlikle yürütülen çal›flmalar›n bir sonucu
olarak 2005 y›l›nda farkl› vilayetler de Teflvik Yasas› kapsam› içine al›nacak, böylece bu
vilayetler de yerli ve yabanc› yat›r›mlar için cazip hale getirilecektir. Ülkenin her köflesinde
bafllat›lan bu büyük imar ve infla hareketinin içine dahil etmenin, aç›¤› kapatman›n,
sökü¤ü dikmenin, hep birlikte kalk›nman›n bir mecburiyet oldu¤una dikkatinizi çekerim.
Yat›r›mc›lar›n ve yabanc› sermaye temsilcilerinin teflvik kapsam›na al›narak avantajl›
yat›r›m flartlar› oluflturulan bu bölgelere büyük ilgi göstereceklerine bütün samimiyetimle
inan›yorum. Bu flehirlerimiz için yat›r›m, su gibi, hava gibi hayati bir ihtiyaç haline gelmifltir.
‹nflallah her gün artan bir heyecanla bu çorak iklime bereket getirecek, yeni yat›r›mlarla,
yeni ifl kap›lar›yla, yeni afl kap›lar›yla Anadolu'nun yüzünü güldürece¤iz.

Türkiye yepyeni bir dönemin efli¤indedir, Millet olarak inan›yoruz ki 17 Aral›k günü
göstermifl oldu¤umuz kararl› gayretlerin karfl›l›¤›n› alacak, önümüze AB ile müzakere
takvimini koyaca¤›z. Müzakere sürecinin bafllamas›yla birlikte, ekonominin yeni imkanlara
ve yeni kaynaklara ulaflaca¤› bir gerçektir. Özellikle do¤rudan yabanc› sermayenin
Türkiye'ye girifli konusunda çok ciddi bir canlanma yaflayaca¤› flimdiden söylenebilir.
Bu canlanma, son iki y›lda ekonominin  gösterdi¤i üstün performansa ilave olarak
yaflanacakt›r. Ekonominin güven ve istikrar zemininde yapt›¤› at›l›m, Türkiye'ye yabanc›
sermaye giriflini aflamal› olarak zaten h›zland›rm›flt›r.
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Bu y›l sonu itibariyle do¤rudan yabanc› sermayenin Türkiye'ye girifli 2.5 milyar dolar
olmufltur. Bu rakamlar›n h›zla art›fl gösterece¤ini umuyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye ekonomisi, yeni yat›r›mlarla büyüyen, üreten, üretti¤ini de¤ere dönüfltüren,
kazanca dönüfltüren dev bir ekonomi olma yolundad›r. Bak›n›z yerli yat›r›mc›lar›m›z
Temmuz sonu itibariyle 20 milyar dolar› aflan bir yat›r›m tutar›na imza atm›fllard›r. Bu
rakam, Türkiye'nin ekonomik özgüvenini yeniden kazand›¤›n›n aç›k delilidir. ‹nflallah bu
yat›r›mlarla gerileme trendine girmifl olan iflsizlik oranlar› daha da düflecek, ocaklar
flenlenecektir.

Bu yeni ve bereketli dönemin çok anlaml› ve tarihi bir göstergesi de 1 Ocak 2005'ten
itibaren tedavüle girecek Yeni Türk Liras›'d›r. YTL Türk ekonomisinin aya¤a kalk›fl›n›n,
paras›n›n pul olmaktan kurtuluflunun, sa¤lam para, sa¤lam ekonomi düsturunun hayata
geçirilmesinin kan›t› olacakt›r.

Bu tarihi ad›m›n hay›rl› olmas›n› diliyorum. Unutmay›n bundan 82 y›l önce 1 dolar 1.5
Türk Liras› idi; ama bugün 1 dolar 1.5 milyon. fiimdi nereden nereye dönüyoruz, bunu
anlaman›z bak›m›ndan ifade ettim.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye'nin yeni heyecanlarla haz›rland›¤› bir gelece¤in efli¤inde, Cumhuriyet'in 81. y›l›n›
kutlad›¤› bu tarihi eflikte, milletçe daha mutlu bir gelece¤in, daha ayd›nl›k yar›nlar›n
hayalini kuruyoruz. Birbirimize inanarak, güvenerek, de¤erlerimize s›k› s›k›ya sar›larak,
dayan›flma ve yard›mlaflma duygular›m›z› asla kaybetmeden bu zorlu yolculu¤u baflar›yla
tamamlayaca¤›z.

‹nflallah Cumhuriyetimizin 100. y›l›n›, hep birlikte flanla, flerefle, huzur ve refah içinde,
bar›fl ve esenlik içinde, coflkuyla kutlayaca¤›z.

Türkiye hak etti¤i medeniyet zirvesine mutlaka yükselecektir.

Bu güzel duygularla konuflmama son verirken, gerek içine girdi¤imiz yeni sürecin, gerek
2005 y›l› bütçesinin ülkemize ve milletimize hay›rlar getirmesini temenni ediyorum.

Cumhuriyet Bayram›n›z› ve Mübarek Ramazan ay›n›z› bir kere daha tebrik ediyor, hepinize
sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2004KASIM





Aziz Milletim,

Hepinizi en samimi dileklerimle selaml›yorum.

Bu gece de, Türkiye'nin umut ve heyecan›n› sizlerle paylaflmaktan duydu¤um mutlulu¤u
ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum. Umutlu ve heyecanl›y›m; çünkü Türkiye,
geçti¤imiz iki y›l içinde hem ekonomik anlamda, hem de siyasi anlamda tarihi bir de¤iflim
geçirmifl, çok önemli ilerlemeler kaydetmifltir. Bundan iki y›l öncesinde ülkemizin içinde
bulundu¤u kriz flartlar›n› sizler çok yak›ndan biliyorsunuz. Bu sebeple, ekonominin nas›l
bir çöküntüye do¤ru gitti¤ini, siyasetin nas›l kilitlendi¤ini, sistemin yozlaflma ve
suiistimallerle nas›l t›kand›¤›n› uzun uzun anlatmayaca¤›m. Onun yerine, geçen ay sizlere
verdi¤im sözü yerine getirerek, hükümet olarak iki y›l boyunca Türkiye'yi nereden al›p
nereye tafl›d›¤›m›z› somut veriler ve örneklerle ifade etmeye gayret edece¤im.

Hepinizin bildi¤i gibi bugün Türkiye, mali dengelerini kurmufl, istikrar ve güven ortam›n›
tesis etmifl, enflasyonunu tek haneli rakamlara düflürmüfl, sa¤lam bir ekonomik yap›ya
kavuflmufltur. Bu iyileflme rotas›, bizim gönlümüzden geçti¤i kadar olmasa da, sizlerin
hayatlar›n›zda da pozitif etkisini önemli ölçüde hissettirmeye bafllam›flt›r.

Bu akflam her vesileyle bilginize sundu¤umuz genel makro ekonomik göstergeleri bir
yana b›rakarak, geçen iki y›l içinde çarfl›da, pazarda, iflyerinde, mutfakta nelerin de¤iflti¤ine
dair örnekler sunmak istiyorum. Sizlere verdi¤imiz "sorumlu ve fleffaf bir yönetim"
sözümüzün bir gere¤i olarak sunaca¤›m bu iki y›ll›k muhasebe, bir bak›ma, hükümetimizin
iki y›ll›k karnesini de ortaya ç›karacakt›r. Elbette nihai takdir hakk› milletimizindir.

De¤erli Vatandafllar›m,

2002 y›l› Kas›m ay›nda devrald›¤›m›z Türkiye'de GSMH 182 milyar dolard›. 2004 y›l›nda
bu rakam 293.3 milyar dolara yükselmifltir. Ayn› flekilde kifli bafl›na GSMH 2002 y›l›nda
2.619 dolar seviyesindeyken, bugün bu rakam 4.112 dolara ç›km›flt›r. 2002 y›l› Ekim
ay›nda enflasyon TÜFE'de yüzde 33.4 idi. Bugün yüzde 10'un alt›na düflmüfltür. Kamu
net borç stokunun GSMH içindeki oran› 2002 y›l›nda brüt yüzde 93.7, net yüzde 78
civar›nda gerçekleflmifltir. Bu y›l bu oranlar brüt yüzde 83.5'e, net yüzde 71'e kadar
gerilemifltir. 2002'de reel faiz oran› nominal yüzde 66, reel yüzde 34 iken, 2004 itibariyle
bu oranlar nominal yüzde 22-24, reel yüzde 12-14 seviyelerindedir.

1 Kas›m 2002 tarihi itibariyle borsada endeks 10.217 olarak gerçekleflirken, iki y›l sonra
3 Kas›m 2004 de borsa endeksi gün içinde 23.667, kapan›flta ise 23.438 olmufltur. Yine
Kas›m 2002'de Borsa piyasa de¤eri, yani borsada ifllem gören flirketlerin toplam de¤eri
33.4 milyar dolar iken, bugün bu rakam 70.3 milyar dolar gibi bir büyüklü¤e ulaflm›flt›r.
2002 y›l›nda ülkeye giren yabanc› sermaye tutar› 1 milyar dolard›, bu y›lki yabanc› sermaye
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Ekonomimiz mesafe ald›kça, ileriye do¤ru ad›mlar›n›
s›klaflt›rd›kça çal›flanlar›m›z ve toplumumuzun bütün
kesimleri daha müreffeh hale geleceklerdir.
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girifli ise 2.3 milyar dolar civar›nda gerçekleflmektedir. Yabanc› sermayenin ülkemize
ilgisinin h›zla artt›¤› ve bu yabanc› sermaye giriflinin önümüzdeki dönemde daha da
büyük bir s›çrama yapmas›n› bekliyoruz. Yabanc› sermaye giriflindeki bu canlanma, yeni
yat›r›mlar›, yeni üretimleri, dolay›s›yla yeni istihdam imkanlar›n› beraberinde getirecektir.
Bugün her ülke küresel mali kaynaklardan azami derecede yararlanmak ihtiyac› içerisindedir.
Türk ekonomisinin yabanc› sermaye aç›s›ndan giderek daha cazip bir adres haline geliyor
olmas› bu bak›mdan son derece kayda de¤er bir geliflmedir. Bu ilgiyi canl› tutmak, sürekli
hale getirmek ve ekonomimize yeni de¤erler kazand›ran mali kaynaklardan en iyi ve en
verimli flekilde yararlanmak konusunda büyük gayret sarf ediyoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

Bu ülkede çal›flan kesimlerimiz, y›llardan beri, emeklerinin karfl›l›¤›n› tam olarak alamaman›n
s›k›nt›s›n› yaflam›fllard›r. Giderek bozulan ekonomik yap›, giderek a¤›rlaflan kamu yükü,
Türkiye'de ücret dengesinin daima çal›flanlar, dar gelirliler aleyhine bozulmas›na sebep
olmufltur. Göreve geldi¤imiz günden beri, çal›flanlar›m›z›n ücretlerinde imkanlar›m›z›
zorlayarak; ama sonuna kadar zorlayarak, iyilefltirmeler yapman›n gayreti içinde olduk.
Bu gayretlerimiz sonucunda, önemli ölçüde düflüfl gösteren enflasyon rakamlar›na
s›¤›nmad›k ve çal›flan kesimlerimizin ücretlerinde ciddi art›fllar gerçeklefltirdik.

Bak›n›z 2002 y›l›nda 112 dolar olan asgari ücret, bugün
neredeyse iki kat›na ç›karak 215 dolar seviyelerine
yükselmifltir. TL baz›nda Ekim 2002'de 184 milyon TL olan
asgari ücret, iki y›l içinde yüzde 72.8 oran›nda artt›r›larak
318 milyon TL'ye ç›kar›lm›flt›r.

Yeterli midir? Asla!
Ekonomik olarak, imkanlar›m›z ölçüsünde, nisbeten bir ilerleme, bir iyileflme, bir düzelme
içinde oldu¤umuzu göstermek için bu örne¤i veriyorum. Tabii ki gönül, çok daha fazlas›n›
arzu ediyor. Gönlümüzden geçen, tabii ki istisnas›z bütün vatandafllar›m›z›n, insan
olman›n onuruna yak›flan ekonomik imkanlara kavuflmas›d›r. Ancak bu güzel günlere
ad›m ad›m ulaflabilece¤iz.

Vak›a fludur: Bugün ad›mlar›m›z› iki sene önce oldu¤u gibi geriye do¤ru de¤il; ileriye
do¤ru; Türkiye'nin güzel ve müreffeh yar›nlar›na do¤ru at›yoruz. Ekim 2002'de 578
milyon TL civar›nda olan ortalama memur maafl›, Ekim 2004 itibariyle 748 milyon TL
rakam›na ulaflm›flt›r. Yüzde 33'lerden tek haneli rakamlara kadar gerileyen bir enflasyona
ra¤men, memur maafllar› ortalama olarak yüzde 30'a yak›n bir oranda art›fl göstermifltir.
Memur maafllar›ndaki en küçük art›fl oran› iki y›l içinde yüzde 21.4 olurken, en yüksek
art›fl oran› yüzde 39.5'e kadar ç›km›flt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Gördü¤ünüz gibi, bir yandan ücretlerde genel bir iyilefltirme sa¤lamaya çal›fl›rken, bir
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yandan da düflük ücretli çal›flanlar›m›zla, yüksek ücretli çal›flanlar›m›z aras›ndaki gelir
uçurumunu kapatman›n aray›fl› içinde olduk. Ücret art›fl› politikam›z› bu anlay›flla belirledik.
Ortaya ç›kan rakamlar bu konuda önemli mesafeler ald›¤›m›za iflaret ediyor.

Bugün sadece memurlar›m›z için de¤il, bütün çal›flan
kesimlerimiz için nispeten daha dengeli, nispeten daha
adil, nispeten daha eflitlikçi bir ücret tablosunun varl›¤›ndan
söz edebiliyoruz.
Y›llar y›l› ihmal edilen Ba¤-Kurlular›m›z›n gelirleri de , geçen iki y›l içinde nihayet nefes
al›nabilir bir noktaya çekilebilmifltir. Ekim 2002'den bu yana alt›nc› basamaktaki Ba¤-
Kurlu esnaflar›m›z›n ayl›klar›nda gerçekleflen art›fl oran› yüzde 91'dir. Ekim 2002'de
ortalama olarak 189 milyon TL ayl›¤a sahip olan bir Ba¤-Kurlu esnaf›m›z bugün ayda
ortalama 361 milyon TL gelire sahip olmaktad›r. Yine alt›nc› basamaktaki Ba¤-Kurlu
çiftçimizin Ekim 2002'de ortalama olarak 110 milyon TL olan maafl›, Ekim 2004'te yüzde
130.9'luk bir art›flla ortalama olarak 254 milyon TL seviyesine yükselmifltir. Ayn› dönem
içinde ortalama SSK ayl›¤› da 282 milyon TL'den yüzde 58.9'lik art›flla 448 milyon TL.
ye ç›km›flt›r. 2003 y›l› bafl›nda yaklafl›k 5.5 milyon emeklimize 75 ilâ 100 milyon TL
aras›nda de¤iflen miktarlarda sosyal destek ödemesi yap›lm›flt›r. Bu destek ödemelerinin
tutar› 3 katrilyon liraya ulaflm›flt›r. 2003 y›l›nda 758 bin mükellefimizin toplam 4 katrilyon
680 trilyon TL'yi bulan SSK ve Ba¤-Kur prim borçlar› yeniden yap›land›r›lm›fl ve kendilerine
ödeme kolayl›¤› sa¤lanm›flt›r.Yine 2003 y›l›nda ortalama 55 bin 890 kifliye her ay iflsizlik
sigortas› ödemesi yap›lm›flt›r. Kifli bafl›na ayl›k yaklafl›k 188 milyon TL ödedi¤imiz iflsizlik
sigortas› kapsam›nda 2003 y›l›nda yap›lan toplam ödeme 116 trilyon TL'ye ulaflm›flt›r.
Bu art›fl ve ödemeler, kriz flartlar›n› aflabilmek ad›na s›k› mali politikalar uygulama
yükümlülü¤ünde oldu¤umuz bir dönemde, ekonomik imkanlar›m›z› sonuna kadar
zorlayarak gerçeklefltirebildi¤imiz düzenlemelerdir.

Ekonomimiz mesafe ald›kça, ileriye do¤ru ad›mlar›n› s›klaflt›rd›kça çal›flanlar›m›z ve
toplumumuzun bütün kesimleri daha müreffeh hale geleceklerdir. Hükümet olarak
çal›flan kesimlerimizin s›k›nt›lar›n› gidermeyi en temel önceliklerimizden biri olarak
görüyoruz. ‹nan›yorum ki, s›k›nt›lar› ve zorluklar› fedakarca paylaflt›¤›m›z gibi, k›sa zaman
içinde refah› ve mutlulu¤u da en adil, en yayg›n flekilde paylaflma imkan›na kavuflaca¤›z.

Aziz Milletim,

Enflasyonun dizginlenemedi¤i bir ekonomik yap› içinde, ücret art›fllar›n›n ço¤u zaman al›m
gücünü artt›rmad›¤›n› yaflad›n›z, biliyorsunuz. Bu sebeple sadece hükümetimiz döneminde
çal›flanlar›m›z›n ücretlerinde sa¤lanan art›fllar› ortaya koymakla yetinmeyi do¤ru bulmuyorum.
fiunu rahatl›kla ifade edebilirim ki, hükümetimizin son iki y›lda izledi¤i gerçekçi ekonomik
politikalarla insanlar›m›z›n al›m gücünde de kayda de¤er art›fllar yaflanm›flt›r.

Hemen vatandafllar›m›z›n al›m gücünde sa¤lanan bu iyileflmelerden baz› örnekler vermek
istiyorum. Bak›n›z asgari ücretli bir vatandafl›m›z eline geçen ayl›k tutarla Ekim 2002 de
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190 kg ekmek alabilirdi; bugün 258 kg ekmek alabilir. ‹ki y›l önce 181 kg makarna
alabilirdi, bugün 297 kg makarna alabilir. 49 kg beyaz peynir alabilirdi, bugün 62 kg
alabilir. 151 litre süt alabilirdi, bugün 203 litre süt alabilir. 80 kg kuru fasulye alabilirdi,
bugün 122 kg kuru fasulye alabilir. Ekim 2002'de bir tak›m elbise almaya yetmezken,
bugün asgari ücretin üçte ikisi ile bir tak›m elbise al›nabiliyor.  Ekim 2002'de ortalama
bir SSK ayl›¤› ile 291 kg ekmek al›nabilirdi, bugün 364 kg ekmek al›nabilir. ‹ki y›l önce
bu maaflla 277 kg makarna al›nabilirdi, bugün 419 kg makarna al›nabilir. 76 kg beyaz
peynir al›nabilirdi, bugün 86 kilo beyaz peynir al›nabilir. 231 litre süt al›nabilirdi, bugün
286 litre süt al›nabilir. Ortalama bir SSK'l›n›n ücreti Ekim 2002'de bir tak›m elbiseden
biraz fazlas›na yeterken, bugün iki tak›m elbise almaya yetiyor.

Al›m gücü art›fl› bak›m›ndan çok çarp›c› bir baflka örne¤i
daha bilginize sunmak istiyorum. Geçen iki y›ll›k süre
içinde beyaz eflya fiyatlar›nda herhangi bir art›fl olmad›¤›
gibi önemli düflüfller yafland›.
Ekim 2002 ile Ekim 2004 aras›nda buzdolab› fiyatlar› ortalama yüzde 29, çamafl›r makinesi
fiyatlar› yüzde 35 azald›. Buzdolab›, f›r›n, çamafl›r ve bulafl›k makinesinin içinde bulundu¤u
toplam beyaz eflyada 2002'de 1 milyon 950 bin adetlik bir sat›fl gerçekleflirken, 2004'te
bu rakam yüzde 91 oran›nda bir art›flla 3 milyon 725 bin adede yükseldi. 2002-2004
seneleri aras›nda gerçekleflen sat›fl tam 7.5 milyon adet... Türkiye 16 milyon haneden
oluflan bir toplum oldu¤una göre, son iki y›l içinde Türkiye'deki ailelerin en az yar›s›n›n
beyaz eflya sat›n ald›¤›n› veya beyaz eflyas›n› yeniledi¤ini söyleyebiliriz.

Bildi¤iniz gibi beyaz eflya kurulan yeni yuvalar›n da habercisidir. Rakamlar ortaya koyuyor
ki, bu dönem içinde ülkemizde yuva kurmak da kolaylaflm›flt›r. Bu ilginç tablo,
toplumumuzda hayat standard›n›n da yaflanan iyileflmelere paralel olarak yükselme
e¤ilimine girdi¤ini aç›kça gösteriyor. Bu tablo, ekonomideki iyileflmenin sadece makro
ekonomik göstergelerle s›n›rl› olmad›¤›n›, vatandafllar›m›z›n günlük hayat›na da yans›maya
bafllad›¤›n› çok aç›k bir flekilde gösteriyor. Bir yandan enflasyon düflüyor, bir yandan
ücretlerde imkanlara nispetle önemli saymam›z gereken art›fllar sa¤lan›yor; bir yandan
da temel ihtiyaçlar›n maliyetlerinde azalmalar yaflan›yor. ‹flte Türkiye'yi ›fl›¤a kavuflturan,
insan›m›z›n önünü açan ve umudumuzu artt › ran tablo bu tablodur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Geçen iki y›ll›k dönem içinde pek çok alanda sizleri rahatlatacak çarelerin aray›fl› içinde
olduk. Temel ihtiyaçlar›n temininde çekilen s›k›nt›lar›n en aza indirilmesi için hükümet
olarak üstümüze düflen fedakarl›¤› yapt›k, flartlar› zorlad›k. Özellikle enerji alan›nda sizlerin
lehinize tedbirler ald›k, iyilefltirmeler yapt›k. Kas›m 2002'den Ekim 2003 tarihine kadar
do¤algaz›n metreküp fiyat›nda sanayi sektöründe yüzde 13, konutlarda da yüzde 11
oran›nda indirim uygulanm›flt›r. Bu tarihten, Temmuz 2004 tarihine kadar, do¤algaz
fiyat›na hiç zam yap›lmam›flt›r. Bu tarihten sonra da uluslararas› fiyat art›fllar›n› do¤algaz
fiyatlar›na yans›tmamak suretiyle konutlar›nda do¤algaz kullanan abonelerimize 532
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trilyon TL'lik kaynak aktar›m› sa¤lad›k.

Kas›m 2002'de meskenlerimize verilen elektri¤in kilovat saati 160.760 TL iken, Kas›m
2004 itibariyle bu rakam 158. 344 TL'ye gerilemifltir. Yine Kas›m 2002'de sanayi
elektri¤inin kilovat saati 152.610 TL iken, bugün bu rakam 142.777 TL'ye inmifltir.
Kademeli tarife uygulamas›na son verilmifl, bu sayede her konut abonesine y›ll›k 232
milyon TL'lik ilave bir indirim sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca enflasyon oran›ndaki art›fllar›n elektrik
fiyatlar›na yans›t›lmamas› yoluyla Ocak 2003 tarihinden bu yana aile bütçelerine yap›lan
dolayl› katk› 700 trilyon liraya ulaflm›flt›r. Bütün bu düzenlemeler, bir yandan tüketiciyi
korumak, bir yandan da sanayi üretimini desteklemek için yap›lm›flt›r.

Dünya ekonomisinde meydana gelen çalkant›lara, petrol
fiyatlar›ndaki art›fla ra¤men yap›lm›flt›r... Üstüne üstlük,
hemen yan› bafl›m›zda patlayan ve hala etkileri süren
savafla ra¤men yap›lm›flt›r...
Bak›n›z 31 Ekim 2002'de benzinin varil fiyat› uluslararas› piyasada 25 dolar iken, kurflunsuz
benzinin bizdeki pompa fiyat› da 98 sentle 1 dolar aras›nda idi. 10 Kas›m 2004 tarihi
itibariyle benzinin uluslararas› piyasa fiyat› 45 dolara yükseldi¤i halde, kurflunsuz benzinin
pompa fiyat› 1.60 dolard›r. Yani dünyada petrol fiyatlar› bu iki y›l içinde %75 oran›nda
artarken, bizdeki pompa sat›fl fiyatlar›ndaki art›fl %60 seviyesinde tutulmufltur. Bilmelisiniz
ki, konuflmam›n bafl›ndan beri s›ralad›¤›m bütün geliflme rakamlar› iflte bu olumsuz
dünya flartlar›, bütün d›fl ekonomik çalkant›lar ve zorluklar afl›larak hayata geçirilmifltir.

Aziz Milletim,

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden biri Türkiye'nin bir "sosyal devlet" olufludur. Sosyal
devlet anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak hükümetimiz, toplumumuzun y›llar boyunca ihmal
edilen, a¤›r ekonomik flartlar alt›nda ezilen dar gelirli, yoksul ve yard›ma muhtaç kesimlerine
yönelik baz› düzenlemeler yapmay› öncelikli görevi saym›flt›r. Özellikle dar gelirli
vatandafllar›m›z›n sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda üzerinde önemle durdu¤umuz
ad›mlar at›lm›flt›r. Art›k hastanelerimizde tedavi masraflar›n› karfl›layamad›¤› için rehin
tutulan vatandafl›m›z kalmam›flt›r. Vicdanlar› yaralayan bu uygulama tamamen ortadan
kald›r›lm›fl, tedavi masraflar›n› karfl›layamayan ve yeflil kart sahibi olmayan vatandafllar›m›z›n
bu giderleri Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu taraf›ndan karfl›lanm›flt›r.
Baz› aksakl›klar varsa bu, bizim bilgimiz d›fl›nda veya bize ulaflt›r›lamayan, yetkililerimize
ulaflamayan vatandafllar›m›zla maalesef bu iletiflimsizlikten kaynaklanmaktad›r. Böyle
bir durumda bizler; valilerimiz, kaymakamlar›m›z, belediye baflkanlar›m›zla her türlü ad›m›
atmak suretiyle bu tür yanl›fllar› düzeltmeye haz›r›z.

Temmuz 2004 tarihinden itibaren yeflil kartl› vatandafllar›m›z›n ayakta tedavi edilen
rahats›zl›klar› karfl›l›¤›nda hiçbir ödeme yapmamas› karara ba¤lanm›fl ve 2005 y›l›nda
tüm ülkeye yay›lmak üzere üç pilot ilde bu uygulama bafllat›lm›flt›r.

Yine getirdi¤imiz bir baflka yenilik de, SSK; Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›'na ba¤l› hastalar›m›z›n
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sa¤l›k sistemi içerisinde yer alan bütün sa¤l›k kurulufllar›m›zdan hizmet alabilmesini
sa¤lamak olmufltur. Sa¤l›k alan›nda köklü, kal›c› ve yayg›n çözüm aray›fl›m›z›n bir sonucu
olarak Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›n› hayata geçirmek için haz›rl›klar›m›z bütün
h›z›yla sürmektedir. Hedefimiz, 2005 y›l› içerisinde bu yasay› ç›kartmakt›r. Biliyorsunuz
yak›n bir zamana kadar fahifl ilaç fiyatlar›, zaten yeterli bir gelir seviyesine sahip olmayan
vatandafllar›m›z› oldukça zorluyordu. Hükümet olarak göreve geldi¤imizde bu konuyu
da acilen gündemimize ald›k ve bir dizi tedbir alarak bu konuda önemli bir rahatlama
sa¤lad›k. Mart 2004'ten itibaren ilaçtan al›nan KDV oran›n› yüzde 18'den yüzde 8'e
düflürdük. Kan, kan ürünleri ve serumda yine yüzde 18 olan KDV oran›n› yüzde 1'e
indirdik. Nisan 2004'te ç›kard›¤›m›z ‹laç Fiyat Kararnamesi ile döviz kurunda yaflanan
düflüfllerin ilaç fiyatlar›na da yans›mas›n› sa¤lad›k. Bu uygulamayla ilaç fiyatlar›nda
ortalama yüzde 30 ucuzlama sa¤lanm›fl, baz› ilaçlarda bu oran yüzde 80'leri bulmufltur.
Bu sayede ülke olarak ilaç harcamalar›nda 500 milyon dolarl›k bir tasarruf sa¤lam›fl olduk.

De¤erli Vatandafllar›m,

Devletin bir baflka temel hizmet alan› olan e¤itime de bu
dönem içinde çok önemli bir rol, çok büyük bir a¤›rl›k
verdik. Ülke olarak e¤itim alan›nda yaflad›¤›m›z problemleri
bir an evvel çözmemizin, eksikliklerimizi vakit geçirmeden
gidermemizin gere¤i ortadad›r.
Bu gerçekten hareketle hükümetimiz son iki y›l›n bütçesinde kurumlar aras›nda en büyük
pay› e¤itime ay›rm›flt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z›n 2003 y›l› bütçesi içindeki pay› yüzde
9.3; 2004 y›l› bütçesindeki pay› ise yüzde 11.2 seviyesine ç›kar›lm›flt›r. Böylece, Cumhuriyet
tarihinde ilk defa, bütçeden en büyük pay e¤itime ayr›lm›flt›r. 2003 y›l›nda bir ilki
gerçeklefltirerek ülkemizin her köflesindeki 10 milyon ö¤renciye, 157 trilyon TL tutar›ndaki
ders kitaplar› ücretsiz olarak da¤›t›lm›flt›r. Bu uygulama 2004 ö¤retim y›l›nda da sürdürülmüfl
ve ö¤rencilerimize da¤›t›lacak ders kitaplar› için 175 trilyon TL'l›k bir kaynak tahsis
edilmifltir.

Geçen iki y›l içinde ö¤rencilerimize devlet taraf›ndan verilen burs, kredi ve harçlarda da
hem adet olarak, hem miktar olarak büyük art›fllar sa¤lanm›flt›r. 2002 y›l›nda yüksek
ö¤renim kredisi alan ö¤renci say›s› 201 bin iken, bu say› 2004'te 224 bin'e ç›km›flt›r.
2002 y›l›nda 45 milyon TL olan ayl›k ö¤renim kredisi yüzde 100'lük bir art›flla 90 milyon
liraya ç›kar›lm›flt›r.

2002 y›l›nda toplam 230 trilyon TL ö¤renim kredisi ödenirken, 2004 y›l›nda bu rakam
tam 532 trilyon TL'ye yükselmifltir. Bu rakamlara ayr›ca, burslar için 165 trilyon TL; katk›
kredileri için de 296 trilyon ilave edilmifl, 2004 y›l› toplam ödeme tutar› 993 trilyon gibi
önceki dönemlerle k›yaslanamayacak bir seviyeye ulaflt›r›lm›flt›r. 2005 y›l›nda bu burslar
daha da artt›r›lacakt›r. Bunun da müjdesini verelim.



Bu uygulamalarla hükümetimizin tar›m kesimine yönelik destekleme çal›flmalar› için
harcad›¤› tutarlar, daha önceki dönemlere göre yüzde 150'lik bir art›fl göstermifl
bulunmaktad›r. Biliyorsunuz, 2001 y›l›nda yaflanan a¤›r ekonomik kriz flartlar› nedeniyle
köylülerimiz kredi borçlar›n› ödeyemez bir noktaya gelmifllerdi. Kredi borçlar›n› ödeyebilmek
için tarlalar›n›, traktörlerini satmak durumuyla karfl›laflan, hatta hapishaneye düflen
çiftçilerimiz, köylülerimiz vard›. Hükümet olarak o haliyle ödenmesi imkans›zlaflan bu
borçlar› masaya yat›rd›k ve ilk olarak çiftçimizin belini büken a¤›r faiz yükünün yar›dan
fazlas›n› silmeye karar verdik. Kalan borçlar› yeniden yap›land›rarak ödenebilir bir takvime
ba¤lad›k. Bu flekilde tar›m kesimimize 1 katrilyon liral›k dolayl› destek sa¤lam›fl olduk.
Ayr›ca fiubat 2004 itibariyle 130 bin çiftçimize yeniden 350 trilyon TL'l›k kredi kullanma
imkan› sa¤lad›k.

De¤erli Vatandafllar›m,

Toplumumuzun geçinme güçlü¤ü içinde bulunan, yoksul,
düflkün ve yard›ma muhtaç kesimlerini kara k›fl flartlar›ndan
korumak amac›yla ücretsiz kömür da¤›t›m› uygulamas›n›
da bu dönem içinde hayata geçirdik.
2003 y›l› k›fl aylar›nda 1.5 milyon aileye 800 bin ton ücretsiz kömür da¤›t›m› gerçeklefltirdik.
2004 y›l›nda da inflallah 2 milyon ailemize toplam 1 milyon 100 bin ton kömür da¤›t›m›n›
tamamlamay› hedefliyoruz. Bu yard›mlar sayesinde bugün y›llard›r iyi çal›flt›r›lamad›¤›
için zarar eden ve bir çok iflletmesinde üretimine ara veren Türkiye Kömür ‹flletmeleri
yeniden harekete geçirilmifl oldu. O iflletmelerde çal›flan iflçilerimiz maafllar›n› alarak
tekrar çal›flmaya ve evlerine ekmek götürmeye bafllad›lar. Bunlar toplumumuzdaki
yard›mlaflma ve dayan›flma ruhunu canland›ran, sosyal devlet olgusunu güçlendiren son
derece önemli uygulamalard›r.

Hükümet olarak bu do¤rultuda hareket etmeye, yoksulu çaresiz, dertliyi yaln›z b›rakmamaya
kararl›y›z. Yapt›klar›m›z›, yapabildiklerimizi asla yeterli görmüyoruz. Baflta da söyledi¤im
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De¤erli Vatandafllar›m,

Geçen iki y›ll›k dönem içinde ülkemiz nüfusunun yüzde 40'›na yak›n bir k›sm›n›n ekme¤ini
kazand›¤› tar›m sektörüne yönelik olarak da önemli destek programlar› uygulad›k. Bu
desteklerle y›llar boyunca ihmal edilen çiftçimize, köylümüze ve hayvanc›l›kla u¤raflan
vatandafllar›m›za nefes ald›rmaya çal›flt›k. Do¤rudan Gelir Deste¤i uygulamas›n› hayata
geçirerek bu alanda gösterdi¤i faaliyetlerle geçimini sa¤lama imkan›n› kaybetmifl olan
insanlar›m›z›n yard›m›na kofltuk. Bu kapsamda 2003 y›l›nda çiftçilerimize yapt›¤›m›z
destek ödemesi 2 katrilyon 400 trilyon TL olarak gerçekleflmifltir. 2004 y›l› için ayr›lan
2 katrilyon 600 trilyon TL kayna¤›n tamam›na yak›n bir k›sm› da yine çiftçimize aktar›lm›flt›r.
2003 y›l›nda dönüm bafl›na 12.5 milyon TL olan ödeme miktar›, bu y›l 16 milyon TL'ye
ç›kar›lm›flt›r.
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gibi, gönül tabii ki bundan çok daha fazlas›n› yapmay› arzu ediyor. Ama flundan emin
olunuz: Hükümet olarak, bütün bunlar›, flartlar› gerçekten sonuna kadar zorlayarak, gece
gündüz çal›flarak yapabildik. ‹nflallah el ele, gönül gönüle, kafa kafaya vererek, çok daha
iyisini, çok daha güzelini hep birlikte yapaca¤›z.

Bize güveniniz.

Hükümetinize güveniniz.

Devletinize güveniniz.

Kendinize güveniniz.

Zira bu hükümet sizin hükümetinizdir.

Bu devlet sizin devletinizdir.
Bu vesileyle mübarek Ramazan bayram›n›z› tebrik ediyor, bu bayram›n ve ard›ndan
bafllayacak AB sürecinin ülkemize ve milletimize hay›rlar getirmesini temenni ediyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...



R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2004ARALIK





Aziz Milletim,

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

Türkiye'nin tarihi bir kavflaktan dönmekte oldu¤u bu dönemde sizlerin huzurunuzda
olmaktan, yeni bir dönemin heyecan›n› sizlerle paylaflmaktan büyük bir mutluluk
duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Biliyorum ki bugün bu topraklara olan sevgi ve ba¤l›l›¤›n›z, geçmiflimizden bugünlere
tafl›d›¤›m›z medeniyet de¤erlerine olan inanç ve güveniniz her zamankinden daha
büyüktür.  Son iki y›l içinde, dünya üzerindeki pek az toplulu¤a nasip olacak bir mücadele
vererek, ülkemizi el birli¤i ile darl›klardan geniflliklere, zorluklardan kolayl›klara, karanl›klardan
ayd›nl›klara tafl›d›k. Tarihin milletimize yüklemifl oldu¤u sorumluluklar›n fluurunda olarak,
önümüze koydu¤umuz hedeflere ulaflmak için tek bir ân›m›z› bile bofla harcamadan
gayret gösterdik. Bütün bu çal›flmalar›m›z›n karfl›l›¤› olarak bugün s›k›nt›lar›n› büyük
ölçüde geride b›rakm›fl, gelece¤e umut ve güvenle bakan, sahip oldu¤u büyük potansiyeli
yeniden keflfetmeye bafllayan bir ülke haline geldik.  Hiç flüphe yok ki; iki y›l gibi k›sa
bir zamanda sa¤lanan bu büyük iyileflmede bafl rolü, zorluklara fedakarca direnen,
ülkesine olan ba¤l›l›¤›n› kaybetmeyen milletimiz oynam›flt›r. Bugün devlet-millet el ele
vererek güçlü ve kalk›nm›fl bir Türkiye hedefini ad›m ad›m gerçe¤e dönüfltürürken, birlik
ve beraberli¤imizden do¤an gücün de¤erini de bir kere daha fark ediyoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

‹ki y›l önce bu ülkeyi yönetme sorumlulu¤unu üstlenirken, sizlerden ald›¤›m›z güçle
Türkiye'yi muas›r medeniyet seviyesinin üstüne tafl›yacak bir geliflme perspektifi ortaya
koymufltuk. Bugün flükürler olsun ki, ekonomide yaflanan s›k›nt›lar›, siyasetteki k›s›r
çekiflmeleri, sistemi çürütmeye bafllayan yozlaflmay› birer birer bu ülkenin gündeminden
kald›rmay› baflarm›fl bulunuyoruz.

Ekonomide aksayan ne varsa giderilmifl, siyaset kurumunun itibar› iade edilmifl, bu
ülkeyi soyanlardan, milleti doland›ranlardan teker teker hesap sorulmaya bafllanm›fl, her
alanda güven ve istikrar yeniden tesis edilmifltir. Kamu yönetiminden yerel yönetimlere,
e¤itimden sa¤l›¤a, adaletten ekonomiye, tar›mdan sanayiye, her alanda, sa¤lam bir yap›
oluflturmak için temeller at›lm›flt›r. Eksiksiz bir demokrasinin, kimsenin tart›flma konusu
etmeyece¤i bir adalet sisteminin, bütün vatandafllar›n› ayn› ilgi ve flefkatle kucaklayan
bir sosyal devlet anlay›fl›n›n tesisi için altyap› haz›rlanm›flt›r..

Y›llar y›l›, hemen hemen her konuda "çözümsüzlü¤ü çözüm sayan" bir anlay›flla içine
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Çat›flma yerine uzlaflmay›, bask› yerine özgürlü¤ü, kavga
yerine dostça paylafl›m› koymak isteyen herkes, flimdi bu
iradeyi fiiliyata dönüfltürmek için gayret göstermek
zorundad›r.
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kapanan, özgüvenini kaybetmifl Türkiye, büyük bir enerjiyle yeniden aya¤a kalkm›fl,
dünyaya aç›lm›fl, izledi¤i aktif diplomasiyle büyük bir ülke olman›n gereklerini yeniden
yerine getirmeye bafllam›flt›r. En önemlisi, Türkiye, özgüvenini yeniden kazanm›flt›r.

Ekonomide bugüne kadar sa¤lanamayan bir iyileflme,
h›zla sa¤lanm›fl, enflasyon istikrarl› biçimde düflürülmüfl,
buna karfl›l›k büyüme hedeflerinden de vazgeçilmemifltir.
Türkiye bugün OECD ülkeleri içinde büyüme h›z›
bak›m›ndan birinci s›radad›r. Kapanan kepenkler yeniden
aç›lmaya, diflliler dönmeye, çal›flanlar evlerine ekmek
tafl›maya bafllam›fllard›r. ‹nsanlar›m›z k›r›lm›fl hayallerini
onarm›fl, gözlerini yeniden gelece¤e dikmifltir.
Türkiye'yi bir uçtan bir uca sarmakta olan bu heyecan›n ad› de¤iflimdir. Baz› uluslararas›
gözlemci kurulufllar›n ifadesiyle, bu bir "Sessiz Devrim"dir. Göreve gelirken milletimizin
önüne koydu¤umuz de¤iflim perspektifi, bugün sevinerek müflahede ediyoruz ki, yediden
yetmifle bütün milletimizi kuflatan muhteflem bir Toplumsal Dönüflüm Projesi haline
gelmifltir.

Aziz Vatandafllar›m,

Bu umut ikliminin her gününde, bu ülke için kurdu¤umuz hayalleri ad›m ad›m gerçe¤e
dönüfltüren güzel geliflmeler yafl›yoruz. Hepinizin bildi¤i gibi, bu geliflmelerden biri de
17 Aral›k günü Brüksel'de gerçekleflmifl bulunuyor. 16-17 Aral›k 2004 tarihinde Brüksel'de
toplanan Avrupa Birli¤i Konseyi, Türkiye'yi tam üyeli¤e tafl›yacak müzakere yolunun
kap›s›n› açarak tarihi bir ad›m atm›flt›r. Hedef tam üyeliktir. Tart›flmas›z tam üyelik.
Türkiye 41 y›ll›k AB maceras›nda bugün, mutlu sona en yak›n oldu¤u noktaya gelmifltir.
‹nan›yorum ki gelecekte bu tarih, sadece Türkiye için de¤il, Avrupa Birli¤i için de bir
milat olarak an›lacakt›r. Bunun müzakerelere bafllama tarihi ise yine kesin 3 Ekim 2005
tarihidir. Avrupa Birli¤i'nin kurulufluna temel teflkil eden ilke ve de¤erler, bu kararla
birlikte, global bir güç ve perspektif kazanma flans›n› yakalayacakt›r. Zira bu kararla,
sadece Türkiye, bundan 41 y›l önce koydu¤u hedefe bir ad›m daha yaklaflmakla kalmam›fl,
Avrupa Birli¤i de kendi bütünlü¤üne dayanak sayd›¤› bu ideallerden s›nava girmeyi kabul
etmifltir..

17 Aral›k zirvesinde verilen bu karar›n, günümüzde farkl› kültürler ve toplumlar aras›nda
yaflanan gerilimlerin bir an evvel sona erdirilmesi aç›s›ndan ne büyük bir önem tafl›d›¤›,
önümüzdeki y›llarda bütün aç›kl›¤›yla ortaya ç›kacakt›r. Bu karar, insanl›k tarihinde çok
önemli roller üstlenmifl bulunan Avrupa k›tas›n›n, dünyan›n gelece¤i için oyunu, bar›fltan,
uzlaflmadan, medeniyet düflüncesinden yana kullanma iradesini somutlaflt›rm›flt›r.

Çat›flma yerine uzlaflmay›, bask› yerine özgürlü¤ü, kavga yerine dostça paylafl›m› koymak
isteyen herkes, flimdi bu iradeyi fiiliyata dönüfltürmek için gayret göstermek zorundad›r.
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‹nsanl›k ad›na, tarihe geçen bu karara imza atan herkesi samimiyetle kutluyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere Türkiye'nin AB maceras›n›n bundan tam 41 y›l önce yasal olarak bafllayan
uzun bir hikayesi vard›r.

Zaman zaman yaflanan gerilimlerle duraksayan bu iliflki, daha sonra at›lan karfl›l›kl› iyi
niyet ad›mlar›yla yeniden bafllat›lm›fl, ancak y›llar y›l› üyeli¤imiz konusunda istenen
ilerleme bir türlü yakalanamam›flt›r.

Hükümet olarak bundan iki y›l önce göreve geldi¤imizde, Türkiye'yi dünyaya açma ve
ça¤dafl dünya ile bütünlefltirme yolunda en büyük ad›m olarak gördü¤ümüz AB hedefini
öncelikli görevlerimizden biri sayd›k. Kopenhag kriterlerini hayata geçirme perspektifiyle
güçlü bir siyasî irade ve kararl›l›k ortaya koyarak, üyelik yolunda gerekli çal›flmalar› ard›
ard›na gerçeklefltirdik.  Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda yap›lan reform
niteli¤indeki yasama çal›flmalar›yla, Türkiye'yi ihtiyaç duydu¤umuz ça¤dafl yap›ya
kavuflturacak çok boyutlu bir de¤iflimi, aflama aflama hayata geçirmifl olduk. Bu süreçte
gördük ki; Türkiye'de, Avrupa Birli¤i konusunda iktidar›yla, muhalefetiyle, resmi kurumlar›yla,
sivil toplum örgütleriyle, medyas› ve ayd›nlar›yla çok genifl bir mutabakat zemini vard›r.

Bugün gelinen nokta; yediden yetmifle bütün bir milletin sahiplendi¤i, paylaflt›¤› ve
seslendirdi¤i o duygu birli¤inin eseridir.

Bizi bekleyen yeni dönemin zorluklar›na karfl› en büyük
güvencemiz, her zaman oldu¤u gibi yine milletimizin ortak
bir hedefe yürürken gösterdi¤i bu ortak heyecan olacakt›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Son iki y›l içinde milletçe ortaya koydu¤umuz ortak irade, bu büyük ülkenin, milli dava
edindi¤i bir meselede çok k›sa bir zamanda ne büyük bir güç ve kararl›l›kla mesafeler
alabilece¤inin aç›k delilidir. Bugün bütün dünya biliyor ki, Türkiye dara düfltü¤ü zamanlarda
bile asla acziyet içine düflmeyecek, y›lg›nl›¤a kap›lmayacak; aksine yaflad›¤› her badireden
daha da güçlenmifl olarak ç›kacakt›r. Türkiye geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de de¤er
verdi¤i her ideal için fert fert gücünü birlefltirmeye, yaralar›n› iyilefltirmeye ve yap›lamaz
denilenleri yapmaya muktedirdir.

AB üyeli¤i müzakereleri için önümüze konan Kopenhag kriterlerini tek tek yerine getirirken,
bu ülkenin hayat standard›n›, demokratik kalitesini, gelecek ç›tas›n› yükseltti¤imizin
bilinci içindeydik. Bugün baflar› olarak gördü¤ümüz fley de, uluslararas› zeminde
kazand›¤›m›z mevzilerden çok, millet olarak daha iyiye, daha güzele, daha ayd›nl›k olana
do¤ru ilerlemek konusunda göstermifl oldu¤umuz tarihi azim ve kararl›l›¤›m›zd›r.

As›l baflar› iflte budur..

Bu baflar›n›n sahibi de millettir.
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Bu topraklar, as›rlar boyunca, nas›l medeniyet ›fl›¤›yla boydan boya ayd›nlanm›flsa,
bundan böyle de daima ayd›nl›k, esenlik ve zenginlikle yo¤rulmaya devam edecektir.
Bazen s›k›nt›ya düfltü¤ümüz do¤rudur. Ancak art›k hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bizim
s›k›nt›lar›m›z geçici, medeniyet fikrine olan aflk ve sadakatimiz ise kal›c›d›r. Bu fluurla,
tarih boyunca, nas›l karfl›m›za ç›kan her engeli aflm›flsak, nas›l her badireyi atlatm›flsak;
bugün de, bundan sonra da, bu ülkenin gelece¤i ve bu milletin onuru için dimdik ayakta
olaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu noktada çok önemli bir gerçe¤in alt›n› bir kere daha çizmek istiyorum.

Farkl› kimlikler, kültürler ve inançlar aras›ndaki gerilimin giderek t›rmand›¤› bir dünyada;
Avrupa Birli¤i zemininde gerçekleflen bu buluflma son derece önemlidir. Elbette müzakere
sürecinde ve sonras›nda karfl›l›kl› olarak elde etmeyi umdu¤umuz ekonomik, siyasi,
sosyal ve kültürel imkanlar da olacakt›r. Ancak bizi AB yolunda as›l gayretlendiren faktör,
farkl› kültür ve inançtan gelen insanlar›n evrensel de¤erler çerçevesinde bir arada yaflama,
birbirini tan›ma ve birbiriyle zenginleflme yolunda bir flans yakalamas› ihtimali olmufltur.
Türkiye, tarihi, kültürel ve co¤rafi durumu nedeniyle dünya üzerindeki çok müstesna bir
konuma sahiptir. Farkl› kültür ve inançlar› bin y›l boyunca bir arada yaflatan büyük bir
tarihi tecrübeye, üç k›taya yay›lan etki alan›na ve zengin bir potansiyele sahiptir. Bu
muazzam birikim; farkl›l›klara tahammülün giderek azald›¤›, aksine farkl›l›klar ad›na
cepheleflmelerin k›flk›rt›ld›¤› bir dünya için son derece de¤erli bir hazinedir. Ayn› anda
hem Do¤u ile Bat›, hem Asya ile Avrupa, hem de ‹slam alemi ile H›ristiyan dünyas›
aras›nda köprü konumunda olan Türkiye, savafllarla kararmakta olan bir dünyaya bar›fl
yolunda çok hayati katk›lar sunabilir.

Türkiye'nin AB üyeli¤i konusunda bizi heyecanland›ran
ana fikir, insanl›¤›n gelece¤i ad›na kurdu¤umuz bu bar›fl
ve dostluk hayali, bu medeniyet perspektifidir.
Sevgili Vatandafllar›m,

17 Aral›k'ta tarihe at›lan imzalarla ülkemiz için önemli bir takvimin ilk yapraklar›n› çevirmeye
bafllam›fl bulunuyoruz. Türkiye için her fleyi yeni bafltan düflünmeyi gerekli k›lacak yeni
bir dönemin bafllad›¤›n› bugünden söyleyebiliriz. Her vesileyle söyledi¤im gibi yolumuz
uzun ve çetindir. Bizi zorlu ve meflakkatli bir yolculuk bekliyor. Ancak biliyorum ki bu
aziz millet, böyle bir yolculuk için gerekli azim ve olgunlu¤a fazlas›yla sahiptir. Ben bu
ülkede yaflayan herkesin, her fleyden önce Türkiye'nin ayd›nl›k gelece¤ine gönülden
inanmas›n› ve bu ülkeye güvenmesini istiyorum. Evet bugün, dünün hayallerinin
gerçekleflti¤i gündür. Ama bugün, ayn› zamanda gelecek hayallerinin filizlendi¤i gündür.
fiunu hepimiz bilmeliyiz ki, 17 Aral›k tarihi Türkiye'nin AB üyeli¤ine giden yolun sonu
de¤il, tam aksine bafllang›c›d›r. Önümüzde bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da
afl›lmas› gereken zorlu engeller, al›nmas› gereken uzun mesafeler olacakt›r. Millet olarak
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geride b›rakt›¤›m›z uzun ve ince yol, bundan sonra aflmam›z gereken mesafeler için de
bir ölçü, bir senet, bir ilham kayna¤› olmal›d›r.

fiuna kesin olarak inan›yorum ki; bu ülke önüne koydu¤u medeniyet ideallerine mutlaka
ulaflacakt›r, her bir insan›m›z bu mücadelenin içinde üzerine düfleni büyük bir aflk ve
heyecanla yerine getirecektir. Art›k bütün dünya biliyor ki bu birlik ve beraberli¤imizi
kaybetmedi¤imiz sürece, bizim millet olarak ulaflamayaca¤›m›z hiçbir hedef yoktur. Bu
sebeple milletimize, gelece¤imize, yani kendimize olan inanc›m›z› daima güçlü, daima
taze tutmal›y›z.

Sevgili Vatandafllar›m,

Tam üyelik müzakereleri boyunca Avrupa Birli¤i, kendi konseptine uygun olarak bizden
baz› taleplerde bulunacakt›r. Ad› "müzakere" olan bir süreçte, masaya gelen her talep,
tabiat›yla Türkiye ile AB aras›nda tart›fl›lacak ve belli bir uzlaflma noktas› bulunmaya
çal›fl›lacakt›r. Baz› konularda bu uzlaflma noktas›n›n yakalanmas› beklentilerimizden daha
uzun zamanlar gerektirebilir. Baz› taleplerin karfl›lanmas› noktas›nda ise, bizim, ülke
olarak hassasiyetlerimizi, sa¤lam bir diplomasi ve sab›rl› bir yaklafl›mla dile getirmemiz,
savunmam›z gerekecektir.

AB üyeli¤i süreci, bugün tam üyelik statüsü kazanm›fl
di¤er aday ülkelerin de içinden geçti¤i çok kapsaml›, çok
zorlu, en üst düzeyde dayan›kl›l›k ve so¤ukkanl›l›k isteyen
çal›flmalar›n yürütüldü¤ü bir süreçtir.
Bu süreçte, duygusall›¤a, popülizme asla yer yoktur.  Bu süreç, ancak ak›lla, bilgiyle,
basiretle, ferasetle afl›labilecek bir süreçtir. Ülke olarak di¤er ülkelere uygulanan
prosedürün d›fl›na ç›k›lmamas› konusundaki hassasiyetimizi her zeminde dile getiriyoruz.

fiunu kabul etmeliyiz ki, Türkiye, gerek nüfusu, gerek yüzölçümü, gerek ekonomik ve
co¤rafi büyüklü¤ü, gerekse kültürel de¤erleri bak›m›ndan AB bütününe sonradan
eklenmesi söz konusu olan parçalar aras›nda en fazla dikkat gerektirenidir. Bu durum,
tam üyeli¤in gerçekleflti¤i güne kadar sürecek olan uyum çal›flmalar›n›n zorluk derecesini
do¤al olarak yükseltmektedir. Gerek bizim kamuoyumuzun, gerekse AB üyesi ülkelerin
kendi kamuoylar›n›n, müstesna bir ülke olarak Türkiye'nin tam üyelik fikrine haz›rlanmas›,
al›flmas› gerekmektedir. Bunun için de, gerek içerde, gerekse d›flar›da yo¤un bir tan›t›m
ve bilgilendirme hamlesi bafllatmam›z flartt›r. Zira, hayat›m›zdaki bir çok fley zaman
içinde bugüne kadar oldu¤undan daha farkl› bir hale gelecektir. Yaflanan her de¤iflim
hareketinde oldu¤u gibi, yeni fikirlerin, yeni uygulamalar›n, yeni düzenlemelerin
toplumumuzun kesin olarak taraf›ndan kabullenilmesi, benimsenmesi zaman alabilir.
Hep söyledi¤imiz gibi, bu ayn› zamanda, köklü bir zihniyet de¤iflimi demektir. ‹nsanlar›n
o eski al›flkanl›klar›ndan, önyarg›lar›ndan, basmakal›p düflüncelerinden kurtulmalar› çok
kolay de¤ildir. fiunu herkes bilmelidir ki; Türkiye bugün art›k bir emrivakiler ülkesi de¤ildir.
Türkiye bir demokrasi ve hukuk ülkesidir. Bu nedenle, her f›rsatta bafl tac›m›z oldu¤unu
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ifade etti¤imiz bu yüce millete, gerekçesi ne olursa olsun emrivakileri, dayatmalar›,
zorlamalar› reva göremeyiz ve görmeyece¤iz. AB taraf›ndan masaya getirilen bütün
talepler, eksiksiz bir demokraside, ça¤dafl bir hukuk devletinde nas›l de¤erlendirilirse
o flekilde de¤erlendirilecektir. Bu ülkenin gerçek sahibinin bu yüce millet oldu¤u asla
ak›ldan ç›kar›lmayacakt›r. Bu konuda hiç kimse en ufak bir endifleye kap›lmamal›d›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Baflta da söyledi¤im gibi, Türkiye'nin önünde aç›lan yeni ufuklara ilerlemek konusundaki
en büyük güvencesi sizlersiniz. Geçti¤imiz iki y›l boyunca ça¤›n gerektirdi¤i ad›mlar›
atmak konusunda ne kadar kararl›, ne kadar mahir, ne kadar olgun bir bütünlük
oluflturdu¤umuzu bütün dünyaya ispat ettiniz. ‹nan›yorum ki, bundan sonra karfl›laflaca¤›m›z
yeniliklere karfl› da ayn› olgunluk ve so¤ukkanl›l›¤› gösterecek, milletimize özgü sezgi
gücüyle ak› karadan, do¤ruyu yanl›fltan, iyiyi kötüden ay›rmay› bileceksiniz. Yine inan›yorum
ki, Türkiye'nin menfaatleri konusunda yanl›fl kanaat tafl›yan kimi söz bezirganlar›na
kap›larak bu ülkeyi ileri hedeflere tafl›ma ana fikrini asla unutmayacaks›n›z. Çok zorluklar
yaflam›fl, çok badireler atlatm›fl, çok fley görüp geçirmifl bir millet olman›n kazand›rd›¤›
o büyük tecrübeyle, Türkiye için hay›rl› olan yol ne tarafa gidiyorsa samimiyetle o tarafa
yöneleceksiniz.

Bu ülkenin Baflbakan› olarak, hizmet etmekten fleref duydu¤um bu yüce milletin
sa¤duyusuna sonuna kadar inand›¤›m› aç›kça ifade etmek istiyorum.

Biliyorum ki bu büyük millet, dünya tarihinin yeni
sayfalar›nda hak etti¤i medeniyet seviyesini yakalamakla
kalmayacak, özünde tafl›d›¤› hakkaniyet duygusuyla
dünyaya da örnek olacakt›r.
Ben bu güzel tarih sayfalar›n›n bugünden yaz›lmaya baflland›¤›na ve tarihe düflülen her
yeni paragrafla birlikte Türkiye'nin y›ld›z›n›n daha fazla parlayaca¤›na bütün benli¤imle,
bütün kalbimle inan›yorum.

Aziz Vatandafllar›m,

17 Aral›k'ta al›nan tarihi kararla ad›m atm›fl oldu¤umuz bu yeni dönem, hiç flüphe yok
ki ülkemize önemli kazan›mlar sa¤layacakt›r. Her alanda büyük bir potansiyele sahip
olan ülkemiz, dünyayla entegre bir yap›ya kavuflacak; zengin ekonomik, sosyal ve kültürel
iflbirli¤i imkanlar› tesis edilecektir. Bu yeni vizyonun insan›m›z için itici bir güç olaca¤›ndan,
geliflmemize ivme kazand›raca¤›ndan eminim. Öte yandan Türkiye'nin tam üyeli¤ine
haz›rlanan Avrupa Birli¤i'nin de bu iliflkiden az›msanamayacak kazançlar› olacakt›r ve
ben Türk insan›n›n büyük potansiyeline, Türkiye'nin geliflme enerjisine çok güveniyorum.
Çok k›sa zaman içinde Türkiye'nin dinamik nüfus yap›s›, ekonomik aç›l›m› ve zengin
potansiyeli, AB üyesi ülkelerin ekonomileri için de art› de¤erler üretecek bir noktaya
gelecektir. Bu iliflkilerin ekonomik olarak AB'nin de en az bizim kadar kârl› ç›kaca¤›ndan
flüphem yoktur. K›sa bir zaman içinde Türkiye'nin AB için bir yük olmad›¤›, aksine bir
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güç oldu¤u ortaya ç›kacakt›r. Önyarg›larla ufkunu karartmayan bütün yabanc› dostlar›m›z,
bu beklentimizin ne kadar gerçekçi, ne kadar heyecan verici oldu¤unu flimdiden
görebiliyorlar. Henüz göremeyenlerin bu gerçe¤i görmesi için de, inan›yorum ki çok
uzun zamanlar geçmesi gerekmeyecektir. Çünkü Türkiye istim üzerindedir. Çünkü
Türkiye, 70 milyon insan›yla birlikte, tarihe yeni bir medeniyet sayfas› eklemenin efli¤ine
geldi¤inin fark›ndad›r. Ülkemiz ad›na, milletimiz ad›na ve en önemlisi gelece¤ine kayg›yla
bakan bütün bir insanl›k ad›na, bu medeniyet f›rsat›n›n heba olmas›na asla izin
vermeyece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye, sadece ülkemiz aç›s›ndan de¤il, insanl›k aç›s›ndan da hayati bir nitelik arzeden
bu tarih kavfla¤›n› aln›n›n ak›yla dönecektir. Türkiye AB iliflkileri, bütün taraflar›n hayr›na
olacak en güzel neticeye mutlaka ba¤lanacakt›r. Medeniyetler uzlaflmas›na zemin
haz›rlayacak, farkl›l›klar içinde birlik sa¤layacak ve bu beraberlikten, dünyaya bar›fl, sevgi
ve dostluk rüzgar› yay›lacakt›r.  Bu medeniyetler buluflmas›, "kendinden farkl› olana"
tahammül edemeyenlerin, yani sald›rgan savafl kültürünün gücünü zay›flatacakt›r, adalet
ve özgürlük isteyen büyük insanl›k ailesi için yeni bir umut kayna¤› olacakt›r. Bu ad›m,
at›lacak çok daha güzel ad›mlar›n ilki olacakt›r. ‹nan›yorum ki dünya, bu güzel beraberli¤in
anlam›n› iyi kavrayarak insanl›¤› yüceltecek, dünyay› güzellefltirecek yeni bir bar›fl ve
esenlik ça¤› bafllatacakt›r.

Bu vesileyle; iki y›l boyunca AB yolunda desteklerini bizden esirgemeyen Say›n
Cumhurbaflkan›m›za, TBMM çat›s› alt›ndaki bütün milletvekillerimize, siyasi partilerimize,
Silahl› Kuvvetlerimiz ve D›fliflleri Bakanl›¤›m›z baflta olmak üzere büyük bir gayretle
çal›flan bütün kurum ve kurulufllar›m›z›n mensuplar›na; gerek Türkiye gerekse Avrupa
kamuoyunun do¤ru bilgilendirilmesi için yo¤un çaba harcayan sivil toplum kurulufllar›m›za
ve bizi destekleyen bütün Avrupal› dostlar›m›za hükümetim ad›na teflekkürlerimi iletmek
istiyorum.

Türkiye'nin k›rk y›l› aflk›n bir zamana yay›lan AB mücadelesine hizmet eden, gayret
gösteren geçmifl hükümetlere, devlet ve siyaset adamlar›m›za da yine sizlerin huzurunuzda
flükranlar›m› iletiyorum. Yaz›l› ve görsel medyan›n seçkin temsilcileri de bu önemli
süreçte gerçekten çok önemli bir rol oynad›lar, örnek bir gayret ortaya koydular, kendilerine
de flükran hisleriyle doluyum ve bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Son olarak da,
Türkiye'nin milli bir hedef olarak önüne koydu¤u AB tam üyeli¤i yolundaki bu önemli
merhalenin kazan›lmas›nda tek ses, tek yürek olarak büyük bir sinerji ortaya koyan siz
de¤erli vatandafllar›ma teflekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum.

Gerek yaklaflmakta olan 2005 y›l›n›n, gerek önümüzde aç›lan yeni sürecin ülkemize ve
milletimize hay›rlar getirmesini temenni ediyorum.

Allah milletimizin yolunu ve baht›n› aç›k etsin.

Kal›n sa¤l›cakla...





01 / OCAK

02 / fiUBAT

03 / MART

04 / N‹SAN

05 / MAYIS

06 / HAZ‹RAN

07 / TEMMUZ

08 / A⁄USTOS

09 / EYLÜL

10 / EK‹M

11 / KASIM

12 / ARALIK
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Ekonomimiz rahatlad›kça, imkanlar›m›z geniflledikçe bu
do¤rultuda hareket etmeye, çiftçimizi, köylümüzü,
üreticimizi desteklemeye devam edece¤iz.

Aziz Vatandafllar›m,

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

Yeni bir y›lda, Türkiye'nin gelecek yürüyüflündeki yeni hedefleri, güzel haberleri, tazelenmifl
umutlar› paylaflmak üzere yine sizlerin karfl›n›zda olman›n mutlulu¤unu yafl›yorum.

Allah'a flükürler olsun ki, her yeni ayla birlikte bu ekranlar arac›l›¤›yla sizlere iletti¤im
haberler daha güzel, daha parlak, daha ümitvar oluyor.

Bugün, k›sa bir zaman öncesine kadar bu ülkenin üstüne çöken a¤›r kriz havas›ndan
geriye eser kalmam›flt›r. ‹stikrarl› bir ekonomi yönetimiyle ülkemizin y›llar y›l› pençesinde
k›vranm›fl oldu¤u ekonomik araz ve hastal›klar birer birer tamir ve tedavi edilmifltir.
Enflasyon yaklafl›k 35 y›l sonra tek haneli rakamlara kadar geriletilmifl, milletimizin y›llar
boyunca her yeni güne daha da yoksul uyanmas›na sebep olan bu ›zd›rap dindirilmifltir.

Türkiye art›k AB'nin enflasyon standartlar›n› yakalama hedefi peflinde koflan, paras›ndaki
bol s›f›rlardan kurtulmufl, büyüme istikrar› kazanm›fl ve ekonomik itibar›n› yeniden
yakalam›fl bir ülke haline gelmifltir. Temel göstergelerde beklentilerin çok üstünde
baflar›lar yakalanm›fl, rekor üstüne rekor k›r›larak ekonomik ç›ta sürekli olarak yükseltilmifltir.
 Bu sayede bütçe aç›klar› kapanmaya bafllam›fl ve nihayet ekonomimizin en büyük
kamburlar›ndan biri olan yüksek faiz oranlar› da daha makul seviyelere do¤ru düflüfl
göstermeye bafllam›flt›r.

2002 y›l› Ekim ay›nda yüzde 70.6 olan iç borçlanma faiz oran›, bak›n›z evvelki hafta, 17
Ocak 2005 tarihinde yap›lan 3 y›ll›k ihalede, yüzde 17'ye; evet yanl›fl duymad›n›z yüzde
17'ye gerilemifltir. Bugün gelinen noktada, faiz oranlar›nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi
tarihinin en düflük oranlar› yakalanm›fl ve son iki y›l›n rekorlar›na çok önemli bir baflka
rekor daha eklemifltir.

Türkiye ekonomisi yavafl yavafl enflasyon belas›ndan, faiz yükünden, suiistimal
kaçaklar›ndan paças›n› kurtararak bütün gücünü, bütün enerjisini ve bütün kaynaklar›n›
bu ülkenin gel iflmesi  iç in harcayabi lecek bir  konuma gelmektedir .

Y›llar y›l› çal›fl›p çabalay›p biriktirdi¤ini bir bozuk düzenin çarklar›na kapt›rm›fl olan bu
millet, art›k öz kaynaklar›n› geri kazanman›n ve gelece¤ini flekillendirmenin hesab›n›
yapar olmufltur. Son ekonomik göstergeler, Türkiye'nin geçti¤imiz y›l dünya ülkeleri
aras›ndaki en dinamik ülke oldu¤una iflaret etmektedir ki, bu durum önümüzdeki dönem
için umut ve beklentilerimizi daha da güçlendirmektedir.

Milletimizle güç birli¤i yaparak geldi¤imiz bu noktay›, Türkiye için bir milat kabul ediyor,
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bugünden sonra yapaca¤›m›z her hareketin ve yazaca¤›m›z her sayfan›n Türkiye'nin
parlak gelece¤ine kaydedilece¤ini biliyoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

Geçen yüzy›l›n tarihine yak›ndan bakanlar, bir toplumu güçlendirmeden bir ekonomiyi
güçlendirmenin mümkün olmad›¤› gerçe¤ine ›fl›k tutan onlarca örnek bulabilirler. Bir
ülkenin ekonomisi, o ülkede yaflayan insanlar›n ahvaline duyars›z kalarak uzun vadeli bir
geliflme çizgisi takip edemez. Bu sebepledir ki biz ekonomik geliflme derken, devletin
ya da halk›n küçük bir az›nl›¤›n›n zenginleflmesini de¤il, bir milletin yediden yetmifle, bir
uçtan bir uca geliflmesini, zenginleflmesini, ilerlemesini kastediyoruz. Bu topyekün
iyileflme ç›tas› yakalanmad›kça, bu milli refah noktas› sa¤lanmad›kça, bugünün o
gülümseyen rakamlar› yar›n ilk tökezlemeyle birlikte yine bu ekonominin kabusu olur.
Hükümet olarak bu gerçe¤in tam manas›yla bilincinde oldu¤umuzu, asli hedefimizin
sizlerin yüzlerinizi güldürmek, çocuklar›m›za taze umutlar kazand›rmak oldu¤unu
huzurlar›n›zda bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Önceli¤imiz her zaman insand›r. Ekonominin rakamlarla de¤il, insanlarla, insani
hassasiyetlerle, erdemlerle, yeteneklerle güçlenece¤ine inan›yoruz. Rakamlar› olumlu
ya da olumsuz k›lan, insanlar›n kendi geleceklerini sahiplenmek konusundaki azim ve
gayretleridir. Bunun için de o insanlar› iyi yetifltirmemiz, gelece¤in yetenek ve becerileriyle
donatmam›z, sosyal ihtiyaçlar›n› karfl›lamam›z, sa¤l›klar›n› korumam›z, güvenliklerini
sa¤lamam›z ve adaleti herkesin inand›¤› temel de¤er haline getirmemiz gerekiyor.
Hükümet olarak insan›m›za bu anlay›flla bak›yor ve toplumsal program›m›z› 4 temel esas
üzerinde düflünüyor, flekillendiriyoruz. Bu esaslar; e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyettir.
Bu dört esas, Türkiye Cumhuriyeti'ni tafl›yan kaideyi ayakta tutacak, bu yap›y›
sa¤lamlaflt›racak, güçlendirecek, yüceltecek dört tafl›y›c› ayakt›r. Bu dört temel esas›
insan›m›z›n fazlas›yla lay›k oldu¤u bir kalite, ifllerlik, yayg›nl›k ve eflitlikle ülkemizin her
bir köflesinde, her bir vatandafl›m›za, her bir hizmet alan›nda tesis etmedikçe görevimizi
yerine getirmifl olmay›z.

Amac›m›z Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi böyle
bir gelece¤e, böyle bir vizyonla, böyle bir medeniyet
perspektifiyle tafl›makt›r. Bu baflar›y› yakalamad›kça,
biliyoruz ki ekonomik alandaki kazan›mlar›m›z ne olursa
olsun zaman içinde eriyip gidecektir.
Aziz Milletim,

Hükümet olarak, tek tek bütün vatandafllar›m›z›n en iyi flartlarda yaflamalar› için çok ciddi
gayretler gösteriyor, çok hayati ad›mlar at›yoruz. Az önce ifade etti¤im gibi sa¤l›k
hizmetleri, üzerinde önemle ve hassasiyetle durdu¤umuz bir konudur. ‹nsan sa¤l›¤›n›
bizim ellerimize b›rak›lm›fl mukaddes bir emanet say›yoruz. Sa¤l›kta Dönüflüm Program›
çerçevesinde ad›m ad›m ilerleyerek bu alanda çok önemli, önümüzdeki y›llara damgas›n›
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vuracak bir de¤iflim hareketi gerçeklefltiriyoruz. Bu de¤iflim hareketinin sa¤l›k sistemimizin
çehresini nas›l de¤ifltirdi¤ini, gerek tedavi flartlar›nda, gerek ilaç fiyatlar›nda, gerekse
hizmetin yayg›nlaflmas›nda sa¤lad›¤› iyileflmeleri sizler zaten biliyor, müflahede ediyorsunuz.
Ancak geldi¤imiz noktay› asla yeterli görmüyor ve sa¤l›k sistemimizi en ça¤dafl, en ileri
seviyeye tafl›mak için yeni ad›mlar atmaya devam ediyoruz. Bu y›l›n ortalar›nda inflallah
Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›n› hayata geçirmifl olaca¤›z. Bu ad›m›m›zla birlikte,
art›k ülkemizde yaflayan herkes sigorta flemsiyesi alt›nda olacak. Devlet, hiçbir vatandafl›n›
sa¤l›k hizmetlerinin d›fl›nda tutmayacak, sigortal›-sigortas›z ayr›m› tarih olacak. Eskiden
sigortal› olanlar›n, hak ettikleri sa¤l›k hizmetini alamad›klar› konuflulurdu, bugün bu ülkede
yaflayan herkese herhangi bir ayr›m yap›lmaks›z›n sa¤l›k hizmeti verilmesinden söz
ediyoruz.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n›n getirdi¤i as›l büyük yenilik iflte bu zihniyet fark›d›r.
Bildi¤iniz gibi yasal süreci tamamlayarak SSK hastanelerini Sa¤l›k Bakanl›¤›m›za devrettik.
Bundan murad›m›z, sa¤l›k sistemimizi bütünlüklü bir yap›ya kavuflturarak her insan›m›za
ayn› kalite ve yayg›nl›kta sa¤l›k hizmeti verebilmektir. Öte yandan SSK hastaneleri ile
ilgili olarak y›llard›r bir türlü giderilemeyen flikayetlere de bu uygulama ile bir son vermeyi
ve hizmeti iyilefltirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda özellikle sendikalar›m›zdan baz› itirazlar
yükseldi. Devlet olarak iflçilerimizin, çal›flan kesimlerimizin hastanelerini ellerinden almak,
haklar›n› gasp etmek gibi bir niyetimizin olamayaca¤›n› her sa¤duyu sahibi insan›m›z
biliyor. Bu hastanelerimiz y›llard›r hem hizmetlerindeki eksiklikleri gideremediler, hem
de zarardan kurtulamad›lar.

Biz iflçilerimizin, çal›flan kesimlerimizin en iyi sa¤l›k
hizmetini, eziyet çekmeden almas›n› istiyoruz. Bu
uygulaman›n, SSK'l› vatandafllar›m›z›n lehine ne tür olumlu
neticeler do¤uraca¤› çok geçmeden görülecektir. Hatta
flimdiden görülmeye bafllam›flt›r...
Bu süreçte, hükümet olarak, tamamen hukuki bir zeminde, hukukun gereklerini yerine
getirmek suretiyle hareket ediyoruz; bu konudaki aksi görüfllere de demokratik olgunluk
içinde yaklafl›yoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ülkemiz için hayati önem tafl›d›¤›na inand›¤›m›z konulardan biri de tar›m›m›z›n geliflmesidir.
Birkaç gün önce bu sektörümüzün temsilcileriyle bir araya gelerek hükümetimizin
önümüzdeki dönemde tar›m alan›nda izleyece¤i politikalar› kendileriyle paylaflt›k. Bu
toplant› s›ras›nda ekme¤ini tar›m sektöründen ç›karan üreticilerimize, çiftçilerimize,
köylülerimize ve hayvan yetifltiricilerimize baz› önemli müjdeler de verdik. Gerek hükümet
olarak aç›klad›¤›m›z yeni tar›m stratejimizin ana bafll›klar›n›, gerekse tar›m kesimimizi
yak›ndan ilgilendiren müjdeli haberlerimizi bu ekranlar arac›l›¤›yla yurdumuzun bütün
köflelerine iletmek isterim. Nüfusumuzun yüzde 35'inin ekme¤ini kazand›¤› tar›m
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sektörümüz üzülerek ifade ediyorum ki y›llar y›l› ihmal edilmifltir. Türkiye, bu alanda,
gerçek potansiyeliyle orant›l› bir geliflme seviyesini ne yaz›k ki bugüne kadar
yakalayamam›flt›r. Bu büyük zâfiyet sadece ekonomimizi kötü etkilememifl, ayn› zamanda
bu sektörden geçimini sa¤layan milyonlarca insan›m›z› da ma¤dur etmifl, yoksullaflt›rm›flt›r.
Biz hükümet olarak göreve geldi¤imiz ilk günden bafllayarak bu önemli sektörümüzü
gelifltirmenin,

Türk tar›m›n› ve üreticisini özlenen seviyeye ç›karacak ad›mlar› atman›n gayreti içinde
olduk. Bu hedefe ulaflman›n, Türkiye'nin gelece¤i aç›s›ndan hayati öneme sahip oldu¤unu
gördük. 2003 y›l› içinde zor durumdaki çiftçimizi, köylümüzü, üreticimizi rahatlatacak
baz› kararlar ald›k ve bu kararlar›m›z› hemen uygulamaya geçirdik. Birikmifl kredi borçlar›n›n
yeniden yap›land›r›lmas›, do¤al afet ödemeleri, mazot deste¤i ve artan destekleme
tedbirleri gibi pek çok uygulamay› hayata geçirerek tar›m kesimimize nefes ald›rd›k.

Ekonomimiz rahatlad›kça, imkanlar›m›z geniflledikçe bu
do¤rultuda hareket etmeye, çiftçimizi, köylümüzü,
üreticimizi desteklemeye devam edece¤iz.
Önümüzdeki dönemde, hükümet olarak bugüne kadar uygulamakta oldu¤umuz destek
uygulamalar›n› zenginlefltirerek, yayg›nlaflt›rarak sürdürece¤iz, ancak bunlarla yetinmeyip
tar›mda verimlilik ve karl›l›¤› yükseltecek yeni at›l›mlar da gerçeklefltirece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Tar›mda kalite ve verim art›fl›n› sa¤lamak için sulu tar›m uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›
büyük önem arz ediyor. Ancak bugünkü tabloda, yer alt› sulamalar› çiftçilerimize önemli
maliyetler ç›kar›yor.

Bu maliyet kalemlerinin en önemlisi de elektrikle ilgilidir.

Çiftçilerimiz, 2003 öncesinde ekonomimizde yaflanan çalkant›lardan do¤rudan etkilenmifl;
kredi borçlar›n› bir kenara b›rak›n; tar›msal sulamada kulland›klar› elektri¤in faturas›n›
bile ödeyemez duruma düflmüfllerdir.

Halen çiftçilerimizin önemli tutarlara varan birikmifl elektrik borçlar› vard›r. Bu konuda,
hükümet olarak, zaten zor durumda olan çiftçilerimizi daha da zor duruma düflürecek
kat› tahsil tedbirlerine yönelmeyi uygun görmedik. Bunun yerine ak›l ve mant›kla hareket
ederek; t›pk› daha önce Vergi Bar›fl› uygulamas›nda yapt›¤›m›z gibi, hem devletin, hem
de çiftçinin yarar›na olacak bir Tar›msal Enerji Bar›fl›'na gitmeyi tercih ettik. Buna göre,
tar›msal sulamada kullan›lan ve 1995 y›l›ndan bu yana günümüze tafl›nan 660 trilyon
liral›k ana para borcunu, borç tarihinden itibaren tar›msal TEFE ile yeniden yap›land›raca¤›z.

Tar›msal üretimin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak aç›s›ndan bu borçlar› ek bir faiz uygulamadan
36 ay taksitlendirmek suretiyle tahsil edece¤iz. Böylece hem devlet olarak biz alaca¤›m›z›
tahsil etme imkan›na kavuflmufl olaca¤›z, hem de çiftçilerimiz mahkeme kap›lar›na
düflmeden, hacze u¤ramadan borçlar›n› ödeyip tar›msal üretime devam edebilecekler.
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Aziz Vatandafllar›m,

2004 y›l›nda dünya petrol ve do¤algaz fiyatlar›ndaki art›fla paralel olarak mazot ve gübre
fiyatlar›nda zaman zaman afl›r› boyutlara varan art›fllar ortaya ç›kt›. Gübrede yüzde 40'a,
mazotta yüzde 33'lere varan bu art›fllar, tabiidir ki üretimde önemli s›k›nt›lara sebebiyet
verdi. Tar›mda maliyetleri ciddi bir flekilde yükselten, kâr seviyesini düflüren bu tablo
karfl›s›nda, hükümet olarak gübre ve mazotta destekleme yap›lmas›na karar verdik.
Çiftçilerimiz flundan emin olsunlar ki, mazot, gübre ve sulama enerjisi kullan›m›nda
düfltükleri ma¤duriyet giderilecektir. Çiftçimizin önünü kesen, tar›msal üretimimizi
sekteye u¤ratan her türlü ar›zi durum karfl›s›nda hükümet olarak gerekeni yapaca¤›z.

Çiftçilerimizin yüksek verimli ve kaliteli tohumluk
kullan›m›n› teflvik etmek üzere, 2004 y›l›nda yo¤un
gayretler içerisinde olduk. Bunun sonucunda, 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.
Bak›n›z yine bu anlay›flla, 2005 y›l›ndan itibaren tohumculuk politikam›z› gelifltiriyor,
sertifikal› tohumluk üretimi ve kullan›m sorunu olan di¤er ürünleri de bu kapsam içine
al›yoruz. 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›¤› mutlaka
azaltmak mecburiyetindeyiz. Bu nedenle bir yandan üretimi art›rmak, di¤er yandan da
d›fla ba¤›ml›l›¤› azaltmak için sertifikal› kaliteli tohumlukta 2005 y›l›nda üreticilerimize
55 milyon YTL, yani 55 trilyon TL tutar›nda bir destek sa¤l›yoruz. Bunun ülkemiz
ekonomisine y›lda yaklafl›k olarak 1 milyar YTL, yani 1 katrilyon TL civar›nda katk›
sa¤lamas›n› bekliyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere 2004 y›l›nda tar›msal kredi faizlerini, destekleme bütçesinden aktar›lan
kaynakla, çiftçimizin lehine olacak biçimde indirdik.. Bu at›l›m› önümüzdeki dönemde
zenginlefltirerek, geniflleterek, etkinlefltirerek sürdürece¤iz. 2005 y›l›nda öngördü¤ümüz
kulland›r›lacak tar›msal kredi hacmimiz Ziraat Bankas› arac›l›¤›yla 1,3 milyar YTL, yani
1,3 katrilyon TL; Tar›m Kredi Kooperatifleri arac›l›¤›yla da 1,2 milyar YTL, yani 1,2 katrilyon
TL olmak üzere toplamda 2,5 milyar YTL, yani eski parayla 2,5 katrilyon lira olarak
gerçeklefltirilecektir. Uygulama faizi halen yüzde 29-30'lar seviyesindedir, ancak
desteklemelerin katk›s›yla tar›msal kredilerde bu oranlar yüzde 10,5 ile yüzde 19,5
oranlar›na indirilmifltir. Vadeler, iflletme kredilerinde 2 y›l, yat›r›m kredilerinde 5 y›l
olacakt›r. Bu tablo hükümet olarak Türk tar›m›n›, Türk tar›mc›s›n› aya¤a kald›rmak
konusunda ne kadar kararl› oldu¤umuzun aç›k göstergesidir. Çiftçilerimiz, köylülerimiz,
hayvanc›l›k ve besicilikle ifltigal eden vatandafllar›m›z bilsinler ki içinde tar›msal geliflmenin
olmad›¤› bir ilerleme fikrine bugüne kadar asla itibar etmedik; bundan böyle de etmeyiz.
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Türkiye kalk›nacaksa, bütün sektörleriyle birlikte kalk›nacakt›r. Türkiye, gelece¤in
dünyas›nda öncelikli ihtiyaç haline gelecek olan tar›msal üretim ideallerinden, tar›msal
kalk›nma projelerinden asla vazgeçmeyecektir.

fiimdi size çok k›sa olarak, baz› rakamlar ve baz› örnekler verece¤im. Sadece bu örnekler
bile, bu konudaki kararl›l›¤›m›z› aç›kça göstermektedir.

Aziz Vatandafllar›m,

1998 y›l›ndan bu yana pamuk, zeytinya¤›, ya¤l›k ayçiçe¤i, soya ve kanolaya prim ödemesi
yap›lmaktad›r; buna 2004 y›l› itibariyle dane m›s›r da eklenmifltir. Uzun vadede ithalat›
ortadan kald›racak kalite ve yeterlilikte ya¤l› tohumlu bitkileri üretmeyi hedefliyoruz.

2003 y›l› için toplam prim tutar› 282 trilyon lira olmufltur. 2005 y›l› Bütçesinde ise, prim
ödene¤i 491 trilyon lira olarak karara ba¤lanm›flt›r.

Ancak biz bununla yetinmedik, kaynak aray›fllar›m›z› sürdürerek bu rakam› 600 trilyon
liraya kadar ç›kard›k. Bu rakam, bir önceki y›la göre yüzde 120'lik bir art›fl anlam›na
gelmektedir.

Prim ödemeleriyle ilgili olarak getirdi¤imiz bir baflka
yenilik, ödemelerin öne çekilmesi ve ürünlerin ekim
döneminde yap›lmas› olacakt›r. Bu flekilde, çiftçilerimizin
bir baflka beklentisine de cevap verilmifl olacakt›r.
Pamukta dünya fiyatlar› h›zla düflmüfltür, buna ba¤l› olarak ülkemizdeki fiyatlar da
mecburen afla¤› inmifltir. Oluflan bu tablo nedeniyle 2005 y›l› prim ödemelerimizin 411
trilyon liral›k bölümünü, yani yüzde 68'lik k›sm›n› pamu¤a ay›rmay› kararlaflt›rd›k. 2004
y›l› ürünü için 2005 y›l›nda ödenecek primler kilogram bafl›na 190 - 228 bin TL olarak
tespit edilmifltir. Sertifikal› tohumluk kullanan üreticilerimizin kilogram bafl›na alacaklar›
destek 228 bin TL'dir. Bu rakam geçen y›l 99 bin TL idi. Bu yüzde 130'luk bir art›fla
karfl›l›k gelmektedir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Kas›m 2004'te kabul edilen Tar›m Stratejisi Belgesi ile Do¤rudan Gelir Deste¤inin yani
DGD'nin uygulanmas›nda baz› de¤iflikliklere gitme gere¤i ortaya ç›km›flt›r. Buna göre
DGD'nin pay›, toplam desteklemeler içinde yüzde 45'e düflürülerek, di¤er destekleme
enstrümanlar›na etkinlik sa¤lanacakt›r.

Bu sayede üretene daha çok destek sa¤lanmas› ve üretim aç›¤› bulunan ürünlere teflvik
verilerek üretim art›fl›na katk› sa¤lanmas› imkân› ortaya ç›kacakt›r.                              
Bu konuda önemli haz›rl›klar içindeyiz; prim, hayvanc›l›k ve di¤er destekleme konular›na
kaynak transferi sa¤lamay› ve destekleme bütçesini en ak›lc› ve verimli flekilde kullanmay›
hedefliyoruz.

2005 y›l›n› yeni DGD modeli için geçifl y›l› olarak görüyoruz.
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Yine hükümet olarak üstünde hassasiyetle durdu¤umuz bir di¤er sektör olan hayvanc›l›k
sektöründe üretimi, kaliteyi, rekabeti ve kârl›l›¤› art›rmak amac›yla 2005-2013 y›llar›
aras›nda uygulanacak bir Hayvanc›l›k Stratejisi haz›rlam›fl bulunuyoruz.

2013 y›l›na kadar gerçeklefltirmeyi umdu¤umuz önemli hedeflerimiz var.

Bu do¤rultuda 2013 y›l›na kadar büyükbafl dam›zl›k hayvan say›s›n› 4 milyon 600 binden
5 milyon 800 bine; büyükbafl hayvan bafl›na süt verimini 1,9 tondan 4 tona, 10 milyon
ton olan süt üretimini 23 milyon tona, kifli bafl›na süt tüketimini 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 milyon 300 bin tona ç›karmak, böylece tüketimi kifli bafl›na 10
kilogramdan 16 kilograma yükseltmek amac›nday›z. Bunun için de, yem bitkileri ekim
alanlar›n› 1,2 milyon hektardan 4 milyon hektara geniflletmeyi planlad›k.

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›, daha kaliteli et ve süt
üretimi için hayvan sa¤l›¤›, iflletme düzeni ve ürün iflleme tesislerini gelifltirmek konusunda
da gereken tedbirleri al›yoruz.

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

Hayvanc›l›k desteklerine 2005 y›l› bütçesinden 198 milyon YTL, yani 198 trilyon TL
ay›rm›flt›k. Ancak 2005-2013 Hayvanc›l›k Stratejisi çerçevesinde ihtiyaç duyulan faaliyetler
için bu destekler üç kat art›r›larak 596 milyon YTL'ye, yani 596 trilyon TL'ye ç›kar›lm›flt›r.

Kooperatiflere sa¤lanacak desteklerle birlikte, bu y›l hayvanc›l›k destekleri 900 milyon
YTL, yani 900 trilyon TL civar›nda olacakt›r ki, bu rakam geçen y›la göre yüzde 70'lik bir
art›fla tekabül etmektedir.

Ayr›ca Et-Bal›k Kurumu'nun, Erzurum, Van, Bingöl, Diyarbak›r, Ankara Sincan ve
Sakarya'daki kombinalar›n›n Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› bünyesine al›narak etkinlefltirilmesi
de karara ba¤lanm›flt›r.

Çiftçimize, üreticimize, tar›m sektörümüze destek olmak
ad›na imkanlar›m›z› sonuna kadar zorluyoruz. Biliyoruz
ki Türk tar›m›n›n kalk›nmas›, Türkiye'nin yar›nlar›n›n
teminat› olacakt›r. ‹nflallah yeni bereket mevsimine
giriyoruz, mahsulü de hep birlikte alaca¤›z.
Aziz Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi Güney Asya ülkeleri ac› ve zorluklarla dolu günler geçiriyor.
Yaflanan büyük felaketin boyutlar› her geçen gün daha yürek kanat›c› bir tablo ortaya
koyuyor.
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5 fiubat 2005 günü inflallah durumu yerinde görmek ve ülke olarak yaralar›n sar›lmas›na,
ihtiyaçlar›n giderilmesine bir nebze katk› sa¤lamak amac›yla bu bölgeye bir ziyaret
gerçeklefltirece¤im.

Bu vesileyle siz de¤erli vatandafllar›m›n aç›lan yard›m kampanyalar›na katk›da bulunman›z›,
bu insanl›k görevinde Türkiye'nin üstüne düflen görevin yerine getirilmesinde pay sahibi
olman›z› rica ediyorum.

Arkadafllar›m›z, konuflmam›n sonunda, yard›mlar›n›z› ulaflt›rabilece¤iniz banka hesap
numaralar›n› ekrana getirecekler.

Bütün vatandafllar›m›n, bu kampanyaya imkanlar› ölçüsünde destek olmalar›n› özellikle
rica ediyorum.

Biz benzer ac›lar yaflam›fl, böyle felaketlerin toplumlar› nas›l yaralad›¤›n› yak›ndan bilen
bir milletiz.

Gönüllerimizdeki zenginli¤i bir kere daha ortaya koyal›m, büyük zorluklar ve ihtiyaçlar
içindeki bu co¤rafyaya yard›m elimizi uzatal›m.

Allah'›n ülkemizi ve bütün insanl›¤› böyle ac› felaketlerden esirgemesini diliyorum.

Hepinize en derin sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...



R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005fiUBAT





Aziz Milletim,

Hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.  Türkiye, son y›llar içerisinde çok
önemli mesafeler ald›. Bunu 70 milyonu aflk›n insan›m›zla birlikte baflard›k.

Türkiye'yi lay›k oldu¤u yar›nlara ulaflt›rmak için sizlerle elele vererek, güç birli¤i yaparak
bunu baflard›k. Türkiye bu gayretlerimiz sonucunda uzun y›llard›r arzulanan istikrar
ortam›n› yakalad›. fiimdi gelece¤e güvenle bakan bir ülkenin insanlar› olarak yar›nlar›m›z›
çok daha büyük bir azim ve flevkle infla ediyoruz.

‹nsanlar›m›zdaki bu umut ve heyecan, tazelenen bu özgüven duygusu, Türkiye'yi her
zaman oldu¤undan daha güçlü, daha muktedir k›lmakt›r. Bugün art›k hepimiz biliyoruz
ki; ülke olarak aya¤›m›z› bast›¤›m›z zemin sa¤lam bir zemindir. Türkiye, dünyan›n
yar›nlar›nda belirleyici bir aktör olman›n gerektirdi¤i potansiyele, enerjiye, birikime, inanca
sahiptir. Sahip oldu¤umuz birikimleri gelifltirmenin; ülkemizin her köflesini, ama her
köflesini ça¤dafl hayat standartlar›na kavuflturman›n çabas› içerisindeyiz. Türkiye'nin
geçmifl dönemlerde yaflad›¤› ekonomik s›k›nt›lar›, siyasi çalkant›lar›, acziyet ve
karamsarl›klar› bir daha yaflamamas› için, bugün sahip oldu¤umuz güven ve istikrar
ortam›n›n k›ymetini bilmeliyiz.

Geçen iki buçuk y›l içinde edindi¤imiz ekonomik, siyasi ve sosyal kazan›mlar› bir daha
kaybetmemek için, ülkemiz ve milletimiz ad›na büyük bir dikkat göstermeli, enerjimizi
Türkiye'nin gelece¤inin inflas› için harcamal›y›z. Bu birlik ve beraberlik ruhuyla yola devam
etti¤imiz takdirde Türkiye gelecek hedeflerinin tamam›na ulaflacak, geliflmifl dünyada
hak etti¤i yeri mutlaka alacakt›r. Hükümet olarak biz bu ayd›nl›k gelece¤in yaklaflmakta
oldu¤una samimiyetle inan›yor, bu u¤urda durmadan, dinlenmeden çal›fl›yoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin bugün geldi¤i pozitif noktay› kal›c› hale getirmesi, içerideki güven ve istikrar
ortam›n› korumas›na ba¤l› oldu¤u kadar, d›fl dünyayla do¤ru ve etkin iliflkiler kurmas›na
da ba¤l›d›r. Bugün dünyadaki hiçbir devlet, bu büyük gezegende tek bafl›na yaflad›¤›n›
vehmetme lüksüne sahip de¤ildir. Bilgi ça¤›n›n imkanlar›, geliflen kitle iletiflim teknolojileri
ve kaynaklar›n paylafl›m› konusundaki hassas hesaplar, bir yandan bütün ülkeleri birbirine
yaklaflt›r›rken, bir yandan da global iliflkileri daha da karmafl›k hale getirmifltir.

Bugünün dünyas›nda, art›k b›rak›n›z geçen yüzy›l›n diplomatik kriterlerini, bundan on y›l
öncesinin d›fl politika stratejileriyle bile bugünü anlamak, bugünü tan›mlamak, bugünün
diplomatik dü¤ümlerini çözmek imkan› yoktur.

209

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

Her gün de¤iflmekte olan bir dünyada, statik bir d›fl politika
anlay›fl› ile, dünün dünyas›na ait tezlerle ve
güncellenmemifl stratejilerle bir yere var›lamayaca¤›
aflikard›r.
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Her gün de¤iflmekte olan bir dünyada, statik bir d›fl politika anlay›fl› ile, dünün dünyas›na
ait tezlerle ve güncellenmemifl stratejilerle bir yere var›lamayaca¤› aflikard›r.

Hükümet olarak göreve geldi¤imizde bu gerçekten hareket ettik ve Türkiye'yi gelece¤e
tafl›yacak, etkili, güçlü bir dünya ülkesi haline getirecek d›fl politika vizyonumuzu en
bafltan ortaya koyduk.

D›fl politika konular›n›n gündemdeki a¤›rl›¤›n› da vesile k›larak, geçen iki buçuk y›l içinde
Türkiye'nin d›fl politikadaki seyri ve önümüzdeki döneme iliflkin stratejileri hakk›nda
k›saca bilgi vermek istiyorum. Bu sayede Türkiye'nin yeni diplomatik vizyonunu da ana
hatlar›yla özetleme f›rsat› bulmufl olaca¤›m.

Aziz Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz 2002 y›l›nda göreve geldi¤imizde Türkiye içeride bütün siyasi çözüm kanallar›
t›kanm›fl, ekonomik düzeni tamamen bozulmufl, neredeyse d›fl dünyaya ay›racak vakti
kalmam›fl bir haldeydi.

Kendi içine kapanm›fl, dünyan›n genel gidiflinden kopmufl; b›rak›n›z dünyay›, adeta
komflular›yla bile selam› sabah› kesmifl; hiçbir konuda fikri sorulmayan, sorulsa da k›s›r
siyasi çekiflmelerden bafl›n› kald›r›p cevap vermeye mecali olmayan bir üçüncü dünya
ülkesi...

O günleri en iyi sizler biliyorsunuz, s›k›nt›lar›n› en derinden yaflayan da yine sizlersiniz.

Hal böyleyken; milletimizin her alandaki de¤iflim talebini siyasetinin en temel dayana¤›
k›lm›fl bir hükümet olarak, ifle önce y›k›lan› aya¤a kald›rmak, bozulan› tamir etmek,
ifllemeyeni ifller hale getirmekle bafllad›k. Cesur ama dikkatli politikalarla, hem Türkiye'nin
siyasi düzeni ça¤dafl bir ifllerli¤e kavufltu, hem parlamentomuz yeniden çözüm üretir
hale geldi, hem de ekonomimiz kendi ayaklar› üzerinde durabilir hale geldi.

Türkiye, yeniden dünyayla bulufltu.  Evet, Allah'a flükürler
olsun, çok k›sa bir zamanda, birlik ve beraberlik içinde,
sizlerin de büyük deste¤iniz ve katk›lar›n›zla ülkemiz
yeniden dünyayla bulufltu; bütün dünyada kendinden
övgüyle, takdirle söz edilen bir ülke haline geldi.
Bu dinamik at›l›m ruhu sadece krizleri sona erdirmedi, Türkiye'yi k›rk y›ld›r bekledi¤i AB
üyeli¤i hedefine çok yaklaflt›racak hareket ve bereketi de üretti. Ça¤›n gerisinde kalmayan
bir Türkiye hedefine ulaflmak için gerekli olan yap›sal de¤iflim, büyük ölçüde gerçeklefltirildi,
AB normlar› yakaland›. Bu gayretlerin bir sonucu olarak 17 Aral›k 2004 tarihinde Brüksel'de
Türkiye ile AB aras›nda üyelik müzakerelerinin bu y›l›n 3 Ekim'inde bafllat›lmas› karara
ba¤land›.

Bu karar, Türkiye'nin yönünü çevirdi¤i yeni d›fl hedeflerin, izledi¤i yeni d›fl politika
stratejilerinin ne kadar isabetli oldu¤unun da göstergesi olmufltur. 17 Aral›k tarihinin



211

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

Türkiye için tarihi bir kavflak oldu¤u; Türkiye-AB iliflkilerinin ötesine taflan bir anlam
tafl›d›¤› önümüzdeki y›llarda çok daha iyi anlafl›lacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin önümüzdeki döneme iliflkin ihtiyaçlar›n› da hassasiyetle dikkate alan çok
boyutlu, aktif bir d›fl politika izlemek konusunda kararl›y›z.

Bu anlay›fl›m›z; yeni dünya gerçeklerini, Türkiye'nin menfaatlerini, bölgesel ba¤lar›n›,
bar›fl önceliklerini, milli hedeflerini temel alan bir stratejik plana, bir gerçekçi vizyona
dayanmaktad›r.

Türkiye'nin yeni d›fl politika vizyonu iki temel tespite dayanan, iki önemli bafll›k çevresinde
flekillenmektedir. Bu tespitlerden ilki, Türkiye'nin bir "merkez ülke" oldu¤u gerçe¤idir.
Türkiye Avrupa Birli¤i'nin, Ortado¤u'nun ya da Asya'n›n çevre ülkesi de¤ildir, bu
co¤rafyalar›n periferisinde yer almaz.

Aksine yüzy›llar boyunca büyük medeniyetlere befliklik etmifl, farkl› inanç ve kültürlerin
miras›yla beslenmifl, üç k›taya yay›lan genifl bir co¤rafyay› etkileme gücüne sahip bir
merkez ülkedir. Türkiye bu birikime, bu a¤›rl›¤a, bu tarihi misyona sahip ç›kmak, bu
zengin arka plana uygun bir rol üstlenmek borcundad›r.

Hem Türkiye'nin konumunu do¤ru de¤erlendirmek, hem
de bölgesel denklemde boflluk b›rakmamak ad›na, bu
vizyon geniflli¤ini yakalamak; bir nehrin yata¤›n› bulmas›
gibi kendi mecram›zda en gür flekilde akmak
mecburiyetindeyiz.
Bu tarihin bize gösterdi¤i yöndür. Aktif bir diplomasiyle, gerçekçi bir stratejiyle ve azami
donan›mla kal›b›m›z› dolduraca¤›z.Türkiye'nin bu merkezî konumu, ülke olarak hem
gücümüzü ve a¤›rl›¤›m›z›, hem de bölge içindeki etkinli¤imizi artt›racakt›r.

Bununla beraber bir merkez ülke olarak Türkiye, sahip oldu¤u birikim ve de¤erlerle hem
bölgesel, hem küresel bar›fl›n tesisine de en üst seviyede katk›da bulunma imkan›
yakalayacakt›r.

Aziz Vatandafllar›m,

D›fl politika vizyonumuzu olufltururken temel ald›¤›m›z bir baflka gerçek de Türkiye'nin
bugün art›k sadece bölgesel bir güç olarak tan›mlanamayaca¤›d›r.

Türkiye, flartlar›n kendisini getirdi¤i bu tarihi dönemeçte, küresel bir güç olma yolunda
ilerlemelidir. Ancak bu hedefi, içi bofl hamasi sloganlarla yakalayamay›z.

Bu hedefi ancak, k›sa, orta ve uzun vadeli hesaplar› iyi yap›lm›fl, kendini sürekli yenileyen,
dikkatli ama cesur bir diplomasiyle, üstün temsil kabiliyetiyle ve en önemlisi sa¤lam bir
ekonomiyle ad›m ad›m gerçe¤e dönüfltürebiliriz.
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Bu baflar›ld›¤› takdirde, inan›yorum ki bu yüzy›l›n ilk yar›s› tamamlanmadan önce, Türkiye
küresel bir güç olarak bütün dünya taraf›ndan kabul edilen bir öneme ve a¤›rl›¤a
kavuflacakt›r. Türkiye, büyük birikim ve potansiyelini üretime dönüfltürdü¤ü zaman;
Türkiye genç ve dinamik nüfusunu sa¤l›kl›, e¤itimli, donan›ml› k›lacak yap›sal dönüflümün
meyvelerini almaya bafllad›¤› zaman; Türkiye, tarihinin ve co¤rafyas›n›n icaplar›na,
sorumluluklar›na sahip ç›kt›¤› zaman; Türkiye, kendisine inand›¤› ve güvendi¤i zaman;
Türkiye, bugün oldu¤u gibi önüne büyük hedefler koydu¤u zaman;

Bu hedeflere ulaflma iradesini, geçmiflte oldu¤u gibi, bugün de gösterebilecek bir ülkedir.

Sevgili Milletim,

Geçen iki buçuk y›ll›k dönem içinde, böyle bir vizyona dayanan bir d›fl politika anlay›fl›n›
hayata geçirmek için gerçekten çok çal›flt›k.

‹çeride istikrar› korumak; insan›m›z›n e¤itim, sa¤l›k, adalet,
güvenlik ve özgürlük taleplerine karfl›l›k vermek için gayret
gösterirken, d›flar›da bu meflruiyet zemini üzerinden çok
önemli diplomatik ad›mlar att›k.
Türkiye'nin çevresinde bir güvenlik halesi oluflturmak ad›na çevre ülkelerle önemli diyalog
mekanizmalar› oluflturduk. Y›llard›r çözümsüzlü¤e terk edilen meselelere cesaretle
çözüm arama iradesi gösterdik. Bu çerçevede, özellikle çevre ve komflu ülkelerle yo¤un
bir ziyaret trafi¤i bafllatt›k; Rusya'yla, Suriye'yle, Ukrayna'yla, Yunanistan'la, Romanya'yla,
Bulgaristan'la, Gürcistan'la, ‹ran'la, Bosna-Hersek'le, Arnavutluk'la her alanda iflbirli¤i
imkanlar›n› gelifltiren çok s›cak iliflkiler kurduk. BM Genel Sekreteri Kofi Annan'›n
haz›rlam›fl oldu¤u plan çerçevesinde, K›br›s konusunda att›¤›m›z iyi niyet ad›mlar› dünya
taraf›ndan takdirle karfl›land›; Ada'da çözüme yak›n duran taraf›n Türk taraf› oldu¤u
gerçe¤i dünya kamuoyu taraf›ndan kabul edildi.

Bütün bu gayretler sonunda Türkiye, dünyaya, çevresiyle sorun yaflamak istemeyen,
dostane iliflkiler sürdürmek isteyen, ayr›ca dünya bar›fl›na en üst düzeyde katk› sa¤layan
bir ülke oldu¤u mesaj›n› net olarak verdi. Yine ayn› dönem içinde küresel aktörler
dedi¤imiz ABD, Avrupa Birli¤i ülkeleri, Rusya, Çin ve Japonya ile de yak›n iliflkiler
gelifltirdik.

Bu süre zarf›nda hem biz bu ülkelere ziyaretlerde bulunduk, hem de Almanya Baflbakan›
Schröder, AB Komisyon Baflkan› Prodi, ABD Baflkan› Say›n Bush, Avrupa Parlamentosu
Baflkan› Say›n Borrell, Rusya Devlet Baflkan› Say›n Putin ülkemizi ziyaret ettiler.

Bu çerçevede D›fliflleri Bakan›m›z Say›n Abdullah Gül'ün Çin ziyareti de iki ülke aras›ndaki
iliflkilere önemli bir aç›l›m getirdi. Ayn› etkinlik çeflitli uluslararas› platformlarda da
sürdürüldü.

Geçen y›l içinde hem NATO, hem OECD, hem de ‹slam Konferans› Örgütü ve ‹SEDAK
zirvelerinin Türkiye'de yap›lm›fl olmas›; ayr›ca ‹KÖ genel sekreterli¤i görevine Türkiye'nin



O yüzden, bugünün dünyas›n›, otuz y›l öncesinin parametreleriyle, so¤uk savafl döneminin
gözlükleriyle, iki kutuplu dünyan›n söylemleriyle anlamland›ramazs›n›z.

Bu büyük de¤iflim, Türkiye'nin, her alanda oldu¤u gibi, bilhassa d›fl politika alan›nda, çok
yönlü, çok boyutlu, çok aktif ama çok da dikkatli bir seyir izlemesini zorunlu k›lmaktad›r.

Biz bir ülkeyle veya bir bölgeyle iliflkilerimizi daha fazla gelifltirmenin imkanlar›n› ararken,
bunu bir baflka ülkeyle veya bir baflka bölgeyle iliflkilerimizi so¤utmak; bunlar› birbirinin
yerine ikame etmek amac›yla yapm›yoruz.

Bizim derdimiz, bir merkez ülke, bir küresel güç olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin
uluslararas› iliflkilerini, etkinli¤ini olabildi¤ince artt›rmak; bunun için de imkanlar›m›z›
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aday›n›n seçilmesi çok önemli diplomatik baflar›lar olarak kayda geçmifltir.

Yine göreve geldi¤imiz günden bu yana yapt›¤›m›z rekor say›da d›fl geziyle dünyan›n
pek çok bölgesine, pek çok ülkesine giderek, hem y›llar›n ihmali, ataleti yüzünden
bozulan, ask›ya al›nan iliflkilerimizi iyilefltirdik, hem de yeni siyasi, ekonomik ve kültürel
iflbirli¤i imkanlar› tesis ettik.

Bugün Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor k›r›yorsa; turizm gelirlerinde patlama
yaflan›yorsa; dünya medyas›nda Türkiye hiç olmad›¤› kadar genifl yer al›yorsa, bütün bu
geliflmelerde, ço¤unu ifl dünyam›z›n temsilcileriyle birlikte yapt›¤›m›z bu yo¤un d›fl
temaslar›n elbette büyük pay› vard›r.

Türkiye dünyaya aç›ld›kça, insan›m›z›n önünde de yeni ufuklar, yeni kap›lar aç›lmaktad›r.

D›fl politikada bu çok yönlü, aktif ve komplekssiz tavr›m›z›
önümüzdeki dönemde de sürdürecek, Türkiye'nin dünyayla
entegrasyonunu sa¤layaca¤›z.  Çünkü bunu baflarmak,
Türkiye'nin de önünü açacakt›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Bu noktada, biraz da bugünün pratik meselelerine hükümetimizin bak›fl aç›s›n› sizlerle
paylaflmak, önümüzdeki döneme iliflkin beklenti ve hedeflerimizi ortaya koymak istiyorum.

Bu sayede kamuoyunda merak uyand›ran baz› noktalar› da vuzuha kavuflturmam›z
mümkün olacakt›r.

fiu bilinmelidir ki Türkiye'de art›k, So¤uk Savafl dönemini geride b›rakan, yepyeni ve çok
hareketli bir dünyada yaflad›¤›n›n fark›nda olan bir yönetim ifl bafl›ndad›r.

Bugün art›k dünyaya bakarken, 30-40 y›l öncesinin gözlükleriyle bakamazs›n›z.

Bugün kurulmakta olan dünya dengeleri, bugün iflleyen uluslararas› dinamikler, b›rak›n
30-40 y›l›, 20 y›l öncesiyle bile karfl›laflt›r›lamaz.
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sonuna kadar zorlamakt›r. Bu bak›mdan Türkiye'nin bu d›fl politika aç›l›mlar›n›, bu çok
yönlü iliflkilerini, bu d›fl pazar aray›fllar›n› bir rota de¤iflikli¤i olarak de¤erlendirmemek
gerekir. Türkiye, geleneksel d›fl politikas›nda radikal bir rota de¤iflikli¤i yapma ihtiyac›nda
de¤ildir.

Ancak, mevcut rotam›z›, küresel bir vizyonla, yeni dünya gerçeklerini göz önüne alarak
bilinçli bir biçimde gelifltirmek zorunday›z.

Biz d›fl politikada olaylar› kopuk kopuk de¤erlendirmemek
suretiyle, resmin bütününü gözden kaç›rmamaya
çal›fl›yoruz. Ayr›ca bütün iliflkilerimizde, karfl›l›kl› sayg›y›,
iyi niyeti, ahde vefay› ve dürüstlü¤ü esas al›yoruz. Bu da
bizim binlerce y›ll›k devlet gelene¤imizin tabii bir
sonucudur.
De¤erli Vatandafllar›m,

Son günlerde Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile iliflkilerinde rehavet, ABD ile iliflkilerinde de
baz› problemler yaflad›¤› yolunda spekülasyonlar yap›lmaktad›r.

fiunu hemen söyleyeyim: Sa¤lam temeller üzerinde bina edilmifl, çok uzun y›llara dayal›
bu iliflkilerde zaman zaman baz› konjonktürel görüfl farkl›l›klar› olmas› son derece do¤ald›r.
Nitekim, evvelki gün kat›ld›¤›m›z Ola¤anüstü NATO Zirvesi'nde de vurguland›¤› gibi,
buna benzer spekülasyonlar, "transatlantik iliflkiler" denilen Bat› Avrupa- Amerika iliflkileri
ba¤lam›nda da olmaktad›r.

Ancak, Türkiye ile ABD uzun y›llar boyunca dost ve müttefik olarak beraberliklerini
sürdürmüfl iki ülkedir. Bugün de bu yak›n iliflkiler rasyonel bir zeminde devam etmektedir.

Zaman zaman, çeflitli bölgesel ve konjonktürel sorunlara yaklafl›mlar›m›zda üslup
farkl›l›klar›m›z olabilir. Ancak, iki ülke aras›ndaki iliflkilerin gerek tarihi derinli¤i, gerekse
herhangi bir spesifik soruna indirgenemeyecek çok boyutlu niteli¤i, dostlu¤umuzun ve
iflbirli¤imizin artarak devam etmesini de sa¤layacak güçtedir.

Bu dostluk ve iflbirli¤inin artarak devam etmesi için, medya ve sivil toplum kurulufllar›n›n
da her iki ülkenin kamuoyunda olumsuz ve mesnetsiz önyarg›lara zemin haz›rlamamas›
gerekir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Sadece bizim de¤il, bütün bölge ülkelerinin ve hatta bütün dünyan›n gündeminde çok
kritik bir yer tutan Irak sorununa da bu vesileyle k›saca de¤inmek istiyorum. Bizim, Irak
sorunu ile ilgili de¤erlendirmemiz, bafl›ndan beri flu temel çerçeveye oturmufltur: Türkiye
olarak biz, bölgede istikrars›zl›¤›n ve savafl flartlar›n›n bir an önce sona erdirilmesinden,
Irak'›n bütünlü¤ünün bozulmas›na yol açacak giriflimlere meydan verilmemesinden yana
olduk.
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Bunun için de, bütün ulusal kaynaklara Irak halk›n›n tümünün sahip olaca¤›; hiçbir etnik,
dini veya mezhebi kesimin di¤erleri üzerinde egemenlik kurmayaca¤›; terör gruplar›n›n
antrenman sahas› gibi kullanmayaca¤› hür ve demokratik bir Irak idealinin bir an önce
hayata geçirilmesi gerekti¤ini savunduk.

Bu nedenle 30 Ocak'ta yap›lan seçimlere en büyük deste¤i yine biz verdik. Bu seçimlerde
bütün kesimlerin en genifl kat›l›mla oy kullanabilmesinin sa¤lanmas› için ça¤r›da bulunduk.

Ülkedeki ola¤anüstü flartlar sebebiyle, seçimlere kat›l›m ve temsilde ortaya ç›kan
zafiyetlerin, yeni Irak Anayasas›n›n haz›rl›k sürecinde giderilebilece¤ini; bunun da bütün
Irak halk›n›n ve müstakbel Irak demokrasisinin hayr›na olaca¤›n› söyledik. Yani biz bu
sürecin, bütün Irak halk›n› kuflatacak bir yaklafl›mla, Irak'›n bütünlü¤üne halel getirecek
niyetlerden ar›nd›r›larak devam etmesini diliyoruz.

Irak'ta do¤ru çözümün, halk›n yönünü Ba¤dat'a çevirmekle mümkün oldu¤unu, Irakl›l›k
bilincinin güçlendirilmesi gerekti¤ini vurguluyoruz. Irak'›n ve yak›n çevresinin kendine
mahsus tarihi, kültürel, siyasi, befleri flartlar› iyi de¤erlendirilirse, Türkiye'nin bu
beklentilerinin hem Irak'taki bütün etnik ve mezhebi kesimlerin, hem bölgenin, hem de
dünyan›n lehine beklentiler oldu¤u da anlafl›lacakt›r.

Biz güney komflumuzu, bar›fl›n tesis edildi¤i, bütünlü¤ünün
bozulmad›¤›, komflular›yla bar›fl içinde yaflayan hür ve
demokratik bir ülke olarak görmek istiyoruz.
Irak halk› y›llar y›l› büyük zorluklar yaflayarak olgunlaflm›fl bir halk olarak kendi gelece¤ine
en do¤ru flekilde karar verecektir, bu süreci zedeleyecek her türlü niyete dur denmelidir.
Biz, bu konuda, dostlar›m›z›n da paylaflt›klar›n› söyledikleri hassasiyetlerimizi ortaya
koymak, ülkemizin menfaatlerini korumak ve bölgede bar›fl›n tesisini sa¤lamak ad›na
beklentilerimizi seslendiriyoruz. Ayn› anlay›fl ve gayretin ilgili bütün taraflarca da
gösterilmesini arzu ediyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

D›fl politika gündemimizin en öncelikli ve a¤›rl›kl› konular›ndan biri de bildi¤iniz gibi Avrupa
Birli¤i ile iliflkilerimizdir. Göreve geldi¤imiz günden bu yana Türkiye'nin AB üyeli¤i
konusunda ne büyük bir gayret gösterdi¤imizi, k›rk y›lda at›lamayan ad›mlar› son iki y›l
içinde nas›l ard› ard›na att›¤›m›z› sizler biliyorsunuz.

Bugün de ayn› dikkat ve hassasiyet içinde çal›flmalar›m›z›, haz›rl›klar›m›z› sürdürüyoruz.
Müzakere süreci boyunca AB zemininde Türkiye'yi temsil edecek olan heyeti oluflturmak
konusunda önemli mesafe katettik. K›sa zaman sonra bu konudaki aç›klamam›z› yapacak,
sizleri bilgilendirece¤iz.

Müzakere süreci, çeflitli alanlardan pek çok konunun masaya gelece¤i, teknik detaylar
üzerinde yo¤un haz›rl›klar›n gerekli oldu¤u bir süreç olacakt›r.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bu sürece en iyi, en ciddi flekilde haz›rland›¤›m›z›,
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vakti gelince müzakere masas›ndaki yerimizi en donan›ml›, en güvenli flekilde alaca¤›m›z›
ifade etmek istiyorum.

K›br›s konusuna gelince; bu konuda da bizi üzen baz› iç ve d›fl kaynakl› iddialar ortaya
konuyor, kafalarda istifhamlar oluflturuluyor. Bizim aç›m›zdan 17 Aral›k'ta Brüksel'de
aç›klanan karar, bu türden spekülasyonlara meydan vermeyecek bir aç›kl›k ve netli¤e
sahiptir. Türkiye, Güney K›br›s'› tan›mak konusunda herhangi bir yasal yükümlülük alt›na
girmemifltir.

Türkiye, K›br›s meselesinin çözümü konusunda Birleflmifl Milletler zeminini esas alarak,
daha önce oldu¤u gibi, bugün de, bu zeminde çözüm için gayret göstermeye haz›rd›r.
Türkiye ve KKTC, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri Annan'›n haz›rlad›¤› Plan› onaylayarak,
çözümü isteyen taraf olduklar›n› ortaya koymufllard›r.

Ne var ki, Adadaki bu referandumun ard›ndan, bizim bu iyi niyetimiz, uluslararas› camiadan,
vaat edilen ve hak etti¤i karfl›l›¤› görememifltir. KKTC üzerindeki izolasyonun kald›r›lmas›
konusunda bekledi¤imiz ad›mlar ne yaz›k ki at›lmam›flt›r.  AB'de yaflanan K›br›s ikilemi,
BM nezdinde halen sorunlu bir alan olan K›br›s'›n bir parças›n›, nihai çözümü beklemeden
üye olarak kabul etmesinden kaynaklanmaktad›r.

Türkiye flu anda, çözüme dönük uluslar aras› ad›mlar at›lmadan, adil ve kal›c› bir çözümün
zemini oluflmadan bir ad›m atmak durumunda de¤ildir.

fiu anda at›lmas› gereken ad›m; uluslararas› camian›n bir
an önce Kuzey K›br›s üzerinde uygulanan izolasyonu
kald›rmak üzere harekete geçmesidir.
Bu ad›mlar at›l›r, BM flemsiyesi alt›nda Ada'da adil ve kal›c› bir bar›fl›n zemini oluflturulursa,
Türk taraf› asla çözüm aramak üzere masaya oturmaktan kaçmayacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

D›fl dünyaya iliflkin diplomatik gayretlerimiz elbette bu kadarla s›n›rl› de¤il.

Ancak sürenin elverdi¤ince bir özet ç›karmaya ve tart›flma konusu olan baz› konulara
aç›kl›k getirmeye çal›flt›m.

Türkiye bütün dünyada ve herkes için samimiyetle bar›fl istiyor; bu konuda üzerine düflen
görevi, Afganistan örne¤inde görüldü¤ü üzere en aktif, en etkili ve en yayg›n flekilde
yapmak konusunda kararl›l›k içindedir.

Bölgemizden bafllayarak flu anda kanamakta olan bütün yaralara merhem olmak, özellikle
Ortado¤u'da bir arabulucu olarak üzerine düflen görevi en ideal flekliyle yerine getirmek,
çat›flmalara uzlaflma getirmek ve dünyadaki bar›fl ihtiyac›n› gür flekilde seslendirmek
ad›na gayretlerimizi sürdürece¤iz.

Dünyan›n her köflesiyle temas kurmak; daha önce diplomatik iliflkilerimizin yeterince
güçlü olmad›¤› ülkelerle de kaynaflmak, Türkiye'yi küresel bir güç olarak tan›tmak için
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dünyay› dolaflmaya da devam edece¤iz.

Önümüzde bir Afrika program› var; inflallah Sahra'n›n güneyine inerek Türkiye'nin üst
düzeyde resmen daha önce gitmedi¤i co¤rafyalara aç›laca¤›z.

‹nan›yorum ki bu ziyaret de hem bizim, hem de Afrikal› dostlar›m›z›n önünde hay›rl›,
bereketli kap›lar açacakt›r.

Türkiye ad›na bu yeni ufuklardan yeni dostluklarla, yeni iflbirli¤i imkanlar›yla, yeni
kazançlarla dönece¤imize inan›yoruz.

Bütün gayretlerimiz, Türkiye'yi büyüklü¤üne yak›fl›r, tarihi birikimine yak›fl›r, insani
zenginliklerine yak›fl›r bir küresel güç haline getirmek içindir.

Çünkü Türkiye güçlendikçe, insanl›¤›n bar›fl umudu da güçlenecektir.

Hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyor, hay›rl› ve bereketli gelecekler diliyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hepinizi gönülden selaml›yorum.

Türkiye'nin gelece¤i ad›na çok önemli bir dönemeçten geçmekte oldu¤umuz flu günlerde
sizlerle yeniden buluflma imkân›n› bulmufl olman›n mutlulu¤unu yafl›yorum.

fiükürler olsun ki, Türkiye ekonomisi geçmiflinde hiçbir dönemde görülmemifl bir flekilde,
emin ve kararl› ad›mlarla belirledi¤imiz hedefler do¤rultusunda iyileflmeye devam
etmektedir. ‹ki buçuk y›l gibi k›sa bir süre zarf›nda ekonominin bir çok göstergesinde
milletçe tarihi rekorlar elde ettik.

Sizlere k›saca bu göstergelerden ve bunlar›n yans›malar›ndan bahsetmek istiyorum.
Türkiye, iktidar›m›z döneminde enflasyonda gerçekten parlak bir baflar› elde etmifltir.

Bir dönem ülkemizin üzerine adeta kabus gibi çöken, bir neslin hayallerini, umutlar›n›
ipotek alt›na alan enflasyon, nihayet kontrol alt›na al›nm›flt›r. fiöyle enflasyonla yaflad›¤›m›z
günleri bir hat›rlay›n›z... Ürünlerin fiyatlar› sürekli de¤ifliyordu; 100 liraya ald›¤›n›z bir ürün
bir ay sonra 110 lira oluyor, bir y›l sonra 200 bin liray› afl›yordu.

Ücretlerimiz sürekli eriyor, al›m gücümüz her geçen gün düflüyordu. Üretim, yat›r›m
yap›lam›yor; iflsizlik, yoksulluk, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik her geçen gün büyüyordu.
Enflasyonla mücadeleyi en önemli hedef olarak ortaya koyan yönetimler, baflar› sa¤lamak
bir yana, enflasyonu daha da artt›r›yordu. Enflasyon siyasi istikrars›zl›¤›, siyasi istikrars›zl›k
ekonomik krizleri getiriyor, Türkiye bu k›s›rdöngü içinde mütemadiyen bocal›yordu.

Enflasyon oranlar›n›n yüksekli¤iyle Türkiye, dünya s›ralamalar›nda hep ilk s›ralarda yer
al›yor; dünya milletleri nezdinde itibar›n› ve en önemlisi öz güvenini yitiriyordu.

Bu tabloyu tersine çevirmek için hükümet olarak çok yo¤un bir çaba sarfettik, hamdolsun
bundan da büyük baflar› sa¤lad›k. Görevi devrald›¤›m›zda yüzde 34 seviyesinde olan
enflasyon, 2003 y›l›nda yüzde 18.4'e, 2004 y›l›nda da yüzde 9.32'ye geriledi. 2005 y›l
sonu itibariyle de hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. ‹nflallah bu hedefimize de ulaflacak
ve önümüzdeki y›llarda art›k enflasyonu Türkiye'nin gündeminden ç›karaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Üzülerek söylüyorum ki, bugün baz› çevreler bu pozitif tabloyu görmemekte ›srar ediyor,
"enflasyon düflüyor, ama biz hissetmiyoruz" diyorlar.

Burada çok önemli bir yan›lg›y› bir kez daha ayd›nl›¤a kavuflturmak isterim. Enflasyonun
düflmesi, fiyatlar›n düflmesi de¤il, fiyat art›fl h›zlar›n›n düflmesidir. Lütfen, çarfl›ya, pazara
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Biz ekonomiyi grafiklerin, göstergelerin, rakamlar›n,
oranlar›n arkas›ndan izlemiyoruz. Biz ekonomiyi, çarfl›da,
pazarda, fabrikada takip ediyor; iflçimizin, memurumuzun,
çiftçimizin, sanayicimizin aras›ndan izliyoruz.
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ç›kt›¤›n›zda fiyatlar› flöyle geçmiflle bir karfl›laflt›r›n. Ürün ve hizmetlerin fiyatlar›n›n
geçmiflte ne kadar artt›¤›n›, son iki buçuk y›l içinde fiyatlar›n nereden nereye geldi¤ini
bir inceleyin. Sizler de göreceksiniz ki, Türkiye fiyat art›fllar› konusunda çok farkl›, çok
yeni bir sürece girmifltir. Enflasyondaki düflüfl yaln›zca fiyatlara yans›makla kalmam›fl,
Türkiye'nin uluslararas› itibar›ndan ekonomimizin canlanmas›na kadar bir dizi alanda
kendisini hissettirmifltir.

Bildi¤iniz gibi, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren halk›m›z Yeni Türk Liras›'n› kullanmaya
bafllad›. Bugün itibariyle piyasadaki toplam banknot de¤erinin yüzde 67'si, madeni para
de¤erinin ise yüzde 56's› YTL'ye dönüflmüfl durumdad›r. YTL'ye geçifl operasyonu,
hiçbir aksakl›k ç›kmadan tam bir baflar›yla tamamlanm›fl, kötümser çevrelerin kötü
senaryolar› bofla ç›km›flt›r. Param›zdan s›f›rlar›n at›lmas›yla birlikte, Türkiye ekonomisinin
uluslararas› platformlardaki imaj› da de¤iflmifltir.

Sa¤lad›¤›m›z güven ve istikrar ortam›n›n bir baflka
yans›mas› da büyüme oranlar›nda görülmüfltür.
2001 y›l›nda yüzde 9.5 oran›nda küçülen Türkiye ekonomisi, 2002 y›l›nda yüzde 7.9,
2003 y›l›nda ise yüzde 5.9 oran›nda büyümüfltür. 2004 y›l› rakamlar› da birkaç hafta
içinde aç›klanacak; ancak flu kadar›n› flimdiden söyleyebilirim, 2004 y›l›nda da Türkiye,
hedefimiz olan yüzde 5'in çok üzerinde bir büyüme oran›na ulaflacakt›r. Bu büyüme
oranlar›yla Türkiye, gerek OECD ülkeleri aras›nda, gerekse Avrupa Birli¤i ülkeleri aras›nda
ilk s›raya yükselmifltir.

Bu tablo, gurur veren, umut veren, heyecan veren bir tablodur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bugüne kadar dünya ekonomilerinde, enflasyonun düflürülmesi sürecinde iflsizlik daima
artm›flt›r. Türkiye'de ise bunun tam tersi gerçekleflmekte, enflasyon düflerken ekonomimiz
büyümekte, iflsizlik oranlar› da azalmaktad›r.

2003 y›l›nda yüzde 10.3 olan iflsizlik oran›, 2004 y›l›nda yüzde 10'a gerilemifltir. Kuflkusuz
iflsizlikteki azalma henüz istedi¤imiz ölçüde de¤ildir; ancak burada alt› çizilmesi gereken
çok önemli bir geliflme vard›r.

Türkiye, nüfusu h›zla artan bir ülkedir; dolay›s›yla iflgücü de her y›l artmaktad›r. 2004
y›l›nda, iflsizlik oran›nda küçük bir düflüfl yaflanm›fl; ancak 1 milyon 59 bin insan›m›z da
ayn› zamanda ifl sahibi olmufltur.

Yani gerçek istihdam, bu oranlarda görünenden daha fazlad›r. Hem ifl gücüne yeni kat›lan
insanlar›m›za ifl bulunmufl, hem de iflsizlik oran› bir miktar düflürülmüfltür. ‹nflallah
ekonomideki kararl› ve disiplinli uygulamalar›m›z neticesinde iflsizlik oranlar›n› çok daha
makul bir seviyeye indirece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Her f›rsatta dile getirdi¤im gibi, biz ekonomiyi grafiklerin, göstergelerin, rakamlar›n,
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oranlar›n arkas›ndan izlemiyoruz. Biz ekonomiyi, çarfl›da, pazarda, fabrikada takip ediyor;
iflçimizin, memurumuzun, çiftçimizin, sanayicimizin aras›ndan izliyoruz.

Göstergeler ekonomi için tabii ki önemli kriterler, ancak as›l önemlisi, bunlar›n size, yani
çarfl›ya, pazara, mutfa¤a nas›l ve ne kadar yans›d›¤›d›r.

‹flte bu nedenle att›¤›m›z her ad›mda, yapt›¤›m›z her faaliyette, belirledi¤imiz her hedefte,
sizlerin mutlulu¤unu, refah›n› gözetiyor, bunun için mücadele veriyoruz. Geçmiflte
yap›ld›¤› gibi, halk›ndan kopuk, vatandafltan uzak, aya¤› yere basmayan, gerçekçi olmayan
ekonomi politikalar›yla Türkiye'nin vaktini, enerjisini bofla harcam›yoruz.

Ülkemizin her köflesini kalk›nd›racak, iflsizli¤i, yoksullu¤u
giderecek, Türkiye'yi hak etti¤i yar›nlara ulaflt›racak bir
ekonomi anlay›fl›yla hareket ediyoruz.
Bu hedefe do¤ru büyük bir kararl›l›kla, büyük bir disiplinle yürüyoruz. fiunu özellikle
bilmenizi isterim ki, Türkiye için, hiçbir geliflme seviyesini yeterli görmeyece¤iz. Her
gün ç›tay› bir önceki günden daha yükse¤e koyaca¤›z. ‹nflallah Türkiye'yi en k›sa zamanda
dünyan›n en güçlü ekonomileri aras›na kataca¤›z. Bu nedenle hiç kimse bizden popülizm
yapmam›z› beklemesin, hiç kimse rehavete kap›lmam›z› ummas›n.

Türkiye, geçen iki buçuk y›ll›k de¤iflim döneminde gelece¤e do¤ru çok büyük bir at›l›m
bafllatm›flt›r. Bu at›l›m›n akamete u¤ramas›na asla izin vermeyece¤iz.

Son zamanlarda nedendir bilinmez baz› çevreler ›srarla ve inatla ekonomimize iliflkin
kötü senaryolar üretiyorlar. ‹fllerin iyi gitmesinden, Türkiye ekonomisinin güçlü, sa¤lam,
dirençli bir yap›ya kavuflmas›ndan adeta rahats›z olanlar var. Bu çevreler sürekli olarak
olumsuzluk, kötümserlik pompalamaya, piyasalar› tedirgin etmeye çal›fl›yorlar.

Sizlerin huzurunda bu çevrelere bir kez daha seslenmek istiyorum:

Türkiye ekonomisi köklü bir de¤iflim ve dönüflüm geçirmifltir.

Türkiye ekonomisi sa¤lam bir yap›ya kavuflmufl, sars›lmaz bir zemine oturmufltur.

Art›k bu ülkede yaflayan herkes bu yeni duruma al›flmak, kötümserli¤i terk etmek,
milletimizin gelecek heyecan›n› ayniyle paylaflmak zorundad›r.

Geçmiflte s›kça görülen yap-boz politikalar›, istikrars›zl›k, güvensizlik, belirsizlik tamamen
sona ermifltir. Türkiye'ye art›k güçlü bir hükümet, güçlü bir ekonomi, kararl›l›k, istikrar
ve disiplin hakimdir.

Bunun en somut kan›tlar›ndan biri de ülkemizin d›fl ticaretinde gerçeklefltirdi¤imiz büyük
s›çramad›r. Bak›n›z, 2004 Y›l›nda ihracat›m›z yeni bir rekora imza atm›fl ve bir önceki y›la
yüzde 33,7 oran›nda art›flla 64 milyar dolar› bulmufltur.

Türkiye, bu büyük s›çramayla, 2003 y›l›nda dünyan›n en büyük 26. ihracatç› ülkesi
olmufltur.
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Türkiye, 1980'li y›llarda bir y›lda yapt›¤› ihracat miktar›n›,
bugün art›k 15 günde gerçeklefltirmektedir. ‹hracat›m›zda
ürünlerin çeflitlenmesinin yan› s›ra pazar ülkeler de
artm›flt›r.
2002 y›l›nda komflu ülkelere yap›lan ihracat miktar› 4 milyar dolar iken, 2003 y›l›nda 7
milyar dolar, 2004 y›l›nda ise 10 milyar dolara ç›km›flt›r.

Yine komflu ülkelerin toplam ihracat›m›z içindeki pay› 2002 y›l›nda yüzde 12,1 iken bu
oran 2004 y›l›nda yüzde 15,4'e ç›km›flt›r.

Çevre ülkeler olarak tan›mlanan ‹srail, Birleflik Arap Emirlikleri, Cezayir, Suudi Arabistan,
M›s›r, Libya, Fas, Macaristan, Kuveyt, Tunus ve Lübnan grubuna ihracat›m›z 2002 y›l›nda
4,6 milyar dolar iken bu miktar 2004 y›l›nda 8,2 milyar dolara yükselmifltir. Afrika ülkelerine
ihracat›m›z ise 2004 y›l›nda yüzde 40 oran›nda artarak 3 milyar dolar seviyesine yükselmifltir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu rakamlara lütfen dikkat ediniz. Bak›n›z,

2003 y›l›nda Fransa'n›n ‹ran'a ihracat› 2 milyar 250 milyon dolar olmufltur. ‹talya'n›n
‹ran'a ihracat› ise 2 milyar 204 milyon dolard›r. Yine Almanya'n›n ‹ran'a ihracat› 1 milyar
296 milyon dolar olmufltur.

Bizim, hemen yan› bafl›m›zdaki komflumuz olan ‹ran'a ihracat›m›z ise 2003 y›l›nda 535
milyon Dolar olmufltur.

Yine yak›n bir komflumuz olan Romanya'ya Almanya'n›n ihracat› tam 3,5 milyar dolar,
Fransa'n›n ihracat› 1,7 milyar dolard›r. Bizim ihracat›m›z ise 2003 y›l›nda 895 milyon dolar
olmufltur.

Bir baflka örnek, Güney Afrika Cumhuriyeti... Bu ülkeye 2003 y›l›nda Amerika Birleflik
Devletleri'nin ihracat› 2,5 milyar dolar; Fransa'n›n ihracat› 1,5 milyar dolar, Almanya'n›n
ihracat› ise tam 5,5 milyar dolar.

Türkiye'nin ihracat›na bak›yoruz, sadece 128 milyon dolar.

Kardefl ülke Azerbaycan'la bizim ihracat›m›z 2003 y›l›nda 314 milyon dolar, öte yandan
Rusya'n›n ihracat› 407 milyon dolar.

Bu rakamlar› neden veriyorum biliyor musunuz sevgili vatandafllar›m? Bu ülkelerin ço¤u
bizim yan› bafl›m›zda olan, ya da tarihi, kültürel ba¤lar›m›z olan ülkeler...

Bu ülkelerin ithalatlar›nda Türkiye'nin ön s›ralarda yer almas›ndan daha do¤al bir fley
olamaz.

Ama bak›yoruz ki, Türkiye bu ülkelerle ticari iliflkilerinde di¤er ülkelerin gerisinde kalm›fl.

‹flte bunu kabullenemedi¤imiz için dünya genelinde, gerek bizzat ben, gerekse ilgili
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bakan arkadafllar›m çok yo¤un bir temas ve diyalog program›n› uygulamaya koyduk.
2004 rakamlar›na bak›ld›¤›nda, bizim bu yo¤un ziyaretlerimizin meyvelerini vermeye
bafllad›¤› da görülecektir.

Nitekim; ‹ran'a ihracat›m›z 2004 y›l›nda yüzde 51,9 oran›nda artarak 812 milyon Dolara
Romanya'ya ihracat›m›z yüzde 40,7 oran›nda artarak 1 milyar 260 milyon dolara; birkaç
hafta önce ziyaret etti¤imiz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ihracat›m›z yüzde 57 art›flla
202 milyon dolara ve Azerbaycan'la ihracat›m›z yüzde 28 oran›nda art›flla 403 milyon
dolara ulaflm›flt›r.

Bunlar sadece örnek olarak seçti¤imiz ülkeler. Dünya genelinde ihracat art›fl›m›za
bakt›¤›m›zda bir çok ülkeyle ihracat›m›z›n afla¤› yukar› bu oranlarda art›fl gösterdi¤i çok
net olarak görülebilecektir.

Türkiye'nin ihracat›n›n artmas›n›n, hatta Cumhuriyet
tarihimizin rekor düzeylerine ulaflmas›n›n temel nedenleri
makro ekonomik istikrar, ekonomide iyileflme, Türkiye'nin
bir belirsizlikler ülkesi olmaktan ç›km›fl olmas› ve bu
konudaki gayretli çal›flmalar›m›zd›r.
Ancak en az bunlar kadar önemli olan bir baflka faktör de, Türkiye'nin son iki buçuk y›l
içinde dünya ülkeleriyle kurdu¤u o s›k› diyalogdur.

Türkiye bir yandan ekonomisini h›zla iyilefltirerek krizin etkilerini üzerinden atm›fl, özellikle
enflasyonla mücadele, faizlerin düflmesi, kamu borç stokunun gayri safi milli has›laya
oran›n›n master kriterlerine iyice yaklaflmas› yani gerilemesi, yüksek faiz d›fl› fazla
üretilmesi, paradan alt› s›f›r atmas› gibi uygulamalarla tüm dünyan›n ilgisini toplam›flt›r.

AB'ye üyelik yolunda yap›lan yo¤un çal›flmalar ve 17 Aral›k'ta üyelik tarihinin al›nmas›
Türkiye'nin uluslararas› imaj›n› daha da perçinlemifltir.

‹ki y›l içinde tam 58 ülkeye yapt›¤›m›z ziyaretler de etkisini d›fl ticaret rakamlar›nda yine
somut olarak göstermektedir. ‹hracat›m›z›n, 2010 y›l›nda 100 milyar dolar; Cumhuriyetimizin
Kuruluflunun 100. Y›ldönümü olan 2023 y›l›nda ise 500 milyar dolara ulaflmas›
hedeflenmektedir.

Bu hedeflere ulaflmak için de, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da yo¤un
temaslar›m›z devam edecek. Türkiye, yak›n komflular›na, en az Fransa kadar, Almanya
kadar ihracat yapabilecek; özellikle de kardefl ülkelere, kültürel, tarihi ba¤lar›m›z›n oldu¤u
ülkelere ihracat›m›z olmas› gereken düzeye ç›kar›lacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

fiundan hepimiz emin olmal›y›z ki, demokrasimizi eksiklerinden ar›nd›rmadan, insanlar›m›za
onurlu bir hayat sa¤lamadan, adaleti bütün kurumlar›yla tesis etmeden bu ekonomik
istikrar› ve büyümeyi kal›c› hale getiremeyiz.
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Bugün ekonomide kaydetti¤imiz baflar›lar›n ard›nda, siyasette, yönetim alan›nda
gerçeklefltirdi¤imiz yap›sal dönüflümlerin olumlu etkileri vard›r. Bu ikisini bir arada
düflünmeden, Türkiye'nin a¤›r ekonomik s›k›nt›lar›n› aflmam›z mümkün olamazd›, bundan
sonra da buna imkan olmayacakt›r.

Bu sebeple Türkiye'nin önüne yeni ekonomik hedefler koyarken, bunu demokratik
kazan›mlar›m›z› korumak ve gelifltirmek flart›na ba¤l›yoruz. Türkiye'nin ekonomik geliflmesi
ne kadar bizim görevimizse, demokratik tekâmülü de bir o kadar görevimiz olacakt›r.
Ancak maalesef burada da baz› eski al›flkanl›klar, kirli hesaplar önümüze ç›kmaktad›r.
Att›¤›m›z cesur ve kararl› ad›mlarla bugün gerçekçi ve sa¤lam bir ekonomik düzen kurma
yönünde çok önemli mesafeler alm›fl durumday›z.

Piyasa kurallar› zemininde iflleyen, rekabetçi, dünyaya aç›k bu ekonomik düzenden geri
dönmeye niyetimiz yoktur. Türkiye, hem siyasette, hem de ekonomide kurumsallaflan,
meflruiyet temelinde kalk›nan, adaletin vazgeçilmezli¤ini hayat›n ekseni sayan bir ülke
olarak yoluna devam edecektir.

Aziz Vatandafllar›m,

Gözünü gelece¤in hedeflerine çevirmifl bir ülkenin insanlar› olarak, yar›nlar›m›z› tehdit
edebilecek baz› sosyal yaralar›m›z› da büyümeden, habisleflmeden, kangrene dönüflmeden
bugünden iyilefltirmemiz gerekmektedir. Son dönemde özellikle büyük flehirlerimizde
yaflanan asayifl problemlerinde bir art›fl oldu¤u do¤rudur.

Hükümet olarak bütün vatandafllar›m›z›n can ve mal
emniyetini en üst düzeyde sa¤lamak; bu üzücü olaylar›
en aza indirmek için büyük bir gayret ve hassasiyetle
çal›flmakta oldu¤umuzu özellikle bilmenizi istiyorum.
Hiç kuflkunuz olmas›n ki bu konuda ilgili mercilerimiz gerekli bütün tedbirleri almaktad›r.
Daha k›sa bir süre önce bütün güvenlik güçlerimizi bir araya getirmek suretiyle Bakan
arkadafllar›mla, daire baflkanlar›m›zla bu de¤erlendirmeleri yaparak, neler yapmam›z
gerekiyor acil olarak almam›z gereken tedbirler nelerdir? Bunlar›n üzerinde gerekli
görüflleri bütün arkadafllar›m sergiledi, dinledik, de¤erlendirdik ve ad›mlar› hemen
at›yoruz. Daha henüz flurac›kta iflte Ankara'm›zda bütün 81 vilayetin valileri ile yine
toplant› halindeyiz. Toplant›lar›m›z› yapt›k, yap›yoruz ve burada da özellikle güvenlikle
ilgili konular› valilerimizle görüfltük ve bakan arkadafllar›m›z bununla ilgili olarak ilgili bütün
sorumlu arkadafllar›m›z, bu görüflmeleri yaparak nas›l ad›mlar ataca¤›z, at›yoruz bunlar›nda
tespitleri üzerinde durulmufltur. Özellikle büyük flehirlerimizde olaylar›n seyrine uygun
ilave önlemler de h›zla al›nmaktad›r.

Bu gayretlerin neticeleri k›smen ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r, yani güvenlik güçlerimiz
art›k flehirlere, ilçelere, beldelere köylere daha da hakim duruma gelmifllerdir. Polisimiz
jandarmam›z ele ele bir koordinasyon içinde istihbarat örgütlerimiz ele ele koordinasyon
içerisinde bu çal›flmalar› sürdürmektedirler. Hiç endifleniz olmas›n bunu aflmakta kararl›
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olan bir hükümet iflbafl›ndad›r. Bundan sonra da bu flehir suçlar›yla azami seviyede
mücadele sürecektir. Ancak popülist yaklafl›mlara kap›larak bu problemin sosyal niteli¤ini
göz ard› etmememiz gerekiyor. Geçti¤imiz günlerde TBMM çat›s› alt›nda yapt›¤›m bir
konuflmada bu konuya de¤inmifltim.

Maalesef kamuoyunda sözlerimi do¤ru alg›lamayanlar, çarp›tanlar ve bu surette meselenin
özünü gözden kaç›ranlar oldu.

Asayifl problemleri, maalesef bugün dünyan›n bütün önemli metropollerinde art›fl seyri
gösteren problemlerdir.

Bugün New York'ta, Moskova'da, Amsterdam'da, Tokyo'da asayiflin tam olarak
denetlenemedi¤i, güvenlik güçlerinin kontrol edemedi¤i ve hatta giremedi¤i semtler,
mahalleler, bölgeler vard›r.

Bu konuda elbette bütün ülke yönetimleri gibi biz de sorumlu durumday›z. Bunlar›
bahane ederek iflimizi hafife alamay›z. Elimizden gelen bütün tedbirleri kullanmak
suretiyle asayifli sa¤lamak ad›na özellikle büyük flehirlerimizde mevcut problemleri
çözmek, gelece¤e dönük projeksiyonlar gel iflt irmek için çal ›fl ›yoruz.

Ancak flu gerçe¤i özellikle vurgulamak istiyorum; bugün bütün dünyada güvenli¤in tesisi
sosyal bir çerçevede ele al›n›r hale gelmifltir.

Yönetimler bir yandan güvenlik güçleri marifetiyle olaylar›n
üstüne giderken, di¤er yandan s›radan insanlar› suça
sevkeden sosyal yaralar›n tespiti ve iyilefltirilmesi
konusunda stratejiler belirliyorlar.
Milli ve insani özelliklerimiz, sosyal dokumuz, toplumumuzu çok uzun zaman boyunca
dostluk ve flehirdafll›k zemininde bir arada tutan o s›cak insani iliflkilerimiz, Türkiye'nin
teminat› olan temel de¤erlerimizdir. Bugün ortaya ç›kan suç tablosu, bu konuda sosyal
bazda baz› k›r›lmalar ve zafiyetler ortaya ç›kt›¤›n› gösteriyor.

Her insan›n bafl›na bir polis dikemeyece¤imize göre suç al›flkanl›¤›n› besleyen sosyal
flartlar› ortadan kald›rmak, gelir dengesizliklerini dengelemek, toplumsal dokumuzda
meydana gelen zay›fl›klar› gidermek durumunday›z. Öz de¤erlerimizi, ahlaki hislerimizi,
vicdani ölçülerimizi tekrar gündemimize almal›, sosyal erozyona neden olan toplumsal
kay›plar›m›z› sorgulamal›y›z.

Dünyadaki hiçbir yönetim bu toplumsal ödevin tek bafl›na alt›ndan kalkamaz.

Toplumsal bir erozyondan söz ediyorsak, bu s›k›nt›y› toplum olarak gidermeliyiz. Bu
konuda hükümet olarak üstümüze düflen görevlerin fark›nday›z; ayn› hassasiyeti siyasi
kurumlar›m›zdan, sivil toplum örgütlerimizden, medyam›zdan da bekliyoruz. Bu sorumlulu¤u
üstümüzden atma kolayc›l›¤›na asla sapmad›¤›m›z gibi, kimseyi de asla suçlamad›k,
suçlam›yoruz. Suçu do¤ru tan›mlamak, suçun üstüne do¤ru biçimde gitmek, en önemlisi



Bu sebeple toplumsal kültüre etki eden her unsur, t›pk› hükümet gibi, t›pk› siyaset gibi,
t›pk› güvenlik güçleri gibi, kendi sorumlulu¤unu almal› ve kendi muhasebesini yapmal›d›r.
Bunu baflarabilirsek, suçun kökünü kayna¤›nda kurutman›n, toplumsal bar›fl› ve dayan›flmay›
sa¤laman›n, yüksek ahlak duygusu ile adaleti her zemine yayman›n anahtar›n› da edinmifl
oluruz. Türkiye'yi mutlu ve müreffeh k›lacak olan kimya budur.

Ben inan›yorum ki, bu ülkede yaflayan herkes, elbirli¤iyle infla edece¤imiz bu ortak insani
zeminde olgunlaflarak k›sa bir zaman içinde suçu ve fliddeti bu ülkenin gündeminden
ç›karacakt›r.

Gelin gönül gönüle verelim ve sadece bugünler ad›na de¤il, yar›nlar ad›na da hayat
hakk›m›za, millet olma bilincimize, sosyal hasletlerimize, toplumsal dayan›flma gelene¤imize
sahip ç›kal›m.

Çünkü dünyada tek bir Türkiye vard›r.

Ve bu Türkiye'yi yüceltmek, tek tek hepimizin, ama hepimizin boynunun borcudur. Bu
güzel duygularla sözlerime son veriyor, hepinize mutlu, bereketli güven dolu günler
diliyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hepinizi en güzel duygularla gönülden selaml›yorum.

Hepinizin çok iyi bildi¤i gibi, milletçe, son derece önemli bir eflikten geçiyoruz.

Son iki buçuk y›l içinde milletçe ald›¤›m›z mesafeyi, elde etti¤imiz kazan›mlar› kal›c› hale
getirebilmek için, bu efli¤i sendelemeden, tökezlemeden ; toplumsal bar›fl›, istikrar›
zedelemeden geçmemiz gerekiyor. De¤iflimin ola¤anüstü h›zland›¤› ve çok boyutlu hale
geldi¤i ikibinli y›llarda, Türkiye olarak, fevkalade dikkatli ve uyan›k olmak mecburiyetindeyiz.

Dünya pazarlar› üzerindeki rekabetin yo¤unlaflt›¤›, herkesin kendine göre yeni oyun
planlar› gelifltirdi¤i böyle bir ortamda, eski al›flkanl›klar›n› koruyarak, eski ezberlerini tekrar
ederek mevcut konumlar›n› sürdürebileceklerini zannedenler fena halde yan›lmaktad›rlar.
Rehavete kap›lan, k›s›r tart›flmalara saplanan ve çevrelerinde yaflanan geliflmeleri do¤ru
okuyamayan ülkelerin, k›sa süre içinde a¤›r maliyetler ile karfl›laflmas› mukadderdir.
Yak›n geçmiflimizde yaflad›¤›m›z ac› tecrübeler bize flunu ö¤retmifl bulunuyor: kuru
hamasetle, as›ls›z vehimlerle, k›s›r çekiflmelerle ve içi bofl sloganlarla bir yere var›lamaz.

Tepkisel davran›fllarla de¤il, dinamik bir toplum olarak kendimize güvenerek, bilgiyle,
al›n teri ve emekle gelece¤imizi infla ederek ilerlemek mecburiyetindeyiz. Bizim önümüze
koydu¤umuz hedefler; bu hedeflere ulaflmak için vazgeçilmez oldu¤una inand›¤›m›z
temel öncelikler son derece aç›kt›r. Rekabetçi, üretken, özel sektöre dayal› ve d›fla aç›k
bir ekonomik yap› içinde istikrar›m›z› koruyaca¤›z.

Kamu yönetimini, bütün kamu kurumlar›n›, önceliklerini iyi belirleyen, halk›n taleplerine
duyarl›, halkla bütünleflmifl, kaynaklar› etkin kullanan, saydam, denetime aç›k, ça¤dafl
bir çizgiye getirece¤iz. Evrensel de¤erlere ve insan haklar›na dayal› demokratik, laik,
sosyal bir hukuk devleti olarak ça¤dafl standartlar› yakalayaca¤›z.

Kat›l›mc›, ço¤ulcu bir demokrasiden ve sosyal devlet anlay›fl›ndan asla vazgeçmeyece¤iz.
Bu çerçevede; farkl› toplum kesimleri ve bölgelerimiz aras›nda adaleti gözetecek, bireyler
aras›nda f›rsat eflitli¤i sa¤layaca¤›z. Yeni kuflaklar›m›z› fliddete yönelmedi¤i sürece her
türlü elefltiriye ve fikre aç›k bir zihniyetle yetifltirece¤iz.

Geçmiflin olumlu miras›n› sahiplenen, sosyal dokuyu koruyan, kültürel kimli¤ini gururla
tafl›yan, yeniliklerden korkmayan, dünyaya aç›k bir toplum olarak modern dünyada
yerimizi alaca¤›z. 20. yüzy›l›n sonunda kaba ideolojilere, kapal› yönetim sistemlerine
sahip, halka güven duymayan yönetimlerin ak›betine hep birlikte flahit olduk.

Bugün çevremizde yaflanan birçok geliflme, bu sürecin bir devam› olarak de¤erlendirilebilir.
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Ülkemiz, marjinal baz› gruplar›n hemen her dönemdeki
art niyetli çabalar›na karfl›l›k; hiçbir zaman kat› ideolojilerin
ve otoriter yönetimlerin esiri olmam›flt›r.



Aziz Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere, cesaretle gerçeklefltirdi¤imiz siyasi reformlarla, y›lan hikayesine dönen
k›rk y›ll›k Avrupa Birli¤i maceras›nda yepyeni bir dönemin kap›s›n› açt›k. ‹flte; 3 Ekim
2005 tarihinde tam üyelik müzakereleri bafllayacak...

fiu noktay› bilhassa bir kere daha vurgulamak isterim: Müzakere süreci son derece
çetindir. Zaman zaman hepimizi zorlayacak, hatta isyan ettirecek s›k›nt›l› tart›flmalar
yaflanabilir. Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da, halk›m›z›n ve ülkemizin ç›karlar›
için sab›rla, teenniyle, sa¤duyulu bir flekilde yolumuza devam edece¤iz. Aç›k veya örtülü
tahriklere, provokasyonlara asla prim vermeyece¤iz.
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‹flte bu bilinçle, bugün, sadece çevremizdeki co¤rafyada de¤il, bütün dünyada
yaflananlardan ders alarak demokrasimize s›k› s›k›ya sahip ç›k›yoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

Ülkemiz, marjinal baz› gruplar›n hemen her dönemdeki art niyetli çabalar›na karfl›l›k;
hiçbir zaman kat› ideolojilerin ve otoriter yönetimlerin esiri olmam›flt›r.

Türkiye, yar›m asr› aflan demokratik tecrübesi ile bugünün dünyas›nda çok avantajl› bir
konuma adayd›r. fiunu hiç unutmayal›m: Kendi halk›ndan korkan; otoriter ve tepkisel
politikalarla halk›n›n gözünden düflen yönetimler, milli gücü zafiyete u¤ratarak d›fl
dünyadan gelen her türlü müdahaleye zemin haz›rlam›fllard›r.

Korkular yayarak otoriter rejimler kuranlar, as›l korkulacak olan fleyin tam da bu otoriter
yönetimler yüzünden gerçekleflti¤ini görememifl ya da görmezlikten gelmifllerdir. Bu
vahim hatalar›n bedelini toplum olarak hepimiz en a¤›r biçimde ödedik.

Ülkemizin 1990'l› y›llarda ve 2001 y›l›nda yaflad›¤› a¤›r ekonomik krizler, siyasi istikrars›zl›¤›n
ve demokrasi ar›zalar›n›n ortaya ç›kard›¤› derin yaralard›r. Hat›rlay›n›z, yak›n zaman önce
ülkemizin üstünü kara bulutlar kaplam›fl, ekonomi dibe vurmufl, siyasetin itibar› kalmam›fl,
gençlerimiz gelece¤inden ve ülkesinden umudunu kesme noktas›na gelmiflti. Bugün
çok flükür o karanl›k günlerin çok uza¤›nday›z.

Milletçe elele vererek tarihe geçen bir toplumsal hamleyi
gerçeklefltirdik. Siyasi ve ekonomik istikrar› yeniden tesis
ettik.
Bugün bütün makro ekonomik dengeler yeniden kurulmufltur. Kartopu gibi büyümekte
olan borçlar kontrol alt›na al›nm›flt›r.

Sa¤lanan güven ortam› içinde nominal ve reel faizler h›zla gerilemifltir. Uygun bir yat›r›m
ortam› oluflturulmufltur. Rekor düzeyde büyüme ve ihracat performans› sa¤lanm›flt›r.

Demokratik iradesiyle bu büyük de¤iflime karar veren milletimizin bütün fertleri, bu
ekonomik kurtulufl savafl›n›n isimsiz kahramanlar›d›r.



233

N ‹ S A N  2 0 0 5U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Sizlerin güveni ve inanc› devam etti¤i sürece bu zorlu, ancak sonuç itibar›yla halk›m›z›n
yarar›na olacak yolda kararl›l›kla yürüyece¤iz. Ülkemizin uzun vadeli menfaatlerini ve
gelecek nesillerin yarar›n›, k›sa vadeli dar ç›karlara, kuru hamasete, içi bofl sloganlara,
kay›kç› kavgalar›na feda etmeyece¤iz.

Kendi dar ç›karlar›n› ülkenin ve milletin ç›kar› gibi sunmaya
çal›flanlara aldanmayaca¤›z.
Demokratik hukuk devleti ve fikir özgürlü¤ü zemininde, kendimizden emin bir flekilde
çal›flmaya devam edece¤iz. Gerçek ba¤›ms›zl›¤›n sözle ve sloganla de¤il, al›n teri ve
çal›flmayla, güçlü bir ekonomi ve yönetimle sa¤lanaca¤›n› her f›rsatta hat›rlayacak,
hat›rlataca¤›z.

Köklü geçmiflimizden ve sa¤lam kültürel altyap›m›zdan ald›¤›m›z güvenle, gereksiz
korkulara ve bize yak›flmayan tepkisel davran›fllara kap›lmayaca¤›z. Baflta komflular›m›z
olmak üzere tüm dünya ile iliflkilerimizi gelifltirece¤iz.

Ülkemiz özgür, müreffeh ve güçlü ülkeler aras›nda yerini mutlaka alacakt›r. Türkiye,
hiçbir zaman otoriter, yoksul, içe kapal›, aciz bir ülke olmayacakt›r. Yaflad›klar›m›zdan
biliyoruz ki; yönetim yap›m›z özgürleflti¤i, demokratikleflti¤i ölçüde, iç bünyemiz daha
sa¤lam hale gelmektedir.

Bu flekilde, d›flar›dan gelebilecek her türlü tehdide karfl›l›k verebilme gücümüz artmaktad›r.
Tarihin bize ö¤retti¤i bu gerçe¤i akl›m›zdan ç›karmayaca¤›z.

Dik duraca¤›z, güçlü olaca¤›z, milletimizin menfaatlerini en iyi ve dikkatli flekilde
koruyaca¤›z. Ne geçmiflimiz, ne de bugünümüzle ilgili bir kompleks sahibi olmayaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye bugün özgüvenini yeniden kazanm›flt›r. Üreten, büyüyen ve konjonktürel
problemlerini rahatl›kla aflabilen bir ekonomik güç olmufltur. Bu haliyle bütün dünyan›n
dikkatini çeken bir geliflme içindedir. Makro düzeyde sa¤lanan bütün bu geliflmeler
Türkiye'nin gelece¤i için son derece hayati kazan›mlard›r. Bu kazan›mlar› kaybetmeden
güven ve istikrar ortam›n› kal›c› hale getirmeliyiz. Gelinen bu noktan›n tarihi bir baflar›
oldu¤unun alt›n› çizece¤iz; ancak iflimizin daha yeni bafllad›¤›n› da aç›kl›kla ifade edece¤iz.
Gelir da¤›l›m›, yoksulluk ve bölgesel dengesizliklerin, ve her fleyden önemlisi iflsizli¤in,
temel meselelerimiz oldu¤unu biliyoruz. Bunlar› da ad›m ad›m çözüme ulaflt›rmam›z
gerekiyor.

fiundan emin olunuz: Milletimize s›k›nt› veren bu gibi problemlerin ac›s›n› en çok biz
yüre¤imizde hissediyoruz. Bunlara en k›sa sürede çareler üretmek için geceli gündüzlü
gayret gösteriyoruz. Bu sorunlar› aflmak için, sürdürülebilir büyüme ortam› içinde kaynak
ve imkanlar›m›z› sonuna kadar zorlamaktan baflka çaremiz yoktur.

Bu noktada yakalam›fl oldu¤umuz baflar›; y›llar›n ihmaliyle birikmifl olan bu sorunlar›n
derinleflmesini durdurmufltur. Belli oranda da bir rahatlama sa¤lanm›flt›r.
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Ancak, bu sorunlar›n tam olarak ortadan kalkt›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz ilk gün sizlere flunu söylemifltik: Bu alanlarda baflar›
sa¤lanmas› popülist olmayan sa¤lam politikalar›n sab›rla, dikkatle, kararl›l›kla uygulanmas›na
ba¤l›d›r. Yaflad›¤›m›z krizlerin bir daha tekrarlanmamas› için köklü tedbirler al›yoruz.
Türkiye'nin baht›n› a¤artacak yap›sal de¤iflimi her alanda ad›m ad›m uygulamaya koyuyoruz.

Daha etkin ve kat›l›mc› bir kamu yönetimi oluflturmak, yerel yönetimleri güçlendirmek,
özellefltirmeyi h›zland›rmak, e¤itim, adalet, sosyal güvenlik ve sa¤l›k alan›nda dönüflüm
sa¤lamak suretiyle Türkiye'nin önünü aç›yoruz. Asla rehavete kap›lmadan, asla gevflemeden
ve asla y›lg›nl›¤a kap›lmadan bu ülke için, bu millet için, gençlerimiz için, çocuklar›m›z
için çal›flmaya devam edece¤iz. Bugün hayat›n her alan›nda att›¤›m›z bu ad›mlar›n önemi,
orta ve uzun vadede daha iyi anlafl›lacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'de uzun y›llar süren yüksek enflasyon döneminin ard›ndan, hükümetimizin
kararl›l›kla uygulad›¤› ekonomik program sayesinde, enflasyonla mücadelede büyük bir
baflar› elde edilmifltir.

2004 y›l› sonunda tüketici enflasyonu yüzde 10'un alt›na
inmifltir. Enflasyonda bu düflüfl yaflan›rken 2004 y›l›nda
yüzde 9.9 oran›nda büyüme gerçeklefltirilmifltir.
Bu son 39 y›l›n rekorudur.

Bu milletimin rekorudur.

Kifli bafl›na milli gelir 2003 y›l›ndaki 3.390 dolar seviyesinden 2004 y›l›nda 4.172 dolara
yükselmifltir. Ekonomik göstergelerdeki bu iyileflme gelecekle ilgili beklentilerimizi
olumlu yönde etkilemektedir.

Faiz oranlar›n›n düflmesi ve kredi imkanlar›n›n genifllemesi, önceki dönemlerde ertelenmifl
olan tüketim ve yat›r›m harcamalar›n›n yeniden h›z kazanmas›n› sa¤lam›flt›r.

Özel firmalar yurtiçi ve yurtd›fl› kaynaklardan yo¤un bir flekilde yararlanarak yat›r›m
harcamalar›n› h›zland›rm›fllard›r.

Hükümetimiz döneminde ihracat artm›fl; iç talep canlanm›flt›r.

Yaklafl›k yüzde 10 oran›nda gerçekleflen ekonomik büyümenin temelinde yatan sebepler
bunlard›r. Makro ekonomik politikalara ilave olarak; istihdam, KOB‹'ler, çal›flma hayat›,
sosyal güvenlik, sa¤l›k, e¤itim, tar›m, konut ve enerji gibi alanlarda izlenen politikalar da
sosyal etkileri bak›m›ndan önemli sonuçlar do¤urmufltur; daha da do¤uracakt›r.

Küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizi modern ve sa¤l›kl› ortamlarda çal›flma imkan›na
kavuflturan, istihdama katk› sa¤layan organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerine
hükümet olarak büyük önem veriyoruz.
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Hükümetimizin kredi deste¤iyle gerçeklefltirilen bu oluflumlar, sanayileflmenin bütün
yurt sath›na dengeli da¤›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu durum, düzenli kentleflmeye de son
derece de¤erli bir katk›da bulunmaktad›r. Hükümetimiz 2002 y›l›ndan Mart 2005 tarihine
kadar toplam 17 organize sanayi bölgesi ve 37 küçük sanayi sitesini tamamlayarak
hizmete açm›flt›r.

Bu dönemde, Organize Sanayi Bölgelerinde tahsis edilen 1.900 sanayi parseli ve Küçük
Sanayi Sitelerinde aç›lan 5.213 yeni iflyeri sayesinde toplam 248.000 ilave istihdam,
yani 248.000 kifliye yeni ifl imkan› sa¤lanm›flt›r. Yine ayn› dönemde, Organize Sanayi
Bölgeleri SB ve Küçük Sanayi Sitelerinin h›zla tamamlanmas›n› sa¤lamak amac›yla, kredi
faiz oranlar›, flehirlerimizin kalk›nm›fll›k seviyesine göre önemli ölçüde düflürülmüfltür.

2005 y›l› yat›r›m program›m›zda bulunan 18.000 hektar büyüklü¤ünde 85 adet Organize
Sanayi Bölgesi projesi ile 9.873 iflyerinden müteflekkil 74 adet küçük sanayi sitesi
projesini de inflallah herhangi bir gecikme olmadan hayata geçirece¤iz.

Di¤er taraftan Acil Eylem Plan›m›zda yer alan, yat›r›mc›lara bedelsiz arsa tahsisi konusunu
Teflvik Kanunu kapsam›na dahil ettik. Böylece kalk›nmada öncelikli yörelerde, bedelsiz
arsa temini uygulamas›n› bafllatt›k..

Yine ayn› kanun kapsam›nda gelir vergisi stopaj›, enerji deste¤i ve sigorta primlerinde
de önemli teflvikler getirdik.

Bu teflviklerden yararlanmak için ilgili bakanl›¤›m›za bugüne kadar 3.382 adet müracaat
yap›lm›flt›r. Bu müracaatlardan 958 adedine parsel tahsis edilmifltir. Tahsisi yap›lan
parsellerin 227'sinde inflaat bafllam›flt›r. Hatta bunlar›n 47'sinde fiilen üretime geçilmifltir.

Kanun kapsam›nda olmayan di¤er illerdeki Organize
Sanayi Bölgeleri için de 16.717 adet tahsis yap›lm›fl olup,
teflvik kapsam›ndaki illerle birlikte toplam 282 tesisin
temeli at›lm›fl, 70 tesisin de aç›l›fl› yap›lm›flt›r.
Teflvik Kanunu kapsam›nda bulunmayan illerdeki sanayicilerimizin iste¤i ve organize
sanayi bölgelerinden gelen talepler üzerine 5084 say›l› kanunun kapsam›n›n geniflletilmesi
yönündeki Kanun tasar›s› çal›flmas› da tamamlanm›flt›r.

Hükümet olarak bu ülkeyi kalk›nd›rma yolunda katk› sa¤layacak her türlü giriflime sonuna
kadar destek olmak konusunda kararl›y›z. Biliyoruz ki bu ülkeye yap›lan her yat›r›m,
Türkiye'nin müreffeh gelece¤ine yap›lmaktad›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Küreselleflmeyle birlikte rekabetin ön plana ç›kt›¤› günümüzde, teknolojinin önemi
giderek artmaktad›r. Üretimde yeniliklere aç›k olmak, bilhassa verimlili¤e önem vermek
bir zorunluluk olarak ortaya ç›km›flt›r.

Bu çerçevede, Ar-Ge faaliyetlerinin, üniversiteler ile sanayiinin iflbirli¤ini sa¤layacak
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flekilde teflvik edilmesi gerekiyor. Nitekim, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde çal›flmalar›
yürütülen Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri'nin say›s› bugün itibariyle 17'ye ulaflm›flt›r.
Bunlardan, 15'i iki buçuk y›ll›k hükümetimiz döneminde gerçekleflmifltir. Yani üç y›l önce
Türkiye'de sadece 2 tane Teknoloji Gelifltirme Bölgesi vard›. Hükümetimiz, iki y›l içinde
bunlar›n say›s›n› 17'ye ç›kartarak, yeni teknolojilere yönelik faaliyet gösteren tüm
giriflimcilerimizin, ifl adamlar›m›z›n, yat›r›mc›lar›m›z›n hizmetine sunmufltur. Bu bölgelerden,
Eskiflehir ve Gebze teknopark teknoloji gelifltirme bölgeleri, organize sanayi bölgesi
içerisindedir. Di¤erleri ise üniversite odakl› teknoloji gelifltirme bölgeleridir.

Halen 8 teknoloji bölgesinde çal›flmalar bafllam›fl olup, 286 firma faaliyetini yürütmektedir.
Teknoloji gelifltirme bölgeleriyle birlikte Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke haline
gelmesi kolaylaflacakt›r.

Bu bölgelerde gelifltirilecek yeni teknolojilerle, yat›r›mc›lar›m›z dünya pazarlar›nda çok
daha iyi rekabet edebileceklerdir.

Yine bürokrasinin azalt›lmas›, do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› ve istihdam›n art›r›lmas›
amac›yla yapt›¤›m›z yasal düzenlemeyle Endüstri Bölgeleri de yat›r›mc›lar için çok daha
cazip hale getirilmifltir.

Aziz Vatandafllar›m,

Birçok geliflmifl ve geliflmekte olan ülkede oldu¤u gibi Türkiye'de de, KOB‹'ler
ekonomimizin önemli gücünü oluflturmaktad›r. Ekonominin dinamizmini artt›ran, yeniliklere
öncülük eden ve ekonomik durgunluktan h›zla ç›k›lmas›n› sa¤layan KOB‹'ler, toplam
iflletmelerin % 99'unu oluflturmalar›na ra¤men toplam finansal kaynaklardan bugüne
kadar yeterince pay alamam›fllard›r.

Bu nedenle, hükümet olarak KOB‹'lerin en önemli sorunu olan finansman sorununu
çözmek için yo¤un bir çal›flma bafllatt›k. Mevcut destek mekanizmas›n› masaya yat›rarak,
geliflmifl ülkelerde baflar›yla uygulanmakta olan sistemlere paralel bir destek yap›s›
getirdik. Bu düzenlemelerle, daha önce 8 olan destek türü, 22 ana bafll›k alt›nda 38 ayr›
deste¤e ç›kar›lm›flt›r. Bu desteklerden yararlanmak için baflvuruda bulunan KOB‹'lerden
istenen evrak say›s› da 48'den 5'e indirilmifltir.

Bak›n›z; 1990-2002 y›llar› aras›nda, yani bizden önceki 12 y›l boyunca, yaklafl›k 200.000
KOB‹'den sadece 4 bin KOB‹'ye, 20 milyon dolar destek sa¤lanm›flt›r. Hükümetimiz
döneminde, yani 2003-2004 y›llar›nda ise 42.500 KOB‹'ye, toplam 177.5 milyon dolar
destek sa¤lam›flt›r.

On iki y›lda, 4 bin KOB‹'ye 20 milyon dolar; iki y›lda 42.500
KOB‹'ye 177,5 milyon dolar...
Hedefimiz; 2006 y›l›na kadar 100 bin KOB‹'ye ulaflarak geçmiflle k›yaslanmayacak
oranlarda destek sa¤lamakt›r. Bunun Türk sanayii için ne anlama geldi¤ini hem biz
biliyoruz, hem de sanayicilerimiz gayet iyi biliyor.
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Di¤er yandan KOSGEB'in, Vak›fbank, Halk Bankas› ve Ziraat Bankas› ile 2004 y›l›nda
yapt›¤› protokolle, KOB‹'lerimize, faiz bedeli KOSGEB taraf›ndan karfl›lanmak üzere s›f›r
faizli ihracat destek kredisi verilmesinin yolunu açm›flt›r.

Bu destek modeliyle yaklafl›k 15 bin KOB‹, her bir KOB‹ için 100 bin dolar olmak üzere
s›f›r faizli kredi kullanma imkan›na kavuflmufltur. Uygulaman›n bafllang›c›ndan bugüne
kadar kulland›r›lan 191milyon 737 bin dolar kredinin 4 milyon 413 bin dolar tutan faiz
bedeli KOSGEB taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. Bu, hükümetimizin hem üretime, hem ihracata,
hem de istihdama ayn› anda katk› sa¤layan, çok yönlü yararlar› olan bir uygulamas›d›r.

Aziz Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere 2000 ve 2001 y›llar›nda yaflanan krizler nedeniyle, ekonomide çok anlaml›
iyileflme göstergelerinden biri olan flirket ve kooperatiflerin kurulufl ve tescillerinde bir
hayli azalma yaflanm›flt›.

Ancak, sa¤lanan siyasi ve ekonomik istikrar, k›sa bir süre sonra ifl dünyas›na da olumlu
biçimde yans›m›flt›r. fiirket kurulufllar›ndaki bürokratik engellerin kald›r›lmas›yla birlikte
flirket kurulufllar›nda bir patlama yaflanm›flt›r.

Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün rakamlar›na göre 2002 y›l›nda toplam 30.842 flirket ve
kooperatif kurulmuflken, 2003 y›l›nda bu rakam 32.259'a yükselmifltir. Ekonomideki
makro dengelerin iyice yerleflti¤i 2004 y›l›nda ise flirket ve kooperatif kurulufllar› 2003
y›l›na göre % 26.8 oran›nda artarak 40.919'a ulaflm›flt›r.

2001 ve 2002 y›llar›nda ekonomik krizler nedeniyle kepenk
kapatan esnaf›m›z da 2003 y›l›ndan itibaren ekonomide
sa¤lanan istikrar ile birlikte ifline geri dönmeye bafllam›flt›r.
2002 y›l›nda 122.393 esnaf›m›z tescil baflvurusu yaparken,
2003 y›l›nda bu rakam 141.291'e ulaflm›flt›r.
Bu iyileflme 2004 y›l›nda daha da belirgin hale gelerek, tescil ifllemi 146.095'e yükselmifltir.
2005 y›l›n›n ilk iki ay›nda tescil ifllemi yap›lan esnaf›m›z›n say›s› 27.300 olarak
gerçeklefltirilmifltir.

2004 y›l› içerisinde esnaf ve sanatkarlara sübvansiyon için ayr›lan kaynak tutar› 25 trilyon
liradan 90 trilyon liraya ç›kar›lm›flt›r. 2004 y›l›nda kulland›r›lan toplam kredi miktar›,
itfalardan kaynaklanan geri dönüfllerle birlikte 2.5 katrilyon lira olarak gerçekleflmifltir.
Yine 2004 y›l›nda esnaf ve sanatkarlarca kullan›labilir kredi limiti de 5 milyar liradan 15
milyar liraya ç›kart›lm›flt›r.

Kredi talebinde bulunan esnaf ve sanatkarlardan Ba¤-Kur prim borcu bulunmad›¤›n›
gösterir belge istenmesi uygulamas›na da son verilmifltir. 2005 y›l› mali bütçesinde
esnaf ve sanatkarlar için ayr›lan kayna¤›n kulland›r›lmas› amac›yla, Bakanlar Kurulu
karar›yla, esnaf ve sanatkara yönelik kredi faiz oran›n›n, Halk Bankas›’n›n uygulad›¤› kredi
faiz oran›n›n %75'i kadar olmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
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Böylece 2005 y›l› içerisinde kulland›r›lacak kredilerde kredi faizlerinde %25 sübvansiyon
sa¤lanm›flt›r. Bankan›n halen %24 olan cari faiz oran›, esnaf ve sanatkarlar için %18
olarak uygulanmaktad›r.

Ekonomideki istikrar nedeniyle bu oran›n daha da afla¤› düflmesini kuvvetle muhtemel
görüyoruz. Bunun yan›nda, 2005 y›l›nda esnaf ve sanatkarlarca kullan›lacak kredilerin
sübvansiyonu amac›yla mali y›l bütçesine 59 milyon YTL kaynak konulmufltur. 2004
y›l›ndan devreden 5 milyon YTL ile birlikte bu tutar 64 milyon YTL' yi bulmufltur.

Ancak hükümetimiz kredi talebinin yo¤un olmas›n› da dikkate alarak bütçedeki di¤er
kalemlerden 20 milyon YTL ek kaynak aktarmay› da karara ba¤lam›flt›r. Böylece, 2005
y›l›nda esnaf ve sanatkarlar›n kullanaca¤› krediler için 84 milyon YTL kaynak aktar›larak
1.4 milyar YTL, yani 1.4 katrilyon lira tutar›nda kredi kullanma imkan› sa¤lanm›flt›r.

2005 y›l›n›n ilk üç ay›ndaki gerçekleflmelere bak›ld›¤›nda, esnaf ve sanatkarlar›m›za
kulland›r›lan kredi miktar›n›n 73 milyon YTL oldu¤u, geri dönüfllerle birlikte bu miktar›n
toplam 223 milyon YTL'ye ulaflt›¤› gözlenmektedir. Bu de¤erler, ekonomideki canlanman›n
önemli göstergelerinden biri olan esnaf ve sanatkarlar›m›z›n kredi kullan›m›nda önemli
bir talep art›fl› oldu¤unu göstermektedir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Burada sizlere aktarma imkan› buldu¤um ve bulamad›¤›m
ekonomik göstergelerin neredeyse tamam› Türkiye'nin
gerçekten çok önemli bir kalk›nma dinamizmi yakalad›¤›na
iflaret etmektedir. Bizi as›l sevindiren, rakamlar›n en gür
flekilde söyledi¤i bu gerçe¤in, Türkiye'nin her köflesindeki,
her flehrindeki, her bölgesindeki at›l›m heyecan›yla bire
bir örtüflüyor olmas›d›r.
Çünkü biz ekonomiyi rakamlardan ibaret görmüyoruz, bu rakamlar›n insan›m›z›n hayat›na
ne getirip ne götürdü¤ünü bilmeyi de önemsiyoruz. Bugün rakamlar›n söyledi¤i büyük
geliflmenin aile bütçelerimizde, piyasalar›m›zda, sosyal alanlar›m›zda yeterince etkisini
göstermedi¤ini biliyoruz.

Ancak flundan emin olunuz ki, Türkiye'nin bu dinamik ç›k›fl› devam etti¤i takdirde, ki
bundan bizim asla bir flüphemiz yok; bolluk ve bereket çok k›sa bir zaman içinde aile
ocaklar›nda, ekmek teknelerinde, üretim tezgahlar›nda da kendini gösterecektir. Bak›n›z
göreve geldi¤imiz ilk günden beri Bakan arkadafllar›mla birlikte bu ülkeyi ad›m ad›m
dolafl›yoruz.

Hemen her gün bu ülkenin bir baflka yöresinde, bir baflka flehrinde yeni bir fabrika, yeni
bir iflletme, yeni bir okul, yeni bir hastane, yeni bir yol aç›l›yor.

Aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z fuar ve organizasyonlar›n, temelini att›¤›m›z üretim tesislerinin,
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hizmete açt›¤›m›z hizmet binalar›n›n say›s›n› bugün art›k hat›rlayam›yoruz.

Ülkemiz için hepsi birer kalk›nma abidesi olan bütün bu eserlerin ortak özelli¤i Türkiye'nin
gelecek vizyonuna uygun yüksek teknolojik donan›ma, ça¤dafl çal›flma imkanlar›na ve
uluslararas› rekabete aç›k bir kalite seviyesine sahip olmalar›d›r.

Bu fabrikalar, bu üretim tesisleri, bu hizmet binalar›, bu okullar, bu hastaneler, bu yollar
ve bu konutlar Türkiye'nin muhteflem kalk›nma hamlesinin halkalar›d›r. Türkiye bu
dinamizmiyle büyüyor, gelifliyor, dünyadaki imaj›n› da yeniliyor.

‹hracatta rekor üstüne rekor k›rmam›z›n, yabanc› sermayenin ilgi oda¤› haline gelmemizin
ve turizmde patlama yaflamam›z›n alt›nda yatan sebepler de bunlard›r. fiundan eminim
ki, sizler de çevrenize bakt›¤›n›zda Türkiye'de bir fleylerin art›k geri dönülmez biçimde
de¤iflti¤ini; Türkiye'nin uyanan bir dev gibi aya¤a kalkmakta oldu¤unu görüyorsunuz.
‹flte hayallerimiz gerçek oluyor, iflte Türkiye mutlu ve müreffeh gelece¤ine do¤ru yürüyor.

fiu cümleyi hepimiz her gün inanarak tekrarlayal›m: Gelecek Türkiye'nindir, gelecek
milletimizindir.

Bu coflku ve umutla hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyor, bereketli ve ayd›nl›k günler
diliyorum.

Allah yard›mc›m›z olsun.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005MAYIS





Sevgili Vatandafllar›m,

Hepinizi en güzel duygularla gönülden selaml›yorum.

Umutlar›n canland›¤› güzel bahar günlerinin ard›ndan Türkiye güneflli ve ayd›nl›k bir yaz
mevsiminin efli¤ine gelmifl bulunuyor. Bu dönem, özellikle tar›m ve turizm sektörümüz
için ekilenin biçilece¤i bereketli hasat günlerinin yaklaflt›¤› bir dönemdir.

Bu vesileyle ben de bu akflam sizlere hükümetimiz döneminde bu iki sektörümüzde
nereden nereye geldi¤imizden ve gelecekle ilgili beklentilerimizden söz etmek, bu
konuda bilgi vermek istiyorum. Türkiye nüfusunun yüzde 40'›na yak›n bir k›sm›n›n
ekme¤ini tar›mdan kazand›¤›n›, yani bu sektörde yaflanan her olumlu ya da olumsuz
geliflmenin Türkiye'nin bütününü do¤rudan etkiledi¤ini akl›m›zdan ç›karamay›z. Türkiye
maalesef tar›msal üretimini ekonomik gerçekleriyle ve ülke ihtiyaçlar›yla uyumlu bir
temele oturtamam›flt›r.

Ancak burada tek ümidini topra¤›na, çiftine çubu¤una ba¤lam›fl köylümüzün, çiftçimizin,
hayvanc›m›z›n bir suçu, bir günah› yoktur. Burada as›l günah bugüne kadar tar›m› iyi
planlayamayan, tar›msal e¤itim ve hizmetleri yayg›nlaflt›ramayan, tar›m için gerekli altyap›
ve yat›r›mlar› ihmale u¤ratan yönetimlerindir.

Bugün maalesef bu günah›n önümüze koydu¤u a¤›r faturay› baflta köylümüz, çiftçimiz,
hayvanc›m›z olmak üzere hep birlikte ödüyoruz. Dünün a¤›r ihmalleri, maalesef bugün
Türk tar›m›n›n önüne kartopu gibi büyüyen bir problemler da¤› b›rakm›flt›r. Ama problemler
ne kadar büyük olursa olsun biz asla y›lg›nl›¤a düflecek, Türk tar›m›n› karanl›¤a,
çözümsüzlü¤e, yoksullu¤a terk edecek bir anlay›fla sahip de¤iliz. El ele vererek bu
problemler da¤›n› afl›yoruz, tar›m›m›z› düze, düzlü¤e, ayd›nl›¤a ç›karaca¤›z.

Türk tar›m›n› en k›sa zamanda do¤ru üreten, üretti¤ini de¤ere dönüfltüren, elde etti¤i
de¤erle sürekli hacmini büyüten bir çizgiye getirmek durumunday›z, bu bizim bu
memlekete borcumuzdur. Bunu yaparken do¤al hayat› koruma ve zenginlefltirme ad›na
azami hassasiyeti göstermekten de vazgeçmememiz gerekiyor.

Çünkü Türk tar›m›n›n gelece¤i, Türkiye'nin gelece¤idir, milletimizin gelece¤idir.

De¤erli Vatandafllar›m,

‹ki buçuk y›ll›k iktidar›m›z süresince Türk tar›m›na can suyu tafl›mak, çiftçimizin, köylümüzün,
hayvanc›m›z›n problemlerine çözüm bulmak, destek olmak noktas›nda ne kadar büyük
bir gayret içinde oldu¤umuzun sizler de flahidisiniz.

Elbette ülkemizin a¤›r bir kriz ortam›ndan bugünlere geldi¤i gerçe¤ini unutamay›z.
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Önümüzdeki y›llar›n Türk tar›m› için gerçek bir hasat
mevsimi olaca¤›na olan inanc›m tamd›r; bu ülkenin bu
potansiyeli, bu zenginli¤i vard›r.
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Maalesef flimdilik elimizden gelen, gönlümüzden geçenin yan›nda küçük ve s›n›rl› kal›yor.
Ancak geçen zaman zarf›nda hükümet olarak gerek Türk tar›m›n›n tafl›d›¤› önemin,
gerekse bu sektörümüzün içinde bulundu¤u zor flartlar›n fark›nda oldu¤umuzu
uygulamalar›m›zla ortaya koyduk san›yorum.

2002 y›l›nda göreve geldi¤imizde maalesef nüfusumuzun büyük bir k›sm›n›n geçimini
sa¤lad›¤›, ekme¤ini kazand›¤› tar›m sektörümüz can çekiflme noktas›na gelmifl durumdayd›.

Çiftçimiz, köylümüz, hayvanc›m›z periflan ve muhtaç bir duruma düflmüfl, yar›nlar›ndan
umudunu tamamen kesmiflti.

Bu dramatik tabloyu de¤ifltirmek ve tar›m sektörümüzü yeniden nefes al›r hale getirmek
için bütün imkanlar›m›z› seferber ederek çiftçimizin, köylümüzün, hayvanc›m›z›n yard›m›na
kofltuk.

Bir yandan, çiftçilerimizin aciliyet arzeden ihtiyaçlar›n› giderebilmek için destekleme
programlar›n› derhal uygulamaya koyduk, çiftçi borçlar›n› yeniden yap›land›rarak ödenebilir
hale getirdik.

Bir yandan da çok kapsaml› haz›rlanm›fl, çok yönlü planlanm›fl ve dünyadaki geliflmifl
tar›msal kalk›nma projelerinden azami flekilde yararlanan, çevre önceliklerini dikkate alan
yeni bir tar›m stratejisi gelifltirmenin aray›fl› içine girdik.

Bu nedenle Yüksek Planlama Kurulumuz 2006-2010 Tar›m Stratejisi Belgesi ad›yla bir
plan haz›rlad›.

Türk tar›m›n›n sadece önümüzdeki befl y›l›na de¤il, daha
sonras›na da yön verecek olan bu belge ile Türk tar›m›nda
ilk kez stratejik hedefler belirlenmifl ve o hedeflere uygun
bir planlama çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu paralelde bu y›l
inflallah Tar›m Çerçeve Kanunu'nu da ç›kararak, Türk
tar›m›n›n uzun vadeli geliflim güzergah›n› belirlemifl
olaca¤›z.
Bunun anlam› fludur; tar›m sektörümüz art›k ölü topra¤›n› üstünden atmakta ve ça¤›n
gereklerine uygun olarak yeni bir tar›m düzenine geçmekte, yeni bir sayfa açmaktad›r.

Hükümet olarak temel amac›m›z; ülkemiz tar›m›n› gerek Avrupa Birli¤i, gerek Dünya
Ticaret Örgütü Tar›m Anlaflmas› ile uyumlu, dünya ile rekabete aç›k, örgütlü ve sürdürülebilir
bir yap›ya kavuflturabilmektir.

Aziz Vatandafllar›m,

Önümüzdeki dönemde tar›m sektörümüzde hayata geçirmeyi düflündü¤ümüz de¤ifliklikler
ve yenilikler hakk›nda sizlere baz› önemli bilgiler vermek, yeni tar›m vizyonumuzla ilgili
baz› önemli hususlar› ana hatlar›yla aktarmak istiyorum. Hükümet olarak yapt›¤›m›z
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önemli bir de¤ifliklik desteklerle ilgilidir. Bundan böyle da¤a tafla, bofl araziye, olmayan
üretime Do¤rudan Gelir Deste¤i vermeyi sona erdiriyoruz; art›k sadece gerçekten üreten,
deste¤i hakeden çiftçimiz, üreticimiz devlet desteklerinden yararlanacak, suistimallerin
önü kesilecektir.

Maalesef bugüne kadar iyi niyetle ve büyük bütçe fedakarl›klar›yla verilen tar›msal
destekler hem teknik yanl›fll›klar, hem de suistimaller neticesinde tar›m sektörümüzün
derdine flifa olam›yordu. Destekleme bütçesinin yüzde 80'ini oluflturan ve gittikçe
ifllevsizleflen bu desteklerin oran›n› teknik baz› sebeplerle aflama aflama düflürmek
durumunday›z; bu y›l yüzde 55'e kadar düflürdük, gelecek y›l bu oran yüzde 45'e kadar
gerileyecektir.

Buradan artt›rd›¤›m›z kayna¤› tar›m sektörümüzün gerçek ihtiyaçlar›na, daha etkin
desteklere yönlendiriyor; K›rsal Kalk›nma, Ürün Sigortas›, Çevresel Amaçl› Tar›msal
Alanlar›n Korunmas› gibi yeni destek ve ödeme sistemleri getiriyoruz.

Amac›m›z hem bu desteklerin gerçek sahiplerine amac›na
uygun olarak ulaflmas›n› sa¤lamak, hem de Türk tar›m›n›,
tar›m sektörümüzü aya¤a kald›rmak, tar›msal üretim
kapasitemizi artt›rmakt›r.
Bu yeni tar›msal kalk›nma hedefleri, ayn› zamanda ülkemizin AB ile entegrasyonu
aç›s›ndan da hayati öneme sahip hedeflerdir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Geçti¤imiz y›l tar›m sektörümüz aç›s›ndan hareketli ve gelece¤e dönük umutlar› canland›ran
geliflmelerle geçmifltir. 2004 y›l› itibariyle Tar›m ürünleri ihracat›m›z 6.4 milyar dolara
yükselmifl, ihracat›m›z 500 milyon dolar fazla vermifltir.

2002'de yüzde 1.9 olan tar›msal özel sektör yat›r›mlar› oran›, 2004'te yüzde 3.4'e
yükselmifltir.

2003'te yüzde 6.5 olan k›rsal alandaki iflsizlik oran›, 2004 y›l›nda yüzde 4.5'lere kadar
gerilemifl, bu rakamlar›n da gösterdi¤i gibi k›rsal alanda yeni istihdam imkânlar›
oluflturulmufltur. 2002'de y›lda 6 bin civar›nda seyreden traktör sat›fllar› 2004 y›l›nda 30
binlere yükselmifltir.

Yine ayn› dönemde çiftçimizi, üreticimizi rahatlatmak ad›na tar›msal girdilerde yüzde
10'lara varan KDV indirimi sa¤lanm›flt›r. Buna ba¤l› olarak ortaya ç›kan göstergeler
bu¤day, m›s›r, pirinç, pamuk, ayçiçe¤i gibi temel tar›msal ürünlerde üretim art›fl›
sa¤land›¤›na iflaret ediyor. Bizim bütün derdimiz kendi flartlar›m›z› zorlayarak, çiftçimize
sürdürülebilir bir tar›msal üretimin flartlar›n› temin edebilmektir. Bu amaçla üretim aç›¤›
bulunan ürünler ile ya¤l› bitkilere geçen y›l bir önceki y›la oranla yüzde 7'lik bir art›fl ile
282.5 trilyon lira prim ödemesi yapt›k.
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Sertifikal› hububat tohumlu¤u kullan›m›nda geçen y›l bir rekor y›l› oldu ve kullan›m 50
bin tonlardan 248 bin tona kadar yükseldi. Bu durum çiftçimizin üretimi ve verimi art›rma
yolunda önemli oranda bilinçlenmeye bafllad›¤›n› da aç›kça gösteriyor. F1 hibrit sebze
tohumculu¤u projesi ile Türk tohumculuk sektöründe yeni bir at›l›m dönemi bafllatt›k.

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 ancak desteklenebilirken bu
rakam 2004'te 234'e kadar yükseldi. Yine hayvanc›l›k desteklerinde 345 trilyon liral›k
bir kaynak sektörümüzün hizmetine sunuldu. Besicilerimize et teflvik primi olarak 141
trilyon TL ödenirken, hayvan ›slah› projesinde de önemli mesafeler al›nd›.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatifleri arac›l›¤› ile sektörümüze hayat verecek
düflük faizli tar›msal kredi uygulamas› yine bu dönemde bafllat›ld›. 2004'te 605 trilyon
TL düflük faizli selektif tar›msal kredi kulland›r›ld›; 2005 y›l›nda ise 2.5 katrilyon TL düflük
faizli kredi kulland›rmay› amaçl›yoruz. Sadece bu y›l›n ilk befl ay›nda Ziraat Bankas› arac›l›¤›
ile 742 trilyon TL, Tar›m Kredi Kooperatifleri arac›l›¤› ile de 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›r. 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. 2005 y›l› hayvanc›l›¤›m›z için de köklü ve iddial› at›l›mlar›n
yafland›¤› bir y›l olacakt›r.

Belirledi¤imiz 2005-2010 Hayvanc›l›k Stratejisi ile hayvanc›l›¤›m›z› aya¤a kald›raca¤›n›
umdu¤umuz yeni bir ufuk çizmifl bulunuyoruz. Bu do¤rultuda att›¤›m›z ad›mlar›n karfl›l›¤›n›
almaya da bafllad›k; dibe vurmufl olan hayvanc›l›k sektörümüz yavafl yavafl canlanmaya
bafll›yor. Bu geliflme ivmesini kaybetmemek için 2005'te hayvanc›l›¤›m›za kooperatif
destekleri ile birlikte yaklafl›k 1 katrilyon TL seviyesinde bir destekleme bütçesi ay›rd›k.

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. Tar›m Gönüllüleri
projesiyle köye ve köylüye hizmetin yerinden gerçeklefltirilmesi konusunda önemli
kazan›mlar sa¤lanm›flt›r. Dünya petrol fiyatlar›ndaki dalgalanmalara ve yaflad›¤›m›z do¤al
afetlere ra¤men Türk tar›m›n›n 2004 foto¤raf› hepimizin içini ›s›tacak kadar umutlu ve
ayd›nl›kt›r. Önümüzdeki y›llar›n Türk tar›m› için gerçek bir hasat mevsimi olaca¤›na olan
inanc›m tamd›r; bu ülkenin bu potansiyeli, bu zenginli¤i vard›r.
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Aziz vatandafllar›m,

Hükümetimizin bu y›lki destekleme bütçesi, kooperatif
destekleri de dahil olmak üzere 3 milyar 752 milyon YTL,
yani 3 katrilyon 752 trilyon Türk Liras›d›r.
Bu y›l özellikle Do¤rudan Gelir Deste¤i'nin genel destekleme bütçesi içindeki pay›n›
yüzde 55'e kadar düflürdük. Bunun sebebi baflta da söyledi¤im gibi prim ödeme miktar›n›
farkl›laflt›rarak destekleri ifllevsel hale getirmek gayretidir. Biz ödemeyi üretim ile
iliflkilendiriyor, ad›m ad›m üretime katk› sa¤lamayan eski destek kriterlerini yürürlükten
kald›r›yoruz. Biliyorsunuz fiubat ay›nda bafllad›¤›m›z ödemelerimiz, May›s ay›n›n ilk
haftas›nda tamamland›. Tohumluk ve fidan deste¤i olarak bu y›l 55.2 milyon YTL, yani
55 trilyon 200 milyar Türk Liras› 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, yani 600 trilyon Türk Liras›
prim ödemesi yapaca¤›z. 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, yani 15 trilyon Türk Liras› 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.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi tar›msal üreticilerimizin elektrik borçlar› ile ilgili önemli ma¤duriyetleri,
s›k›nt›lar› vard›. Biz çiftçimizin, üreticimizin s›rt›ndaki bu a¤›r kamburu kald›rmay› görevimiz
bildik 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. Sulama elektri¤i borçlar›n› zaman›nda ödeyen çiftçilerimize haks›zl›k etmemek
için de, bundan sonra kullanacaklar› sulama enerjisi giderlerinden yaklafl›k yüzde 15'lik
bir indirim sa¤lad›k.

Peki bunu niye yapt›k?

Üreticimiz biraz nefes als›n ve yeniden tar›ma katk› sa¤lamak üzere kollar› s›vas›n diye
yapt›k. Köylünün bu milletin efendisi oldu¤unu, onlar›n aya¤a kalkmas›n›n bu ülkeyi
aya¤a kald›raca¤›n› bildi¤imiz için yapt›k.

Hükümet olarak, devlet olarak, gelece¤imizi düflünen sorumluluk sahibi insanlar olarak,
tar›m›m›z› desteklemeye artan bir ifltiyakla devam edece¤iz, bundan kimsenin flüphesi
olmas›n.

Bu arada gerek gübre, gerekse mazot ile ilgili çal›flmalar da son safhaya getirilmifl



Hemen flu bilgiyi de vereyim; bu y›l, Toprak Mahsulleri Ofisimiz oluflmufl piyasa normlar›
üzerinden, piyasa düzenleme fonksiyonunu etkin bir flekilde kullanarak al›m yapacakt›r.
10 tona kadar olan al›mlarda çiftçimize peflin olarak ödeme yapaca¤›z. Her çiftçiden
maksimum al›m›m›z 30 ton olacak.

10 tonu peflin ödenecek, kalan k›sm›n bedeli ise 30 gün vadeli flekilde olacakt›r. Geçen
y›l biliyorsunuz bir uygulama bafllatt›k; uzak mesafelerden ofis al›m merkezlerine gelmek
zorunda kalan üreticilerimizin ma¤duriyetini gidermek için ilave nakliye bedeli ödedik.
Buna bu y›l da devam edece¤iz.

Yine geçen y›l üreticilerimize istekleri halinde ürünlerini ücretsiz TMO silolar›nda depolama
imkan› getirmifltik, bu uygulamay› da sürdürüyoruz. Bu y›l ayr›ca ürün senedi diye
niteledi¤imiz yeni bir uygulamaya bafll›yoruz.

Nedir ürün senedi?

K›saca izah edeyim: Çiftçimiz, sanayicimiz, tüccar›m›z Toprak Mahsulleri Ofisi silolar›na
koyduklar› ürünlerinin karfl›l›¤›nda alacaklar› ürün senedi ile bankalardan uygun flartlarda
finansman temin edebilecekler. Ayr›ca bu senet piyasada ciro edilebilecek ve finansman
arac› olarak kullan›labilecektir. Böylece piyasada ciddi manada ifllem hacmi oluflacak ve
üretici aleyhine geliflebilecek fiyat çekilmelerinin önüne geçilmifl olacakt›r.

En önemlisi; hükümet olarak her çiftçiye, kamu ve özel sektöre satt›¤› ürün için kilo
bafl›na 30 bin TL prim deste¤i veriyoruz. Böylece, diyelim ki, çiftçimiz birinci s›n›f ekmelik
bu¤day›n› 350 bin liraya satt›ysa, bunu belgelemesi halinde 30 bin lira da prim alacakt›r.
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durumdad›r, bu konuda da çal›flmalar›m›z› tamamlay›p çiftçilerimize yeni müjdeler vermeyi
amaçl›yoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu y›l hububatta geçen y›l oldu¤u gibi yine verim ve kalite aç›s›ndan bereketli bir hasat
bekliyoruz. Geçen 3 y›l içinde, 240 bin tonluk bir rakamla Cumhuriyet tarihinin en büyük
sertifikal› tohumluk kullan›m›n› gerçeklefltirdik.

Yine bu zaman içinde verdi¤imiz etkili süne mücadelesinin bir neticesi olarak, y›lda bir
milyon tonun üzerinde kaliteli bu¤day ithalat› yapan ülkemiz bugün art›k bu¤day ithaline
ihtiyaç duymayan bir noktaya gelmifltir.

fiu anda Türkiye dünya un ihracat›nda ikinci s›raya kadar
yükselmifltir. Bundan böyle Türkiye Allah'›n izniyle bu¤day
ithal eden de¤il, dünyaya kaliteli bu¤day ve ürünlerini
ihracat  eden bir ülke olacak, topraklar›m›z yavafl yavafl
dünyan›n hububat üssü haline gelecektir.
Bunu devletle hububatç›lar›m›z birlikte baflaracakt›r, biz hükümet olarak bu konuda
üstümüze düfleni yapmakta kararl›y›z.
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En geç bir ay içinde eline toplam 380 bin lira geçmifl olacakt›r. Bu yeni bir uygulamad›r,
TMO bundan önce böyle bir uygulama yapm›yor, sadece ald›¤› bu¤day› kay›t alt›na
al›yordu. Di¤erleri kay›t d›fl› kal›yordu. fiimdi di¤erinin de primini ödeyece¤i için, TMO'nun
almad›¤› di¤er ürün de kay›t alt›na al›nm›fl olacak, bu¤day›n› sadece TMO'ne satanlar
de¤il, di¤er yerlere satanlar da ayn› flekilde makbuzuyla primini alacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu y›l bildi¤iniz gibi çiftçilerimizin Do¤rudan Gelir Deste¤i ödemelerini tek kalemde
ödeyece¤iz dedik ve May›s ay›n›n ilk haftas›nda ödemeleri tamamlad›k. Burada bir ölçü
vermek istiyorum. Kilo bafl›na ödedi¤imiz Do¤rudan Gelir Deste¤i 40 bin TL iken, flimdi
bu¤day üreticilerimize kg. bafl›na 30 bin TL prim deste¤i veriyoruz. Böylece bu y›l
çiftçimize 70 bin TL toplam destek vermifl oluyoruz. Bu; %20 ile %25 oran›nda maliyet,
üretim deste¤i demektir.

Türkiye'de ortalama arazi büyüklü¤ü 60 dekar ve bundan elde edilecek ürün ise 10-15
ton aras›ndad›r. Dolay›s›yla biz bu politika ile Türkiye ortalamas›ndaki ma¤dur olabilecek
ve nakit ihtiyac› olan küçük çiftçilerimizin emeklerinin karfl›l›¤›n›n tamam›n› piyasa
flartlar›nda ödeyerek beraberinde özel prim deste¤i vererek, onlar› ma¤dur etmemeyi
hedefliyoruz.

Ortaya koydu¤umuz al›m politikalar› ile bu¤day art›k ayn›
zamanda bir yat›r›m ve ticaret arac› olacak; üreticinin,
tüccar›n, tüketicinin, ihracatç›n›n ve sanayicinin de yüzünü
güldürecektir.
2005 y›l› hububat Politikam›zdaki temel yaklafl›m; üretimin sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak,
piyasa hareketlili¤ini en üst düzeye ç›kartmak, hakl› rekabet ortam› ve tüketiciyi olumsuz
etkilerden korumakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu akflamki sohbetimizin son bölümünü geçen y›l› büyük bir dinamizm içerisinde rekor
üstüne rekor k›rarak kapatan turizm sektörümüzle ilgili baz› noktalara iflaret ederek
tamamlamak istiyorum.

Dünyada turizm sektörü y›ll›k ortalama % 6.8 oran›nda büyüme kaydeden, özellikle son
yirmi y›lda dünyan›n en h›zl› geliflen sektörlerinden biri olmufltur. Türkiye, k›sa say›labilecek
turizm geçmifline ra¤men özellikle son y›llarda bu alanda çok önemli mesafeler kat etmifl
bir ülkedir. Eflsiz kültürel, tarihi ve do¤al güzellikleriyle yüksek bir turizm potansiyeline
sahip olan Türkiye, bugün dünyan›n önde gelen turizm ülkeleri aras›nda yerini alm›fl
durumdad›r.

2004 y›l› sonu itibariyle Türkiye'yi ziyaret eden toplam turist say›s› 17.5 milyon seviyesine
yükselmifl; 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
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milyon kifliye do¤rudan istihdam sa¤lamaktad›r. Turizmin üretti¤i de¤erlerin ekonomimiz
için çok önemli seviyede oldu¤u ortadad›r.

Ancak bugün geldi¤imiz bu nokta, elimizdeki turistik potansiyel aç›s›ndan asla bir son
nokta de¤ildir. Biz bundan çok daha iyisinin gerçeklefltirilebilece¤ini biliyor ve buna göre
ad›mlar›m›z› at›yoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Geçti¤imiz dönemde dünyay› etkileyen çeflitli olumsuzluklara ra¤men; gerek ülkemizi
ziyaret eden yabanc› turist say›s›, gerekse turizm geliri aç›s›ndan ülkemiz turizminin iyi
bir s›nav verdi¤ini rahatl›kla söyleyebiliriz. Bu geliflmeler çerçevesinde Türkiye'nin dünya
turizm sektöründe en h›zl› büyüyen ülkeler aras›nda yer ald›¤› ve gelecekte çok daha
iyi noktalara gelece¤i aç›kça görülmektedir.

Bak›n›z, 2005 y›l› için koymufl oldu¤umuz turizm hedeflerine 2004 y›l›nda zaten ulaflm›fl
durumday›z. fiimdi bu sonuçlardan tatmin olmay›p, ç›tay› daha yükse¤e koymak bizim
için kaç›n›lmaz hale gelmifltir.

Evet, ç›tay› yükseltiyor ve hedefimizi 2005 y›l›nda 20
milyon yabanc› ziyaretçi, 18 milyar dolar da turizm geliri
noktas›na çekiyoruz. Bu bak›fl aç›s›yla 2010 y›l› itibariyle
hedefimiz y›ll›k 30 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm
geliri, 1 milyon yatak kapasitesi ve 3 milyon do¤rudan
istihdamd›r.
Bu alanda Türkiye'yi bir turizm markas› haline getirmek ve bu sektördeki kazan›mlar›m›z›
korumak ve sürekli gelifltirmek için elimizdeki bütün imkanlar› seferber ederek çal›flaca¤›z.

Bu alanda özel sektörümüzün, turizm yat›r›mc›lar›m›z›n dinamik ve at›l›mc› performanslar›n›
da hem takdir ediyor, hem de en büyük güvencemiz say›yoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

Türkiye'nin genel güven ve istikrar tablosu, dünyan›n ilgisini her geçen gün biraz daha
fazla ülkemizin üstüne çekmektedir.Çeflitli vesilelerle dile getiriyorum; siyasi, ekonomik,
stratejik, kültürel ve sportif alanlarda yap›lan çeflitli üst düzey etkinliklerde, uluslar aras›
organizasyonlarda son dönemde Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmifltir.

Ard› ard›na çok önemli toplant›lar, zirveler, organizasyonlar ‹stanbul'da, Ankara'da,
Antalya'da ve baflka illerimizde gerçeklefltiriliyor. fiundan emin olunuz ki bu ilgi artarak
sürecek, Türkiye zengin kültürü, do¤al güzellikleri, turistik altyap›s› ve organizasyon gücü
ile dünyan›n vitrini olan ülkelerden biri olmaya devam edecektir.

Bak›n›z k›sa bir süre içinde ‹stanbul hem Avrupa fiampiyonlar Ligi finali, hem de Formüla
1 organizasyonunu gerçeklefltirilebiliyor. Bu tür uluslararas› organizasyonlar son derece
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zor organizasyonlard›r; ama Türkiye bu ifllerin alt›ndan kalkaca¤›na dair art›k bütün
dünyaya güven verir bir noktaya gelmifltir.

Bu organizasyonlar›n turizmimize, flehir ekonomilerimize, iflletmecilerimize, esnaf›m›za
katk›lar› da büyük olacakt›r, oluyor, bunlar› da hep birlikte görüyor yafl›yoruz.

Her zaman dile getirdi¤imiz gibi Türkiye'nin önü her alanda aç›kt›r. ‹nflallah ülke olarak,
millet olarak, gözümüzü ileri hedeflerden asla çevirmeden ilerleyecek, çok güzel günlere
ad›m ad›m ulaflaca¤›z.

Allah yolumuzu aç›k etsin.

Türkiye ayd›nl›¤›n› hiç kaybetmesin diyerek sözlerime son veriyor, hepinize sevgilerimi
sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005HAZ‹RAN





Yeni bir ulusa seslenifl konuflmas› için huzurlar›n›zday›m. Yediden yetmifle ülkemin
bütün insanlar›n›, bütün vatandafllar›m› sevgiyle, sayg›yla selaml›yor, hay›rl› akflamlar
diliyorum.

Ayda bir kez ekranlar arac›l›¤›yla da olsa bu buluflmalar her defas›nda bana ayn› heyecan›,
ayn› mutlulu¤u yaflat›yor. Her yafl grubuyla, her flehirdeki insan›m›zla ayr› ayr›, yüz yüze
konuflmak, dertleflmek, umutlar›m›z› tazelemek, beklentilerinizi, taleplerinizi paylaflmak
istiyorum.

Bunun için hemen her f›rsatta ülkemin bir köflesinde olmaya, sizlerle göz göze gelmeye
öteden beri azami çaba sarf ediyorum. Televizyon ekranlar›nda ayl›k buluflmalar›m›z
henüz bafllad›¤› günlerde daha iflin bafl›ndayd›k. O vakitler yapt›klar›m›zdan ziyade
yapacaklar›m›z›, hedeflerimizi konuflmak durumundayd›k.

Allah'a flükürler olsun ki, yapacaklar›m›z›, hedeflerimizi konuflmak çok zaman›m›z› almad›.
Hem yapmad›klar›m›z› söylemedik hem de söylediklerimizden fazlas›n› yapt›k. Omuzlar›m›za
ald›¤›m›z emaneti onurla tafl›yarak hedefe do¤ru süratle mesafe ald›k, al›yoruz.

Nas›l bir ülke yönetimi devrald›¤›m›z› sizler biliyorsunuz. Milletin haf›zas›n›n sa¤lam
oldu¤una inand›¤›m›z için ne enkaz devrald›k edebiyat›n›n, ne de mazeret siyasetinin
arkas›na s›¤›nd›k. Bu ucuz popülizme ne tenezzül ettik, ne de zerre kadar prim verdik.

Siyaseti kapal› kap›lar arkas›nda belirleyen, yürüdü¤ü çizgiyi halktan gizleyen, maskeli
bir siyaset yerine aç›k, fleffaf bir yönetim tarz› belirledik. Aflkla, heyecanla her gün
tazelenerek, bu çizgide yürümeye, koflmaya, ülkemizin ufkunu geniflletmeye devam
ediyoruz.

Bir tek meselemiz, bir tek derdimiz var: halk›m›z›n mutlulu¤u, Türkiye'nin onuru. ‹stiyoruz
ki, bugün oldu¤u gibi, yar›n da aln›m›z ak olarak halk›m›z›n gözünün içine bakal›m,
insan›m›z›n elinden tutal›m, birikimlerimizi, tecrübelerimizi aktaral›m. Baflar›m›z›n s›rr›n›
gizlemeden, saklamadan sizlerle paylaflmaktan onur duyuyoruz.

Bizim siyasetimizin gizli flifreleri yoktur. Çünkü gizli flifreleri olanlar›n milletten saklad›klar›
hesaplar› vard›r. Bütün aç›k yüreklili¤imizle kendimize, halk›m›za, Türkiye'ye güveniyoruz.
Bizim yönetimimizde her fley halk›n gözü önünde cereyan ediyor ve her fley ayan beyan
oluyor. Risk almaktan çekinmiyoruz. Risk alma pahas›na gerçe¤i gizleme, örtme yoluna
gitmiyoruz.

Sizler gibi bizim de bizden önceki siyasetçilerden çokça duydu¤umuz bir fley vard›.
"Siyaseten yanl›fl" ya da "siyaseten do¤ru"lardan söz ederlerdi. Bu üslup asl›nda siyaset
kavram›na da haks›zl›k eden, siyasetle ahlak›n aras›n› açan, bunlar› birbirinden ayr› ve
gayr› gören bir yaklafl›m›n ürünüydü. Oysa bizim siyaset tasavvurumuzda ahlak ve siyaset
aras›nda has›ml›k de¤il h›s›ml›k vard›r.
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Bir tek meselemiz, bir tek derdimiz var:

Halk›m›z›n mutlulu¤u, Türkiye'nin onuru.
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Evet.. Bir fley ya "do¤rudur" ya da "yanl›flt›r". Bir do¤runun ya da bir e¤rinin "siyaseten
do¤rusu", siyaseten e¤risi" olmaz, olmamal›.

Aç›k, fleffaf, demokrat bir yönetimde, her fley halk›n gözü önünde cereyan ederse, halk
yönetime dahil oldu¤unu, akl›n›n, vicdan›n›n yönetimde temsil edilip edilmedi¤ini bilir
ve neyin do¤ru neyin e¤ri oldu¤una kendisi karar verir. Siyaset, halk›n yerine düflünmek,
halka ra¤men yapmak de¤il, halkla birlikte düflünmek, birlikte ifl yapmakt›r.

Biz ne yapt›k, ne yap›yoruz?

"Bilgi edinme hakk›'n› en "temel vatandafll›k hakk›" sayan yönetim anlay›fl›m›zla ülkemizin,
vatandafl›m›z›n gücünü harekete geçirdik ve her alanda kilitlenen kap›lar› açt›k. Elbette
hâlâ aç›lmam›fl kap›lar›, kullan›lmam›fl imkanlar› var bu ülkenin ama, onlar da inflallah bir
bir aç›l›yor.

Bak›n›z, y›llar›n kemiklefltirdi¤i önyarg›lar ortadan kalk›yor. Önyarg›lar tek tarafl› olarak
de¤il çok tarafl› olarak kalk›yor. Bu durumdan ülkemiz büyük kazan›mlar elde ediyor.

Neyi anlatmak istiyorum?

Bak›n›z; Türkiye'de bir nesli heba eden, gücümüzü, maneviyat›m›z›, aidiyetimizi yaralayan
o sahte kutuplaflmalar›n, Meclisteki, sokaktaki, üniversitedeki o nahofl kavgalar›n ne
kadar da gereksiz oldu¤unu bugün art›k hepimiz görüyoruz.

"Me¤er y›llarca, ne kadar da anlams›z sebeplerle birbirimizin kalbini incitmifliz" diyoruz.

fiükür ki, flimdi ayn› yanl›fllar› yapm›yoruz, kavgaya
tenezzül etmiyoruz, medeni bir millet olarak konuflarak
meselelerimizi çözüyor, ayn› ufka bak›yor, ayn› istikamette
birlikte omuz omuza yürüyoruz.
Demek ki, kavgas›z, çat›flmas›z bu ifller olurmufl, demek siyaset k›rmadan dökmeden
yap›labilirmifl. Demek ki, bizim çok uza¤›m›zda zannetti¤imiz, "öteki" diye d›fllad›¤›m›z
insanlar öz akrabalar›m›z kadar bize yak›nm›fl.

Güven ve istikrar ortam›n› sa¤lad›¤›m›zda, birbirimize güvendi¤imizde, bu ülkenin
enerjisini, akl›n›, gelece¤ini temsil eden çocuklar›m›z, gençlerimiz sadece ve sadece
ülkeleri için, insanl›k için, kendilerini büyüten anne ve babalar› için hay›rl› birer evlat olarak
yetiflmekten baflka bir ideal peflinde koflmayacaklar. ‹flte ülkemiz dünyan›n gözü önünde
bunu baflarm›flt›r. Bugün dünyada hakk›nda en çok konuflulan ülkelerden biriyiz. Kim ne
derse desin, Türkiye için bu bir iade-i itibard›r.

Bu itibar sürecini baflar›yla yönetiyoruz ve bu baflar› bize nasip oldu¤u için onur duyuyor,
bu yüce görev için bizi vesile k›lan milletimize bir kere daha flükranlar›m›z› sunuyoruz...

Art›k, dünya birbirini çok yak›ndan izliyor. Öyleyse devlet olarak toplum olarak dünyan›n
gerisinde kalacak bir tek ad›m atamay›z. Özgüvenimiz tam olmal›, ne istedi¤imizi iyi
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bilmeli, hepimiz huzur ve bar›fl›n, hukuk ve demokrasinin, adalet ve üretimin daha çok
artmas› için çaba sarf etmeli, çal›flmal›y›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye, 2005 y›l›n›n ilk yar›s›n› da huzurla tamaml›yor. Allah, bu huzuru, bu mutlulu¤u
k›skananlara f›rsat vermesin. Türkiye'yi zaafa düflürmek isteyenler, bizim zaaf›m›zdan
nemalanmak isteyenler her zaman olabilir. Onlar›n varl›¤› bizi büyük rüyalar›m›zdan
al›koyamaz.

Zaman, en büyük hakem olarak hepimizi test ediyor. Biz hay›rla an›lacak ifller yaparak
milletimizin haf›zas›nda ve gönlünde müstesna bir yere ulaflmay› hedefliyoruz...

Bizim amac›m›z, milletin gönlündeki yerimize lay›k olarak sorumlulu¤umuzu tamamlamakt›r.
Türkiye milletimizin eliyle muazzam bir imkan, bereketli bir iklim yakalam›flt›r, bu iklimden
azami derecede yararlanmal›y›z.

Yak›n zamanlara kadar halka söylenmeyen hususlardan biri toplumun güçlenmesiydi.
Türkiye'nin gücünü, imkanlar›n›, kaynaklar›n› anlat›rken adeta sadece devletin gücü,
sadece devletin imkanlar› anlat›l›rd›. Oysa bizim siyaset tasavvurumuza göre toplum ve
devlet aras›nda bir güç çekiflmesi yoktur, olmamal›d›r...

Devlet, millet için vard›r. Millet de devletiyle dünya sahnesinde rekabet f›rsat› yakalar.
Halk›n, toplumun, vatandafl›n yani milletin güçlenmesi, neticede devletin güçlenmesidir.
Zira, güçlü devlet gücünü vatandafl›n›n gücünden al›r, oradan almal›d›r.

Ak Parti iktidar› olarak odakland›¤›m›z fley hem toplumun
hem de devletin güçlü olmas›d›r. Bu iki temel alan birbiriyle
çeliflmez, aksine birbirini tamamlar. Bunun ne kadar
mümkün ve gerekli oldu¤unu Türkiye son iki buçuk y›lda
gördü, yaflad›.
Vatandafl›n itibar› varsa devletin itibar› vard›r. Toplum, takatsiz, dermans›z e¤er bu
noktaya gelmiflse devletin güçlü olmas› mümkün de¤ildir.

Güç, merkezde toplanm›flsa, da¤›lm›yorsa, ülkedeki her vatandafl o gücü kendi gücü
olarak hissetmiyorsa, herkes devlete kolayca ulaflam›yorsa orada mutlaka afl›lmas›
gereken büyük bir sorun vard›r.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tam anlam›yla sosyal bir hukuk devleti olabilmesi için e¤itimden
sa¤l›¤a, maliye yönetiminden tar›ma, flehirleflmeden çevreye sahici reformlar yapmam›z
gerekiyor. Hükümet olarak bugüne kadar yapt›klar›m›z bir anlamda esasl› bir zemin
düzenlemesi olarak nitelendirilebilir. Bütün dünyan›n dikkatlerini üzerimize çeken büyük
reformlar yapt›k. K›rk y›l boyunca konuflulan, flikayet edilen; ama sadece konuflulan
dü¤ümleri çözdük.

En önemlisi, siyaseti o girdaptan kurtard›k.
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Ekonomiyi o karanl›k tünelden ç›kard›k ve ülkemizi güvenli,
güvenilir, istikrara kavuflmufl bir ülke haline getirdik.
Güven ve istikrar her fleyin bafl›d›r. Güvenilir de¤ilseniz
kimse sizinle birlikte yürümez.
Yat›r›m yapmak isteyen, üretmek isteyen, iflyeri açmak isteyen, ifl kap›s› açmak isteyen
yerli yabac› herkesin önündeki bürokratik engelleri kald›rd›k, kald›r›yoruz. Bugün itibariyle
özel sektörümüz ülkenin her taraf›nda flahlanan bir yükselifl içindedir.

Özel sektör yat›r›mlar› yüzde 45.5 oran›nda artmaya bafllad›. Piyasalara güven hakim
oldu. Y›ll›k bileflik faiz oranlar› yüzde 16 civar›na geriledi. Devlet borç ve faiz bata¤›na
saplanm›fl, toplumun umutlar› zay›flam›flt›.

Allah korusun, düne kadar "Türkiye, Arjantin olur mu?" sorusu bütün s›cakl›¤›yla
gündemdeyken, ülkemizi borcunu çeviremeyecek bir noktadan, bugünlere getirdik.
Kamu net borç stokunu yüzde 95'lerden yüzde 63'lere indirdik.

‹flçi sözleflme yap›yor, maafl›na bir miktar zam al›yordu ama, daha sözleflmenin mürekkebi
kurumadan, enflasyon illeti cüzdanlar› kemiriyor, al›nan zamm› silip süpürüyordu.

Memur, görece olarak maafl›na bir art›fl al›yordu ama, verilen art›fl birkaç misliyle daha
alt› ay içinde eriyordu. Maafl art›fllar›, enflasyon kuyusunun dipsiz karanl›klar›na at›lan
tafllardan öteye geçemiyordu. Dahas› devlet, memurun, iflçinin maafl›n› ödeyemeyecek
duruma gelmiflti.

Bak›n›z, hükümet oldu¤umuz gün, ‹MKB kapan›fl endeksi 10.002 iken bugün 26.009'a
yükseldi.

Bunun anlam› fludur; yerli ve yabanc› yat›r›mc›lar nezdinde Türkiye'nin güvenilirli¤i ve
de¤eri 3 Kas›mdan bugüne iki buçuk kat artm›flt›r.

Israrla "güven ve istikrar ortam›n›n sa¤lamlaflmas›" dedi¤imiz budur.

Türkiye, her gün devalüasyon kâbusuyla uyan›yor, döviz büfelerinin önündeki kalabal›klar,
alacakl›lar, borçlular flaflk›nl›ktan ne yapacaklar›n› bilemiyordu.

Hat›rlay›n›z, Ak Parti'nin iktidara geldi¤i gün 3 Kas›m'da Euro 1 milyon 661 lira, Dolar 1
milyon 649 lirayd›. ‹stisnas›z herkes y›l sonunda Dolar ve Euronun 2 milyonu aflaca¤›n›
düflünüyordu, konufluyordu.

Yani kimse önünü göremiyor, kimse kimseye 100 dolar borç veremiyor, kimse kimseden
100 dolar borç almaya cesaret edemiyordu.

Aradan iki buçuk y›l geçti, bir de flimdi bak›n bugün, Euro 1.649 lirad›r, Dolar 1.363 lira.

‹ki buçuk y›l önce kifli bafl›na düflen milli gelir 2500 dolar civar›ndayd›, bugün yaklafl›k
olarak 4200 dolar civar›ndad›r.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Meselelerimiz var ama, afl›yoruz. Aç›lmas› zor olan kap›lar var ama, aç›yoruz. Bugün
itibariyle en büyük önceli¤imiz aç›k net söylüyorum iflsizlikle mücadeledir. Enflasyonu
yendi¤imiz gibi iflsizlikte de inan›yorum ki çok büyük baflar›lar sa¤layaca¤›z. Bu zinciri
de k›raca¤›z. Bunun için ekonomiyi yat›r›ma, üretime, verimlili¤e, kaliteye yönlendiriyoruz.
Bölgesel adaletsizliklerin giderilmesi için, haks›z rekabetin azalmas› için var gücümüzle
çal›fl›yoruz.

Türkiye'yi eksi büyümeden yani düpedüz küçülmeden, yüzde 10 büyüme düzeyine
ç›kard›¤›m›z gibi, iflsizli¤i de kademe kademe çözece¤iz. Biliyorsunuz, 2003 y›l›ndan
itibaren bafllayan ekonomik büyüme, verimlilik art›fl›na dayal› olarak gerçekleflti.

Firmalar, modern teknolojilere yönelerek üretimi art›rma yoluna gitmifllerdir. Bu süreçte
büyüyen ekonominin istihdama yans›mad›¤› do¤ru de¤ildi r. Kriz sonras› Türkiye ekonomisi
bir yandan kriz ortam›ndan ç›karken ayn› zamanda köklü biçimde kabuk de¤ifltirmektedir.
Bu yeni durum, ekonomi için uzun vadede yararl› bir geliflme olarak görülmelidir. Nitekim,
istihdam rakamlar›na bak›ld›¤›nda krizin etkilerinin azald›¤›, istihdam›n art›fl e¤ilimine
girdi¤i aç›kça görülüyor.

fiu gerçe¤imizi de unutmayal›m ki, ülkemizde her y›l
ortalama çal›flabilir nüfusa 500 ila 700 bin aras›nda insan
ekleniyor. Buna ra¤men, ekonominin istikrara kavuflmas›,
faizlerin düflmesi, özel sektörün üretime yönelmesiyle
istihdamdaki daralma 2003'te sona ermifl, 2004 y›l›nda
istihdam art›fl› 644 bin kifli olarak gerçekleflmifltir.
Tar›m d›fl› sektördeki son bir y›ll›k istihdam art›fl› 1 milyon 138 bin kiflidir. 2002-2005
dönemindeki iflsizlik verilerine bak›ld›¤›nda, 2003 y›l›ndan itibaren iflsiz say›s›ndaki art›fl›n
düflme e¤ilimine girdi¤i görülmektedir. Ha bu arzu edilen seviye midir? De¤ildir. Ama
en az›ndan hem istihdam alan›na giren o eme¤i tamamen yok ediyoruz, onu ifl sahibi
yap›yoruz.Öbür taraftan mevcut oran› da yavafl yavafl eksiltiyoruz. Son aylarda özellikle
inflaat sektöründeki büyük canlanma, istihdam›n artmas› ve bir çok sektörün dolayl›
olarak büyümesi aç›s›ndan son derece umut vericidir.

Öte yandan, 1500 dolar›n alt›nda geliri olan illere uygulad›¤›m›z teflviklerin de yat›r›mlar›
giderek art›raca¤›n› düflünürsek iflsizli¤in orta ve uzun vadede azalaca¤›n› rahatl›kla
söyleyebiliriz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Evet, bu yüz a¤art›c› bir baflar›d›r, ama bu baflar› bize yetmez. Bu geldi¤imiz seviye ile
yetinmiyoruz, yetinemeyiz, yetinmeyece¤iz.
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"Zor olan› baflard›k, zemini düzenledik, krizi çözdük, kaosu
atlatt›k" diye rehavete kap›l›p ülkemizin büyük
hedeflerinden asla vazgeçmeyece¤iz. ‹mkanlar›, kaynaklar›,
potansiyeli çok büyük bir ülkeyiz.
E¤er gücümüzü da¤›tmasalard›, kaynaklar›m›z› telef etmeselerdi bugün çok daha ilerilerde
olacakt›k. Bir avuç sülük bu ülkenin kamu ve özel bankalar›nda 50 milyar dolar›n› talan
ve ya¤ma etti.

Henüz tam olarak bunun hesab›n› görebilmifl de¤iliz. Bir çeflit kapkaçla çal›nan, hortumlanan
50 milyar dolar›n ne kadar ifl, afl ve ekmek oldu¤unu, bu parayla kaç fabrika kurulabilece¤ini,
sönmekte olan kaç oca¤›n yeniden tütebilece¤ini var›n siz hesap edin.

Ama hemen flunu ifade edeyim ki, bir bir hesab› görülmekte olan bu ya¤ma düzenine
son verilmektedir. Türkiye'nin imkanlar› ve kaynaklar› yeniden Türkiye'ye kazand›r›lmaktad›r.

Milletin emanetine sahip ç›kmaya devam edece¤iz. Biz her zaman ç›tay› daha yükse¤e
koymak zorunday›z. Yapt›klar›m›zla yetinmiyoruz, yetinemeyiz. Türkiye'nin hak etti¤i
vizyon daha büyük düflünmemizi gerektiriyor.

Zannetmeyelim ki, bizim d›fl›m›zdaki dünya de¤iflmez, sabit dengeler üzerine kurulmufl
olan bir dünyad›r. Dünyadaki bütün büyük devletlerin de bafllar›nda aflmalar› gereken
büyük dertler, büyük meseleler var. Zira, dünya yeniden flekilleniyor. Duyduklar›n›z,
gördükleriniz bunun sanc›lar›d›r.

NATO bunun için yeni bir rol ar›yor. BM bu sebeple yeniden yap›land›r›l›yor. AB içindeki
kimlik bunal›m› bu yüzden yaflan›yor.

Son tart›flmalar›, krizleri böyle okumak, bu çerçevede de¤erlendirmek, hem bizim hem
de insanl›¤›n ortak kaderi aç›s›ndan belirleyici olacakt›r. Bunlar karfl›s›nda umutsuzlu¤a
kap›lmak yerine, bunlar› ülkemizin gelece¤i için yeni f›rsatlar olarak de¤erlendirmek
gerekir. Unutmayal›m ki, bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da kendini yenileyenler
ayakta kalacak, de¤iflime ayak uyduramayanlarsa tarih sahnesinden silinip gidecektir.
Geriye dönüp bir bak›n, yak›n geçmifl bunun ac› örnekleriyle doludur.

Bizim bugün karfl› karfl›ya oldu¤umuz temel soru fludur: Türkiye'yi nerede görmek
istiyoruz? Tarihin ilerleme merdiveninde varaca¤›m›z son aflama buras› m›d›r? Yeni bir
ça¤›n efli¤indeyiz. Sa¤dan soldan gelen baykufl sesleri sizleri yan›ltmas›n. Geçifl döneminin
ortaya ç›kard›¤› kaos görüntüsü sizleri korkutmas›n.

‹nsano¤lu uçmay› ö¤rendi¤inde s›n›r tafllar›n› da yerlerinden oynatm›flt›. fiimdiyse internet
devriminin h›zland›rd›¤› küreselleflme dalgas›n›n Berlin duvarlar›n› nas›l y›k›p geçti¤ine
hep birlikte tan›k oluyoruz. Dünya, art›k Çin setleri dünyas› de¤il. Psikolojik duvarlar›n
da, fiziki s›n›rlar›n da bu dalgadan etkilenmemesi düflünülemez. Bu etkiye direnmek,
ak›nt›ya karfl› kürek çekmekten farks›z beyhude bir çabad›r. ‹nsanl›k bir gün mutlaka
bar›fl içinde bir arada yaflamay› ö¤renecek. Milletlerin refah ve mutlulu¤u için baflka bir
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yol düflünemiyorum. Daha önce de söyledim, bir kez daha söylüyorum. D›fl politikada
temel parametremiz bu sebeple düflman üretmek de¤il dost kazanmakt›r.

Tarihimizin en aktif ve en dinamik d›fl politikas›yla açt›¤›m›z kap›lar, uzatt›¤›m›z dostluk
elleri hep bu özlemin eseridir. Avrupa Birli¤i ülkeleri baflta olmak üzere Baflbakan s›fat›yla
baz›lar›n› defalarca olmak üzere bugüne kadar toplam 52 ülke ziyaret ettim. kat›ld›¤›m›z
say›s›z zirve, toplant› ve müzakerelerden tecrübeyle diyorum ki; Millet olarak bizim
dünyaya söyleyece¤imiz çok esasl› sözlerimiz var ve dünyan›n da bu sözleri duymaya
ihtiyac› var. Bizim tarihi tecrübemiz ve birikimimiz bugün omuzlar›m›za insanl›¤›n ortak
gelece¤ine de katk› yapma sorumlulu¤unu yüklemektedir.

Milletçe bizi bekleyen görev, ayn› zamanda özgür dünyan›n
inflas›nda aktif rol oynamakt›r.
Ne yaz›k ki, hala eskimifl ak›lla düflünen baz› hatipler, kürsülerde ideolojilerin kal›n duvarlar›
arkas›ndan konufluyorlar. Geçmiflte bu seslere kulak vererek ne kazand›k ne kaybettik?

Zaman art›k bu soruyu kendi kendimize sorma zaman›. ‹ster sa¤dan ister soldan olsunlar,
ister içeride ister d›flar›da, ister do¤udan ister bat›dan konuflsunlar.

Buradan bir kez daha ilan ediyorum; onlar›n devri geçti, dinleyicileri kalmad› ama, bir tek
onlar bunun fark›nda de¤il. Ümitsizlik yayanlara kulak vermedi¤inizi bildi¤im halde bir
kez daha hat›rlatma ihtiyac› duyuyorum. Her kim, ümitsizlik yay›yor, karamsarl›k tohumlar›
saç›yorsa ona asla itibar etmeyin. Çünkü, bizim inanc›m›zda, bizim kültürümüzde umut
kap›lar› ard›na kadar aç›kt›r, umutsuzluk kap›s› ise kapal›d›r.

Yeter ki sizler, gözlerinizi ufuk çizgisinden ay›rmay›n.

Bu duygularla hepinizi sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla.





R. Tayyip ERDO⁄AN
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Ekranlar› bafl›nda bizi izleyen Aziz vatandafllar›m,

Hepinizi en güzel duygularla gönülden selaml›yorum.

Evlerinize misafir olman›n heyecan›yla yeniden karfl›n›zday›m.

Bu güzel yaz akflam›nda k›saca içeride ve d›flar›da yaflanan baz› önemli geliflmeleri
sizlerle paylaflmak istiyorum. Bildi¤iniz üzere, getirdi¤imiz güven ve istikrar ortam›
sayesinde Türkiye ekonomisi krizlerin yaralar›n› önemli ölçüde sarm›flt›r. Yeni bir at›l›m
dönemine böylece girmifl bulunuyoruz. Yüzde 9.9 gibi bir orana ulaflan reel büyüme
bunun en aç›k göstergesidir; uzun y›llard›r hep birlikte özlemini çekti¤imiz refah ve huzur
günlerinin güçlü bir iflaretidir.

Bu büyüme, özel sektörün yat›r›m ve tüketim harcamalar›ndan kaynaklanm›fl, bu sebeple
de sa¤lam, sa¤l›kl› ve sürdürülebilir bir büyüme olmufltur. Yine bu dönemde sadece iç
istikrar›n tesisiyle yetinmedik, dünya ekonomisi ile bütünleflme yolunda da önemli ve
etkili ad›mlar att›k. Nitekim bu ad›mlar›n bir sonucu olarak, son 3 y›lda d›fl ticaret hacmimiz
ikiye katlanarak 160 milyar dolar› aflm›fl ve milli gelire oran› yüzde 50'nin üzerine ç›km›flt›r.

2001 y›l›nda yüzde 16.1 olan konsolide bütçe aç›¤›n›n milli gelire oran›, 2004 y›l›nda
yüzde 6.1'e gerilemifltir. Kamu net borç stokunun milli gelire oran› 2001 y›l›na k›yasla
yaklafl›k 30 puan azalarak yüzde 63.5 seviyesine inmifltir.

Büyük bir kararl›l›kla uygulad›¤›m›z mali disiplinin sonuçlar›d›r bunlar. Faiz oranlar› da bu
sayede yüzde 70'den yüzde 16'lar seviyesine düflmüfltür. Ancak bu sayede mali kesimdeki
fonlar giderek artan bir flekilde özel sektörü finanse eder duruma gelebilmifltir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Çok uzaklarda de¤il daha 2 y›l öncesine kadar enflasyon canavar› diye bir derdimiz vard›;
hayat pahal›l›¤› diye can yakan bir meselemiz vard›. Bunlar hepimiz ve hepimizin içini
ac›t›yordu, ceplerimizi, cüzdanlar›m›z› kemiriyordu. Al›n terimiz daha kurumadan kazanc›m›z›
al›p götürüyordu. O günleri geride b›rakt›ysak, bu kendili¤inden olmad›. ‹flte enflasyon
30 y›l aradan sonra, uluslararas› piyasalarda ham petrol fiyatlar›n›n yüksek seyretmesine
ra¤men ilk kez tek haneli rakamlara indi.

Daha yapacaklar›m›z yok mu? fiüphesiz var. Eksikliklerimiz, çözüm bekleyen sorunlar›m›z,
iflsizlerimiz, yoksullar›m›z yok mu? Elbette var, bunlar› herkesten iyi biz biliyoruz. Çünkü
biz bu ülkenin gerçeklerini sizlerle birlikte yafl›yoruz. Ama hep birlikte el ele bunlar› da
aflaca¤›z. Bugün hedeflerimizi daha ileri götürmek ve ç›tay› daha yükse¤e koymak için
çok daha inançl› ve kararl›y›z.
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Farkl›l›klar›m›z, zenginli¤imizdir. Zira biz, birlikte gülüp
birlikte a¤lam›fl, bu vatan için kader birli¤i yapm›fl, akrabal›k
ba¤lar›yla iç içe geçmifl bir büyük aileyiz.
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Enflasyonda, faizlerde, büyümede, ihracatta, istihdamda ve ekonominin di¤er tüm
göstergelerinde milletimizin hak etti¤i, y›llard›r ümitle bekledi¤i, özledi¤i günlere inflallah
hep birlikte ulaflaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu akflam sizlerle özellikle bir hususu paylaflmak istiyorum. O da fludur: Bu güzel
geliflmelerin yan›nda, maalesef hepimizin yüre¤ini da¤layan, yakalad›¤›m›z huzur ve
istikrar ortam›n› bozmay› amaçlayan haince giriflimlere de zaman zaman maruz
bulunmaktay›z. Son günlerde cereyan eden menfur terör hadiseleri, Türkiye'yi zor
duruma düflürmeye, birlik ve beraberli¤imizi bozmaya, fliddet ortam›n› bu topraklarda
yeniden canland›rmaya yöneliktir.

fiundan kimsenin flüphesi olmas›n; etnik kökeni ve dini inanc› ne olursa olsun milletimiz
et ile t›rnak gibi kaynaflm›flt›r, 72 milyon evlad›yla bir ve bütündür.

En de¤erli sermayemiz de, bu milletin tek tek evlatlar›
olarak aram›zdaki sevgi ve kardefllik ba¤lar›n›n gücüdür.
Farkl›l›klar›m›z, zenginli¤imizdir. Zira biz, birlikte gülüp birlikte a¤lam›fl, bu vatan için
kader birli¤i yapm›fl, akrabal›k ba¤lar›yla iç içe geçmifl bir büyük aileyiz.

Bu ailenin vatandafll›k temelinde eflit hak ve hürriyetlere sahip tüm bireylerine tek tek
sesleniyorum: Gelecek ümitlerimiz, bugün her zamankinden daha güçlüdür. ‹stikbal
ufkumuz, her zamankinden daha parlakt›r.

Yaflad›¤›m›z ac› tecrübelerden biliyoruz ki; bir ülkeyi terörle mücadelede baflar›l› ve etkin
k›lan as›l güç, o ülkenin demokrasiye, bar›fla, insan haklar›na ve evrensel de¤erlere olan
inanç ve ba¤l›l›¤›d›r.

Aziz Milletim,

Bugün insanl›¤›n ortak akl› art›k flu önemli gerçe¤i kavram›fl durumdad›r: Terörün
beslendi¤i ortam ve koflullar ortadan kald›r›lmadan terörle mücadelede kesin sonuca
ulafl›lamaz. Yani terör bir sebep-netice iliflkisidir.

Dolay›s›yla dünyan›n da son birkaç y›ld›r yaflanan ac› tecrübelerden sonra art›k meseleye
bir sebep-sonuç iliflkisi içinde bakmaya bafllamas›n› çözüm yolunda önemli bir kazanç
olarak görüyoruz.

Maalesef ülkemizde uzun y›llar›n ihmali ve kötü yönetilen ekonomik süreçler, bölgeler
aras›nda kabul edilemez büyüklükte uçurumlar, eflitsizlikler ortaya ç›karm›flt›r. Kalk›nmada
öncelikli kabul edildi¤i halde y›llar y›l› kaderine terkedilmifl, giderek yoksullaflm›fl
bölgelerimizde problemler da¤ gibi birikmifltir. Bu problemleri ivedilikle aflmak, bu
bölgelerde yaflayan genç insanlar›m›z›n önünde umuda aç›lan yeni kap›lar infla etmek
durumunday›z.

‹nan›yorum ki terörle mücadelede en büyük mesafe, devletinden ifl bekleyen, afl bekleyen,
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daha iyi e¤itim, daha güvenli bir hayat bekleyen gençlerimizin önüne umudu koyabilmekle
al›nacakt›r. Terör zihniyetinin insanlar›m›z› kand›rmas›, yoksulluk ve mahrumiyetlerini
istismar etmesi ancak bu yolla önlenebilecektir.

Bu gerçekten hareketle terörü besleyen sosyo-ekonomik problemleri çözmek için azami
gayret sarf ediyoruz.

Aziz vatan›m›z›n Bayra¤›m›z›n dalgaland›¤› her bir
köflesinde, her bir kar›fl topra¤›nda kalk›nm›fl ve müreffeh
bir Türkiye hedefine ulaflmak en temel önceli¤imizdir.
Bunun için bütün imkanlar›m›z› seferber ediyor, gerçekçi ve uygulanabilir bölgesel
kalk›nma projelerini hayata geçirerek Türkiye'yi her bir köflesiyle mamur hale getirmek
için çal›fl›yoruz.

Bu çerçevede hükümetimiz döneminde kalk›nmada öncelikli Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu bölgelerimizde flunu net söylüyorum gerçeklefltirdi¤imiz baz› yat›r›mlardan
örnekler vererek hedef sapt›ran veya sapt›rmak isteyenlere de buradan böylece
sesleniyorum.

Aziz Vatandafllar›m,

Tarih boyunca medeniyetlerin büyüklü¤ünü gösteren en önemli göstergelerden biri infla
ettikleri yollar ve flehirler olmufllard›r.

fiehirleri yaflanabilir hale getirmeden, sosyal ve fiziki standartlar› yükseltmeden, ça¤dafl
yollarla bölgelerin birbiriyle ba¤lant›s›n› kurmadan bir kalk›nma sinerjisi oluflturmak
mümkün de¤ildir. fiehirlerimizin yüzünü, görünüflünü, manzaras›n› de¤ifltirece¤iz ki,
insan›m›z›n makus talihini de de¤ifltirebilelim.

Zira iyi yollar, sa¤l›kl› flehirler, medeniyet demektir, ticaret demektir, refah demektir.
‹flte bu inançla, hükümet olarak bafltan beri kalk›nmada öncelikli bölgelerimizde yol ve
konut yap›m› konusunda önemli çal›flmalar yürütüyoruz.

Bak›n›z, 2002 y›l› sonunda görevi devrald›¤›m›zda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgemizdeki toplam bölünmüfl yol 531 km. uzunlu¤undayd›. Biz ise iki y›lda neredeyse
bunun iki kat› kadar, tam 985 km. yeni bölünmüfl yol yapt›k. Ayr›ca 260 km. uzunlu¤unda
il yolunu da bitirerek hizmete açt›k.

‹nflallah 2006 sonuna kadar, flu anda yap›m› devam eden 1000 km.'lik bölünmüfl yolu
da tamamlayarak, vatandafllar›m›z›n hizmetine sunaca¤›z.

Yine 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›



Bölgedeki konut projeleri için yapt›¤›m›z toplam yat›r›m flu andaki rakamla 850 milyon
YTL, eski rakamla 850 trilyondur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Elbette binalar ve yollar infla etmekle bu bölgelerin ihtiyaçlar› tamamen karfl›lanm›fl
olmuyor; insanlar›m›z›n acil ve hayati baflka ihtiyaçlar› da olacakt›r. Hastalar›m›z flifa,
ö¤rencilerimiz okul bekliyor. Bu ihtiyaçlar› yar›nlara ertelemenin imkan› yoktur. Bu
gerçekten hareketle sa¤l›k ve e¤itim alan›nda bütçe imkanlar›m›z› son raddesine kadar
zorlayarak ve özel sektörümüzün katk›lar›n› teflvik ederek önemli mesafeler ald›k.

Önceki dönemde bölgede toplam 1.346 uzman hekim görev yaparken, son iki y›lda bu
rakam› 1.810'a yükseldi. SSK'lar›n devriyle birlikte bölgedeki uzman hekim say›s›n›
toplam 2 bin 378'e ç›kard›k.

Bafllatt›¤›m›z bir baflka uygulama da sözleflmeli personel uygulamas›d›r. 2003-2005
döneminde bu uygulamayla toplam 6 bin 660 yeni sa¤l›k personelinin bölgeye atamas›n›
yapt›k. Yine ayn› dönemde bölgedeki ebe ve hemflire say›s›n› yüzde 50 art›flla 12 binden
18 binlere kadar ç›kard›k.

Sadece bir y›lda 567 bin 121 vatandafl›m›z nakit sa¤l›k
yard›mlar›m›zdan yararland›. Toplumun en yoksul yüzde
6'l›k kesimindeki ailelere, gebe ve çocuklara sa¤l›k
takiplerini yapt›rmalar› flart›yla ayl›k ödemeler getirdik.
89 olan ambulans say›s›n› Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde 280'e, 63 olan 112
acil istasyonu say›s›n› 198'e ç›kard›k, 140 yeni sa¤l›k oca¤› açt›k.

En önemlisi de, bir ço¤u 20 y›ld›r tamamlanamayan 21 hastaneyi de bitirerek bölge
insan›n›n hizmetine sunduk. Sonuç olarak 2003-2005 döneminde Do¤u ve Güneydo¤u
vilayetlerimize ayr›lan sa¤l›k bütçesi pay›nda ortalama yüzde 50 art›fl sa¤lad›k.

Sevgili vatandafllar›m,

Kalk›nm›fl ve müreffeh bir gelece¤e do¤ru yol almak için bu ülkenin bütün çocuklar›na,
bütün gençlerine en üst seviyede e¤itim imkanlar›n› haz›rlamak zorunday›z.

Maalesef özellikle Do¤u ve Güneydo¤u vilayetlerimizde bugüne kadar e¤itim en çok
ihmale u¤rayan, en az destek gören hizmet alan› olmufltur.
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bafllatt›k, bu konutlardan 8 bin 738'ini de bugün itibariyle tamamlam›fl bulunuyoruz. Y›l
sonuna kadar 8 bin 179 konutu daha bitirecek, bölge illerimizi toplam 16 bin 917 yeni
ve modern konuta kavuflturaca¤›z.

Bu konutlar›m›z›n sosyal donat›lar› içinde neler var ? Okul var , ticaret merkezleri var,
sa¤l›k oca¤› var, spor salonlar› var hatta bu konutlar›n adeti çok çok fazlaysa bir hastaneyi
gerektiriyorsa orada hastane de yap›yoruz.
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2003-2004 y›llar›nda Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimizde ilk ve orta ö¤retimde toplam
186 bin ö¤renci kapasiteli 4 bin 650 yeni derslik yapt›k, 3 bin okul binas›n› onar›mdan
geçirdik, 10 bin ö¤renci kapasiteli yurt ve pansiyonlar açt›k. Çeflitli nedenlerle kapal›
bulunan 1.400 okulu yeniden e¤itime kazand›rd›k, 40 okul binas›n› da depreme karfl›
güçlendirdik.

Orta ö¤retim ve meslek okullar›n›n ders araç-gereç al›mlar›na toplam 47 milyon YTL
yani 47 trilyon harcad›k; ilkö¤retim okullar›n›n araç-gereç ihtiyac› için de valiliklerimize
12 milyon YTL yani 12 trilyon TL ödenek gönderdik.

Yine bu dönemde bölgedeki 2 bin 850 okula h›zl› internet ba¤lant›s› kurduk. Kald› ki
burada özelikle bir fleyi vurgulamak istiyorum, inflallah bu y›l sonuna kadar internet a¤›n›n
ulaflmad›¤› bir ilkö¤retim okulu kalmayacak.

E¤itimde harcanan her kuruflun bölge insan›m›z›n huzur ve refah› için ne kadar de¤erli
oldu¤unu çok iyi biliyoruz. Daha iyi bir gelece¤i, ancak cehaletin pençesinden kurtulmufl
ayd›nl›k zihinlerle infla edebiliriz, buna yürekten inan›yorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimizde yaflayan vatandafllar›m›z›n büyük bir k›sm› ekme¤ini
tar›mdan kazanmaktad›r. Bu sebeple bu bölgelerimizi kalk›nd›rmak, biraz da bölge tar›m›n›
kalk›nd›rmakla mümkündür.

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz günden bu yana bu
bilinçle hareket ediyoruz, tar›m sektörünü, özellikle de
büyük zorluklar yaflamakta  olan bölge tar›m›n›
desteklemeyi öncelikli görevimiz say›yoruz.
Bu do¤rultuda Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde bulunan illerimize son iki y›lda,
Do¤rudan Gelir Deste¤i, Prim Destekleri ve Hayvanc›l›k Destekleri ad› alt›nda toplam
2 katrilyon 319 trilyon TL destekleme ödemesi yapt›k.

Yine bu bölgelerde faaliyet gösteren Tar›msal Kalk›nma Kooperatiflerine, K›rsal Alanda
Sosyal Destek Projesi'nden yap›lan ödemeler de dahil olmak üzere 2003 ve 2004
y›llar›nda yaklafl›k 63 trilyon TL destek sa¤lad›k.

Toprak Mahsulleri Ofisimiz ile, hububat al›m› konusunda çiftçimizin lehine bir yaklafl›m
içinde bölgeye önemli bir maddi kaynak aktard›k.

2003 y›l›nda 171.000 ton hububat karfl›l›¤›nda çiftçimize 55 trilyon TL, 2004 y›l›nda
381.000 ton hububat karfl›l›¤›nda 131 trilyon TL, 2005 y›l›nda ise bugüne kadar 487.000
ton hububat karfl›l›¤›nda 150 trilyon TL ödeme yapt›k. Tar›m birliklerimiz de gerek ürün
ödemeleri, gerekse kredi kullan›m› konusunda yine çiftçilerimizi rahatlatarak, bölge
tar›m›n› desteklemifllerdir.

Bütün bu örnekler, hükümetimizin Türkiye'nin her köflesini ayn› refah ve kalk›nm›fll›k
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seviyesine tafl›ma konusundaki azim ve kararl›l›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Bu noktada flu hususun alt›n› özellikle çizmek istiyorum; gerçeklefltirdi¤imiz bütün bu
hizmet ve yat›r›mlar, bu bölgelerdeki insanlar›m›z›n zaten hakk› olan temel hizmetleridir.
Ayn› anlay›flla ülkemizin tüm bölgelerine haklar› olan hizmetleri belirli bir plan dahilinde
götürüyoruz, götürmeye devam edece¤iz. Bu ad›mlar› atmay›, bu hizmetleri
gerçeklefltirmeyi boynumuzun borcu biliyoruz.

Daha önce ihmal edilen bu gecikmifl borcu inflallah biz ödeyece¤iz ve ödüyoruz. Türkiye'de
bölgeler aras› gelir da¤›l›m›nda adalet ve denge mutlaka dönemimizde sa¤lanacakt›r.
Bunu, mutlu ve müreffeh bir Türkiye, ayd›nl›k bir gelecek için ön flart olarak görüyoruz.

Aziz Vatandafllar›m,

fiunu art›k hepimiz biliyoruz ki terör, bugün insanl›¤›n bafl›ndaki en büyük belad›r. Son
zamanlarda gerek ülkemizde, gerekse dünyan›n farkl› köflelerinde gerçeklefltirilen terör
eylemleri, her türlü insaf ölçüsünü aflan, kabul edilemez, ba¤›fllanamaz tablolar ortaya
koymufltur.

Terörist sald›r›lar, k›sa say›labilecek bir zaman dilimi içerisinde New York'u, Endonezya'y›,
‹stanbul'u, Madrid'i, Irak flehirlerini ve son olarak da Londra ile fiarm El fieyh'i vurmufl,
masum kad›n, erkek ve çocuklar›n can›na k›ym›flt›r. Bir kez daha görülmüfltür ki, terör
illetinin nerede, ne zaman ve kimi, nas›l, niçin vuraca¤› belli de¤ildir. Seçilen hedefler
bak›m›ndan, dil, din, millet, ›rk, vatan böyle bir fark gözetmemektedir. Bunu tekrar tekrar
bofluna söylemiyoruz.

Uluslararas› camiay› hiçbir ay›r›m yapmaks›z›n terör olgusuna karfl› küresel ölçekte ortak
mücadeleye bofluna ça¤›rm›yoruz.

Bugün bütün dünyan›n üstünde düflünmeye bafllad›¤› gerçekler, Türkiye'nin y›llard›r
savundu¤u, ama üzülerek söylüyorum, yeterince muhatap bulamad›¤› düflüncelerdir.

‹nsanl›¤›n teröre karfl› ortak bir ak›l ve sa¤duyu zemininde
buluflmas›, umuyoruz ki bu kadar büyük bedeller
karfl›l›¤›nda olmas›n. fiiddetin karfl›s›na fliddetle ç›kmak
ça¤dafl dünyan›n üslubu, tavr› olmamal›d›r.
Bunun yerine terörün edindi¤i küresel etkinli¤i iyi de¤erlendirmek, masum dünya
ço¤unlu¤unu marjinal fliddet odaklar› karfl›s›nda güçlendirmek durumunday›z. Türkiye
y›llardan beri teröre karfl› bütün dünya devletlerinin iflbirli¤i içerisinde hareket etmesi
gerekti¤i tezini seslendiriyor. Ancak bugün hâlâ dostane iliflkiler sürdürdü¤ümüz ülkeler
aras›nda bile "iyi terör-kötü terör" ayr›m› yapabilen, bir baflka toplumun can›n› yakan
terörist odaklara kendine dokunmad›kça göz yumabilen ve hatta destek olabilen ülkeler,
yönetimler, siyasi partiler veya sivil toplum örgütleri görüyoruz.

Bu durum, farkl› toplum ve kültürlerin ortak bir insanl›k paydas›nda bulufltu¤u yeni bir
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bar›fl ça¤› umutlar›na gölge düflürüyor. Bu bir samimiyet s›nav›d›r. Çifte standart uygulayan
yönetimlere, anlay›fllara sesleniyorum. Çok aç›k söylüyorum, insanl›¤›n ortak gelece¤i,
bu samimiyet s›nav›n›n sonucuna ba¤l› olacakt›r.

Aziz Milletim,

Her vesileyle diplomasinin düflman edinme de¤il, dost kazanma sanat› oldu¤unu ifade
ediyorum. ‹nsanl›k, ça¤lar› dam›tarak bugünlere tafl›d›¤› medeniyet birikimlerine sahip
ç›kmak, dünyaya kan ve gözyafl› d›fl›nda bir fley getirmeyen çat›flma kültürünün yerine
yeni bir uzlaflma kültürü tesis etmek mecburiyetindedir.

Yeni bir ça¤›n efli¤indeyiz. Çok kritik bir eflikte bulunuyoruz. Ya bar›fl egemen olacak,
ya da fliddet ve terör. Ya demokrasi ve uzlaflma kazanacak, ya da çat›flma kültürü bu
iflin sonunda galip gelecek.

Bizim seçti¤imiz yol aç›kt›r. O da, bar›fl›n, sevginin,
demokrasinin, insanl›k de¤erlerinin küreselleflmesidir;
terör ve fliddetin de¤il, yeni bir bar›fl ça¤›n› ancak Yunuslar,
Mevlanalar gibi insanl›¤›n ortak vicdan›n› dillendiren
seslere kulak vererek infla edebiliriz.
Bir Hint flairinin de dedi¤i gibi,

'Hangimizin s›rt›n› ›s›tmaz günefl

Ya¤mur hangi birimizi ›slatmaz

Hangimizi yakmaz atefl

Toprak hangi birimizi ba¤r›na basmaz

Hepimiz biriz, hepimiz insan.'

Bu ça¤r›ya karfl›l›k vermek mecburiyetindeyiz. Yarat›lan›, yaratandan ötürü sevmek,
insanl›k de¤erlerini yüceltmek zorunday›z. Her zaman insanl›¤›n ortak de¤er ve ilkelerinin,
kültür ve gelenek farkl›l›klar›ndan çok daha güçlü bir çekim merkezi oluflturdu¤unu
savunduk. fiiddetin ve fanatizmin hiçbir din veya kültürün özünde yer alamayaca¤›n› her
vesileyle ifade ettik. Bugün bizimle ayn› sesi paylaflan, ayn› gerçekte uzlaflan, ayn› bar›fl
ve diyalog umuduna inanan ülke ve halklar›n artmakta oldu¤unu görüyor ve mutlu
oluyoruz.

Zira, dünyan›n makul ço¤unlu¤u olarak, yeryüzünde insan soyunun refah ve huzuru için
sesimizi yükseltmek, ortak bir irade gelifltirmekten baflka ç›kar yol göremiyoruz.

Aziz vatandafllar›m,

Bu çabalar›m›z çerçevesinde BM çat›s› alt›nda Medeniyetler ‹ttifak› ad›yla yeni bir uluslar
aras› giriflim hayata geçirilmifl bulunuyor.
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Genel Sekreter Kofi Annan iki hafta önce bunu resmen duyurdu.

‹spanya Baflbakan› De¤erli Dostum Say›n Zapatero'yla birlikte Say›n Genel Sekreter'e
sundu¤umuz ortak mektubun kabul görmesi umut vericidir.

Ancak sorumlulu¤umuz, Medeniyetler ‹ttifak› giriflimini bafllatmakla s›n›rl› olmay›p, yine
‹spanya Baflbakan›yla birlikte bu giriflimin efl-destekçileri fleklinde devam etmektedir.

Bu ittifak çerçevesinde öyle zannediyorum ki 17-18 ülkeden uzman, üst seviyede, bir
Akil Adamlar Grubu oluflturulacak, bu grup taraf›ndan haz›rlanacak Eylem Plan› 2006
y›l›n›n ikinci yar›s›nda BM'e sunulacakt›r.

Türkiye özgür dünyan›n, bar›fl ve demokrasinin bayraktarl›¤›n› yapmaya, dünyan›n her
köflesinden ülke ve halklarla s›cak iliflkiler gelifltirmeye ayn› kararl›l›kla devam edecektir.

Son Mo¤olistan gezimizde bir kere daha müflahede etti¤imiz gibi, uzat›lan el karfl›l›ks›z
kalmayacakt›r.

Hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyor, mutlu, güzel, ayd›nl›k günler diliyorum.

Tekrar buluflmak arzu ve ümidiyle hoflça kal›n.
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Ekranlar› bafl›nda bizi izleyen Aziz Vatandafllar›m,

Yeniden buluflman›n heyecan›yla huzurlar›n›zday›m.

Sizleri en s›cak duygularla gönülden selaml›yorum.

Hareketli ve bereketli geçen bir yaz döneminin art›k sonlar›na yaklafl›yoruz.

Türkiye son 33 ay›n› büyük bir de¤iflim hareketini, adeta bir "SESSIZ DEVRIM"i ad›m
ad›m gerçe¤e dönüfltürerek geçirdi.

Bu akflam sizlerle bu 'sessiz devrimi', bafllatt›¤›m›z büyük de¤iflim sürecinin sonuçlar›n›
genel bir bak›flla de¤erlendirelim istiyorum. Tabii bu akflam ayn› zamanda 30 A¤ustos
Zafer Bayram›n›n da kutland›¤› anlaml› bir günün akflam›.

Gayet iyi biliyorum, hep beraber yaflad›k o günleri. Çok zorlu, s›k›nt›l› dönemlerden
geçtik. Ama büyük bir mutlulukla görüyorum ki, art›k gerçeklefltirdi¤imiz de¤iflim
hamlesinin ilk meyveleri ortaya ç›kmaya bafllad›.

Bu kadar k›sa bir sürede neler baflard›¤›m›z› özellikle konuflmak istiyorum. Hele hele
böyle anlaml› bir günün akflam›nda bunu sizlerle konuflmak bizim için ayr› bir mutluluk
vesilesi. Kararl›l›kla, azimle çal›flt›¤›m›zda ulaflamayaca¤›m›z bir hedefin olmad›¤›n› bu
örnekler aç›kça göstermifltir.

Neticeleri inflallah zaman içinde peyder pey al›nd›kça bugün att›¤›m›z ad›mlar›n de¤eri
çok daha iyi anlafl›lacakt›r.

Türkiye'nin gelece¤ini nas›l infla etti¤imiz o zaman, aç›k söylüyorum, çok net olarak
görülecek, bugün karfl› ç›kan dar görüfllü muhalifler taraf›ndan da takdir edilecektir.
Türkiye'nin önü ayd›nl›kt›r. Bunu böyle bilmelisiniz. Bu art›k bütün dünyan›n söyledi¤i
bir gerçektir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye, son üç y›l içinde her alanda gösterdi¤i büyük baflar›larla dünyan›n y›ld›z ülkelerinden
biri haline gelmifl, d›fl itibar›n› çok yönlü olarak artt›rm›flt›r. Bunun en aç›k göstergesi,
özellikle son iki y›l içinde arka arkaya Türkiye'ye çekti¤imiz uluslararas› toplant›lar,
ekonomik, siyasi, ve askeri zirveler ile dev kültür ve spor organizasyonlar›d›r.

fiöyle bir hat›rlay›n;

• NATO zirvesi,

• ‹slam Konferans› Örgütü toplant›s›,

• fiampiyonlar Ligi,
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Türkiye son 33 ay›n›, büyük bir de¤iflim hareketini, adeta
bir "SESS‹Z DEVR‹M"i ad›m ad›m gerçe¤e dönüfltürerek
geçirdi.
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• Asya Kalk›nma Bankas› zirvesi,

• Eurovision fiark› Yar›flmas› finalleri,

• 22. Dünya Mimarlar zirvesi,

• OECD zirvesi,

• Universiad Gençlik Oyunlar›

• Ve son olarak da, Formula 1 yar›fllar›na Türkiye, damgas›n› vurmufltur. Bunlar adeta
ç›tan›n yükseltti¤i ve bu noktada Türkiye'nin adeta s›n›f atlad›¤› hareketlerdir. Bunlar,
daha düne kadar hayal bile edilemeyen baflar›lard›r. Türkiye, her biri alanlar›nda zirveyi
temsil eden bu dev organizasyonlara ev sahipli¤i yapar hale gelmifltir. Bu organizasyonlar›n
alt›ndan da aln›n›n ak›yla ç›km›flt›r.

fiimdi sizlerle samimi bir flekilde dertleflmek istiyorum.

Biz bu ifllerle u¤rafl›rken vizyonsuz, kendine ve milletine güvenini kaybetmifl, k›s›r siyasi
anlay›fl sahipleri ne yapt›lar?

• 'Hükümet, bu iflin alt›nda kal›r', dediler.

• 'Türkiye, bunu baflaramaz',

• 'Formula 1, yetiflmez',

• 'Dünyaya rezil oluruz', dediler.

Soruyorum flimdi, ne oldu peki? Bunlar› söyleyenler miydi, Türkiye'nin iyili¤ini isteyenler?

Fakat biz bu seslere kulak vermedik; her yap›lana burun k›v›ran, be¤enmemeyi adeta
meziyet sayan, baflka da ifli, kar› olmayanlara itibar etmedik.

Allah'a flükürler olsun, Milletimizin yüzünü de kara ç›karmad›k; kararl›l›kla bu ifllerin
arkas›nda durduk. Sorumlu arkadafllar›m›za 'yürüyün, biz arkan›zday›z' dedik. Maddi,
manevi ne gerekiyorsa, her türlü deste¤i verdik. Gün geldi, bizzat gittik, yap›lanlar›
yerinde gördük, bir gittik, iki gittik, üç gittik, denetledik, eksikliklerin giderilmesi için
bürokrasiyi h›zland›rd›k.

‹çerde ve d›flar›da ellerini ovuflturarak bekleyen kötü niyet
sahiplerinin yüzünü güldürmedik. Onlar umduklar›n›
bulamad›lar. Ama bak›n, Türkiye neler kazand›? Aç›k net
söylüyorum, Türkiye, bizim dönemimizde s›n›f atlam›flt›r..
Dünya devletleri içinde birinci ligdeki yerini alm›flt›r.

Önceki kötü yönetimler sonucu d›flar›da kaybetti¤i itibar› hamdolsun flimdi yeniden
kazanm›flt›r.

Milletimiz, ön açan ve ön açman›n gayreti içerisinde olan hükümetler ve flunu biliyor ki
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bu hükümetlerle beraber bir çok fleylere muktedir olabilece¤ini de iflbafl›nda oldu¤unda,
neler yapabilece¤ini bu organizasyonlarla göstermifltir. Bunu dostta görmüfltür, düflman
da görmüfltür.

Hemen söyleyelim, bu dev organizasyonlara ev sahipli¤i yapan Türkiye, de¤eri milyarlarca
dolarla ölçülen d›fl tan›t›m ve reklam faydas›n› da bu arada sa¤lam›fl oldu.

Yanl›fl anlafl›lmas›n, geldi¤imiz bu noktadan asla tatmin olmayaca¤›z; ancak bu büyük
de¤iflimin keyfini ç›karman›n, bu büyük gururu yaflaman›n da her vatandafl›m›z›n hakk›
oldu¤unu düflünüyorum.

Aziz Vatandafllar›m,

Türkiye'yi dünyan›n en ileri ülkelerinden biri haline getirmekte kararl›y›z.

Bunun için Türkiye'nin yönetim anlay›fl›n›, gelecek vizyonunu de¤ifltiren yap›sal de¤iflim
ad›mlar› att›k, at›yoruz.

‹stedik ki, Türkiye'nin çehresini de¤ifltirelim.

‹stedik ki Türkiye'nin flehirlerini, bu ülkenin insan›na
yak›flan ça¤dafl bir standarda ç›karal›m, ulafl›m kalitemizi
ve güvenli¤imizi azami derecede artt›ral›m. Türkiye'yi
bafltan bafla bölünmüfl yollarla örelim. Bugün bu at›l›m›n›n
ilk sonuçlar›n› da büyük bir mutlulukla söylüyorum almaya
bafllad›k.
Hat›rlars›n›z iflbafl›na geldi¤imiz günlerde aç›klad›¤›m›z Acil Eylem Plan›'nda sizlere 15
bin kilometre bölünmüfl yol infla etmenin sözünü vermifltik.

Hemen 2002 y›l› sonunda bu sözümüzün gere¤ini yerine getirmek üzere çal›flmalar›m›z›
bafllatt›k. Ülkemizin ekonomik durumu nedeniyle kaliteden asla taviz vermeden en az
maliyetle, en fazla yolu yapabilmek için kademeli kalite anlay›fl›yla o günlerden bugünlere
hummal› bir flekilde çal›flmaya bafllad›k. Nereden nereye geldik, mukayese yapman›za
imkan vermek için durumu birkaç rakamla özetlemek istiyorum.

Bak›n›z, 2003 y›l› öncesine kadar gelip geçen yönetimler sadece:

• 3 bin 859 kilometre bölünmüfl devlet yolu,

• ba¤lant› yollar› ile birlikte 2 bin kilometre otoyol,

• 450 kilometre de bölünmüfl il yolu infla etmiflti.

Biz, Türkiye'yi böyle devrald›k.

Buna karfl›l›k, 'yol medeniyettir' anlay›fl›yla 2003-2005 aras›nda;

• 5 bin 756 km bölünmüfl yolda çal›flma yaparak,



278

A ⁄ U S T O S  2 0 0 5U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

• Bunun 3 bin796 kilometresini asfalt,

• 908 kilometresini üstyap›,

• 1052 kilometresini de toprak tesviye seviyesinde tamamlad›k.

Son iki y›lda yap›lan bölünmüfl yol uzunlu¤u, Cumhuriyet tarihimiz boyunca yap›lm›fl
bölünmüfl yol uzunlu¤unun iki kat›na yak›n bir yekun tutmaktad›r.

K›s›tl› bütçe imkanlar›m›za ra¤men,

2003 y›l›nda 511 milyon 545 bin YTL,

2004 y›l›nda 1 milyar 44 milyon 313 bin YTL tutar›nda yol yat›r›m› gerçeklefltirdik.

2005 y›l›nda bütçeden bu ifl için ay›rd›¤›m›z ödenek 600 milyon YTL'si yani 600 Trilyon
TL's›, bunu tamamen Karadeniz Sahil Yolu için ay›rm›fl bulunuyoruz ama toplam›na
geldi¤imiz zaman 1 milyar 178 milyon 872 bin YTL, yaklafl›k olarak 1.2 Katrilyon buraya
ayr›lm›fl olan param›z var ve bu yo¤un bir flekilde harcan›yor ve bu y›l sonuna kadar
fazlas›yla harcanm›fl olacakt›r.

Çal›flmalar›m›z› bütün h›z›yla sürdürüyoruz, bu ülkeyi
bölünmüfl yol a¤›yla donatmak üzere proje üstüne proje
gelifltiriyoruz. Bütün gayretlerimiz insan›m›z›n ulafl›m
rahatl›¤›n› ve yol güvenli¤ini sa¤lamak içindir.
Daha flimdiden bu gayretlerimiz hay›rl› neticeler vermeye bafllam›flt›r. Son dönemde
bitirilerek trafi¤e aç›lan bölünmüfl yollar›m›zda hatal› sollamalara ba¤l› kafa kafaya çarp›flma
riskinin azald›¤›, ölümlü kazalarda Yüzde 50 ila 70 aras›nda bir azalma oldu¤unu tespit
etmifl durumday›z.

Ayr›ca yollardaki kara noktalar›n iyilefltirilmesi sayesinde, 608 adet kaza noktas› 57'ye
düflürülmüfltür. ‹yileflme sa¤lanan noktalarda, kaza say›s›nda Yüzde 66, ölü say›s›nda
Yüzde 92, yaral› say›s›nda Yüzde 79 azalma tespit edilmifltir.

Bu neticeler, ülkemizde her y›l yüzlerce insan›m›z›n ölümü, binlerce insan›m›z›n yaralanmas›
ve büyük maddi kay›plara neden olan trafik kazalar›n›n önlenmesinde bölünmüfl yollar›n
ne kadar önemli oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r.

Buradan siz de¤erli vatandafllar›ma bir hat›rlatmada bulunmak istiyorum. Ne olur, tatil
sezonu sona ererken yine yollarda hepimizin yüre¤ini ac›tan, ocaklar söndüren sahnelerin
yaflanmamas› için lütfen azami dikkat gösteriniz.

Kazalara sebebiyet vermemek için, sürücülerimizin yol özel flartlar›n› gözetmeleri, uyar›lar›
dikkate alarak, trafik iflaret ve iflaretçilerine uymalar› üzücü sonuçlar›n yaflanmas›n› da
en aza indirecektir. Mevcut yol yap›m çal›flmalar›na destek olmak, bu sayede Türkiye'de
ulafl›m kalitesine katk›da bulunmak medyam›z›n da görevi olmal›d›r.

Bu konuda daha da iyi noktalara gelebilmek ad›na 2005 y›l›nda 240 ayr› noktada bölünmüfl
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yol çal›flmalar›m›z devam etmektedir. 2005 sonunda asfalt seviyesindeki yol uzunlu¤unu
6 bin kilometreye, alt temel seviyesindeki yolu ise Bin kilometreye tamamlamak
amac›nday›z. Bu sayede flu ana kadar yap›lan bölünmüfl devlet yolu, bölünmüfl il yolu
ve otoyolla, toplam bölünmüfl yol uzunlu¤unu 12 bin kilometreye ç›karm›fl olaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ülkemizin top yekun kalk›nmas› için her alanda iyileflmeler sa¤lamak, bütün sektörleri
ayn› heyecanda buluflturmak durumunday›z. Nüfusumuzun yüzde k›rka yak›n bir k›sm›n›n
ekme¤ini yedi¤i tar›m sektörü bu alanlar›n bafl›nda geliyor.

2001 y›l›nda yaflanan ekonomik krizin etkisiyle çiftçilerimizin uzun zamand›r ödeyemedi¤i
2.7 katrilyon TL tutar›ndaki kredi borçlar›n›n 1.2 katrilyonluk k›sm›n› yeniden yap›land›rd›k,
kalan 1 buçuk katrilyonluk k›sm›n› ise tamamen sildik.

2004 y›l›nda 'Tar›ma Can Suyu' slogan›yla bafllatt›¤›m›z
uygulamayla çiftçilerimize düflük faizli kredi kullanma
imkân› sa¤lad›k.
Bu uygulama kapsam›ndaki kredileri 2005 y›l›nda daha da çeflitlendirdik. Tabii bunu
çiftçilerimiz inan›yorum ki gayet iyi biliyorlar, Hayvanc›l›k, organik tar›m ve iyi tar›m
uygulamalar›nda Yüzde 60, su ürünlerinde Yüzde 40, AR-GE yat›r›mlar›nda Yüzde 30,
sertifikal› tohum üretimi ve kullan›m›nda Yüzde 50 oran›nda indirim sa¤lad›k.

Piyasa faiz oranlar› Yüzde 20 seviyesinde olmas›na karfl›l›k, tar›msal kredilerde bu oranlar
Yüzde 8 ile Yüzde 15 aras›nda de¤iflmektedir. Ben buradan sevgili çiftçi kardefllerime
özellikle seslenmek istiyorum, tar›mla u¤raflan tüm kardefllerime seslenmek istiyorum,
biz geldi¤imizde bu oranlar nerelerde idi flimdi bunu nerelere getirdik. Yüzde 50 civar›nda
dolaflan bu faizler flimdi 8 ile 15 aras›na düfltü.

Vadeleri, iflletme kredilerinde 2 y›la, yat›r›m kredilerinde de 5 y›la kadar ç›kard›k. 2005
y›l›nda kulland›r›lacak tar›msal kredi miktar›n›, Ziraat Bankas›’ndan 1.9 milyar, Tar›m Kredi
Kooperatifleri arac›l›¤› ile de 1.2 milyar YTL yani 1.2 Katrilyon olmak üzere, toplam 3.1
milyar YTL di¤er deyimiyle 3.1 katrilyon olarak öngörmekteyiz.

Ayr›ca, çiftçilerimizin mazot fiyat› art›fllar›ndan daha az etkilenmesini sa¤lamak amac›yla,
ürün gruplar› üzerinden ortalama mazot tüketim miktarlar›n› dikkate alarak litre bafl›na
30 Yeni Kurufl mazot deste¤ini de biliyorsunuz sizlere sa¤lam›fl durumday›z. Tar›msal
sulamada yaklafl›k 600 trilyon Lira olan enerji borçlar›n› da yeniden yap›land›rd›k.

Bununla birlikte, borcunu zaman›nda ödeyen çiftçilerimizin daha ucuza elektrik
tüketebilmeleri için 52 trilyon Liral›k bir kaynak ay›rd›k. Bu da enerji kullan›m›n› Yüzde15
oran›nda ucuzlatmaktad›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bir yandan çiftçimizin acil problemlerine çareler gelifltirirken, di¤er yandan tar›m
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sektörümüzün gelecek vizyonunu da flekillendirme gayreti içindeyiz. AB ortak tar›m
politikas›n› da dikkate alarak, önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere 2006-2010 y›llar›n›
kapsayan bir "Tar›m Stratejisi Belgesi" haz›rlad›k. Bu Belgede, de¤iflen dünya flartlar›na
uygun olarak önümüzdeki dönemde yürütülecek tar›m politikalar›, uygulanacak destekleme
araçlar› tan›mlanmakta ve bunlar›n bütçedeki paylar› tespit edilmektedir.

Mevcut yasalar ve imkanlar çerçevesinde çiftçilerimizin zarar›n›n tamam›n›n karfl›lanabilmesi
elbette mümkün de¤ildir. Geliflmifl ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de do¤al afetler
nedeniyle oluflacak zararlar›n telafisi için en etkili yol, tar›m sigortalar› uygulamas›d›r. Bu
amaçla Tar›m Sigortas› Kanununu biliyorsunuz ç›kard›k. 2005 y›l›nda Bakanl›k bütçesinde
de Tar›m Sigortas› deste¤i için 30 trilyon Lira kaynak ay›rd›k.

Hükümet olarak hayvanc›l›¤a da özel bir önem veriyoruz.
Bu kapsamda hayvanc›l›k desteklerini bir önceki y›la göre
3 kat art›rarak 2005 y›l› bütçesine 622 milyon YTL yani
622 Trilyon TL ödenek koyduk.
Kooperatiflere verilecek destekler ile birlikte 2005 y›l›nda hayvanc›l›k destekleri yaklafl›k
1 trilyonu bulmufltur.

2005 y›l›ndaki destekleme miktar›, bir önceki y›la göre Yüzde 22.9 art›fl anlam›na
gelmektedir. Asl›nda, köylümüz, çiftçimiz bunlar› zaten biliyor, çünkü yapt›klar›m›z› onlar
görüyor, onlar yafl›yor. Bütün bunlar›, "çiftçi a¤l›yor" diyen yaygarac›lara bir kez daha
hat›rlatmak için anlat›yorum. ‹nflallah bu anlatt›klar›m›z› anlayacak ferasete, hazmedecek
iz'ana, kabullenecek insaf ve vicdana sahip olurlar.

Onlar konufladursunlar, biz iflimize bakal›m. Çünkü bizim varmak istedi¤imiz bir menzil,
ulaflmak istedi¤imiz bir hedef var.

Bizim hedefimiz çiftçimizle, köylümüzle, hayvanc›m›zla el ele vererek tar›m sektörümüzü
canland›rmak, bu sayede Türkiye'yi kalk›nd›rmakt›r.

Aziz Vatandafllar›m,

T›pk› çiftçilerimiz gibi esnaf kesimimiz de geçmiflte yaflanan ekonomik s›k›nt›lardan
büyük yaralar alm›flt›r.

Esnaf›m›z›n durumunda da ad›m ad›m iyileflme sa¤lamak, yaflad›klar› zorluklar karfl›s›nda
onlar› yaln›z b›rakmamak ve yeniden ekonomimize kazand›rmak için hükümet olarak
büyük gayret gösterdik.

825 bin esnaf ve sanatkar›m›z›n yararland›¤› sicil aff›n› ç›kartt›k. Esnafa kan a¤latan,
kepenk kapatt›ran Kredi faizlerini Yüzde 59 'dan Yüzde 16 buçu¤a indirdik. Kulland›r›lan
kredi limitini 5 milyar liradan önce 10 milyar liraya, ard›ndan da 15 milyar TL'ye ç›kard›k.
Kefalet kooperatiflerinin ortaklar›na kredi kulland›r›l›rken, kestikleri bloke sermaye oran›n›
Yüzde 10' dan Yüzde 1'e indirdik.
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Kredi kullan›m›nda Ba¤-Kur pirim borcu ödeme flart›n› kald›rd›k.

Esnafa kredi kulland›ran kefalet kooperatifi say›s›n› 402'den 891'e, kredi kullanan esnaf
say›s›n› 710 bine, kulland›r›lan toplam kredi miktar›n› da 3 katrilyona ulaflt›rd›k.

Böylece yüz binlerce kapanm›fl kepenk yeniden ifl hayat›na dönme imkan›na kavufltu.
Bu yap›lan iyilefltirmelerin sonucunda, Ba¤-Kur'a sigorta prim borcunu aksatmadan
ödeyen esnaf ve sanatkar say›s› 462 bin 620'den Bir milyona ulaflm›flt›r. Bundan sonra
da gerek çiftçilerimizin, gerek esnaf›m›z›n, gerekse di¤er çal›flan kesimlerimizin yan›nda
olmaya devam edece¤iz.

Toplumumuzun hiçbir kesiminin sesine sa¤›r, derdine
yabanc› olmad›k, olmayaca¤›z. Bu ülkenin, bu milletin
hükümeti oldu¤umuzu asla akl›m›zdan ç›karmayaca¤›z.
Bir bardak suda f›rt›na koparmay› al›flkanl›k haline getirmifl
kesimlerin bofl sözlerine ald›rmadan, sizin dualar›n›z ve
deste¤inizle bu hizmet yolunda yürümeye devam edece¤iz.
Biz sizin içinizden geldik, sizinle beraberiz, sizinle yürüyece¤iz, çünkü bu iktidar milletin
iktidar›d›r anlay›fl›yla bu yolday›z ve bu yola böyle devam ediyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere Eylül ay›nda yeni e¤itim-ö¤retim y›l›na bafll›yoruz. Türkiye'yi gelece¤e
tafl›yacak olan çocuklar›m›z›n e¤itimi konusunda hükümet olarak büyük hassasiyet
gösteriyoruz. E¤itim sistemimize ça¤dafl bir kimlik kazand›rabilmek için çaba gösteriyoruz.

Bu do¤rultuda e¤itim alan›ndaki özellikle fiziksel eksikliklerimizin giderilmesi büyük önem
arz ediyor. Bu ara baz› spekülasyonlar yap›l›yor. Yok 12 Eylülde okullar bafllamayacak,
yok kitaplar gelmeyecek, kitaplar eksik, kitaplar yetifltirilemeyecek, bunlar›n hepsi
uydurmad›r, asla bunlara iltifat etmeyiniz. ‹lan etti¤imiz tarih neyse o tarihte okullar›m›z
bafllayacakt›r ve bütün eksiklikler giderilmifltir, her fley haz›rd›r ve bafllatt›¤›m›z E¤itime
Yüzde Yüz Destek Kampanyas› sayesinde özel sektörümüzün de bu önemli alana yat›r›m
yapmas›n›, çocuklar›m›z›n e¤itimine özellikle katk›da bulunmas› ile birlikte inflallah 12
Eylülde bu dönem bafll›yor.

Bu kampanya ile bugüne kadar yap›lan okul say›s›n› 939'a, derslik say›s›n› da 12.838'e
yükselttik. 17 Haziran 2003 tarihinde Van ilinde bafllat›lan Haydi K›zlar Okula kampanyas›
ile bugüne kadar 120 bin k›z›m›z yaklafl›k olarak okullu hale gelmifltir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere hükümet olarak her e¤itim-ö¤retim y›l›n›n bafl›nda ö¤rencilerimizin ders
kitab› ihtiyac›n› hiçbir ücret almaks›z›n karfl›l›yoruz. Geçen sene bu flekilde 83 milyon
kitap da¤›tt›k, bu sene de ayn› flekilde inflallah 105 milyon kitap da¤›taca¤›z. Yeni e¤itim-
ö¤retim y›l›n›n bafllad›¤› gün çocuklar›m›z yine ders kitaplar›n› s›ralar›n üzerinde bulacakt›r.



Ça¤›n ihtiyaçlar›na uygun olarak müfredat›n yenilenmesi konusunda da bakanl›¤›m›z›n
çal›flmalar› bütün h›z›yla sürmektedir. 2004-2005 ö¤retim y›l›nda Ankara, Bolu, Diyarbak›r,
Hatay, ‹stanbul, ‹zmir, Kocaeli, Samsun ve Van illerimizdeki 120 okulda bafllat›lan yeni
ö¤retim programlar›n›n pilot uygulamas›, 2005-2006 ö¤retim y›l›nda ülke genelinde tatbik
edilecektir.

Okullar›m›za 2004 y›l›nda 84 bin bilgisayar, 17 bin tepegöz da¤›tt›k. 2003 y›l›nda 150
ö¤renciye 1 bilgisayar düflerken; buraya lütfen dikkat edin, bugün 64 ö¤renciye 1
bilgisayar düflmektedir.

9 bin 127 okulumuza ADSL yani h›zl› internet ba¤lant›s›
yapt›k; inflallah bu y›l›n sonunda bütün okullar›m›za h›zl›
internet ba¤lant›s› yap›lm›fl olacakt›r. 81 vilayetimizde
bunu gerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Ayr›ca 2005 y›l›nda
8 bin okulumuza da bilgi teknolojisi s›n›f› kurulacakt›r.
Ö¤rencilerimizi maddi aç›dan desteklemek için burs ve kredi miktarlar›nda da önemli
iyilefltirmelere gittik. fiunu unutmay›n. Hedefimiz bu y›l sonuna 320.000 bilgisayarla
birlikte inflallah okullar›m›z› bilgisayar laboratuarlar› ile donatm›fl olaca¤›z. Bunun gayreti
çal›flmas› içerisindeyiz, bunu gerçeklefltirmek için geceli gündüzlü koflturuyoruz.

fiimdi yeni bir noktaya geliyorum, fiartl› Nakit Transferi program›yla; ‹lk ö¤retimde erkek
çocuklar›na 18, K›z çocuklar›na 22, Ortaö¤retimde erkek çocuklar›na 28, K›z çocuklar›na
39 YTL yani 39 milyon olmak üzere, Türkiye genelinde 1 milyon 166 bin 544 ö¤rencimize
ayl›k e¤itim deste¤i sa¤lad›k. Bunu anneler gayet iyi biliyor. Bu ödemeleri, hem daha
duyarl› olduklar› için, hem de sosyal hayata kat›lmalar›n› teflvik bak›m›ndan ö¤rencilerimizin
annelerine ulaflt›rd›k.

Memnuniyetle ifade ediyorum ki, bu uygulaman›n sonuçlar›n› da almaya bafllad›k. Türkiye
geneline k›yasla bu destekten faydalanan ö¤rencilerimiz aras›nda ‹lk ö¤retimden orta
ö¤retime geçifl oran› yüzde 30 ila 40 aras›nda art›fl göstermifltir. Çünkü bu bir imkan,
bu imkan› gören aileler çocuklar›n› liseye de gönderme karar› vermifllerdir.

1992 y›l›ndan bugüne kadar 400 olan ö¤renci burslar› göstergesini 600'e ç›kararak burs
miktarlar›nda Yüzde 50'lik bir art›fl sa¤lad›k. Halen 61 bin ö¤renciye burs veriyoruz. Daha
önce 20 milyon 500 bin lira olan burs ücretlerini 40 milyon 100 bin liraya yükselterek,
iki kat›na yak›n bir art›fl gerçeklefltirdik. Biz e¤itim için ay›rd›¤›m›z her bir kuruflun do¤rudan
bu ülkenin gelece¤ine yat›r›m oldu¤unu biliyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz.

Yeni bir e¤itim-ö¤retim sezonuna haz›rlan›rken e¤itim alan›nda ça¤dafl ad›mlar atmaya
devam edece¤imizi bir kere daha ifade etmek istiyorum. Çocuklar›m›z da kalk›nm›fl,
adaletli, güçlü bir Türkiye miras› devralacaklar›n›n bilinci içinde kendilerini donatmaya
haz›r olmal›d›rlar.

Bu vesileyle, 12 Eylül 2005 günü bafllayacak olan yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n ö¤rencilerimize,
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ö¤retmenlerimize, e¤itim camiam›za ve Türkiye'ye hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum,
siz sayg›de¤er vatandafllar›m› muhabbetle selaml›yorum.

Sa¤l›k, esenlik ve mutluluk diliyorum.

Tekrar bulufluncaya kadar hoflçakal›n.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005EYLÜL





Aziz Milletim,

Bir ayl›k aradan sonra yeniden birlikteyiz.

Bu vesileyle siz de¤erli vatandafllar›m› sayg› ve muhabbetle selaml›yorum.

Son günlerini idrak etti¤imiz Eylül ay›, sonbahar mevsiminin ilk ay›d›r. Ayn› zamanda
bereket ay›d›r. ‹lkbaharda ekilen tohumlar›n meyveleri genellikle bu ayda al›n›r. Mahsulün
topland›¤›, sat›fla sunuldu¤u, harcanan eme¤in, dökülen al›n terinin karfl›l›¤›n›n al›nd›¤›
dolu dolu bir ayd›r.

Biz de Eylül ay›n›, iktidara geldi¤imiz ilk günden bu yana gösterdi¤imiz gayretlerin,
harcad›¤›m›z çaban›n karfl›l›¤›n› görerek, mahsülünü toplayarak geçirdik diyebilirim.

Gerek ekonomimizdeki h›zl› geliflme, gerekse uluslararas› sahadaki itibar›m›z Eylül ay›
içinde çok aç›k net rakamsal göstergeler halinde kan›tlanm›fl bulunmaktad›r. Günbegün
Borsa'da k›r›lan rekorlar, televizyonlardan canl› yay›nla izledi¤iniz fleffaf özellefltirme
ihalelerine olan büyük ilgi, nas›l bir yolda ilerledi¤imizin bariz iflaretleridir.

Türkiye; ekonomisindeki istikrar› ile uluslararas› yat›r›mc›lar›n ilgi oda¤› olan, siyasetteki
kararl›l›¤› ile de Dünya gündeminin ilk s›ralar›na yerleflen, hatta zaman zaman Dünya
gündemini belirleyen bir ülke haline gelmifltir.

Bütün bunlar, insaf ve iz'an yoksunlar› d›fl›nda kimsenin inkar edemeyece¤i aç›k
gerçeklerdir.

Bu hakikatin ayr›nt›lar›na girmeden önce, sizlere Eylül ay› içinde yapt›¤›m›z yo¤un
çal›flmalar ve yaflad›¤›m›z önemli olaylar hakk›nda bilgi sunmak istiyorum.

Ülkem ve milletim ad›na gurur duydu¤um olgulardan ilki milli e¤itimimizde ulaflt›¤›m›z
seviyedir.

Geçti¤imiz 12 Eylül günü, yeni e¤itim - ö¤retim y›l›na ça¤› yakalamay› hedeflemifl yeni
bir yap›lanma ile girdik. Cumhuriyet tarihimiz boyunca sadece iktidar›m›za nasip olan bu
büyük e¤itim hamlesinin semeresini, Kütahya'da start verdi¤imiz yeni e¤itim-ö¤retim
y›l›nda almaya bafllad›k.

Titizlikle uygulamaya koydu¤umuz ‘E¤itime Yüzde Yüz Destek’ kampanyas›yla, pek çok
bölgede oturacak s›ra bile bulamayan yavrular›m›z, modern derslikleri, spor salonlar›,
laboratuarlar› olan okullara kavufltular. Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da ücretsiz da¤›tt›¤›m›z
ders kitaplar›n› s›ralar›n›n üstünde buldular.

‘Haydi K›zlar Okula’ kampanyas›yla, fukaral›¤›n ve yanl›fl inan›fllar›n cehalete mahkum
etti¤i k›zlar›m›z›n önemli bir k›sm› kitap ve kalemle tan›flt›.
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Türkiye için iyi olan›, do¤ru olan› yapmaktan her ne
pahas›na olursa olsun vazgeçmeyece¤iz.



Her Okula Bilgisayar Laboratuar› kampanyam›z, yani biliflim teknolojisi s›n›flar›m›z bilgiye
eriflim konusunda çocuklar›m›za yepyeni ufuklar aç›yor, açmaya devam ediyor. ‹nflallah
önümüzdeki y›l sonu itibariyle ülkemizde bilgisayar laboratuar› olmayan, internete
ba¤lanmayan hiçbir okul kalmayacakt›r.

Çocuklar›m›z› bilgi ça¤›n›n gerekleriyle yetifltirmek
konusunda kararl›y›z, azimliyiz. Ne gerekiyorsa yapaca¤›z,
neye ihtiyaç duyuluyorsa yavrular›m›z için bunu temin
edece¤iz.
Bu vesileyle, e¤itime katk› sa¤layan hay›rsever ifladamlar›m›z› teflvik gayretimizi 'dilencilik"
s›fat›yla küçümseyerek alay etme cür'etinde bulunan baz› dar zihniyet sahiplerine bir
kez daha hat›rlatmak için üstüne basa basa söylüyorum: Düne kadar kitap-defter
bulamayan yavrular›m›z›n ileri dünya ülkesi çocuklar›yla ayn› e¤itim flartlar›n› oluflturmak
için, bizzat kap› kap› dolaflmaya, evet, alt›n› tekrar çiziyorum, dilencilik e¤er buysa dilencilik
yapmaya raz›y›m. Bunu da gururla yapar›m. Çünkü bu bir sorumluluk meselesidir, bir
idrak meselesidir.

Biz bu idrake, ilham ile ermedik... Sadece gözümüzü, gönlümüzü açt›k, tarihi okuyarak
geldik... Tarihimize atgözlü¤üyle de¤il, ibret nazar›yla bakt›k, geçmiflten günümüze
dersler ç›kard›k. Ve ata sözüne kulak verdik. Bu ay içinde, Sö¤üt'teki yine törenlerde
de ifade etti¤imiz gibi hat›ras›n› da orada gerçekten hay›rla yad etti¤imiz, hürmetle yad
etti¤imiz evet fieyh Edebali'nin, Ertu¤rul Gazi'nin, o ortak ifadesinde "‹nsan› yaflat ki,
Devlet yaflas›n" düsturunu içimize sindire sindire bu idrak noktas›na geldik.

Bu anlay›fl› özellikle "‹nsan› yaflat ki Devlet yaflas›n" diyen fieyh Edebali'den, "Millete
efendilik yoktur, hizmet vard›r" diyen Gazi Mustafa Kemal'e uzanan bir idrak zincirinin
neticesi olarak görüyor, son halkas› olarak da yaflamaya devam ediyor. Kim ne derse
desin, ne tür komplolar düzenlerse düzenlesin; hiçbirine ald›rmaks›z›n, millete hizmet
idrakiyle yolumuza devam edece¤iz. Milletimizi ve memleketimizi muas›r medeniyet
çizgisine erifltirip onu aflmak için ne gerekiyorsa durmadan dinlenmeden çal›flaca¤›z,
gayret gösterece¤iz. ‹flimize bakaca¤›z ve aynen bu inançla bu anlay›flla yolumuza devam
edece¤iz. Onun için bizi bu yolculukta yaln›z b›rakmayan hay›rsever ifladamlar›m›za bir
kez daha flahs›m ad›na, mil letim ad›na çok çok teflekkür ediyorum.

Bize ellerinde iftira çamurlar›yla sald›ranlar, vars›n bildiklerini okusunlar. Bugün içi bofl
suçlamalarla, mesnetsiz sataflmalarla, ak›l d›fl› komplo teorileriyle hükümet ile milletinin
aras›na girme hevesinde olanlar, bu milletten hak ettikleri cevab› daha önce nas›l
alm›fllarsa, yar›n da alacaklard›r. fiuculuk buculuk davas› güderek halk›m›z› birbirine
düflürmeye, birli¤ini, dirli¤ini, huzurunu bozmaya çal›flanlar, nas›l kör bir karanl›¤a
sapland›klar›n› elbette anlayacaklard›r. Fakat hamdolsun ki bu millet, her türden oyunu
arifane sezgisiyle önceden alg›layarak bozan büyük bir millettir. Bu sars›lmaz inançla,
daha önce Sö¤üt fienlikleri vesilesiyle söylediklerimi, bu akflam alt›n› çizerek bir kez
daha tekrarl›yorum:
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"Kavmiyet davas›, kabile kavgas› gibi cahiliye gelenekleri hiçbir zaman aya¤›m›za zincir
olmad›, olamad›. Biz, o davalar› bin y›l önce aflt›k. Millete kör ideolojilerin at gözlükleriyle
bakanlar, tarihe dinamizmini ve hayatiyetini yitirmifl bir kadavra gibi bakanlar, içimizde
dipdiri yaflayan bu ruhu, bu idraki anlayamazlar. Bu bir yaflama üslubudur, hayat felsefesidir.
Ça¤›m›z›n etkin araçlar› eliyle kendi k›t ak›llar›nca tahrikler, provokasyonlar, ajitasyonlar
tasarlayabilirler. Fakat kaya gibi sa¤lam duran, kan kardefli, can kardefli olmufl bu büyük
milletin ruh köküne nifak tohumlar›n› erifltiremezler." Bu hakikate bütün samimiyetimizle
inan›yoruz, halk›m›z›n da gönülden inand›¤›n› biliyoruz.

Aziz Milletim,

Asl›nda bu komplocu, provokasyoncu zihniyet niçin sald›r›yor, siz bunu gayet iyi
biliyorsunuz. Sald›r›yorlar, çünkü Türkiye, daha önce hiç yaflamad›¤›m›z, çok farkl›, çok
yeni bir sürece girmifltir. Sald›r›yorlar, çünkü ekonomide elde etti¤imiz baflar›lar, zaman
içinde günlük yaflant›m›za da kademe kademe yans›maya bafllam›flt›r. Bir yandan
enflasyon ve faizler düflerken, di¤er yandan ihracat›m›z, turizm gelirlerimiz, özellefltirme
gelirlerimiz artmaktad›r. Yani Türkiye ekonomisi her geçen gün büyümektedir. Efl zamanl›
olarak da bu geliflmeler soka¤a, çarfl›ya, pazara, cebimize de yans›maktad›r. ‹flte bunu
hazmedemiyorlar...

Lütfen hat›rlay›n›z! Daha düne kadar canavar fleklinde resmedilen dizginlenmemifl,
bafl›bofl enflasyonun Türkiye için nas›l y›prat›c›, y›k›c› bir süreç oldu¤unu bir de¤il, birkaç
nesil yaflayarak gördük. Sofram›zdaki afl›m›z, cebimizdeki param›z, eme¤imiz, ekme¤imiz
her y›l durdu¤u yerde erimedi mi? Eridi, gitti...

Yat›r›m, üretim, istihdam, hatta Türkiye'nin istikrar›, Türkiye'nin itibar›, her gün kayba
u¤rad›, her gün zay›flad›. ‹flte size burada bir örnek vermek istiyorum:

2001 y›l›nda y›ll›k TÜFE art›fl› yüzde 68,5'tu.

2002 y›l›nda, yani bizim görevi henüz devrald›¤›m›z dönemde ise y›ll›k TÜFE yaklafl›k
veriyorum rakamlar› yüzde 30'du.

Ancak biz, kararl› politikalar›m›z, s›k› para ve maliye
politikalar›m›z sonucunda enflasyonu tarihi seviyelere
indirdik ve birkaç neslin görmedi¤i tek haneli enflasyon
oranlar›n› elde ettik.
A¤ustos ay› itibariyle y›ll›k TÜFE art›fl›, yüzde yine yaklafl›k veriyorum 8 oran›na çekilmifltir.
‹nflallah bu düflüfl önümüzdeki y›llarda da devam edecektir.

Sevgili vatandafllar›m,

Sizlerin vatandafl olarak bizzat yaflad›¤›n›z bu hakikatleri, felaket tellall›¤› yapanlar da
anlayabilsin diye, rakamlarla birkaç basit örnek vererek anlatmak istiyorum.

Önce, günlük yaflam›m›zda en çok kulland›¤›m›z g›da olan ekme¤in fiyat art›fl›ndaki seyri
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gelin flöyle bir hat›rlayal›m: fiöyle bir 10 y›ll›k ortaya bir pencere açay›m istiyorum,

1994 y›l›nda 1 kilogram ekme¤in y›ll›k ortalama fiyat› 14
bin 265 Lira idi. Sonraki y›llara bak›yorsunuz, her y›l fiyat
yüzde 50, yüzde 60, hatta yüzde 105 oranlar›nda artm›fl.
Ekmekteki fiyat art›fl› hiçbir zaman yüzde 50'nin alt›na
düflmemifltir. Ancak 2003 y›l›nda, yani bizim dönemimizde
ekmek fiyat›n›n y›ll›k art›fl›, yüzde 28'e inmifltir. 2004
y›l›nda, dikkatinizi çekiyorum, art›fl oran› sadece yüzde
3'tür. Ve bugün itibariyle ekmek fiyat›ndaki art›fl ise, yüzde
itibariyle eksi 1.
Tekrar ediyorum; EKS‹ 1'lere gerilemifltir!

Yine çok kullan›lan bir baflka g›da maddesine, yumurtaya bakal›m; 1994 y›l›nda bir
yumurtan›n fiyat› bin 711 Lirad›r...

2002 y›l›na geldi¤imizde bir yumurta tam 120 bin 337 lira seviyesine ç›km›fl, yine her
y›l yüzde 50'nin üzerinde zamlanm›flt›r. Bunlar ortalama fiyatt›r, y›l›k ortalama fiyat olarak
veriyorum.

Fakat iktidar oldu¤umuz 2003'te art›fl yüzde 4'te kalm›flt›r, 2004'te yüzde 11'e ç›km›fl,
ancak bugün itibariyle yüzde EKS‹ 21 noktas›na gelmifltir. Yani biz iktidar olduktan sonra
yumurta fiyat› artmam›fl, ucuzlam›flt›r.

Gün boyunca içti¤imiz bir bardak çay›n fiyat›ndaki de¤iflim de çarp›c›d›r.

1994 y›l›nda bir bardak çay 3 bin 688 Lira. 1995 y›l›nda bir bardak çay›n fiyat› tam yüzde
77 artm›flt›r. 1996 y›l›nda yüzde 106 oran›nda artm›flt›r.

1997 y›l›nda yüzde 78 oran›nda artm›fl ve bir bardak çay 2003 y›l›na kadar böyle yüzde
50'nin üzerinde artarak gelmifltir.

fiimdi geliyoruz iflbafl›na geldi¤imiz günlere 2003 y›l›na...

2003'te art›fl sadece yüzde 30, bir sonraki sene 2004’te yüzde 7 ve bugün itibariyle
yüzde eksi 7...

Yani çay›n fiyat›nda da art›fl önce azalm›fl, sonra durmufl ve nihayet ucuzlama bafllam›flt›r...

Aradaki fark bu kadar aç›k, net... Nereden nereye geldi¤imiz ortada.

Baz›lar›n›n hazmedemedi¤i, ak›llar›na s›¤d›ramad›¤› hakikat iflte budur. Hep söylüyorum
ayn› fleyi gelin beyaz eflyada da al›n, yine beyaz eflyada bak›n›z biz göreve geldi¤imizde
y›ll›k 5 milyon beyaz eflya sat›l›rken bugün 10 milyonu aflm›fl vaziyette ve fiyatlarda %
28 lik bir düflüfl sözkonusu.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hangi ürüne bakarsan›z, hangi ürünü geçmiflteki fiyatlar›yla karfl›laflt›r›rsan›z, üç afla¤›
befl yukar› ayn› tabloyu göreceksiniz.

2003 y›l›ndan itibaren art›fllar›n çok s›n›rl› kald›¤›, hatta baz› ürünlerde art›fl de¤il düflüfl
oldu¤unu sizler de tespit edeceksiniz, bunu zaten gördü¤ünüze inan›yorum. Ürün fiyatlar›;
enflasyona paralel, hatta baz› ürünlerde enflasyondan daha fazla düflerken, al›m gücümüz
de buna ters orant›l› olarak artm›flt›r. Sadece burada akaryak›t› istisna tutuyorum çünkü
burada bildi¤iniz gibi tamamen d›fla ba¤›ml›y›z, yani d›fla ba¤›ml› oldu¤umuz ürünler
d›fl›nda Türkiye'de fiyatlar ya dura¤and›r ya düflmektedir.

Bak›n›z bugünlerde okullar›m›z e¤itim ö¤retime bafllad›lar, anne-babalar›m›z okul al›flveriflleri
yap›yorlar. Oradan örnek vereyim: 1994 y›l›nda asgari ücretli bir vatandafl›m›z›n ayl›k
asgari ücreti ile 348 tane kurflun kalem alabiliyordu. 2003 y›l›nda asgari ücretli vatandafl›m›z›n
alabildi¤i kurflun kalem say›s› 671 adettir... Bugün ise tam 834 adede ç›km›flt›r.

Hangi ürünle karfl›laflt›r›rsan›z karfl›laflt›r›n, bugün asgari ücretin al›m gücünün hiçbir
dönemde olmad›¤› kadar yüksek oldu¤unu göreceksiniz. Burada bir noktaya temas
etmek istiyorum.

Aziz Milletim,

Biliyorsunuz, Türkiye ekonomisi 2004 y›l›nda rekor seviyede bir büyüme h›z› yakalad›.
2005 y›l›n›n ilk ve ikinci çeyre¤inde de istikrarl› büyüme devam ediyor. ‹nflallah Türkiye
ekonomisi bu y›l sonunda da hedefledi¤imiz y›ll›k yüzde 5 büyüme hedefini tutturmufl
olacakt›r. fiuna dikkatinizi çekmek istiyorum.

2004 y›l›nda fert bafl›na düflen gayri safi milli has›la 4 bin
172 dolar olmufltur. Hiç kuflkusuz bu miktar tarihi bir
rekordur, ancak çok iyi biliyoruz ki yeterli de¤ildir.
2002 y›l›nda fert bafl›na düflen Gayri Safi Milli Has›la 2 bin 598 dolar idi. 2003 y›l›nda bu
miktar 3 bin 383 dolar oldu ve 2004'te de bu miktar 4 bin 172 dolara ç›kt›. Büyüme
istikrarl› flekilde devam etti¤i sürece bu miktar da artacakt›r. fiöyle 10 bin, 15 bin dolar
seviyesine ç›kt›¤›m›zda da inflallah mevcut sorunlar›m›z da çözüm yoluna girmifl olacakt›r.

Son üç y›lda toplum olarak el ele vererek kader birli¤i yaparak, yakalad›¤›m›z o ortak
sinerjiyle yapt›klar›m›z, daha güzel günlerin uzakta olmad›¤›na dair en güçlü iflarettir.
Türkiye Allah'a flükür istim üzerindedir, gelece¤ini kazanmak noktas›nda çok önemli
mesafeler katetmifltir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bundan üç y›l önce, enflasyon tek haneye düflecek, büyümede rekor k›r›lacak, faizler
yüzde 15'ler seviyesine inecek, ihracat patlayacak denilseydi, buna herkes hayal olarak
bakard›.
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Param›zdan 6 s›f›r›n at›lmas›n› flöyle bir hat›rlay›n...

Daha önce bir rüyan›n ötesine geçemeyen bu proje, enflasyonla mücadelede elde
etti¤imiz baflar›n›n neticesinde gerçek olmufltur. Bugün piyasadaki banknot ve madeni
paralar›m›z›n yüzde 90'l›k k›sm› Yeni Türk liras›na çevrilmifl durumda...Yine özellefltirme
uygulamalar›na bak›n›z...

2002 y›l›na lütfen fluna dikkat ediniz, flu anda yaz›l› görsel medyaya yans›yan muhalefetin
parlamento içi, parlamento d›fl› yak›flt›rmalar›n› flu rakamlar nas›l yalanl›yor, lütfen fluna
bak›n›z. 2002 y›l›na kadar olan 17 y›ll›k dönemde özellefltirme uygulamalar› kapsam›nda
sadece 8 milyar dolarl›k ifllem yap›lm›flken, son iki buçuk y›l içinde toplam 15.2 milyar
dolarl›k özellefltirme ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Sadece 2005 y›l›n›n ilk 9 ay›nda yap›lan
özellefltirme uygulamalar› 13.1 milyar dolara ulaflm›flt›r.

Ülkemizde sa¤l›kl›, fleffaf, sosyal boyutu olan, üretimi, istihdam›, yat›r›m› gözeten bir
özellefltirme anlay›fl›n› hakim k›ld›k. Bugün özellefltirmelerin arkas›nda kararl›l›k vard›r,
cesaret vard›r, samimiyet vard›r, her fleyden önce bu milletin kendi iradesi vard›r.

Kuflkusuz bundan da rahats›z olanlar olacakt›r. Dedikodulardan, yalanlardan medet
umanlar ç›kacakt›r...

Neden? Niçin bu rahats›zl›k?

Çünkü hiç kimse eline kartviziti al›p, ben falancan›n yak›n›y›m diyerek haks›z kazanç,
haks›z ifl elde edememektedir. Çünkü tekelleflme sona erecek, at›l istihdam sona
erecektir. O dönem kapand›, bitti art›k.

Devletin hazinesi kazanacak, devletin maliyesi kazanacak, Yat›r›m artacak, üretim artacak,
istihdam artacak, ihracat artacak, Türkiye ekonomisinin kan dolafl›m› düzeldikçe Türk
milleti de aya¤a kalkacak, milletimiz kazanacak, milletimiz rahatlayacak, milletimiz
ilerleyecektir. Biz, kararl›l›¤›m›zdan da, fleffafl›¤›m›zdan da, cesaretimizden de asla taviz
vermeyece¤iz.

Türkiye için iyi olan›, do¤ru olan› yapmaktan her ne
pahas›na olursa olsun vazgeçmeyece¤iz. Moralimizi,
kararl›l›¤›m›z›, samimiyetimizi koruyaca¤›z, ç›tam›z› daima
yüksek tutaca¤›z.
Sizlerin deste¤i, katk›s›, duas› arkam›zda oldu¤u sürece inflallah bugünkünden çok daha
iyi zamanlar› hep birlikte görece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'de çok k›sa sürede siyaset ve ekonomide gerçeklefltirdi¤imiz reformlar dünyada
da yank›s›n› buldu; Türkiye'yi itibarl›, sayg›n, konumuna ve potansiyeline yarafl›r bir ülke
haline getirmifltir. Dünya medyas›n› izleyen, ya da her ne vesileyle olursa olsun yurt
d›fl›na ç›kan vatandafllar›m›z bunu eminim ki çok yak›ndan müflahede ediyorlar.



293

E Y L Ü L  2 0 0 5U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

‹ki hafta önce Amerika Birleflik Devletleri'ndeydik. Birleflmifl Milletler'de 170 ülke liderinin
kat›ld›¤› zirveye ifltirak ettik. Bu vesile ile bir araya gelme f›rsat› buldu¤umuz uluslararas›
sermayenin, yat›r›mc›lar›n Türkiye'ye olan ilgisini yak›ndan müflahede ettik. Dün Türkiye'ye
hasta adam nazar›yla bakanlar, bugün f›rsatlar ülkesi olarak görüyorlar, bunu da aç›k net
ifade ediyorlar.

Bugün Türkiye, güçlü ekonomisiyle, istikrarl› siyasetiyle, onurlu d›fl politikas›yla, huzur
ve güven ortam›yla, demokrasi ve insan haklar› standard›yla art›k gurur duydu¤umuz bir
seviyeye yükseliyor.

Yurtd›fl›ndaki vatandafllar›m›z bugün pasaportunu, milli paras›n› dünyan›n her yerinde
onurla, gururla tafl›yabilmektedir.

Ama di¤er tüm konularda oldu¤u gibi bu alanda da yapt›klar›m›z› sadece birer bafllang›ç
olarak görüyoruz. ‹nflallah Türkiye çok daha fazlas›n› baflaracak, çok daha ileri noktalara
ulaflacakt›r. Bak›n›z, önümüzde tarihi bir dönüm noktas› bulunmaktad›r.

3 Ekim 2005 tarihi, Türkiye için yeni ve unutulmaz bir tarih olacakt›r. Hükümetimizin
yo¤un, samimi ve kararl› çal›flmalar› neticesinde, Türkiye art›k Avrupa Birli¤i'ne üyelik
müzakerelerine bafllamak üzeredir. 3 Ekim süreci sadece bizim de¤il, Dünya gündeminin
ilk s›ralar›ndad›r. Özellikle yak›n çevremiz bu süreci yak›ndan izlemektedir.

Ortak kültür ba¤lar›m›z, akrabal›k iliflkilerimiz, tarih birli¤imiz olan bu çevreler, Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i ile kuraca¤› stratejik iliflkiyi çok yak›ndan ve heyecanla takip ediyor.

Türkiye, nihayet geçmifline yak›fl›r bir biçimde Do¤u'yla
Bat› aras›ndaki köprü konumunu 3 Ekim'le birlikte
somutlaflt›racakt›r. Türkiye, bir yandan tüm bu co¤rafyan›n
bilgisini, birikimini, hissiyat›n› Avrupa Birli¤i'ne tafl›rken,
bir yandan da Avrupa Birli¤i'nin müktesebat›n› bu
co¤rafyayla kaynaflt›r›yor, küresel eksende stratejik bir
görev üstleniyor.
Aziz Vatandafllar›m,

fiairin dedi¤i gibi; "uzun yola hüküm giydik'... AB müzakere süreci uzun, zorlu bir süreç
bunu biliyoruz.

Ancak süreç boyunca sab›rl› ve kararl› olacak, bu süreci ilmik ilmik dokuyarak tam üyelik
hedefine kuflkusuz ulaflaca¤›z.

Geçti¤imiz hafta Birleflmifl Milletler Liderler Zirvesi dolay›s›yla, New York'ta çok say›da
baflbakan ve devlet baflkan›yla da görüfltüm. Fikir al›flveriflinde bulundum. Dünyan›n
içinde bulundu¤u yoksulluk, silahlanma yar›fl› ve küresel terör konular›nda ülkemizin
görüfllerini dile getirdim. Yeryüzünün bu belalardan kurtulabilmesi için neler yapmam›z
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gerekti¤ini, teröre karfl› nas›l bir ortak platform oluflturaca¤›m›z› ve Birleflmifl Milletler
çerçevesinde öncülü¤ünü yapt›¤›m›z Medeniyetler Aras› ‹ttifak Giriflimi'nin küresel bar›fl
ve refaha ne tür katk›lar sa¤layaca¤›n› anlatt›m. AB'ye üyelik sürecimizle ilgili görüfllerimizi
de tekrarlama f›rsat› buldum.

D›fliflleri Bakan›m halen temaslar›na devam ediyor, 60'a yak›n d›fliflleri bakan›yla birebir
görüflmeler yapt›, yap›yor.

Türkiye'yi yeni bir kulvara, süper lige tafl›ma
mücadelemizde inflallah omuz omuza hep birlikte
çal›flacak, nihai baflar›y› da hep birlikte elde edece¤iz.
De¤erli Milletim,

Önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Zaman zaman gerek Türkiye içinde, gerek Avrupa Birli¤i içinde elbette tart›flmalar,
elefltiriler olacakt›r. Bunlar müzakere sürecinin do¤al uzant›lar›d›r. Biz hükümet olarak
bunlar› dikkatle takip ediyoruz, edece¤iz, de¤erlendirece¤iz, bu görüfllerden yararlanaca¤›z,
ama yolumuzdan, hedefimizden asla sapmayaca¤›z.

Biraz önce de belirtti¤im gibi, gayemiz Türkiye'nin muas›r medeniyet düzeyine ulaflmas›d›r.

Hedefimiz Türkiye'nin kalk›nmas›, refaha eriflmesidir. Amac›m›z, Türkiye'nin bölgesinde,
dünyada, güçlü bir ekonomi, güçlü bir devlet olmas›d›r. Türkiye'nin siyasi gelece¤i ve
hedefleri  de bugüne kadar hiç görülmemifl fleki lde berrakt›r,  nettir.

Biz, küçük, k›s›r, içi bofl tart›flmalara tak›lmadan, yolumuza devam ediyoruz, edece¤iz.
Bizi bu yoldan sapt›rmak isteyenlere, dirli¤imizi, birli¤imizi, bütünlü¤ümüzü, k›saca
huzurumuzu bozmaya kalk›flanlara asla taviz vermeyece¤iz.

Sizin deste¤iniz, katk›lar›n›z ve dualar›n›z arkam›zda oldu¤u sürece, baflar›s›zl›k diye bir
kavram tan›mad›k, tan›mayaca¤›z.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz üzere Ekim ay› bafl›ndan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 22. dönem
4. yasama y›l› bafll›yor. Son üç yasama y›l›nda millet iradesinin temsilcisi olarak ülkemizi
gelece¤e tafl›yacak olan yap›sal de¤iflim hareketlerinin en önemli ad›mlar›n›n at›ld›¤›
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama y›l›nda da çal›flmalar›n› bu paralelde, ayn›
ciddiyetle sürdürecektir.

Özellikle AB'ye uyum yolunda gerçeklefltirilen yeni yasal düzenlemeleri h›zl› ve kararl›
bir flekilde hayata geçiren Meclisimiz, eksik parçalar› da bu dönem içinde tamamlayarak
ça¤dafl Türkiye'nin inflas›n› tamamlam›fl olacakt›r. Bütün gayretimiz, Türkiye'yi bütün
bireylerinin ayn› gurur ve heyecanla sevebilecekleri, kucaklayabilecekleri, inanacaklar›
adaletli, özgür bir demokrasi ve hukuk ülkesi haline getirmektir. Bugün at›lan ad›mlar›n
ülkemize sa¤layaca¤› kazan›mlar›n büyüklü¤ü yak›n bir gelecekte çok daha iyi anlafl›lacak,
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tarihe yeni bir milat olarak kaydedilecektir.

Türkiye, inflallah çok daha güzel günlere do¤ru ad›m ad›m ilerlemeye devam edecektir.
Allah bu birli¤imizi, dirli¤imizi, bu ahenk ve bereketimizi bozmas›n. Bu duygularla, yaklaflan
Ramazan-› fierifinizi de kutluyor, özünde bütün insanl›¤›n ortak bar›fl ve refah felsefesini
bar›nd›ran bu kutsal ay›n, milletimize ve bütün insanl›¤a hay›rlar getirmesini diliyorum.

Tekrar birlikte olmak üzere flimdilik sizlere veda ediyorum.

Hoflçakal›n›z.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005EK‹M





Aziz Vatandafllar›m,

Sizlere iyi akflamlar dileyerek sözlerime bafll›yorum. Bir ayl›k bir aradan sonra ekranlarda
tekrar sizlerle birlikte olman›n mutlulu¤unu yafl›yorum.

Bu vesileyle Cumhuriyet Bayram›n›n 82. y›ldönümünde sizleri coflkuyla kutluyorum.
Diliyorum ki, Allah birli¤imizi, beraberli¤imizi, bütünlü¤ümüzü k›skananlara f›rsat vermesin;
Cumhuriyetimizi ilelebet payidar k›ls›n; Aziz Milletimize bir daha karanl›k günler göstermesin.

Biz, eskiden beri bayram kültürüne sahip bir milletiz. Köklü gelenekleri olan, nerede
gülünüp nerede a¤lanaca¤›n› bilen bir milletiz.

Biliriz ki bayramlar, k›rg›nl›klar›n, darg›nl›klar›n, kavga ve tart›flmalar›n unutuldu¤u
zamanlard›r. Bar›fl, huzur, dostluk ve kardefllik zamanlar›d›r.

Böyle günlerde hiç olmazsa tart›flmalar›m›z› erteleriz; asil bir ruhla, flan›m›za yak›fl›r bir
flekilde coflkuyla, sevinçle bayram gibi bayram yapar, birbirimizi kucaklar›z.

Bir bayram› daha bu duygularla geride b›rakt›k.

Ne yaz›k ki bu arada bayram sevincimize gölge düflüren üzücü bir olay da yafland›.
Malatya'da bir çocuk yurdundaki yavrular›m›za insanl›k d›fl› muameleler yap›ld›¤›n› gördük.
Bu görüntüleri içimiz ac›yarak, tarifi imkans›z duygular içinde, irkilerek izledik. Kamuoyumuz,
hakl› bir duyarl›l›k göstermifltir. Medyam›z, hakl› olarak bu olay›n üstüne gitmifltir. Minik
yavrular›m›z›n bafl›na gelenleri dikkatimize sunarak görevini yerine getirmifltir.

Ancak bununla birlikte kimi yanl›fllar da yap›lm›flt›r.

Bu görüntüler, yarg› karar›na ra¤men karart›lmadan, montajlanmadan yay›nlanm›flt›r.
Ekranlar› bafl›ndaki çocuklar›m›z›n, anne ve babalar›n psikolojisi üzerinde b›rakaca¤›
travmatik etkiler dikkate al›nmam›flt›r. Kanaatimizce toplum psikolojisini olumsuz yönde
etkileyece¤i hesaplanarak bu görüntüler süzgeçten geçirilmeli, ekranlara öyle tafl›nmal›yd›.
‹nan›yorum ki, medyam›z da bu olaydan gereken dersleri ç›karacakt›r.

fiunu bilmenizi isterim; bu üzücü olay›n sorumlular›yla ilgili her ne gerekiyorsa yap›lmaktad›r.
‹dari ve hukuki yönden de gerekli süreçler ciddiyetle iflletilmektedir.

Esasen, geçmiflten bu yana ne yaz›k ki yurtlar›m›zda benzer trajik olaylar yaflana gelmifltir.
Bu hususu daha yolun bafl›nda tespit ederek koflullar›n iyilefltirilmesi, etkin bir denetim
mekanizmas›n›n kurulmas› ve yap›n›n ›slah edilmesi için çal›flmalar›m›z› yapt›k. Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumumuzu yeniden yap›land›rma çal›flmalar›m›z bu
çerçevede sürmektedir ve en k›sa zamanda kanun meclise sunulacakt›r. Bu son olay,
burada ayr›nt›lar›na girmeyece¤im bu çal›flmalar› h›zland›rma gere¤ini ortaya koymufltur.
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Diyoruz ki, bu ülke iyi olsun, zengin olsun, özgür olsun,
güçlü olsun ve HEP‹M‹Z‹N OLSUN, HEP‹M‹Z‹N.
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Yurtlar›m›zda kalan yavrular›m›z bize, devletimize emanet edilmifltir. Bu tür olaylarla
mücadele için gerekli tedbirleri almak da flüphesiz ki bizim görevimizdir. Bunu da aç›kl›kla
ifade etmek isterim. Biz asla burada farkl› sorumlu araman›n gayreti içerisinde de¤iliz.
Biz flu anda mesuliyetimizi sorumlulu¤umuzu gayet iyi biliyoruz. Ama flunu da takdir
etmenizi isterim ki, bu süreç geçmifli çok çok eskilere dayanan ve bugüne kadar bu
kurumun içerisindeki yanl›fl oluflmufl olan bir sisteminde neticesidir, bedelidir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Son bir hafta içinde Pakistan, Kuveyt ve Yemen ziyaretlerinden hemen sonra ‹ngiltere'de
gerçeklefltirilen Avrupa Birli¤i Liderler Zirvesi'ne kat›larak huzurunuza geldim. Ben bu
olay› orada duydum ve flunu da çok aç›k net ifade etmek durumunday›m. Her fleyden
önce ben bu konuyla ilgili olarak bakan›ma inan›yorum, bakan›ma güveniyorum ve
bakan›m 4 ayl›k bakanl›¤› süresi içerisinde 150 civar›nda bu tür çocuk yuvas›n› dolaflmak
suretiyle ve bunlar› da haber vermek suretiyle veya özel merasimlerle yapm›fl de¤il,
haber vermeksizin bu ziyaretleri yapmak suretiyle, buralarda tespitlerini yapm›fl, bir
taraftan da haz›rlanmakta olan bu yasayla ilgili çal›flmalar› da devam ettirmifllerdir ve
‹ngiltere de bulunmas› birileri taraf›ndan ne yaz›k ki elefltirilen bakan›m, ‹ngiltere'ye iflte
bu ifllerin daha ideal bir noktaya getirilmesi daha ça¤dafl, daha modern bir flekilde bu
yavrular›m›z nas›l yetifltirilebilir, bunlar›n flu anda bulundu¤u, bar›nd›¤› yerler daha medeni
bir konuma nas›l getirilebilir diye oradan ald›¤› davete icabetle orada bulunmufltur. Benim
bakan›m orada turistik bir seyahatte de¤ildir. Tam aksine Türkiye'de yap›lacak olan bu
rehabilitasyon çal›flmalar›n› dünyadaki baflar›l› olan ülkelerin nas›l bir süreçle bunu
gerçeklefltirdiklerini yerinde görmek üzere ‹ngiltere'de bu çal›flmalar› yap›yordu ve bana
da sormufltur ve ben; ‘devlette süreklilik esast›r. Siz flu anda ‹ngiltere'de bu ifller için
bulunuyorsunuz ve Türkiye'deki gerek vekil-bakan arkadafl›m›z gerekse sa¤l›k bakan›m›z,
ilgili milletvekili arkadafllar›m›zla birlikte hemen Malatya'ya giderler ve burada da yap›lmas›
gerekli olan çal›flmalar› tespitleri yaparlar.’ Nitekim talimat›m›z üzere sa¤l›k bakan›m›z›n
riyasetinde milletvekili arkadafllar›mdan oluflan komisyon Malatya'ya gitmifl, çal›flmalar›
yerinde görmüfl ve bunu da hemen rapor etmifllerdir. fiu anda da yap›lmas› gereken ne
varsa bunlar yap›lmaktad›r, yap›lacakt›r.

Bildi¤iniz üzere 3 Ekim'de Avrupa Birli¤i ile art›k kat›l›m ortakl›¤›n› hedefleyen ve kat›l›m
müzakerelerini süratle, heyecanla bafllatm›fl bulunuyoruz.

42 y›ll›k AB yürüyüflümüzde en önemli merhale böylece
afl›lm›flt›r. Bu dev bir ad›md›r. At›lmas› da kolay olmam›flt›r.
Bu süreci sizler de izlediniz. fiunu aç›kça ifade etmek
isterim ki, Aziz Milletimizin de¤iflim iradesi ve ãli
menfaatleri bu yolda bize rehberlik etmifltir.
Bu büyük baflar›da da en büyük pay milletimindir. Mutlu ve müreffeh bir Türkiye hedefi
yediden yetmifle bu ülkede yaflayan herkesin, hepimizin hedefidir.
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AB üyeli¤ini elbette istiyoruz; ancak bizim as›l arzumuz Türkiye'mizi dünyan›n en ileri,
en özgür, en müreffeh ülkesi haline getirmektir.

Bu ülkeye hangi alanda, hangi kademede, hangi makamda olursa olsun hizmet eden
herkesin vizyonu ve felsefesi bu olmal›d›r.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile iliflkisi, iki taraf›n da yarar›na olaca¤›n› umdu¤umuz bir
menfaatler ve de¤erler buluflmas›d›r. Burada hiçbir siyasi parti polemik içerisine girmek
suretiyle hükümeti y›pratma gayreti içerisinde olmamal›d›r. Çünkü bu olay, bu ad›m, bu
yürüyüfl partiler üstü bir olayd›r. Burada dayan›flma içerisinde olmam›z gerekir.

3 Ekim karar›, Avrupa Birli¤i aç›s›ndan da son derece
hayati bir karar niteli¤i tafl›maktad›r. Avrupa Birli¤i 3 Ekim
karar›yla küresel bir güç olma iddias›n› net olarak ortaya
koymufl, etki gücünü ve alan›n› büyütmüfltür.
Tarih 3 Ekim'i kaydederken, Avrupa Birli¤i'nin hanesine de en az Türkiye'nin hanesine
oldu¤u kadar büyük art›lar ekleyecektir.

Görmek isteyenler için bu tablo aç›k ve net olarak ortadad›r.

Ancak geçimini karamsarl›ktan kazananlar için bu tablo karanl›k bir tablo, bu haber kötü
haberdir. Çünkü Türkiye art›k umutsuzlukla, karanl›kla, bofl polemiklerle, gölge oyunlar›yla
oyalanabilecek bir ülke olmaktan ç›kmaktad›r. Türkiye art›k felaket tellallar›n›n ifl ve u¤rafl
bulamayacaklar› bir ülke haline gelmektedir. Ç›kar›lan bütün gürültünün temelinde iflte
bu "kötü olsun bizim olsun" anlay›fl› vard›r. Hay›r, biz bu anlay›fl› reddediyoruz.

Diyoruz ki, bu ülke iyi olsun, zengin olsun, özgür olsun, güçlü olsun ve HEP‹M‹Z‹N
OLSUN, HEP‹M‹Z‹N.

Aziz Vatandafllar›m,

Türkiye hem dünyaya aç›lacak, AB ile bütünleflecek, hem de tarihi ba¤lar› ve sorumlulu¤u
bulunan co¤rafyalarla iliflkilerini s›cak tutacak diyoruz. Üç y›l içinde bu anlay›fl›m›z›n
gere¤i olarak baflta bölgemiz olmak üzere dünyan›n dört bir taraf›na ziyaretlerde bulunduk,
bir o kadar da misafir a¤›rlad›k. Mevcut problemlerin çözümü, uluslararas› meselelerde
yard›mlaflma ve yeni ticaret kap›lar›n›n aç›lmas›na yönelik yeni vizyonumuzun ilk meyveleri
flimdiden ortaya ç›kmaya bafllam›flt›r.

Türkiye dostluk ve bar›fl eli uzatt›¤› her ülkeye karfl› tarihi sorumlulu¤unun bilinci içinde
hareket etmektedir. Bu da iyi günlerinde oldu¤u gibi zor zamanlar›nda da dost ve kardefl
ülkelerin yan›nda olmay› gerektirmektedir. fiunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, millet
olarak karfl›laflt›¤›m›z son imtihandan da yüzümüzün ak›yla ç›kt›k, ç›k›yoruz.

Bildi¤iniz gibi geçti¤imiz haftalar içinde Pakistan ve Keflmir topraklar›nda çok fliddetli bir
deprem felaketi yafland›. Resmi rakamlara göre on binlerce insan hayat›n› kaybetti, on
binlercesi yaraland›. 2,5 milyon insan evsiz, bar›naks›z, aç ve aç›kta kald›. Bu deprem,
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ac› hat›ras› henüz haf›zalar›m›zdan silinmeyen Güney Do¤u Asya'daki deprem ve tsunami
hadisesinden sonraki en büyük felaket olmufltur. Biz Do¤al afetlerin, insani ac›lar›n ne
demek oldu¤unu çok iyi bilen bir milletiz. Allah hiçbir millete bir daha yaflatmas›n.
Geçmiflte biz de bu ac›lar› tatt›k, bu dramlar› bir çok defa yaflad›k. ‹ftiharla söyleyebilirim
ki; nas›l dün güney asya felaketini yaflayan Açeli, Taylandl›, Srilankal›, Maldivli
felaketzedelerin yaralar›na merhem olmak için yard›ma kofltuysak, bugün de Pakistan
ve Keflmir'deki kardefllerimize yine ilk biz kofltuk. Dün bu aziz milletin gönülden kat›ld›¤›
yard›m kampanyalar›nda toplanan her kurufl Güney Asya'da bir yaray› sarmak üzere,
nas›l titiz bir gayretle yerini bulmufl ise; bugün de Pakistan ve Keflmir için ba¤›fllanan
yard›mlar ayn› hassasiyetle yerini bulmaktad›r, bulacakt›r.

Biz bu ifllerin takipçisiyiz. Bundan kimsenin kuflkusu olmas›n. Söz buraya gelmiflken
Güney Asya Felaketi için toplanan yard›mlarla Türk K›z›lay›n›n neler yapt›¤›na dair sizlere
bir kaç örnek vermek istiyorum: Türk K›z›lay› bünyesinde, Güney Asya Felaketine yard›m
faaliyetleri için 41 milyon 44 bin 616 Dolar toplanm›flt›r, buna K›z›lay'a ve Baflbakanl›¤a
gelen bütün yard›mlar dahildir. Bugüne kadar 7 milyon 817 bin 665 Dolar› pek çok proje
için harcanm›flt›r. Acil yard›m, altyap› deste¤i, yeniden yerleflim, restorasyon, sa¤l›k
hizmetleri, rehabilitasyon, e¤itim altyap›s› ve psikososyal destek hizmetlerinin önemli
bir k›sm› tamamlanm›flt›r.

‹lk günden bölgeye giden ekiplerimiz sayd›¤›m hizmetlerin
bütünüyle bitirilmesi için çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
Kalan 33 milyon 226 bin 950 dolar, son sentine kadar flu
anda devam etmekte olan hizmetlerin tamamlanmas› için
harcanacakt›r.
Bunlar›n içinde neler var, bunlar›n içerisinde okullar var, bunlar›n içerisinde hastaneler
var, bunlar›n içinde ibadethaneler var, bunlar›n içerisinde konutlar var ve bunlar› tek tek
rakamsal olarak, görüntüleriyle birlikte K›z›lay›m›z sizlere tamamlad›ktan sonra da yine
televizyonlar›m›z kanal›yla da, gazetelerimiz kanal›yla, inan›yorum ki, takdim edecektir
ve bana da flu andaki çal›flmalar› sürekli olarak zaman zaman takdim ediyorlar. Deprem
ve tsunaminin en fazla zarar verdi¤i bölge olan Endonezya-Banda Aceh'te, az önce
sayd›¤›m acil yard›m faaliyetleri tamamlanm›flt›r.

Bu bölgede Türk K›z›lay› bin 50 konut, 5 okul, 2 sa¤l›k merkezi ile bir krefl yap›m›n›
üstlenmifl bulunmaktad›r ve bu devam etmektedir. Türk K›z›lay› söz konusu inflaatlar›
bir an önce bitirmek için geceli gündüzlü çal›flmaya devam etmektedir. Özel projeler
uyguland›¤› içinde tabii ki biraz zaman almaktad›r. Srilanka'da ise 608 konutun yan›s›ra
2 okul, 2 krefl, 2 çocuk bahçesi ve 2 ticaret ve 2 de sa¤l›k merkezi ile 2 ibadethane ile
birlikte inflaatlar sürdürülmektedir. Ayn› flekilde Tayland'daki faaliyetlerin bir an önce
bitirilmesi çal›flmalar› devam ediyor.

Yüce milletimizin gönlünden gelerek verdi¤i her kurufl yerini buluyor, bulacakt›r. Ayn›
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titizlik, ayn› gayret ve ayn› hizmet anlay›fl›yla flu anda Pakistan ve Keflmir'de de yard›m
çal›flmalar›, bütün zorluklara ra¤men sürdürülmektedir.

Türk K›z›lay› öncülü¤ündeki ekiplerimiz, sizlerden, sivil toplum örgütleri ve kamu
kurumlar›m›z›n düzenledi¤i kampanyalardan gelen yard›m paralar›n› yerine ulaflt›rmak
için özel bir gayretle çal›flmaktad›r.

Aziz Milletim,

Güney Do¤u Asya felaketinde oldu¤u gibi, Pakistan'daki depremden hemen sonra, 6
bakan arkadafl›mla birlikte, ilgili bakan arkadafllar›mla birlikte, deprem bölgesine gittim.

Pakistan Baflbakan› de¤erli dostum fievket Aziz bey ve Cumhurbaflkan› Say›n de¤erli
dostum yine Pervez Müflerrefle bir araya geldik. Kendileriyle konuyu teati ettik, görüfltük
ve Say›n Baflbakanla birlikte de bölgeyi gerek helikopterle gerekse bizzat deprem
bölgelerine inerek bölgede depremzedeleri dolaflt›k. Oradaki y›k›k-dökük ne varsa onlar›
yerinde görme f›rsat›n› bulduk. Sizlerin yard›mlar›n›z›, duygular›n›z›, dualar›n›z› Pakistan'l›
kardefllerimize ilettim.

Karfl›laflt›¤›m›z manzara gerçekten yürekler ac›s›yd›. Yerle bir olmufl yerleflim bölgelerinde,
insanlar felaketin bütün fliddetini her yönüyle yaflamaya devam ediyor.

Gördüm ki, K›z›lay›m›z baflta olmak üzere baz› Türkiye'den giden sivil toplum örgütlerimizde
orada yard›m ellerini uzatm›fl durumdad›r. Dünyan›n her ülkesinden gelen yard›m ekipleri
var güçleriyle çal›flmaktad›r. Ancak y›k›m›n boyutlar› o kadar büyük ki, alan o kadar da¤›n›k
ki, o kadar da¤l›k ki, her yaray› hemen sarmak mümkün olamamaktad›r.

‹stiklal Harbi s›ras›nda kardefllik duygular›yla bize kad›nlar›n›n kollar›ndaki bilezikleri dahi
gönderecek kadar yücelmifl bu insanlar›, yaflad›klar› bu manzara içinde görmek benim
için de çok sars›c› olmufltur. Bakan arkadafllar›m›zla, bürokratlar›m›zla izlenimlerimiz
üzerine de¤erlerdirmeler yapt›k; yaralar›n sar›lmas› için acil yard›mlar d›fl›nda neler
yap›labilece¤ini konufltuk.

‹nan›yorum ki, milli mücadelemizde canlar›yla mallar›yla
yan›m›zda olan bu kardefl ülkenin halk›na zor günlerinde
biz de yard›ma koflmak zorunday›z.
Kay›ts›z kalamayaca¤›m›z bu insanl›k görevi herkesten önce bize düflmektedir. Bir kez
daha özellikle flunu belirtmek isterim ki depremin yol açt›¤› trajik durum gerçekten
vahim, ortaya ç›kard›¤› ihtiyaçlar çok büyük boyutlardad›r.

K›z›lay›m›z canla baflla her yard›m ça¤r›s›na yetiflmeye çal›flmaktad›r. Gösterdikleri gayret
her türlü takdirin üzerindedir. Felaketin ilk gününden itibaren bütün olumsuz flartlara
ra¤men gece gündüz gayret gösteren ekiplerimizi, de¤erli yöneticilerimizi kutluyor,
teflekkür ediyorum. Milletimiz de bafltan beri gösterdi¤i duyarl›l›kla kendine yak›flan›
yapm›fl, yüzümüzü a¤artm›flt›r.



Burada özellikle baz›, alt›n› çizerek vurgu yapmak istedi¤im konular var, onlarda; Milli
E¤itim bakanl›¤›m›z bir kampanya bafllatt› ve bu kampanyam›zdan flu ana kadar yaklafl›k
16,5 trilyon civar›nda yard›m geldi, ayn› flekilde Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z›n bafllatt›¤›
kampanya var ve bu kampanyada da flu ana kadar 30 trilyonu aflk›n bir yard›m›n ulaflt›¤›
haberi var.

Bunun yan›nda ayn› flekilde ifladamlar›m›zla yapt›¤›m›z toplant› da 20 trilyonun üzerinde
bir yard›m›, ilaç noktas›nda Türkiye ciddi boyutta ilaç yard›m› yap›yor ve Türkiye'de ki
ilaç sanayi bu konuda duyarl›l›k gösterdiler, kendileri gerekli ilaç yard›m›n› da yapman›n
flu anda gayreti haz›rl›¤› içerisindeler. Yine di¤er taraftan flu anda hükümet olarak, bizler
bir ad›m daha att›k o da flu, hemen 50.000 ton, bu orta ve uzun vadeye yönelik, un
gönderelim dedik, bunun yan›nda yine iki milyon adet bir litrelik s›v›ya¤ gönderelim,
bunun yan›nda fleker gönderelim ki bunlarda yine onlar›n, acil ihtiyaçlar›n› orta vadede
gidersin, daha sonra bu tabii ayn› flekilde devam edecektir ve bunlar› biz karfl›l›kl› olarak
mutab›k kalmak suretiyle, israfa da neden olmadan, vesile olmadan, bu çal›flmalar›
yapal›m.

Peki baflka ne yapmam›z gerekir derseniz bunlar› da aç›klamam gerekiyor, orada flu
anda bu sondaj çal›flmalar› ile birlikte ataca¤›m›z bir di¤er ad›m, Toki bu konuda iflin
takibini üstlenmifltir. O da fludur biz burada okullar yapaca¤›z ki bunlar kal›c› olsun. Türk
kardeflleri Pakistan'a gitti, okullar yapt›. Hastaneler yapaca¤›z, yine kardefllerimiz o
hastaneler orada hizmet verdi¤i müddetçe, Türkiye'yi ve Türk kardefllerini hat›rlas›n
istiyoruz. Bunun yan›nda rehabilitasyon merkezleri yapaca¤›z, çünkü annesiz, babas›z
kalan yavrular var, bu yavrular için orada yuvalar gerekiyor.

Çocuk yuvalar› gerekiyor, bunun d›fl›nda dul kalan anneler var, bunlar için huzurevleri
gerekiyor. Bunlar› yapaca¤›z ve bütün bu çal›flmalar bu toplanan yard›mlarla süratle
giderilecek. ‹badethane ihtiyaçlar› var, ibadethane ihtiyaçlar›n› yine ayn› flekilde bu
çal›flmalar›m›z içerisinde giderece¤iz ve bir an önce süratle oran›n da kültürüne uygun
bir flekilde bu yap›lanma sürecine konutlarla da destek verece¤iz ve flunu hiçbir zaman
unutmay›n ki, sizlerin verdi¤i her kurufl orada yat›r›ma dönüflecek ve daha sonrada bunun
hesab› yine ilgili birimlerimiz taraf›ndan vatandafllar›m›za bildirilecektir. Çünkü bu yaray›
sarmak bizim görevimizdir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye ekonomisi, 3 y›ll›k iktidar›m›z döneminde elde
etti¤i baflar› ivmesini, 3 Ekim'de bafllayan yeni süreçle
birlikte adeta perçinlemifltir.
Bugün geçmiflle asla k›yaslayamayaca¤›m›z, güçlü, sa¤lam, floklara karfl› dayan›kl›,
istikrarl› ve güvenli bir ekonomik yap› söz konusudur.

Bugün art›k Türkiye'de her kesim, iflçimiz, memurumuz, çiftçimiz, iflverenimiz, emeklimiz,
sanayicimiz gelece¤e güvenle bakabilmekte, çok daha uzun vadeli projeksiyonlar
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yapabilmektedir. Herkes önünü, yar›n›n› planlayabilmektedir. Hükümet olarak bafltan
beri ekonomideki temel hedefimiz insan›m›z›n standartlar›n› yükseltmek olmufltur. Her
f›rsatta belirtiyorum: Biz, grafiklere, göstergelere, parametrelere s›k›fl›p kalan bir ekonomik
anlay›fl› asla kabul etmedik, edemeyiz.

Bu sebeple de ekonomimizi makro ölçekte aya¤a kald›r›rken, sosyal politikalar›m›z› da
ihmal etmedik. Biz, bütün bu göstergelerin, grafiklerin, parametrelerin, soka¤a, çarfl›ya,
pazara, mutfa¤a, cebimize, atölyelere, fabrikalara ne kadar yans›d›¤›na, ne ölçüde
yans›d›¤›na bak›yoruz.

Ekonomideki geliflmenin yoksullu¤a ne kadar çare oldu¤u, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤i
ne derece yans›tt›¤›, yat›r›m›, üretimi, istihdam› ne ölçüde art›rd›¤› bizim için bir anlam
ifade etmektedir. Üç y›l içinde çok flükür, bu hedeflerimizde de çok sevindirici geliflmelere
flahit olduk.

Hükümet olarak yoksullukla mücadelede vatandafllar›m›z› pasif durumda b›rakan, karfl›l›ks›z
verilen, günlük ihtiyac› karfl›lamaya dönük yard›m fleklinden aflamal› olarak uzaklaflmay›
hedefliyoruz.

As›l hedefimiz, ihtiyaç sahibi insanlar›m›z için sürekli gelir
elde edebilecekleri projeleri gelifltirmek ve bu projeleri
desteklemektir.
Bir bak›ma yapmak istedi¤imiz, onlara nas›l bal›k tutacaklar›n› gösterip ilk oltalar›n›
vermektir. Ancak bu uzun vadeli genel perspektifin yan›nda, k›sa vadeli çözümler üreterek
insan›m›z› aç ve aç›kta b›rakmamak için de gayretlerimizi sürdürüyoruz.

Bu çerçevede Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu, ilk kez bütçeden ald›¤› payla
birlikte daha etkin biçimde ihtiyaç sahiplerine sosyal yard›mlar›n› sürdürmektedir.
Hükümetimiz döneminde hiçbir sosyal güvenlik kurulufluna tabi olmayan vatandafllar›m›za
Fon kaynaklar› ve bütçeden ayr›lan ödeneklerle birlikte bu y›l›n ilk yar›s›na kadar toplam
2 Katrilyon 87 Trilyon TL tutar›nda yard›m yap›lm›flt›r. Ayn› dönem itibariyle vatandafllar›m›za
çeflitli bafll›klar alt›nda ulaflt›r›lan maddi yard›m miktar› da 690 trilyon TL civar›ndad›r. Bu
rakamlar her geçen gün artmakta ve yard›mlar mümkün oldu¤unca yayg›nlaflt›r›lmaktad›r.

Yine hükümetimiz döneminde vatandafllar›m›z›n yeflil kart uygulamas› d›fl›nda kalan
sa¤l›k giderleri Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu taraf›ndan
karfl›lanmaktad›r. Bugüne kadar bu imkandan yararlanan vatandafllar›m›z›n say›s› 10
milyonu aflm›fl, yard›m tutar› da 1 katrilyona yaklaflm›flt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Önümüz k›fl, hayat flartlar› ihtiyaçlar oran›nda art›yor, a¤›rlafl›yor. Yoksul vatandafllar›m›z›n
en önemli derdi yine yakacak meselesidir. Bildi¤iniz üzere bu konuda da ihtiyaç sahibi
insanlar›m›z› ma¤dur etmemek için üç y›ld›r önemli çal›flmalar yürüttük, yürütüyoruz.

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu taraf›ndan yürütülen bu yard›m
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çal›flmalar›yla muhtaç durumdaki ailelere ücretsiz kömür da¤›t›m›n› bu y›l da sürdürüyoruz.

Kömür yard›mlar›, 81 il ve 850 ilçede bulunan ve baflkanl›klar›n› valilerimizin,
kaymakamlar›m›z›n yapt›¤› Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Vak›flar› arac›l›¤›yla
yap›lmaktad›r. Bu çerçevede; son iki y›lda tam 2.5 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulafl›lm›flt›r.
2003 y›l›nda 1 milyon 20 bin 253 aileye 682 bin 535 ton, geçen y›lda 1 milyon 503 bin
899 aileye, 1 milyon 57 bin 337 ton olmak üzere; toplam 2 milyon 524 bin 152 aileye
1 milyon 739 bin 872 ton kömür yard›m› yap›lm›flt›r.

Bakanlar Kurulu karar› ile bu y›l da ücretsiz kömür da¤›t›m› devam edecektir. Kömür
yard›m›ndan faydalanacak ailelerin tespiti, ‹l ve ‹lçelerdeki Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Vak›flar›'nca yap›larak, geçti¤imiz May›s ay›nda valiliklere iletilmifltir.

Bu bilgiler çerçevesinde, gerekli kömür miktar› valiliklerce, Türkiye Kömür ‹flletmeleri'ne
bildirilmifltir. 2005 y›l›nda ülke genelinde talep edilen 1 milyon 252 bin 41 ton kömürün;
634 bin 97 bin tonu, da¤›t›m noktalar›na sevk edilmifl durumdad›r. Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu illerinin k›fl koflullar› dikkate al›narak bafllat›lan sevk›yat 16 ilimizde tamamlan›rken,
kalan 65 ilimizde de halen devam etmektedir.

‹htiyaç sahibi olarak belirlenen herkese kömür da¤›t›m›n› k›fl mevsimi öncesinde
tamamlamay› planl›yoruz.

Y›l sonuna kadar inflallah 1 milyon 710 bin 63 aileye toplam 1 milyon 252 bin 41 ton
kömür da¤›t›lacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bizim bütün u¤rafl›m›z Türkiye'yi kalk›nd›r›rken, bütün
toplum kesimlerini ayn› anda aya¤a kald›rmak, garip
gurebay› ihmal etmemek, kimseyi aç ve aç›kta
b›rakmamakt›r.
Bunu yaparken gelir da¤›l›m›ndan daha az pay alan, dolay›s›yla ihtiyaçlar› çok daha acil
olan insanlar›m›z›n seslerine sa¤›r kalmad›k, kalamay›z. Biz istiyoruz ki bu ülkede yaflayan
her insan›m›z›n yüzü gülsün, her ocak ayn› umutla flenlensin, her yöremiz bu kalk›nma
maratonunda yerini als›n. Türkiye el ele, omuz omuza, gönül gönüle büyüyecek ve
hedeflerine ulaflacakt›r. Biz buna inan›yoruz. Sizler de buna inan›n›z, bize güveniniz.
Gönül k›rg›nl›klar›n›, gelir adaletsizliklerini, f›rsat eflitsizliklerini mutlaka ama mutlaka
ortadan kald›raca¤›z.

Bu duygularla sözlerime son verirken, Cumhuriyet Bayram›n›z› tekrar kutluyorum. Kadir
Gecenizle birlikte Ramazan Bayram›n›z› da flimdiden tebrik ediyor, bütün dünyaya huzur,
bar›fl ve mutluluk vesilesi olmas›n› Allah'tan diliyorum.

Bu temenniyle, tekrar buluflmak üzere...

Kal›n sa¤l›cakla...



R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005KASIM
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selaml›yorum.

Son bir ayda gerek içeride gerekse d›flar›da yaflad›¤›m›z baz› önemli geliflmeleri sizlerle
yeniden paylaflma f›rsat› buldu¤um için mutluyum.

Nereden nereye geldik!

Koflar ad›m ilerleyen Türkiye, kuflkusuz ki art›k bir f›rsatlar ülkesidir.

Birkaç y›l öncesine kadar, kriz korkusuyla Bat› ülkelerine göçmek için elçilikler önünde
kuyruklar oluflturan vatandafllar›m›z, bugün Türkiye'ye yat›r›m için koflan yabanc›lar›
mutlulukla, gururla seyretmektedir.

Türkiye; art›k gerçekleflen düfllerin, elle tutulabilir hale gelen hayallerin, gün kadar ayd›n
ümitlerin ülkesidir. ‹flte sizlere bir örnek vereyim:

Daha iki hafta önce, tam 15 y›ld›r "düfl" olarak nitelendirilen Mavi Ak›m Projesi'ni resmi
bir aç›l›flla gerçe¤e dönüfltürdük.

Samsun'da muhteflem bir törenle Mavi Ak›m'›n meflalesini yakt›k.

Benimle birlikte aç›l›fl törenimize kat›lan ve projeye desteklerini esirgemeyen de¤erli
dostlar›m Rusya Federasyonu Devlet Baflkan› Say›n Putin ve ‹talya Baflbakan› Say›n
Berlusconi'ye buradan bir kez daha teflekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getirmek amac›yla att›¤›m›z ad›mlar devam edecektir.

Bu projenin Türkiye'ye çok büyük f›rsatlar sunaca¤›n› ve çok baflka kap›lar açaca¤›n›
özellikle ifade etmek istiyorum.

Türkiye yakalad›¤› yeni vizyonla her alanda oldu¤u gibi enerji alan›nda da gelece¤ini
flimdiden planlayan ad›mlar› atacak, dünyan›n en önemli enerji koridorlar›ndan biri
olacakt›r.

Türkiye bunun için her türlü imkan ve potansiyele sahiptir.

Yeter ki güven ve istikrar ortam›n› koruyal›m.

fiunu hepimizin çok iyi bilmesi laz›m.

Mavi Ak›m gibi nice proje, geliflen, büyüyen, kalk›nan, vizyonunu gelifltiren Türkiye'mizin
ayak sesleri olarak tek tek hayata geçirilmektedir, geçirilecektir.

Bugüne kadar haz›rlanan ‹lerleme raporlar›nda Türkiye
ekonomisine iliflkin karamsar, olumsuz, umutsuz bir tablo
çizilirken; son raporda tam tersine, iyimser, olumlu ve
umut vadeden bir tablonun çizildi¤ini görmekteyiz.
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Aziz Milletim,

Ekonomimize genel olarak bakt›¤›m›zda, çok flükür, daha önceki hiçbir dönemle
k›yaslanamayacak sa¤lam bir yap›ya kavufltu¤unu görüyoruz. Bütün göstergelerde,
ekonominin bütün alanlar›nda, daha önce hiç görmedi¤imiz, hiç yaflamad›¤›m›z, tecrübe
etmedi¤imiz sevinçleri, baflar›lar› yafl›yoruz. Ekonomide elde etti¤imiz bu baflar›lar, öyle
gelip geçici, saman alevi gibi bir parlay›p sonra da sönen baflar›lar de¤ildir.

Ayaklar› yere sa¤lam basan, zemini sa¤lam, temeli sa¤lam, duvarlar›, çat›s› sa¤lam bir
yap› infla ediyoruz. "Bizim dönemimizde ifller iyi gitsin de, bizden sonras› tufan" anlay›fl›nda
de¤iliz, hiçbir zaman da olmad›k. Günü kurtarmay› düflünmedik, mutlu ve müreffeh
gelece¤imizi infla etmeyi hedefledik.

Bütün azmimiz, bütün çabam›z, bütün gayretimiz bunun içindir.

10 y›l sonras›n›, 20 y›l sonras›n›, 30 y›l sonras›n› bugünden
flekillendirmenin, sadece kendimiz için de¤il, çocuklar›m›z,
torunlar›m›z için sa¤lam bir ekonomi kurman›n hesaplar›n›
yap›yoruz.
Bu hedefimiz do¤rultusunda da çok önemli mesafeler katettik.

Bak›n›z; bugün dünyan›n sayg›n tüm kurulufllar›, Türkiye ekonomisinden övgüyle söz
etmektedirler. Küresel ekonomiyi yak›ndan izleyen herkes, Türkiye ekonomisindeki bu
baflar›y›, bu istikrar› konuflmaktad›r. ‹flte en son, Uluslararas› Para Fonu'nun raporunda
Türkiye ekonomisindeki baflar› bir kez daha teyit edilmifltir. Onun hemen öncesinde,
Avrupa Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan ‹lerleme Raporu'nda, Türkiye ekonomisinden
yine övgüyle, takdirle söz edilmifltir.

Bugüne kadar haz›rlanan ‹lerleme raporlar›nda Türkiye ekonomisine iliflkin karamsar,
olumsuz, umutsuz bir tablo çizilirken; son raporda tam tersine, iyimser, olumlu ve umut
vadeden bir tablonun çizildi¤ini görmekteyiz.

Son ‹lerleme Raporu'nda yer alan flu tespitlere özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

"Türkiye, son zamanlardaki istikrar ve reform alanlar›nda baflar›lar›n› sürdürdü¤ü müddetçe
iflleyen bir piyasa ekonomisi olarak kabul edilebilir. Türkiye istikrar politikas›n› güçlü bir
flekilde sürdürdü¤ü ve yap›sal reformlara do¤ru yeni kararl› ad›mlar att›¤› takdirde, orta
vadede, AB içindeki rekabet bask›s›yla bafla ç›kabilecektir.

S›k› ve ihtiyatl› politikalar sayesinde ekonomik büyüme güçlü kalmay› sürdürmüfltür.
Mali konsolidasyon devam etmifl, borç dinami¤i iyileflmifl ve enflasyon daha da düflmüfltür.

Bütçenin fleffafl›¤› artm›flt›r. Sosyal güvenlik ve sa¤l›k sistemlerindeki önemli de¤ifliklikler
devam etmektedir. Bankac›l›k sektöründe art arda gerçeklefltirilen iyilefltirmeler ve
özellefltirmedeki ilerlemeler, Türkiye'nin ifl ortam›n›, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmektedir.
Küresel sermaye yat›r›mlar› artm›flt›r."
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Sevgili Vatandafllar›m,

Avrupa Birli¤i Komisyonu taraf›ndan yap›lan bu de¤erlendirmeler, Türkiye ekonomisinin
nereden nereye geldi¤ini görmek aç›s›ndan çok önemlidir. Türkiye ekonomisi, krizlerin,
belirsizliklerin, gel-gitlerin ard›ndan bugün, bir Avrupa ekonomisi, bir dünya ekonomisi
olma yolunda kararl› ad›mlarla ilerlemektedir. Türkiye art›k o eski Türkiye de¤ildir. Art›k
küresel ekonomiyle bütünleflen bir Türkiye vard›r. Bunlar› niye söylüyorum?

Çünkü biliyorum, bu sözleri duymaya, baflar›lar›m›z› paylaflmaya, moralimizi yükseltmeye
hep birlikte ihtiyac›m›z var.

Ne yaz›k ki Türkiye'miz, uzun y›llar boyunca bu baflar›lara hasret kalm›flt›r. Bütçe aç›klar›
konusunda Maastricht kriteri flimdiden yakalanm›fl durumdad›r.

Borç yükünün gayri safi milli has›laya oran›nda 2004 sonu itibariyle yüzde 63,4 oran›n›
yakalam›fl durumday›z. ‹nflallah en k›sa zamanda yüzde 60 oran›na ulaflarak yeni bir
Maastricht kriterini karfl›lam›fl olaca¤›z.

Yine enflasyonla mücadelemizi kararl›l›kla devam ettirecek, bu y›l yüzde 8 hedefini
inflallah kolayl›kla yakalayaca¤›z. Önümüzdeki y›llarda da daha düflük seviyelere ulaflaca¤›z.
Her zaman belirtti¤imiz gibi, bizim ekonomide hedefimiz, iflsizli¤i azaltmak, yoksullu¤u
azaltmak, gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤i azaltmakt›r. Takdir edersiniz ki bunu para basarak,
para da¤›tarak yapma lüksüne sahip de¤iliz.

O kolay bir yol olur. E¤er bu kolayc›l›¤a tevessül edersek geçmiflte oldu¤u gibi birkaç
ay içinde yine enflasyonun yükseldi¤ini, yine faizlerin artt›¤›n›, yine büyümenin geriledi¤ini
görürsünüz. Biz bunu yapmayaca¤›z. Çünkü, kolay olan› herkes yapar. Aslolan zoru
baflarmakt›r. Biz daha çok çal›flaca¤›z, daha fazla emek harcayaca¤›z, y›lmayaca¤›z,
dinlenmeyece¤iz, mutlaka ama mutlaka zoru baflaraca¤›z. Baflar›yoruz. Bak›n›z biz göreve
geldi¤imizde iç borçlanmada faiz neydi? % 70 ama flu anda faiz ne %14 aradaki fark
% 56 bir puan›n bu ülkeye maliyeti nedir biliyor musunuz? Yaklafl›k 1.5 katrilyonla 2
katrilyon aras›nda de¤iflmektedir. 56 puan›n flöyle bir ortalamas›n› ald›¤›m›z zaman
yaklafl›k burada 90 katrilyon gibi bir bedel Türkiye taraf›ndan ödenecekti. Ama flu anda
bu ülkemizin kasas›nda kalm›flt›r yani, bu hükümet ülkesine flu 3 sene içerisinde sadece
faizdeki düflüfller sebebiyle 90 katrilyon kazand›rm›flt›r. Bunu bir kenara koymak mümkün
de¤il, baz›lar› diyor ki, "efendim flu anda vergiden elde edilen gelirler faizlerin ödenmesine
bile yetmiyor" bunlar hesap bilmiyor. Bunlar yap›lanlar› takip etmiyor. Bu biz göreve
geldi¤imiz zaman do¤ruydu. Biz göreve geldi¤imiz zaman gerçekten toplanan vergi faiz
ödemelerine bile yetmiyordu. Ama flu anda evet toplanan verginin %41'ini faiz
ödemelerine, bunun d›fl›nda kalanlar› ise tüm yat›r›m personel giderleri buralara harc›yoruz.

Biz, yat›r›mlar›n önünü açaca¤›z, üretimin, ihracat›n önünü
açaca¤›z. Böylece vatandafl›m›za ifl imkanlar› sunacak,
evine ekmek götürmesi için f›rsat sa¤layaca¤›z.
‹flte bu noktada, yerli yat›r›mlar kadar, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlar da hayati önem
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arz etmektedir. Türkiye, ekonomide girdi¤i bu yeni rotayla birlikte art›k uluslararas›
sermayenin cazibe merkezi haline gelmifltir.

Küresel ölçekte aray›fl içinde olan uluslararas› sermayenin Türkiye'yi üs edinmesi, burada
yat›r›ma, üretime, istihdama, ihracata dönüflmesi son derece önemlidir. Türkiye,
uluslararas› yat›r›mlar aç›s›ndan da art›k dikkatleri üzerine çeken bir yükselen y›ld›z haline
gelmifltir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bütün bunlar takdir edersiniz ki kendi kendine olmuyor.

Hükümet oldu¤umuz günden beri durmaks›z›n dünyan›n her köflesine ziyaretlerde
bulunuyor, bir yandan küresel sermayeyi Türkiye'de yat›r›m yapmaya ça¤›r›rken, bir
yandan da yeni ticaret imkanlar› oluflturmaya çal›fl›yoruz.

"Baflbakan d›fl ziyaretler yapmas›n; hep Ankara'da otursun" diyenler bu gerçe¤i bir türlü
kavrayam›yorlar. Türkiye, oturarak hangi f›rsatlar› kaç›rd›, neleri kaybetti, bunu bilmiyorlar.
Sevgili vatandafllar›m flunu bilmenizi istiyorum, flahs›m ve arkadafllar›m biz turistik
seyahat yapm›yoruz, biz gitti¤imiz yerde kald›¤›m›z otel, toplant›lar› yapaca¤›m›z merkezler
bunlar›n aras›nda mekik dokuyoruz ve bütün derdimiz ülkemizi, ülkemizin güzelliklerini,
bir cazibe merkezi haline nas›l geldik bunu anlatmakt›r ve flunu iyi bilsinler, bilmedikleri
bir fley var. Biz, Ankara'ya s›k›fl›p kalanlar›n Türkiye'ye kaybettirdikleri zaman› telafi etmek
için bu kadar koflturuyoruz.

Buna da mecburuz. Türkiye uzun zamanlar boyunca kendi içine kapanm›fl, büyük
ekonomik potansiyelini dünyaya açmak konusunda en ufak bir gayret göstermemifltir.

Bugünün dünyas›nda pasif ekonomik yaklafl›mlarla ne ticaret yapabilirsiniz ne de ihtiyac›n›z
olan o d›fl sermayeyi ülkenize getirebilirsiniz. Kapal› ekonomi modeli, hala varl›¤›n›
sürdüren komünist ülkelerde bile terkedilmifltir, tarihe gömülmüfltür, ça¤d›fl› bir modeldir.
Bunu böyle bilmeliyiz.

Bizim bütün gayretimiz hem Türkiye'yi dünyaya açmak, hem de Türkiye'nin kap›lar›n›
sonuna kadar dünyaya aç›k tutmakt›r. fiükürler olsun, geçen üç y›ll›k süre boyunca
dünyan›n dört bir taraf›n› dolaflarak gösterdi¤imiz gayretler bugün art›k bir bir meyvelerini
vermeye bafllam›flt›r.

Gün geçmiyor ki bir yabanc› heyet, bir yabanc› ifl adamlar›
toplulu¤u, uluslararas› sermayenin önemli temsilcileri
ülkemize gelmesin.
K›sa bir süre önce, biliyorsunuz, ‹talya Cumhurbaflkan›'n› a¤›rlad›k. Kendisiyle birlikte
‹talya'n›n en önde gelen flirketlerini temsilen 700 kadar ifladam› da buradayd›. ‹talyan
dostlar›m›zla son derece verimli görüflmeler yapt›k. fiunu samimiyetle söyleyebilirim ki,
hepsi de Türkiye'nin ekonomik ve siyasi baflar›lar›ndan hayranl›kla söz ettiler, çünkü
bunlar›n bir k›sm› zaten ülkemizde yat›r›mlar› olan, bir k›sm› yeni yat›r›m alanlar›n›
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araflt›rmak için buradayd›lar. Ülkemizde yat›r›m yapma arzular›n› aç›k net ifade ettiler.

‹talyan dostlar›m›zdan bir gün önce Avrupal› ifladamlar›n›n oluflturdu¤u Avrupa Sanayicileri
Yuvarlak Masas› toplant›s›n› gerçeklefltirdik. Ülkemizle ilgili ayn› övgü dolu sözleri onlardan
da dinledik. Ayn› arzuyu, ayn› ilgiyi onlarda da gördük.

Aziz Milletim,

fiunu huzurunuzda mutlulukla, gururla ifade ediyorum:

Türkiye art›k dünya ticaretinin, dünya sermayesinin, dünya yat›r›m çevrelerinin inflallah
ilgi oda¤›, cazibe merkezi haline gelmifltir.

Belli bir takvim içinde Körfez ülkelerine yapt›¤›m›z ziyaretler bekledi¤imizden de h›zl›
biçimde sonuç vermifl, Ortado¤u sermayesi çok önemli miktarlarda yat›r›m planlar›yla
Türkiye'ye yönelmifltir. Bunlar ard› ard›na Dubai'ye, Kuveyt'e, Katar'a, Bahreyn'e, Birleflik
Arap Emirlikleri'ne yapt›¤›m›z ziyaretlerin, orada yürüttü¤ümüz çok yönlü temaslar›n
sonuçlar›d›r.

Bu yeni yat›r›m hareketinin Türkiye için çok hay›rl› sonuçlar do¤uraca¤›n› flimdiden
söyleyebilirim. Yak›n zaman içinde Rusya'dan da bir heyetin ayn› amaçla ülkemize
gelmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ç›kaca¤›m›z Avustralya ve Yeni Zelanda
yolculuklar›m›z›n ana gündem maddesi de yine ayn›d›r. Bütün amac›m›z Türkiye'yi
ekonomik olarak, ticari olarak, yat›r›m olarak lay›k oldu¤u seviyeye ç›karmakt›r. Ülkemizi
gelece¤in en güçlü, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek istiyorsak baflka
seçene¤imiz yoktur.

‹nflallah birkaç y›l içinde bekledi¤imizin ötesinde mali
imkanlar bu ülkenin, bu milletin hizmetinde olacak, Türkiye
tarihinin belki de en önemli ekonomik s›çramas›n›
gerçeklefltirecektir.
De¤erli Vatandafllar›m,

Bu noktada bir fleyi daha hat›rlataca¤›m, son olarak ‹spanya'ya yapm›fl oldu¤umuz
Euromed toplant›s›nda ve bu vesileyle yapt›¤›m›z görüflmelerde gerek Alman fiansölyesi
bayan Merkel en k›sa zamanda ülkemize yine büyük bir ifladam› grubuyla gelecek ve
kendileriyle Almanya - Türkiye aras›ndaki münasebetleri görüflece¤iz. Nisan›n bafllar›nda
‹spanya Baflbakan› de¤erli meslektafl›m say›n Zapetero yine ayn› flekilde büyük bir
ifladam› grubuyla Türkiye'mize gelecek, kendileriyle yine özellikle ifladamlar›m›z› bir araya
getirmek suretiyle burada görüflmeler yapaca¤›z. Ard›ndan bizler karfl› bir ziyarette
bulunaca¤›z ve böylece bu müflterek yat›r›mlar› karfl›l›kl› yat›r›mlar›, üçüncü ülkelerde
yap›labilecek yat›r›mlar varsa bunlar› aram›zda bir karara ba¤laman›n gayreti içerisinde
olaca¤›z. fiimdi geliyorum baz› konularda baz› rakamlarla dikkatinizi özellikle çekmek
istedi¤im hususlara.
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Türkiye uzunca bir süredir d›fla aç›k bir ekonomi olmay› hedeflemifl, küresel sermayeyi
çekebilmeyi önüne bir hedef olarak koymufltur.

Ancak son üç y›la kadar bu alanda istenilen seviye bir türlü yakalanamam›flt›r. Bak›n›z;
1 Ocak 1954 tarihinden, 31 Aral›k 2002 tarihine kadar olan sürede, lütfen bunu iyi takip
ediniz, Türkiye'de kurulu bulunan küresel sermayeli, o zaman tabii yabanc› sermaye
deniyordu, flirket say›s› yaln›zca 5 bin 584 adettir. Fakat 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, bizim görevi üstlendi¤imiz ana kadar, 48 y›lda 5 bin 584
adet flirket kurulmuflken, 2003 y›l›ndan bugüne kadar, sadece son 3 y›l içinde yeni
kurulan flirket say›s› 6 bin 38 olmufltur.

Aradaki fark iflte bu kadar büyüktür. ‹flte bizim fark›m›z budur. Nereden nereye geldik;
bunu nas›l baflard›k, bu güven nas›l sa¤land›, bu istikrar nas›l sa¤land›. Takdirini sizlere
b›rak›yorum.

Yine bu 48 y›ll›k süre içinde toplam küresel sermaye miktar›, y›ll›k olarak baz› istisnalar
d›fl›nda 1 milyar dolar seviyesini aflmam›flt›r.

Oysa 2003 y›l›nda bu rakam 1 milyar 726 milyon dolara, 2004 y›l›nda da 2 milyar 765
milyon dolar seviyelerine ulaflm›flt›r.

Sadece lütfen buna da dikkat edin, 2005 y›l› Ocak-A¤ustos
döneminde Türkiye'ye giren do¤rudan d›fl yat›r›m miktar›
2 milyar 909 milyon dolar olmufltur. Bu demektir ki bu y›l
sonu itibariyle bu rakam önceki y›l› çok ama çok daha
fazlas›yla aflacakt›r.
Peki, 2004 y›l›n›n ayn› döneminde bu miktar neydi?

1 milyar 910 milyon Dolard›. Yani 2004 y›l›ndan bugüne yüzde 52 oran›nda bir art›fl elde
edilmifltir. Bunlar inkâr edilemez gerçek baflar›lard›r. Türkiye'ye umut, dünyaya heyecan
veren geliflmelerdir.

Sevgili Vatandafllar›m,

‹çinizden, "bu göstergeler, bu makro ekonomik geliflmeler, bütün bu rakamlar benim
için bir fley ifade etmiyor. Ben cebime giren paraya bakar›m" diyenler olabilir. "Ekonomideki
iyileflme bana yans›mad›, yans›m›yor" diyenler olabilir.

Ben bu vatandafllar›m›za da flöyle bir geçmifli hat›rlamaya, üç y›l öncesi ile bugünün
muhasebesini lütfen yapmaya davet ediyorum.

• Enflasyonun ve faizlerin düflmesi,

• Büyümenin istikrarl› ve sürdürülebilir hale gelmesi, hatta rekor düzeylere ulaflmas›,
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• ‹hracatta, özellefltirme gelirlerinde, turizm gelirlerinde, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlarda
tarihi seviyelerin elde edilmesi, tek tek bu milletin her bir ferdine yans›m›flt›r, bundan
böyle daha fazla yans›maya da devam edecektir.

Kimine ifl olarak yans›m›flt›r, Kimine nakit olarak yans›m›flt›r, Kiminin ürünü para etmeye
bafllam›flt›r, Hiç yoksa kimine de ücretsiz kömür, ücretsiz ders kitab› deste¤i, kimine
burs olarak nakit yard›m olarak yans›m›flt›r.

Artan emekli maafllar›yla, üç y›ld›r de¤iflmeyen, hatta azalan fiyatlarla yans›m›flt›r. Hiç
olmazsa ceplerdeki paran›n de¤er kazanmas›yla, artan al›m gücüyle yans›m›flt›r. Bunlar›
da inkar etmek mümkün de¤ildir. Bak›n›z biz s›k s›k özelefltiri yap›yoruz, bütün dünya
ülkelerinin bir numaral› sorunu olan iflsizlik konusunda istedi¤imiz noktaya henüz
ulaflamad›¤›m›z› vurguluyoruz. Ancak fluraya da dikkatinizi çekmek istiyorum; Türkiye,
nüfusu h›zl› artan genç bir ülkedir. Her y›l iflgücüne ortalama 500 bin insan›m›z kat›lmaktad›r.
Yani biz bir yandan mevcut iflsizlerimize ifl bulmak, bir yandan da iflgücüne yeni kat›lanlara
ifl bulmak zorunday›z.

‹flsizlikle mücadelemizi kararl›l›kla sürdürürken ve küçük
de olsa bu alanda ilerlemeler elde ederken, ayn› zamanda
iflte bu her y›l iflgücüne kat›lan 500 bin vatandafl›m›z› da
ifl sahibi yap›yoruz.
Yani kendimizi henüz baflar›s›z sayd›¤›m›z bir alanda bile asl›nda çok önemli bir baflar›y›
elde etmifl durumday›z. Ancak, bunlar›n hiçbirini yeterl i  görmüyoruz.

Her zaman söyledi¤imiz gibi, bütün bu geliflmeleri biz birer bafllang›ç olarak kabul
ediyoruz.

‹nflallah çok daha iyi seviyeleri, çok daha sevindirici geliflmeleri birlikte yaflayacak,
görece¤iz. Türkiye'nin çok daha iyisine lay›k oldu¤una inan›yoruz, bunu da inflallah hep
birlikte baflaraca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ana hatlar›yla çizmeye çal›flt›¤›m bu güzel tablolar›n yan› s›ra, üzülerek söylüyorum ki,
y›llar boyunca ihmal edilmifl meselelerden kaynaklanan baz› s›k›nt›lar›m›z da zaman
zaman karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bildi¤iniz üzere bu ay içinde fiemdinli'de yaflanan ve
sonras›nda baz› boyutlar›yla Yüksekova ve Hakkari'ye de sirayet eden baz› talihsiz olaylar
hepimizi derinden üzdü.

Akabinde hükümet olarak, kamu vicdan›n› rahatlatacak, adaletin tecellisine imkan
sa¤layacak her türlü tedbiri ald›k, soruflturmalar› bafllatt›k ve kimse bizden en ufak bir
kay›rmac›l›k beklemesin dedik ve bunun sonuna kadar yürütme organ› olarak takip
edece¤imizi ve bunun takipçisi olaca¤›m›z› hep vurgulad›k.

Nitekim geçti¤imiz hafta bölgeye giderek yaflanan olaylarla ilgili bizzat yerinde bilgi
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almaya çal›flt›k. Oradaki vatandafllar›m›zla görüfltük, onlara devletin bu olay›n karanl›k
noktalar›n› ayd›nlatmak konusundaki kararl›l›k ve samimiyetini dile getirdik.

Oradaki kardefllerimizle kucaklaflt›k; sorunlar›n› yerinde dinledik.

fiunu aç›k net ifade ediyorum ki; Türkiye h›z›n› alm›fl, ayd›nl›k bir gelece¤e do¤ru koflarken,
toplumsal huzuru tehdit eden, vicdanlarda soru iflaretleri b›rakan hiçbir hadiseye bigane
kalmad›k, kalmayaca¤›z.

fiemdinli'de yaflanan hadiseler de en ince ayr›nt›s›na kadar dirayetle soruflturuluyor,
soruflturulacak, inan›yorum ki, adalet yerini bulacakt›r. Bundan hiç kimse kuflku
duymamal›d›r. Herkes emin olsun ki, adalet ve hukuk bu ülkede yaflayan her bir
vatandafl›m›z›n en temel güvencesidir.

Geçmiflte bunun baflar›lamad›¤›, flüphelerin giderilemedi¤i gibi kamu vicdan›n›n ikna
edilemedi¤i zamanlar olmufl olabilir. Yaflanan ac› tecrübelerle vicdanlar yara alm›fl olabilir.
Ancak bugün gelinen noktada Türkiye'nin karanl›k odalara tahammülü yoktur. Toplumsal
huzuru bozan, birlik ve beraberli¤imizi tehdit eden hiçbir bölücü terör giriflimi, hiçbir
provokatif eylem, hiçbir hukuk d›fl› faaliyet cezas›z kalmayacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Evet, meselelerimiz var. Ancak fluna hep birlikte inanmal›y›z ki, demokrasi içinde, hak
ve özgürlükler anlay›fl› içinde çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Fakat flunu da
bilmemiz laz›m ki, özgürlükler s›n›rs›z da de¤ildir. Yeter ki, kin ve nefreti hep birlikte
ortadan kald›ral›m. Yeter ki, bölücülü¤ü, terör ve fliddetin karfl›s›nda hep birlikte dural›m.
Yeter ki, bu ülkenin eflit hak ve özgürlüklere sahip vatandafllar› olarak, 'tek bayrak, tek
millet, tek vatan' bilincini paylaflal›m, yüceltelim. Kalk›nma, demokrasi ile mümkündür.
Bunu unutmayal›m. Ekonomide istikrar›, siyasette güveni, hayat›n her alan›nda de¤iflimi
ve vicdanlarda huzuru mutlaka koruyaca¤›z.

Sözlerime son verirken, her günü bir öncekinden daha ayd›nl›k, daha parlak bir Türkiye'ye
olan inanc›m› bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.

Hoflçakal›n!



R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2005ARALIK
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Sevgili Vatandafllar›m,

2005 y›l›n›n bu son saatlerinde hepinizi en samimi duygular›mla selaml›yorum.

Karfl›lad›¤›m›z 2006 y›l›n›n da gerek ülkemiz, gerek milletimiz, gerekse bütün dünya
milletlerine, huzur, bar›fl ve refah getirmesini temenni ediyorum.

2005 y›l› hepimiz için yorucu fakat bir o kadar da baflar›larla dolu bir y›l oldu.

‹çeride ve d›flar›da insaf, vicdan sahibi herkeste hayranl›k uyand›ran bir dinamizm içinde
geçti. Hükümet olarak iktidara geldi¤imiz ilk günden bu yana durup dinlenmeden çal›flt›k,
sizlere hizmet ettik, bize gösterdi¤iniz güvene lay›k olmaya gayret ettik.

Çok flükür bu gayretimizin meyvelerini de ald›k, al›yoruz. Son 3 y›l içinde, özellikle 2005
y›l›nda att›¤›m›z kararl› ad›mlar, gerçeklefltirdi¤imiz ekonomik ve siyasi reformlar, Türkiye'yi
Dünya gündeminin birinci s›ras›na tafl›d›.

‹nsaf› olanlar›n inkar etmeyece¤i bir gerçektir ki, Türkiye art›k Avrupa'n›n Hasta Adam›
de¤il, gündem belirleyen bir f›rsatlar ve özgürlükler ülkesi olmufltur. Ancak, flunu bütün
samimiyetimle bir kez daha ifade etmek isterim ki, bu bafl döndürücü geliflme h›z› bizi
gururland›rmakla birlikte daha yap›lacak çok ifl oldu¤unu da gayet iyi biliyoruz. Hedefimiz
baflar›lar› tekrarlamak de¤il, daha da büyütmek, daha da zenginlefltirmek, milletimizi
gelece¤in mutlu ve müreffeh Türkiye'sine götürecek yolu olabildi¤ince k›saltmakt›r.

2006 y›l›na iflte bu idrak, bu inanç, bu güven ve heyecanla giriyoruz.

2005 y›l›nda oldu¤u gibi 2006 y›l›nda da durmayaca¤›z, dinlenmeyece¤iz, el ele, omuz
omuza, gönül birli¤i içinde ülkemizi ileriye, daima ileriye tafl›maya devam edece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Y›l›n bu son buluflmas›nda, geride b›rakt›¤›m›z y›l›n k›sa bir muhasebesini yapmak ve
gelecekle ilgili hedeflerimizi sizlerle paylaflmak istiyorum.

2005 y›l›n›n en önemli olay› hiç flüphe yok ki k›rk küsur y›ll›k Avrupa Birli¤i üyeli¤i
hedefimizin nihayet son aflamaya kadar getirilmesi ve üyelik müzakerelerine bafllanmas›
olmufltur.

Sadece ülkemiz aç›s›ndan de¤il, bütün dünya ülkelerini de do¤rudan yahut dolayl› olarak
ilgilendiren büyük bir ad›m att›k.

Y›l baz›nda üst üste yüksek oranl› büyüme sa¤layarak,
kifli bafl›na düflen milli geliri 5 bin dolara ç›kard›k.
Mutlulukla söyleyebilirim ki dün hayal olan 10 bin dolarl›k
milli gelir hedefi, bugün art›k konuflulmaya bafllanm›flt›r.



Bak›n›z; 2002 ile 2005 y›llar› aras›ndaki dönemde en düflük memur maafl› 328 YTL'den
yani 328 milyondan 608 milyon Türk Liras›na, kamuda çal›flan bir iflçinin ortalama ücreti
de 1012 YTL'den 1 milyar 573 milyon TL's›na yükselmifltir. Ayn› dönemde net asgari
ücret 184 YTL'den 350 YTL's›na 1 Ocaktan itibaren 380 YTL's›na yükselmifl olacakt›r.
En düflük SSK emekli maafl› 257 YTL iken yani bugünkü ifadesiyle 257 milyon iken flimdi
451 milyon TL' s›na yükselmifltir. En düflük Ba¤-Kur emekli maafl› 66 YTL iken ki bugünkü
ifadesiyle 66 milyondan 234 milyon TL's›na yani 234 YTL's›na, en düflük Emekli Sand›¤›
maafl› da 302 YTL'den yani 302 milyondan 552 YTL'ye yani 552 milyona ç›km›flt›r.
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fiu anda tarama sürecindeyiz. Baflmüzakereci olarak atad›¤›m›z Devlet Bakan›m›z Ali
Babacan bey ve arkadafllar›, bu zor süreçte canla baflla çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
Öyle zannediyorum ki, mart ay›nda da müzakereler bafllayacakt›r.

E¤er bu f›rsat› AB mensubu muhataplar›m›zla birlikte iyi de¤erlendirirsek, medeniyetleri
ayn› çat› alt›nda buluflturan bu ad›m, küresel bar›fl ve esenli¤in tesisi yolunda at›lm›fl en
kritik ad›m olacakt›r.

Biz millet ve hükümet olarak bu perspektifi çok önemsiyoruz; Türkiye'nin Avrupa Birli¤i
üyeli¤ine bak›fl›n› bu temel üzerinde flekillendiriyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu y›l›n Ocak ay›nda, her geçen gün de¤er kaybeden Türk Liras›'›ndan 6 s›f›r at›p YTL'ye
geçifl yaparak bir büyük devrimi daha gerçeklefltirdik. Uygulad›¤›m›z istikrarl› mali
politikalar neticesinde enflasyonu görülmemifl bir h›zda afla¤› çekerek güven ortam›
oluflturman›n neticesiydi bu devrim.

Bu noktada siz aziz milletime, YTL'ye geçifl aflamas›ndaki deste¤iniz, uygulamadaki
hassasiyetiniz dolay›s›yla flükranlar›m› sunuyorum. Olmaz denilen oldu, özellikle bu bir
y›ll›k uygulama s›ras›nda, baz›lar›n›n rüya dedi¤i bir olay sessiz sedas›z gerçekleflti..

O günlerde Türk Liras›'n›n afl›r› de¤er kaybetti¤inden yak›nanlar, flimdi YTL'nin afl›r›
de¤er kazand›¤›n› söyleyerek ak›llar› buland›rmaya çal›fl›yor. Bofluna gayret etmesinler.
Param›z gerçek de¤erini bulmufltur. Çünkü ekonomik ve mali istikrar tam sa¤lanm›flt›r.
Bundan da geri gidifl olmayacakt›r.

Bak›n›z üç y›l önce yüzde 30'larda seyreden enflasyon
rakam›n›, yüzde 8'in alt›na indirdik, son 35 y›l›n en düflük
seviyesini yakalad›k.
Y›l baz›nda üst üste yüksek oranl› büyüme sa¤layarak, kifli bafl›na düflen milli geliri 5 bin
dolara ç›kard›k. Mutlulukla söyleyebilirim ki dün hayal olan 10 bin dolarl›k milli gelir
hedefi, bugün art›k konuflulmaya bafllanm›flt›r. Düflününüz...

40 milyar YTL yani 40 katrilyon TL seviyesinden devrald›¤›m›z bütçe aç›klar›n› 14.6 milyar
YTL'na yani 14.6 katrilyon TL'na kadar indirdik. Bunlar de¤iflen Türkiye'nin geliflme
rakamlar›d›r, at›l›m rakamlar›d›r, gelece¤imizi ayd›nlatan, ufkumuzu açan haberlerdir.
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Yine bu dönemde özürlü ayl›klar› 51 YTL'dan yani 51 milyondan 193 YTL's›na yani 193
milyon TL seviyesine ç›km›flt›r, 65 yafl ayl›klar› ise biz göreve geldi¤imizde 25 YTL yani
25 milyon iken yine bizim dönemimizde 65 YTL's›na 65 milyon TL seviyesine ç›kar›lm›flt›r.

Memurlar›m›z›n 2006 y›l› ayl›klar›nda yap›lacak art›fllar, yetkili sendikalar ve konfederasyonlar
ile Kamu ‹flveren Kurulu aras›nda yap›lan toplu görüflmelerde var›lan mutabakatla
belirlenmifltir. Bu da Türkiye'de bir ilktir ve çal›flma hayat›m›z için önemli bir yeniliktir.
Maafl art›fllar›nda hükümetimizin bir prensibi var.

Az maafl alana çok, çok maafl alana ise daha az zam
yapmak suretiyle maafllar aras›ndaki dengesizli¤i
gidermeye çal›fl›yoruz.
Önümüzdeki dönemde de bu prensibimizi uygulamaya devam edece¤iz. 2006 y›l›nda
kümülatif bazda en düflük dereceli memur maafl› yaklafl›k yüzde 20, ortalama memur
maafl› yaklafl›k yüzde 13, en yüksek memur maafl› ise yüzde 5.1 oranlar›nda artacakt›r.

Bu art›fllarla en düflük dereceli memurun maafl› Ocak ay›nda 541 milyon TL'dan 595
milyon TL's›na, Temmuz ay›nda ise 650 milyon TL's›na yükselecektir...

Her fleye ra¤men bu rakamlar yeterli de¤ildir. Bunlar› biz yeterli bulmuyoruz. Ancak
ekonomimiz daha ileri noktalara erifltikçe art›fllarda dengeli bir flekilde flüphesiz ki o
orandan artacak ve inflallah böylelikle arzu etti¤imiz refah düzeyine hep birlikte ulaflaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

2006 y›l› bütçesi de tamamlanarak yüce Meclis'imiz taraf›ndan onaylanm›flt›r. Bu vesileyle
yüce Meclisimizin de¤erli üyelerine hükümetim ad›na, milletim ad›na teflekkür ediyorum.

Meclisimiz ilk iki y›lda oldu¤u gibi 2005 y›l› içinde de özverili çal›flmas›yla, gerçeklefltirdi¤imiz
reformlara destek vermifl, dünya ülkeleri aras›nda örnek Meclis olarak gösterilmifltir.

Yüce Meclis'imizin çal›flmalar› her türlü takdirin üzerindedir. Onaylanan 2006 y›l› bütçesi
Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki ilk çok y›ll› bütçedir.

Bunun alt›n› özellikle çizmek istiyorum.

Bunun anlam› fludur: Türkiye üç y›ld›r uygulad›¤› istikrarl› ekonomi yönetimi ve tavizsiz
disiplinin bir sonucu olarak bugün öngörülebilir ve sürdürülebilir bir mali yap›ya kavuflmufltur.

Çok y›ll› bütçe uygulamas›, ekonomideki baflar›lar›m›z›n bir sonucu olarak hayata
geçirilebilmifltir. Bu sayede herkes önünü çok daha rahat görebilecek, gelecek planlamas›n›
ona göre yapabilecektir.

Önümüzdeki y›l› yat›r›m y›l› olarak görüyoruz. Bu anlay›flla 2006 bütçesinde en yüksek
ödenek art›fl›n› oran olarak söylüyorum, yat›r›m bütçesinde gerçeklefltirdik. 2005 y›l›
bütçesinde 10 milyar YTL yani 10 katrilyon TL olarak belirlenen yat›r›m ödeneklerini
2006 bütçesinde 15.1 milyar YTL yani 15.1 katrilyon TL seviyesine yükselttik.
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Küresel sermayenin artan ilgisiyle 2006 y›l› içinde yat›r›m hamlemiz sürecek ve aç›lacak
yeni istihdam imkanlar›yla bütün dünyan›n bir numaral› problemi olan iflsizlik oran› daha
afla¤› seviyelere çekilebilecektir.

Aziz Milletim,

Sizlere gelece¤in Türkiye'sini dört temel sütun üstünde infla edece¤imizi söylemifltik.
E¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet. ‹flte bu bak›fl aç›s›yla, 2006 bütçesinde de en yüksek
pay› yine e¤itime ay›rd›k.

Çünkü Türkiye'nin gelecekle ilgili hedeflerini yakalamas›, e¤itim alan›nda kaydedece¤i
geliflmelere ba¤l›d›r. Ça¤›n gerektirdi¤i e¤itim anlay›fl›n› okullar›m›za hakim k›larak,
çocuklar›m›z› gelece¤in dünyas›na azami derecede haz›rl›kl›, bilgili, donan›ml› flekilde
yetifltirmekte kararl›y›z, azimliyiz bunda.

Bu anlay›flla sivil toplum kurulufllar›m›z ve
hay›rseverlerimizle iflbirli¤i içinde üç y›lda tam 70 bin
dersli¤i e¤itime açt›k. Bu rakam Cumhuriyet tarihinde
olmayan bir rakamd›r.
Bak›n›z...

Geçti¤imiz günlerde fiemdinli'yi ziyaretim s›ras›nda oradaki okullar›m›zdan birinin biliflim
teknolojisi s›n›f›n› gezdim, minicik yavrular›m›z› bilgisayar bafl›nda görmenin heyecan›n›
yaflad›m.

O çocuklar›m›z›n gözlerindeki ö¤renme açl›¤›n›, ö¤renme heyecan›n› görüp mutlu oldum.

E¤itim hamlemiz h›z kesmeden önümüzdeki y›l da sürecektir.

2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde okullar›m›z›n biliflim teknolojisi s›n›flar›na tam 320 bin bilgisayar›
yerlefltirmifl olaca¤›z. Bunlar Türkiye'nin e¤itimde nas›l genifl tabanl› bir de¤iflim at›l›m›
içinde oldu¤unu aç›kça ortaya koyan örneklerdir. Türkiye e¤itimde ald›¤› mesafelerle,
yetifltirdi¤i bilgili, donan›ml› yeni kuflaklarla ideallerine çok daha kolayl›kla ulaflacakt›r.

Aziz Vatandafllar›m,

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz ilk günden beri devletin temel hizmet alanlar›na
yo¤unlaflmas›n›n gere¤ini vurgulad›k.

Bu alanlar›n belki de en önemlisi sa¤l›kt›r. Türkiye'nin y›llard›r ihtiyac› olan düzenlemeleri
hayata geçirmek için büyük bir de¤iflim hareketi bafllatt›k. Bugün flükürler olsun bu
uygulamalar›n sonuçlar› yavafl yavafl ortaya ç›k›yor.

Art›k hiçbir vatandafl›m›z hastanelerde rehin kalm›yor. Bildi¤iniz gibi devlet hastaneleriyle
SSK hastanelerini tek bir çat› alt›nda toplad›k, dileyen diledi¤i hastanede gidip tedavisini
oluyor. ‹steyen vatandafl›m›z özel hastanelerden de yararlanabiliyor. ‹laçlar›n› özel
eczanelerden, serbest eczanelerden alabiliyor.
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Düflününüz!

Eskiden SSK'l› hastalar›m›z yurt d›fl›na gidemiyordu, biz bu haks›z uygulamay› da ortadan
kald›rd›k, SSK'l› vatandafllar›m›z da gere¤i halinde yurt d›fl›nda tedavi olabiliyorlar.
Hastanelerimizi h›zla modernize ediyoruz. Ko¤ufl sistemini yeni projelerimizde kald›rd›k,
art›k hastalar›m›z tek ya da çift yatakl› odalarda kal›yor. Ambulans hizmetlerini köylere
kadar ulaflt›r›yoruz, bu ad›m› da milletimiz ad›na çok önemli buluyoruz ve yo¤un olarak
bu a¤› geniflletece¤iz.

Bu örneklerin ortak paydas› biliniz ki insand›r, insana verilen önemdir, gösterilen ihtimamd›r.

Ecdad›m›zdan tevarüs etti¤imiz "‹nsan› yücelt ki, devlet yücelsin" anlay›fl›n›n tezahürüdür.

fiükürler olsun ki Türkiye sa¤l›k alan›ndaki dev yat›r›mlar›yla d›flar›ya hasta gönderen
de¤il, komflular›ndan hatta Avrupa ülkelerinden hasta kabul eden bir ülke olmaya
bafllam›flt›r.

De¤erli vatandafllar›m,

Türkiye bir yandan sanayi ve bilgi teknolojisinde at›l›mlar
yaparken, bir yandan da bir tar›m ülkesi olma vasf›n›
korumaktad›r.
Nüfusumuzun yaklafl›k yüzde otuz dördü geçim kayna¤› tar›m olan insan›m›zd›r.

Bu sebeple tar›m sektörümüzü ça¤dafl ve verimli bir yap›ya kavuflturmay› ekonomik
gelece¤imiz aç›s›ndan son derece önemli görüyor, bu do¤rultuda hareket ediyoruz.

Bildi¤iniz üzere son üç y›l içinde do¤rudan gelir deste¤i ve di¤er tar›msal desteklerle
büyük s›k›nt›lar yaflayan halk›m›z›n yan›nda olmaya gayret gösterdik.

2003 y›l› bütçesinden 1.8 milyar YTL yani 1.8 katrilyon TL destekleme verilirken, 2005
y›l›nda bu rakam 3.8 milyar YTL di¤er ifadesiyle 3.8 katrilyon TL'na ulaflm›flt›r, 2006 y›l›
için belirlenen destekleme rakam› da 4.1 milyar YTL yani 4.1 katrilyon TL'd›r. Köylerde
yaflayan vatandafllar›m›z›n hayat standartlar›n› yükseltmek amac›yla, içme suyu, yol
yap›m› ve önceki y›llardan devam eden yat›r›mlar için toplam 500 milyon YTL ay›rm›flt›k
2005 y›l›nda ve bunu harcad›k. Yeni ifadesi ile tabi 500 trilyon TL idi.

2006'da ek gelir kaynaklar›yla bu ödene¤i 2 milyar YTL'na yani 2 katrilyon TL'na ç›kar›yoruz.

Hedefimiz uygulamaya koydu¤umuz KÖYDES projesiyle art›k köylerimize yol ve suyu
ulaflt›raca¤›z, inan›yorum ki art›k tek bir köy yolu ve suyu olmas›n. Bu hale getirelim ve
bunu 2007'de bitirece¤iz. Devlet bu ülkenin en ücra köflelerine kadar ulaflacak, bu temel
hizmetleri insan›m›za götürecektir.

Aziz Milletim,

‹ktidara gelirken sizlere 3 Y ile, yani Yoksulluk ve Yolsuzluk bunun yan›nda Yasaklar,
bunlarla savaflaca¤›m›z› hep söyledim, mücadele edece¤imizi söyledim, bunun sözünü
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verdik. Sözümüzde de durduk ve duruyoruz. Yoksullu¤u oluflturan temel sebeplerden
biri Yolsuzluktu. Önce bunun üzerine gittik. Kesilemez denilen en cüretkar hortumlar›
bir bir kestik. Kimsenin gözyafl›na, flan›na flöhretine bakmad›k. Halktan ald›klar›n› millete
geri ödetmek için canla baflla çal›flt›k, çal›fl›yoruz.

Ekonomimizdeki geliflmenin, halk›m›z›n al›m gücünde,
çal›flanlar›m›z›n ücretlerindeki art›fllar›n temelinde
hortumlar› süratle kesmifl olmam›z›n katk›s› da büyüktür.
Bir zamanlar halk›n cebinden çal›nanlar›, flimdi biz as›l sahiplerine iade ediyoruz.

Bak›n›z üç y›l önce göreve geldi¤imizde masam›zda ekonomimizi kemiren bir yolsuzluk
bata¤› haline gelmifl bankalar›n dosyalar› ile karfl›laflt›k. Düflünün bizim iktidar›m›zdan
önce o koalisyon döneminde tam 22 banka çeflitli sebeplerle fona devredilmiflti, iflin
içinden ç›k›lamaz bir haldeydi. Bizim dönemimizde fona devredilen bir tane banka var
m› Allah aflk›na? Devlet bankalar› zarardayd›, özel sektör bankalar› zararda bat›yordu.
Ama flimdi devlet bankalar› da kar ediyor, özel sektör bankalar› da kar ediyor. Bütün
bankac›l›k sistemi çökme tehlikesiyle karfl› karfl›yayd›. Biz bu felaketin önüne geçtik,
ak›ll›, adil, dürüst ve tavizsiz bir tav›rla dü¤ümü çözdük, çözüyoruz. Bizim dönemimizde
tek bir bankan›n bu duruma düflmesini asla istemeyiz.

Kamu bankalar›n›n ayn› flekilde bu duruma düflmesini istemeyiz, çünkü kamu bankalar›
kar edecek ki çiftçime ucuz kredi versin, özel sektör kar edecek ki, bugüne kadar tüketici
kredisi noktas›nda, di¤er krediler noktas›nda kap›s›n› açmazken, flimdi açt›¤› gibi kap›lar›n›
açs›n ve flu anda bir rekabet bafllad›. Hiç kimse flüphe etmesin ki yolsuzluklarla
mücadelemizi sonuna kadar sürdürece¤iz.

Kim olursa olsun, bu milletin nafakas›na göz diken herkes adalet önünde mutlaka hesap
verecektir.

Kim eski hesaplara kanarak "haram lokma" aray›fl›na girerse bizi karfl›s›nda bulacakt›r,
bulmaktad›r. Bunu da herkes böyle bilmelidir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye ekonomide bu büyük de¤iflimi yaflarken, siyasi alanda da ça¤dafl bir demokrasi
olman›n bütün gereklerini yerine getirmek için ad›mlar›n› kararl›l›kla at›yor. fiunu biliyoruz
ki bütün kurumlar›yla iflleyen bir demokrasi büyüyen Türkiye'nin en büyük güvencesidir.

Hepimiz hak ve özgürlüklerin korundu¤u, adaletin tart›flmas›z biçimde tesis edildi¤i,
adaletsizl iklerin ortadan kalkt›¤› bir Türkiye'de yaflamak arzusunday›z.

Bu yolda önemli mesafeler alm›fl bulunuyoruz. Her fleyden önce altyap› eksikli¤inin
adalette gecikmeye yol açt›¤›n› tespit ederek, modern Adalet Saraylar› infla ettik. Yarg›n›n
bu noktada fiziki flartlar›n› düzeltmenin gayreti içerisindeyiz. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n üzerinde
titredik, bu yoldaki flaibelerin önünü t›kad›k.
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Bir zamanlar yarg›ya müdahaleden yak›nanlar›n bugün yarg›ya müdahale etmeyiflimizden
flikayet etmeleri son derece manidard›r. Bunlar›n samimiyet ölçüsünü de milletimin
takdirine b›rak›yorum.

Türkiye yak›n tarihinde pek çok ac› tecrübe yaflam›fl, baz› yaralar› hala taze olan, toplumsal
hassasiyetleri olan bir ülkedir... Bu hassasiyetleri iyi bilmek, ona göre hareket etmek
gerekmektedir. Yasaklarla oldu¤u kadar, toplumsal hassasiyet noktalar›n› suistimal eden
giriflimlerle mücadeleyi de görevimiz biliyoruz.

Özgürlükleri do¤al s›n›rlar› içinde geniflletmeyi ne kadar vazgeçilmez görüyor ve
önemsiyorsak, toplumumuzun çat›flma noktalar›ndan uzlaflma noktalar›na do¤ru yapt›¤›
yolculu¤a da o kadar önem veriyoruz.

Türkiye bugün geldi¤i noktadan bir ad›m bile geriye gitmeyecek, götürülemeyecektir.

Bu tür de¤iflimler geçiren bir toplumun veya her toplumun
yaflam›fl oldu¤u s›k›nt›lar› zaman zaman biz de yafl›yoruz.
Bunlar her ne kadar can s›k›c› da olsa normaldir, her
toplumun yaflad›¤›, kimilerinin aflt›¤›, kimilerinin ise hala
bo¤ufltu¤u bir süreçtir. Yüre¤inizi rahat tutunuz. Bizlere
güveniniz. Bu süreç h›zla afl›lacak, Türkiye geçirdi¤i
dönüflümü mutlaka tamamlayacak; hak etti¤i özgürlükler
ve demokrasi standard›n› mutlaka kal›c› hale getirecektir.
Bizim "3Y" dedi¤imiz, "yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluk'un" milletimizin refah ve
mutlulu¤una karfl› nas›l bir iflbirli¤i içine girdi¤ini geçmiflte hep birlikte yaflad›k, gördük.
Bunlar›n her biri ayn› zincire vücut veren karanl›k halkalar gibidir. Bunlar, birbirlerinden
güç al›r, biri di¤erini besler. Biz, iflte bu karanl›k zinciri k›rmaya geldik. Yapt›¤›m›z
reformlarla, Türkiye'nin, insan›m›z›n önünü açt›k. Bu nedenle yoksullukla mücadele
etmenin en bafl›na yolsuzlukla mücadeleyi, yolsuzlukla mücadelenin en bafl›na da
yasaklarla mücadele etmeyi koyduk. Bu konuda milletten ald›¤›m›z yetkiyle sonuna
kadar gitmeye kararl›y›z...

Bunu bir kez daha huzurlar›n›zda teyit etmek isterim. Önümüzde Kurban bayram› var.
Sözlerime son vermeden önce baz› müjdeli haberleri de sizlerle paylaflmak arzusunday›m.

Öncelikle emeklilerimizi yak›ndan ilgilendiren bir geliflmeyle bafllayal›m. Bildi¤iniz gibi,
halen emeklilerimize üçer ayl›k dönemler itibariyle vergi iadesi ödemekteyiz. Bu ödeme
her üç ayda bir avans olarak yap›lmaktad›r.

Emeklilerimiz tüm y›l boyunca fifl ve fatura toplamakta, y›l sonunda bu fifl ve faturalar›
ilgili kuruma vermektedir. Bu iflin bürokrasisi bir yana, emeklilerimizin katland›¤› eziyet
de ortadad›r.

Art›k biz bu uygulamay› kald›r›yoruz.
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1 Ocak 2006'dan itibaren tüm emeklilerimize maafllar›n›n yüzde 4'ü kadar bir ödemeyi
otomatik olarak verece¤iz. Art›k emeklilerimiz bu ödeme karfl›l›¤›nda fifl ve fatura toplama
eziyeti çekmeyeceklerdir.

Bu yeni uygulamay› bir anlamda emeklilerimizin harcamalar› s›ras›nda ödedikleri Katma
De¤er Vergisine fifl ve fatura toplama zorunlulu¤u olmadan devletin yapt›¤› katk› olarak
da ifade edebiliriz. Bu yeni uygulaman›n yan› s›ra, emeklilerimizin maafllar›nda 2006 y›l›
Ocak ve Temmuz aylar›nda yüzde 3+3 oran›nda art›fl yap›lacakt›r.

Vergi iade sisteminde öngördü¤ümüz de¤ifliklik ve 2006
y›l› enflasyon hedefimizin yüzde 5 oldu¤u göz önüne
al›nd›¤›nda, 2006 y›l›nda da emeklilerimizin gelirlerinde
inflallah önemli bir art›fl sa¤lanacakt›r.
Yapaca¤›m›z bu art›fllarla birlikte, iflbafl›na geldi¤imiz Ekim 2002 dönemiyle k›yasland›¤›nda
kümülatif bazda;

-Ortalama SSK emekli ayl›klar›nda yüzde 89,

-Ortalama Ba¤-Kur (esnaf) emekli ayl›klar›nda yüzde 136,

-Ortalama Ba¤-Kur (tar›m) emekli ayl›klar›nda yüzde 185,

-Oran›nda bir iyileflme sa¤lanm›fl olacakt›r.

Bu dönemdeki kümülatif enflasyonun yüzde 48 civar›nda oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda,
emekli ayl›klar›nda önemli ölçüde bir gerçek art›fl gerçekleflmifl olacakt›r .

Bu vesileyle;

• 6772 say›l› Kanun'un birinci maddesi uyar›nca ödenmesi gereken kamuda çal›flan
iflçilerin ikramiyelerinin birinci taksiti ve

• Kamu çal›flanlar›m›za 15 Ocak 2006 tarihinde ödenmesi gereken ayl›klar ile

• Çiftçilerimize 2005'ten kalan dönüm bafl› 6 milyon TL tutar›ndaki Do¤rudan Gelir
Deste¤i'ni, ki bunun toplam› yaklafl›k 1 katrilyon TL'dir. Kurban Bayram› öncesinde
ödeyece¤imizi ayr›ca müjdelemek istiyorum.

Yeni bir y›la iyi haberlerle giriyoruz.

fiimdiden sizlere bolluk, bereket, refah, sa¤l›k ve afiyet dolu çok daha iyi bir sene
diliyorum. Önümüzde Kurban Bayram› var. Her bir vatandafl›m›n kurban bayram›n› da
en kalbi duygular›mla tebrik ediyorum.

2006 y›l›n›n ülkemiz ve bütün insanl›k için hay›rlar, bereketler, güzellikler getirmesini
Allah'tan temenni ediyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Sevgili Vatandafllar›m,

2006 y›l›n›n bu ilk program›nda sizlerle yeniden beraber olman›n mutlulu¤u içindeyim.

Hükümet olarak sa¤lad›¤›m›z güven ve istikrar ortam›, sadece günümüzün kazan›mlar›n›
kal›c› hale getirmenin de¤il, gelece¤in hedeflerini yakalaman›n da teminat›d›r. Milletimizin
her bir ferdinin, bu güven ve istikrar ortam›n›n de¤erini bilmesi, en büyük servetimizin
bu oldu¤unun bilinci içerisinde hareket etmesi çok önemli. Türkiye son üç y›l içinde
etraf›m›zda ve dünyada geliflen olumsuz flartlara ra¤men sürekli büyüme baflar›s›n›
göstermifl bir ülkedir. Hükümetimizin göreve gelmesinden önceki on y›ll›k dönemde,
yani 1993-2002 y›llar› aras›nda Türkiye'nin ortalama tüketici enflasyonunun yüzde 73,5
oldu¤unu unutmamak gerekiyor.

Son 30 y›ll›k dönemde sürekli iki haneli, üç haneli enflasyonlarla yaflad›¤›m›z›, bu a¤›r
yükün faturas›n›n daima halka ç›kar›ld›¤›n› da akl›m›zdan ç›karmamak gerekiyor. Bugün
enflasyon çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara düflmüfl, 7.7 seviyelerine kadar
gerilemifltir. Sadece enflasyon ve büyüme rakamlar›nda de¤il, hemen hemen bütün
ekonomik göstergelerde benzeri iyileflmeler kaydedilmifl, ekonomide özgüven yeniden
sa¤lanm›flt›r. Biliyoruz ki insan› ihmal eden bir anlay›flla gündelik kazançlar sa¤lansa da
uzun ömürlü baflar›lar kazan›lamaz. ‹nsan mutlulu¤unu, demokrasinin bütün kurumlar›yla
ifllerlik kazanmas›n›, özgürlüklerin ve adaletin tesisini en temel önceliklerimiz olarak
görüyoruz. Adalet derken kast›m›z sadece mahkeme salonlar› de¤ildir. Orada her bir
vatandafl›m›z›n eflit ve hakkaniyete uygun bir muamele görmesi de de¤ildir. Adaletin
terazisinde en küçük bir flaflma elbette kabul edilemez. Bizim adaletten kast›m›z ayn›
zamanda bölgesel gelir farkl›l›klar›n›n ve f›rsat eflitsizli¤inin de ortadan kald›r›lmas›d›r.
Bu ülkede yüzü gülmeyen bir tek insan›m›z bile kalmamal›; tek bir vatandafl›m›z bile
kendisine haks›zl›k yap›ld›¤› duygusuna kap›lmamal›d›r. Amaç bu olmal›d›r, hedef bu
olmal›d›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu çerçevede devletin kendi vatandafllar›na borçlu kalmas›n›, asla do¤ru bulmad›k, do¤ru
bulmuyoruz. ‹flte bunun için vatandafllar›m›z›n y›llarca bekleyip art›k umudu kestikleri
nema alacaklar›n› ödemek ilk ifllerimizden biri olmufltur.

Geçmifl hükümetler döneminde toplanan bu paralar, aradan y›llar geçmifl, vatandafllar›m›z
geri ödemeye hak kazanm›fl olmas›na ra¤men biz görevi devral›ncaya kadar bir türlü
geri ödenememifltir.

‹nsanl›¤›n esenli¤e kavuflmas›n›n yolu bar›fl›n sadece bir
var›fl noktas› olarak de¤il, bir felsefe, bir düflünme biçimi,
bir evrensel ilke olarak samimiyetle benimsenmesinden
geçiyor.
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Ya para bulunamam›fl, ya imkan bulunamam›fl, ya formül bulunamam›fl, ama vatandafl
hak etti¤i paray› bir türlü devletten alamam›flt›r.

Biz hükümet olarak bu paralar› ödemeyi ve vatandafl›na borçlu kalan devlet görüntüsünü
silip atmay› kendimize bir görev bildik.

Bunu kamuoyuna deklare etti¤imizde inanmayanlar ç›kt›, kaynak bulamazs›n›z diyenler
oldu. Biz kayna¤› da bulduk, formülü de bulduk, imkan› da ürettik ve iflçimizle de,
iflverenimizle de uzlaflma içerisinde 2003 Nisan'›nda ilk ödemeleri vatandafllar›m›za
yapmaya bafllad›k. O günden beri de belli bir düzen içerisinde bu alacaklar ödendi, kalan
son iki taksit de inflallah önümüzdeki Mart ve Haziran aylar›nda ödenerek bu ay›p
tamamen ortadan kald›r›lacakt›r. Devletin verdi¤i sözde durmas›, özellikle de kendi
vatandafl›yla güven ba¤›n› kaybetmemesi için bu gerekliydi. Biz de bunun gere¤ini yerine
getirdik, bu a¤›r yükün alt›na girdik. fiu ana kadar Ziraat Bankas› arac›l›¤› ile vatandafl›m›za
nema alaca¤› olarak ödenen tutar tam 10 milyar 814 milyon YTL, yani 10 katrilyon 814
trilyon Türk Liras›'d›r.

Her taksit döneminde 4 milyon 300 bin vatandafl›m›z bankadan gidip nema alaca¤›n›
tahsil ediyor. ‹nflallah Haziran 2006 itibariyle bir tek vatandafl›m›z›n bile devletten tek
bir kurufl nema alaca¤› kalmayacakt›r, gecikmeyle de olsa verilen söz nihayet tutulmufl
olacakt›r. Böylece bizim hükümetimize ait olmayan bu borcu ödeyerek vatandafllar›m›z›n
nema ma¤duriyetini de gidermifl olaca¤›z.

‹flte gücünü milletten alan ve kula¤›n› milletin sesine
t›kamayan bir hükümetin di¤erlerinden fark› da buradad›r.
Sevgili Vatandafllar›m,

Ülkemiz her alanda ça¤›n gerektirdi¤i de¤iflimi ad›m ad›m yakalarken, d›fl politika alan›nda
bir vizyon tazeleme, üslup yenileme ihtiyac›n› görmezden gelmek elbette mümkün
olamazd›. Göreve geldi¤imiz ilk günden itibaren baflta komflular›m›z olmak üzere bütün
dünya ülkeleriyle iliflkilerimizi iyilefltirmek, t›kan›kl›klar› aflmak, çat›flmalar› uzlaflmaya
çevirmek için çaba harcad›k.

Bulundu¤umuz co¤rafya ve son dönemde yaflanan küresel geliflmeler itibariyle durgun,
pasif ve etkisiz bir d›fl politika üslubu içinde olma lüksümüzün bulunmad›¤› aç›kt›r. Bu
sebeple Türkiye'nin menfaatlerini aktif biçimde korumay›, meselelerimizin üstüne
cesaretle gitmeyi, uluslararas› zeminde demokrasi ve bar›fl perspektifiyle inisiyatif almay›
gerekli gördük. Geçen üç y›l içinde Türkiye dünya sahnesinde itibar›n› ve etkinli¤ini
artt›rm›fl ve nihayet bugün uluslararas› trafi¤in kavflak noktalar›ndan biri haline gelmifltir.

fiu bir gerçek ki, d›fl politikada sonuç almak için engin bir sabra, tükenmez bir dikkate
ve en üst seviyede bir donan›ma ihtiyaç vard›r.

Bugün at›lan ad›mlar, bu k›sa vadeli d›fl getirilerinin yan› s›ra Türkiye'nin gelece¤ine de
önemli aç›l›mlar ve f›rsatlar getirecektir.



333

O C A K  2 0 0 6U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Bütün bu tablo içinde K›br›s elbette Türk d›fl politikas›n›n en önemli, en a¤›rl›kl› gündem
maddelerinden biri olmaya devam ediyor ve edecektir. Göreve geldi¤imiz günden bu
yana adada bar›flç› bir çözümün teminine dönük samimi ve inand›r›c› bir politika izledik.

K›br›s Türk halk›n›n haklar›n› korumak ve milli davam›z› savunmak için KKTC makamlar›yla
yak›n iflbirli¤i ve dayan›flma içinde çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. Rum taraf›n›n olumsuz
tutumuna ra¤men biz çözüm perspektifimizi muhafaza etmeye devam ediyoruz.

fiunu herkes bilmelidir ki, bu sorunun çözüm yeri Birleflmifl Milletlerdir. Tüm taraflar BM
Genel Sekreterinin çabalar›na destek olmak durumundad›r. BM Genel Sekreterinin
kapsaml› Çözüm Plan› da halen masadad›r. Esasen hükümetimizin KKTC ile birlikte
izledi¤i politika sayesindedir ki bugün Türkiye ve K›br›s Türk taraf›, y›llardan beridir üstüne
yap›flan "çözüm istemeyen taraf" suçlamas›ndan art›k kurtulmufltur. Yine bu politikan›n
sonucu olarak art›k tüm dünya K›br›s sorununun çözümsüz kalmas›nda sorumlulu¤un
Rum taraf›nda oldu¤unu bilmektedir, görmektedir.

Rum taraf›, çözüm için çal›flmak yerine, K›br›s sorununun çözüm zeminini Birleflmifl
Milletler'den Avrupa Birli¤i'ne kayd›rmaya çal›flmaktad›r.

Bundan muratlar› Avrupa Birli¤i'ne üyelik müzakerelerimiz kapsam›nda ülkemiz üzerinde
bask› oluflturarak bir tak›m kazan›mlar elde etmektir.

Bu politika yanl›flt›r, hedefine ulaflamayacak, bar›fl›n tesisine de yard›mc› olmayacakt›r.

Esasen nal›nc› keseri gibi flartlar› sürekli kendine do¤ru
yontan bu dayatmac› yaklafl›mlar Rum taraf›n›n da yarar›na
olmamaktad›r.
Referandumlardan bu yana harcanan çabalar sonucunda K›br›s Türk taraf› uluslararas›
camiada varl›¤›n› daha fazla hissettirmeye ve kabul ettirmeye bafllam›flt›r. Uluslararas›
camia art›k K›br›s Türk halk›na uygulanan ambargonun haks›zl›¤›n› ve anlams›zl›¤›n›
bilmektedir.

K›br›s Türk halk›n›n demokratik ve ça¤dafl bir devlet yap›s›na sahip oldu¤unu da
görmektedir. Amerika Birleflik Devletleri kongre ve ticaret heyetlerini, Rusya Federasyonu
da büyükelçilerden oluflan bir heyeti Kuzey K›br›s'a göndermifllerdir. Azerbaycan ve
K›rg›zistan'dan ifladamlar› ve resmi yetkililer KKTC'ni ziyaret etmifl, ayn› flekilde KKTC'nin
siyasi yetkilileri de yurt d›fl›nda üst düzeylerde artan flekilde muhatap bulmaya
bafllam›fllard›r.

‹slam konferans› örgütü de 2004 ve 2005 y›l›nda ald›¤› kararlarda, K›br›sl› Türklerin
dünyayla bütünleflmeleri yönünde güçlü ça¤r›larda bulunarak, K›br›s, Türk halk›yla
dayan›flma içerisinde olmufltur.

Görüldü¤ü gibi biz bir yandan kapsaml› çözüm için çal›fl›rken, di¤er yandan da K›br›s
Türklerine halen uygulanmakta olan izolasyon ve k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› için gayret
sarf ediyoruz.
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Aziz Milletim,

Geçti¤imiz günlerde hükümetimizin adada çözüme yönelik yeni bir giriflim bafllatt›¤›n›
duyurduk. Geçti¤imiz hafta Davos'ta BM Genel Sekreteri Say›n Kofi Annan'la da ayr›nt›l›
bir flekilde bu giriflimi ele ald›k.

Say›n Annan, önerilerimizi ciddiyetle de¤erlendirdi¤ini, di¤er taraflarla yapaca¤› temaslardan
sonra bize geri dönece¤ini söylemifltir.

Ayn› flekilde dünyan›n baflka ülkeleri de bafllatt›¤›m›z yeni giriflime çok aç›k destek
vermifllerdir. Bunlar aras›nda AB ülkeleri, AB'nin yetkili isimleri ve ABD de vard›r.

Bu itibarla aç›klad›¤›m›z eylem plan›, uluslararas› alanda cesaret verici yans›malar›
olaca¤›na inan›yorum.

Bu eylem plan›, referandum sonras›nda tüm uluslararas› camian›n her vesileyle tekrarlad›¤›,
K›br›s Türklerinin dünya ile bütünleflmelerine yönelik beklenti ve ça¤r›larla da uyum
içindedir. Alt›n› çizerek bir kez daha belirtmek isterim ki, Türk taraf› olarak adada bar›fl›
samimiyetle istiyor, adil ve kal›c› bir çözümün her iki taraf›n da menfaatine oldu¤una
inan›yoruz.

Bu inanç ve samimiyetimizin bir gere¤i olarak, 2004 y›l›nda
yine BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde
Türk taraf› olarak somut yaklafl›mlar göstermifl, çözüm
yolunda mesafe al›nmas›na imkan sa¤lam›flt›k.
Ancak bizim bu yo¤un gayretlerimiz tam olarak karfl›l›k bulmad› ve maalesef sonuca da
ulafl›lamad›. Bu önemli f›rsat kaç›r›lm›fl olmas›na ra¤men, bugün çözüme giden yoldaki
t›kan›kl›klar›n afl›lmas› noktas›nda umudumuzu koruyoruz.

Haz›rlad›¤›m›z yeni Eylem Plan› bu umudun meyvesidir.

Aziz Vatandafllar›m,

On maddeden oluflan bu yeni paket içerisinde neler var, neler bar›nd›r›yor, neler
öneriyoruz, nas›l bir yaklafl›m içerisindeyiz, bu konuda sizleri de k›saca bilgilendirmek
istiyorum:

Bu paketle Türkiye'nin deniz limanlar›n›n, Avrupa Toplulu¤u - Türkiye Gümrük Birli¤i
kapsam›ndaki mallar›n ticareti çerçevesinde K›br›s Rum gemilerine aç›lmas›na imkan
tan›yoruz. K›br›s Rum Havayolu tafl›y›c›lar›n›n üst uçufllar için Türk hava sahas›n› ve Türk
havaalanlar›n› kullanmalar›na, ilgili uluslararas› kurallar ve usuller çerçevesinde izin
veriyoruz. Gazimagosa, Girne ve Gemikona¤› dahil, Kuzey K›br›s'taki limanlar›n, K›br›s
Türk yönetimi alt›nda mallar›n, kiflilerin ve hizmetlerin uluslararas› dolafl›m›na aç›lmas›n›
sa¤l›yoruz. Yine Ercan Havaalan›'n›n K›br›s Türk yönetimi alt›nda do¤rudan uçufllara
aç›lmas›na imkan tan›yoruz.
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Buna karfl›l›k Kuzey K›br›s'›n ekonomik bir varl›k olarak AB Gümrük Birli¤ine pratik aç›dan
dahil edilmesi amac›yla, özel düzenlemelerin yürürlü¤e girmesini talep ediyoruz. Ada'daki
taraflar aras›nda ve taraflar ile dünyan›n geri kalan› aras›nda ticaretin engelsiz biçimde
yap›lmas›n›n sa¤lanmas›n› istiyoruz. Yine K›br›s Türk taraf›n›n uluslararas› sportif, kültürel
ve sosyal alanlardaki di¤er faaliyetlere serbestçe kat›labilmesinin önündeki engellerin
kald›r›lmas›n› bekliyoruz. Ayn› pakette uygulama için at›lacak baz› somut ad›mlara da
vurgu yap›yoruz. Öncelikle uygulanacak eylem plan›na nihai fleklini vermek amac›yla,
BM Genel Sekreteri'nin himayesinde bütün taraflar›n kat›l›m›yla en geç May›s veya
Haziran 2006'ya kadar bir üst düzey toplant› gerçeklefltirilmesini bekliyoruz.

Bu toplant›n›n sonuçlar›n›n BM Genel Sekreteri taraf›ndan BM Güvenlik Konseyi'ne
sunulmas›n› ve uygulamay› gözetim alt›nda tutarak Konseye rapor edecek bir mekanizma
kurulmas›n› talep ediyoruz. Burada flu noktan›n alt›n› özellikle çizmek istiyorum: Sözünü
etti¤imiz eylem plan› hiçbir flekilde ilgili taraflar›n hukuki ve siyasi pozisyonlar›na halel
getirmeyecektir.

Bu do¤rultuda beklentimiz gerek BM'nin, gerek AB Komisyonu'nun bu eylem plan›n›
ve özellikle de K›br›s Türk taraf›n› samimiyetle desteklemesidir.

Önerilerimizin gerçekleflmesi halinde K›br›s Türk halk› uluslararas› ekonomi ve toplumla
entegre olacakt›r.

Biz K›br›s Türklerine uygulanan izolasyonun kald›r›lmas›n›
istiyoruz, bunun takipçisi olmaya bundan sonra da devam
edece¤iz.
Bu giriflimimiz kesinlikle taraflar›n karfl›l›kl› olarak üzerinde mutab›k kalmayacaklar› bir
siyasi çözümü ikame etme amac›n› gütmemektedir. Bununla birlikte, Eylem Plan›'n›n,
kabul edilmesi ve uygulanmaya bafllamas› halinde, K›br›s sorununda çözüm yolunun
aç›laca¤›na inan›yoruz. Çünkü bu önerilerin hayata geçirilmesiyle, tüm taraflar aras›nda
yak›nlaflma sa¤lanabilecek, yine ilgili tüm taraflarca at›lacak karfl›l›kl› ve tamamlay›c›
mahiyetteki ad›mlarla tedricen bir güven ve iflbirli¤i zemini yakalanacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümetimiz, flimdiye kadar K›br›s'la ilgili olarak yürüttü¤ü politikaya iliflkin kararl›l›¤›n›
da bir kez daha aç›k bir flekilde gözler önüne sermifltir.

Bu vesileyle flu noktay› da alt›n› çizerek ifade etmek isterim: Türkiye'nin AB'yle iliflkileri
ayr› bir konudur, K›br›s meselesi ise bir baflka konudur. Özelde AB'nin ve genelde tüm
uluslararas› toplumun bu yap›c› tutumumuza hakça yaklaflmas›n› ve desteklemesini
bekliyoruz. Hükümetimiz, KKTC'nin kurumsal yap›s›n›n güçlendirilmesi, K›br›s Türk
halk›n›n ekonomik refah› ve geliflmesine yönelik projeleri de kararl›l›kla desteklemeye
devam edecektir.

Esasen KKTC'de önemli bir büyüme trendi yakalanm›flt›r.
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Nitekim son dört y›ll›k dönem zarf›nda KKTC ekonomisi yüzde 50 dolay›nda büyümüfltür.
Bu büyüme trendinin önünü kesebilece¤i düflünülen baz› yap›sal sorunlar›n üzerine de
ayn› kararl›l›kla gidiyor ve projeleri süratle uygulamaya koymak üzere gerekli haz›rl›klar›
yap›yor ve bu istikamette de Türk makamlar›yla özellikle Kuzey K›br›s Türk makamlar›yla
birlikte bu çal›flmalar› sürdürüyoruz. Bu ba¤lamda, son dönemde KKTC'de ortaya ç›kan
enerji sorunlar›yla çok yak›ndan ilgilendi¤imizi ifade etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi Enerji Bakan›m›z geliflmeleri yerinde görmek ve KKTC makamlar›yla neler
yap›labilece¤ini ele almak üzere zaman kaybetmeden adaya gitmifltir. Konuyla ilgili
çal›flmalar›m›z› büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürüyoruz. KKTC ekonomisindeki
büyümeyi korumaya ve h›zland›rmaya yönelik, turizm, yüksek ö¤renim gibi alanlardaki
yat›r›m projelerini de önemsiyor ve destekliyoruz.

Biz K›br›s meselesine her zaman, bir milli davan›n gerektirdi¤i hassasiyetle yaklaflt›k,
bundan hiç kimsenin flüphe etmemesi gerekir. K›br›s konusunda geçmiflten gelen ve
anlaflmalardan kaynaklanan sorumlulu¤umuzun bilinci içerisinde, yap›c›, fakat kararl› bir
yaklafl›mla hareket ettik. Türk taraf›, bugüne kadar gösterdi¤i iyi niyetin karfl›l›¤›n› tam
olarak alamam›fl olmas›na ra¤men, çözüm yolunda ad›mlar atmaya, öneriler sunmaya
devam etmektedir, edecektir. En az›ndan bu noktadan sonra herkes hesab›n› do¤ru
yapmal›, küçük menfaatler için bar›fl›n getirece¤i büyük nimetler gözden ç›kar›lmamal›d›r.
Ada’y› esenli¤e kavuflturacak olan çözüme bütün taraflar›n eflit yak›nl›kta durmas› flartt›r.

Umuyoruz ki bu yeni eylem plan›n›n uygulanmas›yla ilgili
taraflar aras›nda günlük hayatta iliflkilerin düzelmesine
zemin haz›rlanacak, Do¤u Akdeniz bölgesinde istikrar›n
önü aç›lacakt›r. Yine bu sayede adada her iki taraf da
önemli seviyede ekonomik kazançlar elde edecek, her iki
taraf›n AB normlar›na ulaflmas› mümkün hale gelecektir.
Haz›rlad›¤›m›z Yeni Eylem Plan›'n›n kabulü ve etkili biçimde uygulanmas›nda BM Genel
Sekreteri Say›n Kofi Annan'›n varl›¤›n›n bir güvence olaca¤› umudunu tafl›yoruz.

Bar›fl yolunda yeni bir sayfa aç›lacaksa, burada en önemli rolü elbette Say›n Genel
Sekreter oynayacakt›r, kendisine güveniyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bugün bütün dünya ülkeleri bir s›navdan geçiyor. E¤er bütün ülkeler dünyada bar›fl›n
tesisi için samimi gayret gösterir, inisiyatif kullan›rlarsa ortada çözülemeyecek hiçbir
problem, söndürülemeyecek hiçbir yang›n kalmaz. ‹nsanl›¤›n esenli¤e kavuflmas›n›n
yolu bar›fl›n sadece bir var›fl noktas› olarak de¤il, bir felsefe, bir düflünme biçimi, bir
evrensel ilke olarak samimiyetle benimsenmesinden geçiyor.

Bu sebeple K›br›s konusuna çözüm aramak üzere sundu¤umuz bu öneri paketinin de
diplomatik bir atak olmaktan çok, bar›fl idealinin yayg›nlaflmas›na dönük bir ad›m olarak
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de¤erlendirilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.

Biz elbette adada çözüme ulafl›lmas›n› ve Türk toplumunun tabii haklar›na kavuflmas›n›
istiyoruz. Ama bunun da ötesinde uluslararas› iliflkilere bar›fl ve iyi niyet perspektifinin
hakim olmas› için gayret gösteriyor, bunun için öncü olmas›n› umdu¤umuz ad›mlar
at›yoruz. fiunu biliyoruz ki dünya haritas› üzerindeki her k›v›lc›m gelecek için bir yang›n
tehlikesi olacakt›r.

Küreselleflme kavram›n›n her geçen gün yeni bir aç›l›m kazand›¤› flu dönemde, insanl›¤a
hizmet etmenin en do¤ru yolu, bar›fl ad›na öne ç›kmak, y›llar›n kroniklefltirdi¤i
çözümsüzlüklere cesaretle çare aramakt›r. Konuyu tarafs›z gözle de¤erlendirecek her
muhatab›m›z›n Türkiye'nin bu çare aray›fl›n› ne kadar samimiyetle, ne kadar objektif, ne
kadar komplekslerden uzak flekilde sürdürdü¤ünü rahatl›kla anlayacakt›r.

Baflta K›br›s Rum kesimi olmak üzere konuyla ilgili bütün taraf ve mercilerin de ayn›
samimiyet s›nav›ndan baflar›yla ç›kmas›n› diliyoruz.

fiu da unutulmamal›d›r ki, Türkiye merkezi bir ülke olarak bu tavr›yla genifl bir co¤rafyaya
da örnek olmaktad›r, olacakt›r.

Baflta BM olmak üzere uluslararas› camian›n konuyu hakkaniyet içinde de¤erlendirerek
Türkiye'ye ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne hakk›n› teslim edece¤ine inan›yoruz.

Bu yönde at›lacak her somut ad›mla yeni bir sayfa aç›lacak, dünya bar›fl›n›n tesisine de
büyük katk› sa¤lanacakt›r.

Biz dünyan›n gelece¤inin bugünlerden çok daha ayd›nl›k, çok daha mutlu, çok daha bar›fl
dolu olaca¤›na gönülden inan›yoruz.

Bu umut ve inançla sözlerime son veriyor, hepinize sa¤l›kl›, mutlu, bereketli bir y›l ve
günler diliyorum.





R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

2006ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

fiUBAT





De¤erli Vatandafllar›m,

Sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Bu ayki buluflmam›zda üzerinden 5 y›l geçtikten sonra 24 fiubat 2001'de yaflad›¤›m›z
o büyük ekonomik buhran›n nas›l afl›ld›¤›n›, tekrarlar›n›n yaflanmamas› için hep birlikte
neler yapmam›z gerekti¤ini konuflal›m istiyorum. O kötü günleri, ac› hat›ralar› tekrar
tazelemek niyetinde de¤ilim. Onun için de o günleri teferruat›yla tasvir etmeyece¤im.
Sadece genel foto¤raf› flöyle bir hat›rlayal›m istiyorum. En a¤›r ekonomik krizlerimizden
birini bundan 5 y›l önce 24 fiubat 2001 tarihinde yaflad›k. Bu ac› tecrübenin izlerini bugün
hala hepimiz tafl›yoruz. Ekonomimiz çökme noktas›na gelmifl, param›z pul olmufl, siyaset
çözümün adresi olmaktan ç›km›fl, suistimaller alm›fl bafl›n› gitmiflti.

Dönemin hükümeti borç para bulmak için kap› kap› dolafl›rken içeride memur maafllar›n›
dahi nas›l ödeyece¤ini düflünür hale gelmiflti. Bu ülkenin çocuklar› gelece¤inden umudunu
kesmifl, yabanc› sefaretlerin önünde vize kuyruklar› uzay›p gitmiflti. Devlet hizmet
üretemeyecek kadar hantallaflm›fl, özel sektör yaflanan a¤›r ekonomik flartlar nedeniyle
can derdine düflmüfltü. Her gün fabrikalar kapan›yor, kepenkler indiriliyor, yüzlerce
binlerce insan›m›z›n ifline son veriliyordu. ‹flte 3 Kas›m 2002'de yap›lan genel seçimler,
millet iradesinin bu kötü gidifle dur dedi¤i tarih oldu. Bu ayn› zamanda milletimizin her
alanda de¤iflim karar›yd›.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu yeni Türkiye, insanlar›n›n yüzlerinin yeniden gülmeye bafllad›¤›, gençlerinin ülkelerine
yeniden umut ba¤lad›¤› ayd›nl›k bir Türkiye'dir. fiunu tekrar tekrar vurgulamakta yarar
görüyorum. Millet olarak dün krizlerin pençesinde fakru zaruret içinde hayat-memat
mücadelesi veriyorduk. Allah'a flükür bugün dünden çok daha iyi durumday›z.

Yar›n ise inflaallah daha iyi yerlerde olaca¤›z. Son üç y›lda Türkiye ekonomisi tahminlerin
çok üzerinde bir baflar› öyküsü ortaya ç›karm›flt›r.

Krizlerin pençesinde yorgun düflen Türkiye, bu k›sa zaman diliminde yaralar›n› sarmakla
kalmam›fl, hayallerini gerçe¤e dönüfltüren tarihi rekorlar›n heyecan›n› yaflam›flt›r.

Türkiye alt›n k›ymetinde diyebilece¤imiz bu üç y›lda günü kurtarma telafl›ndan, dipsiz
bir kuyu gibi ekonomimizi afla¤› çeken o k›s›r döngüden ç›karak gelece¤ini flekillendirme,
önünü görerek yar›nlar›n› planlama imkan ve kabiliyetine kavuflmufltur. Temel göstergelere
bak›ld›¤›nda, ekonominin yeni vizyonu çok daha somut olarak anlafl›labilecektir.
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Türkiye alt›n k›ymetinde diyebilece¤imiz bu üç y›lda günü
kurtarma telafl›ndan, dipsiz bir kuyu gibi ekonomimizi
afla¤› çeken o k›s›r döngüden ç›karak gelece¤ini
flekillendirme, önünü görerek yar›nlar›n› planlama imkan
ve kabiliyetine kavuflmufltur.
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E¤er sadece krizlerin etkilerini silmekle, yaralar›n› kapatmakla yetinseydik, bugün
göstergeler en iyi ihtimalle kriz öncesi seviyelere gelmifl olurdu.

Halbuki, üç y›ll›k dönemde göstergelerin tarihi seviyelere ulaflt›¤›n›, kimi zaman son on
y›llar›n, kimi zaman da Cumhuriyet tarihinin rekorlar›n› k›rd›¤›n› görüyoruz.

Bu baflar› demokrasiden, Türkiye'nin artan d›fl itibar›ndan, her alanda güven zemininin
sa¤lamlaflmas›ndan asla ba¤›ms›z de¤ildir. Ekonomide elde edilen baflar›da en önemli
etken, hükümetimizin sorunlar› çözme yolunda gösterdi¤i cesaret ve kararl›l›¤›n ülke
genelinde sa¤lad›¤› istikrar ve güven ortam› olmufltur.

Alt›n› çiziyorum, istikrar ve güven. Bu iki kelime iflte adeta s›r kelimelerdir.

Milletiyle bar›fl›k, fleffaf, demokratik, temiz siyaset anlay›fl›; iç ve d›fl politikada oluflturulan
güven; yolsuzlukla, israfla tavizsiz mücadele, Türkiye'nin gerçek kaynak ve potansiyelinin
ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

Etkin ve yap›c› d›fl politikam›z›n sonucu olarak Avrupa Birli¤i sürecinde geldi¤imiz tarihi
nokta da ekonomide elde etti¤imiz baflar›y› perçinlemifltir.

Bu dönemde sadece makroekonomik rakamlarda de¤il, çiftçimizin, iflçimizin, esnaf›m›z›n
durumunda da gözle görünür iyileflmeler olmufltur. 2002 y›l›nda 6.300 olan traktör
sat›fllar› da, 2005 y›l›nda 5,5 katl›k art›flla 36.000'e ulaflm›flt›r.

Çiftçilerimizin ekonomimizdeki iyileflmeden ald›klar› pay› ve üretkenliklerindeki geliflmeyi
ortaya koymas› bak›m›ndan bu rakamlar› da son derece önemli buluyorum. Daha önce
hacizli traktörler flimdi ise bu traktörlerin sürekli olarak yenilenmesi ve 5.5 kat y›ll›k traktör
sat›fl›ndaki art›fl. Bu çok önemli.

Türkiye art arda 15 çeyrek boyunca büyümeyi baflararak
dünyan›n en büyük 17. ekonomisi haline gelmifltir. Biliyoruz
ki 17. basamak ç›kabilece¤imiz basamaklar›n sonuncusu
de¤ildir, gözümüz daima daha yukar›lardad›r, yukar›larda
olacakt›r. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
De¤erli Vatandafllar›m,

fiunu rahatl›kla söyleyebilirim ki, bugün geldi¤imiz noktada sa¤lam bir zeminde oturarak
k›r›lganl›ktan kurtulan ekonomimiz, art›k iç ve d›fl floklara fazlas›yla dayan›kl› hale gelmifltir.

Ekonomimizin son üç y›lda nereden nereye geldi¤ini, nas›l bir seyir izledi¤ini görebilmek
için gelin hep birlikte baz› göstergelere yak›ndan bakal›m:

‹stiyorum ki, hükümet olarak göreve geldi¤imiz andan itibaren insanlar›m›z›n s›rt›na y›llar
boyunca a¤›r yükler bindirmifl olan enflasyonun dizginlenmesini temel önceli¤i sayan
bu hükümet hakikaten neler yapt›. Hani derler ya; Halep orda ise, arfl›n burada. Ben
bunu flimdi çok daha farkl› bir flekilde ortaya koymak istiyorum.
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Üstelik süreç boyunca büyüme hedeflerinden de asla taviz verilmedi.

Böylece bir yandan büyüyen, di¤er yandan enflasyon oranlar›n› önemli ölçüde gerileten
bir ülke olarak Türkiye, ekonomik literatüre geçecek istisnai bir baflar› elde etmifl oldu.

fiunu unutmay›n. Enflasyonda geldi¤imiz bu noktayla benim vatandafl›m›n cebindeki
paran›n al›m gücü yaklafl›k olarak % 75 oran›nda artm›flt›r. Bu, bu hükümetle olmufltur.
2002 sonunda sadece 36 milyar dolar olan toplam ihracat gelirimiz, bu istikrarl› geliflim
seyri içinde bugün yüzde 103'lük bir art›flla 73 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmifltir.

2003 y›l›na kadar Türkiye'ye gelen toplam yabanc› sermaye miktar› istisnai durumlar
d›fl›nda y›ll›k 1 ila 2 milyar dolar aras›nda gezinirken, 2005 y›l› itibariyle bu rakam 10
milyar dolar s›n›r›na dayanm›flt›r. Toplam turizm gelirimiz 2002 y›l›nda sadece 8 milyar
481 milyon dolar iken, 3 y›lda yüzde 114 oran›nda art›flla bugün 20 milyar dolar› zorlayan
bir noktaya gelmifltir. fiubat 2001 krizi sonras›nda 7.160'a kadar düflen borsa endeksi,
hükümetimiz döneminde yakalanan güven ve istikrar ortam›n›n etkisiyle bugün evet
47.000'ler seviyesine yaklaflm›flt›r.

Yine bu dönemde y›llard›r söylendi¤i halde yap›lamayan
yap›lm›fl ve Türk liras›ndan da maalesef alt› s›f›r at›larak
param›za itibar kazand›r›lm›flt›r. Biz yap›lamayan› yapan
bir hükümetiz, fark›m›z zaten bu.
Art›k cazip yat›r›m arac› döviz de¤il, dikkat edin buna, bu çok önemli, eskiden vatandafl›m
benim gidiyordu maafl›n› al›yor, hemen bir döviz bürosundan bunu dolara çeviriyordu
ve dolardan paras›n› ay boyunca harcama gayretine giriyordu. Ama flimdi böyle bir s›k›nt›
yok. Çünkü flimdi Yeni Türk Liras›yla art›k harcamas›n› yap›yor, YTL'ye art›k benim
vatandafl›m güveniyor.

Faizler yüzde 60'lar seviyesinden Hazine ‹skontolu ‹haleleri 2002 y›l ortalamas› ile
bakt›¤›m›z zaman yüzde 69, buralardayd›. Ama flimdi yüzde 14'ün alt›na gerilemifl,
Türkiye bu sayede faiz ödemelerinden 100 milyar YTL'nin üzerinde bir tasarruf sa¤lam›flt›r.
Bunu geçen y›l›n rakam›yla ifade edecek olursak bu rakam iflte sevgili vatandafllar›m
geliyor 100 katrilyona vuruyor. Ayn› flekilde bat›k bankalardan yap›lan tahsilat›n tutar›
da 10 milyar 800 milyon dolara ulaflm›fl, ayr›ca tahsilat ifllemlerinden de ekonomimize
1 milyar YTL KDV girifli sa¤lanm›flt›r. Bu tasarruflar bugün yeni yat›r›mlara ve halk›m›z›n
hizmetine sarf edilmektedir.

Türkiye art›k tek bir kuruflunu bofla harcamaman›n gayreti içerisinde. Bunu zayi etmemenin
gayreti içerisindedir. istismarc›lara kapt›rmamakta, gelece¤in inflas› için bunlar›
kullanmaktad›r.

Do¤ru ve kararl› politikalar, dürüst yönetim anlay›fl›yla Türkiye kara k›fl›n ard›ndan yeni
bir bahara ulaflm›flt›r.

Ancak biz bu gelinen noktay› da yeterli görmüyoruz, Türkiye bunun çok daha ötesini
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hayal edebilecek, daha büyük hesaplar yapabilecek potansiyele fazlas›yla sahiptir. Bu
hayallerin gerçekleflti¤i günleri de inflallah çok uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte
görece¤iz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bizim siyasetimizin temeli en genifl anlam›yla insanlar›m›z›n mutlulu¤unu temin etmektir.
Esasen ekonomik baflar›y› getirenin, demokrasinin ifllerli¤i, siyasetin verimlili¤i, yönetimin
kararl›l›¤›, de¤iflimin yayg›nl›¤› ve insan›m›z›n yönetime kat›l›m› oldu¤unu gayet iyi
biliyoruz.

Bu sebeple ekonomik politikalar› olufltururken, efl zamanl› sosyal politikalar gelifltirmeyi
de hiçbir zaman ihmal etmedik. Yaflanan a¤›r krizin ma¤duriyetlerini gidermek için acil
tedbirler alarak, özellikle yoksul ve dar gelirli kesimlerin rahat bir nefes almalar›na imkan
sa¤lad›k.

Sayg›de¤er Milletim,

Geçen üç y›ll›k dönemde sadece makroekonomik göstergelerde de¤il, çiftçimizin,
iflçimizin, esnaf›m›z›n, çal›flan kesimlerimizin durumunda da önemli iyileflmeler olmufltur.
2002 y›l›nda 184 Milyon TL olan asgari ücret, bugün yüzde 107 oran›nda bir art›flla 380
Milyon TL'ye, yani 380 YTL'ye yükselmifltir.

Ortalama net asgari ücretle 2002 y›l›nda bunun mukayesesini özellikle han›m kardefllerimin
yapmas›n› çok önemsiyorum. Çünkü mutfa¤›n dilini en iyi bilen onlar. Temel g›da
maddeleri ile her an içiçe olanlar onlar. O çekilen çileyi sürekli yaflayanlar onlar. Burada
somut baz› örnekler vermek istiyorum ve nereden nereye geldi¤imizi görme bak›m›ndan
bunlar çok önemli. Bak›n›z 2002'nin asgari ücreti ile 187 kg ekmek, 172 kg makarna,
69 kg tavuk eti, 1.445 tane yumurta, 126 kg toz fleker, 29 kg çay al›nabiliyordu.

Bugün asgari ücret sahibi vatandafllar›m›z ellerine geçen parayla 320 kg ekmek, 337 kg
makarna, 144 kg tavuk eti, 3.459 tane yumurta, 185 kg toz fleker, ve 47 kg çay
alabilmektedirler. fiimdi geçiyorum bir baflka örne¤e, ortalama Ba¤-Kur ayl›¤› ile 2002
y›l› sonunda 277 kg ekmek, 102 kg tavuk eti, 1.031 bardak çay sat›n al›nabilirken, 2005
sonu itibariyle 381 kg ekmek, 143 kg tavuk eti, 1.440 bardak çay sat›n al›nabiliyor.

Ortalama SSK ayl›¤› ile 2002 y›l› sonunda 340 kg ekmek, 39 kg dana eti, 213 kg. toz
fleker sat›n al›nabilirken, 2005 sonu itibariyle 401 kg ekmek, 42 kg dana eti, 231 kg toz
fleker sat›n al›nabiliyor.

Göreve geldi¤imiz günden itibaren çal›flanlar›m›z›
enflasyona ezdirmemek için maafllar›nda enflasyon
oran›n›n üzerinde art›fllar gerçeklefltirerek al›m güçlerinde
önemli iyilefltirmeler sa¤lad›k.
Üç y›l içinde en düflük maafll› memurumuzun maafl›nda yüzde 85, kamu iflçimizin
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maafl›nda ise yüzde 55 oran›nda art›fl kaydedilmifltir. 14. derecenin 2. kademesindeki
bir memurumuz maafl›yla 2002 y›l› sonunda 100 kg beyaz peynir, 128 litre ayçiçek ya¤›,
17 adet mutfak tüpü alabiliyordu.

2005 sonu itibariyle ayn› memurumuz maafl›yla 120 kg beyaz peynir, 200 litre ayçiçek
ya¤›, 21 adet mutfak tüpü alabiliyor. Yine 4. derecenin 1. kademesindeki bir ö¤retmenimiz
maafl›yla 2002 y›l› sonunda 556 kg makarna, 63 kg dana eti, 447 litre süt, 345 kg toz
fleker alabilirken 2005 sonu itibariyle ayn› ö¤retmenimiz maafl›yla 756 kg makarna, 72
kg dana eti, 530 litre süt, 395 kg toz fleker alabiliyor. ‹flte bu sebeple hep dedik ki "Halep
oradaysa arfl›n mutfaktad›r". Bütün bu rakamlar al›m gücünün son 3 y›lda nas›l artt›¤›n›
çarfl› ve mutfa¤›n nas›l rahatlad›¤›n› ve rahatlatt›¤›m›z› ortaya koymaktd›r.

Y›llar boyunca çal›flanlar›m›zdan zorunlu tasarruf ad›yla toplanan ve nereye harcand›¤›
dahi bilinmeyen katrilyonlarca liray› ki bu rakam 14 katrilyonun biliyorsunuz üzerindeydi.
Evet, bunu biz geldi¤imizde kuca¤›m›zda bulduk. Dedik ki devlet milletine vatandafl›na
borçlu olmaz. Bunu sahiplerine ödemeyi de hükümet olarak görevimiz bildik.

Ve Devleti vatandafl›na borçlu k›lan bu büyük ay›b› ortadan kald›rmak üzere hemen
gerekli talimatlar› ilgili arkadafllar›ma verdim ve son üç y›l içerisinde vatandafllar›m›za
yaklafl›k 11 katrilyon lira ödeme yapt›k. fiimdi Mart ay› ve Haziran ay›nda da kalanlar›n
ödemesi yap›lacak. Dolay›s›yla Haziran ay› itibariyle 14 küsürat› da var katrilyon liral›k
bu ödeme art›k bitmifl olacak. Böylece vatandafl›m›n iflçi memur kardeflimin devletten
olan alaca¤› bitmifl olacak.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ekonomik göstergelerdeki pozitif tablo mal ve ürün
sat›fllar›na da yans›d›. Bir çok mal ve ürünün sat›fl
rakamlar›nda önemli art›fllar yaflan›rken, baz› mal ve
ürünlerin de fiyatlar›nda da düflüfller kaydedildi.
Hemen birkaç örnek vererek bu gerçe¤i somut flekilde dikkatinize sunmak istiyorum:
Beyaz eflyada durum çok aç›k olarak görülüyor. Bunlarda rakamlara girmek istemiyorum.
Geçen üç y›l içinde hem beyaz eflya sat›fllar› artt›, hem de fiyatlarda önemli ölçüde azald›.
Yani Bu buzdolab›nda var, bu çamafl›r makinesinde var vs. Ayn› flekilde televizyonlara
geliyoruz. Televizyon fiyatlar›nda ciddi manada fiyatlar›n düfltü¤ünü görüyoruz. Bunlarda
çok önemli, bu insan›m›z›n ekonomiye olan güveninin artt›¤›n›n aç›k bir ifadesi ve sat›fllar
da bu derece artarken ortaya bir farkl› gerçek daha ç›k›yor. O da nedir? O da fludur.
Demek ki benim vatandafl›m imkan olarak flu anda daha iyi imkanlara sahip, ya evindeki
bu tür beyaz eflyalar› de¤ifltiriyor, ya televizyonlar› de¤ifltiriyor veyahutta evlenenlerin
say›s› art›yor ve evlenenlerin say›s› ile birlikte de beyaz eflya sat›fllar› art›yor, televizyon
sat›fllar› art›yor. ‹flte Türkiye'nin somut örneklerle geldi¤i noktada evet buras›.

Bu rakamlar ayn› zamanda geçen üç y›l içinde insan›m›z›n ekonomiye olan yukar›da da
söyledi¤im gibi güveninin bir ifadesi.



2005 y›l›nda bafllatt›¤›m›z bir uygulama ile çiftçilerimize 274 trilyon TL gübre deste¤i
sa¤land›. Yine çiftçilerimize 2003 y›l›nda 310 trilyon TL, 2004 y›l›nda 360 trilyon TL, 2005
y›l›nda 410 trilyon TL mazot deste¤i ödemesi yapt›k. Tar›m kredilerine uygulanan faiz
bizden önceki dönemde yüzde 59 oran›ndayken, hükümetimiz döneminde bu oran yüzde
8 ila yüzde 15 seviyesine kadar indirilmifltir. Bu sayede flöyle çiftçimiz bir bakmal› 2002
y›l›nda Ziraat Bankas›'ndan kredi kullanan çiftçi say›s› ne kadard›? 77.000 peki 2005'te
ne kadar? 197.000'e ulaflt›. Bu da hükümetimizin çiftçiye olan ilgisini gösteriyor. Bir,
ziraat bankas›nda istifade eden çiftçi say›s› art›yor. ‹ki, % 59 faizle kredi al›rken flimdi
geliyor % 8 ile 15 aras›nda bir faiz oran›yla kredi al›yor. Çiftçinin yan›nda kimmifl? Biz
miyiz yoksa baflkalar› m›? ‹flte biz bunun çok aç›k ispatl› örne¤ini verdik. Daha ne
yapabilirdik?

Yine Halk Bankas›'ndan kredi kullanan çiftçi say›s› da 2002 y›l›nda 100.806 iken, 2005
y›l›nda 227.431'e yükseldi.

Çiftçilerimizin kredi borcu yar› yar›ya indirildi, kalan k›sm› uygun flartlarda vadelendirildi.

Çiftçilerimizin 2.7 katrilyon TL tutar›ndaki borç faizi tamamen silindi. Çiftçimize köylümüze
üç y›lda yaklafl›k 10 katrilyon destek verildi. Hayvanc›l›¤›m›z› içine düfltü¤ü durumdan
kurtararak yeniden aya¤a kald›rmak konusunda da büyük hassasiyet gösterdik.
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‹nan›yorum ki bu güven ve istikrar devam etti¤i sürece bütün sektörlerimizde hem
üretim, hem de bu üretimden sa¤lanan kazanç daha da artacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Hükümet olarak bizim görevimiz bu ülkede çal›flan›n, üretenin, bu ülke için gayret
gösterenin yan›nda olmakt›r. Bu sebeple geçti¤imiz üç y›l içinde üretimi desteklemek,
insan›m›z›n önündeki engelleri kald›rmak için önemli baz› tedbirler ald›k.

Vergi bar›fl› uygulamas› ve vergi oranlar›nda yapt›¤›m›z
indirimlerle piyasalar›m›z› önemli ölçüde rahatlatt›k. Yüzde
33'ten yüzde 30'a indirilen Kurumlar Vergisi oran›n› son
olarak yüzde 20'ye çektik.
Bu indirimin sektörlerimize sa¤layaca¤› avantajlar orta vadede daha iyi anlafl›lacakt›r.
Yine bu dönemde yüzde 59 olan esnaf kredisi faiz oranlar›n› yüzde 15'e kadar düflürdük.

Bu sayede kredi miktar› 23 kat artarak 3,5 katrilyon TL'ye ulaflt›, 598 bin yeni esnaf ifl
hayat›na kat›ld›. Kriz sonras›nda kepenk kapatan 825 bin esnaf›m›z da sicil aff› ile
ekonomiye dönüfl yapt›. KOB‹'lerin önündeki engeller birer birer kald›r›ld›; sanayimizin
lokomotifi olan bu kurulufllar›m›za destekler de artt›r›ld›. 1990-2002 y›llar› aras›nda 4.100
KOB‹'ye 20,5 milyon dolar destek verilirken, 2003-2005 döneminde KOSGEB veri
taban›na kaydedilen 49.500 KOB‹'ye 248,5 milyon dolar destek sa¤land›. 8 olan destek
çeflidi de 44'e ç›kar›larak destek paketi geniflletildi. Tar›m sektörümüzü kriz sonras›nda
yaflad›¤› zorluklardan uzaklaflt›rabilmek ad›na baz› acil tedbirler almay› da ihmal etmedik.
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Üç y›l içinde hayvanc›lar›m›za verdi¤imiz desteklerde yüzde 729'luk bir art›fl kaydedilmifltir,
bu bir rekordur.

Sevgili Vatandafllar›m,

Hükümet olarak a¤›r kriz flartlar›n›n yükünü en fazla hisseden flüphesiz ki, dar gelirli
vatandafllar›m›zd›r. ‹htiyaç sahibi bu vatandafllar›m›z›n yüklerini hafifletmek için de baz›
sosyal yard›m uygulamalar› bafllatt›k. Bütçeye yük olmadan, kaynak üreterek, çare
üreterek gelifltirdi¤imiz bu yard›mlar, zor durumdaki insanlar›m›z›n acil ihtiyaçlar›n›n
giderilmesinde önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Üç y›lda yoksul insanlar›m›za yap›lan toplam
sosyal yard›m tutar› evet 3.1 katrilyon TL'dir.

‹htiyaç sahibi vatandafllar›m›za 3 milyon ton ücretsiz kömür da¤›t›lm›flt›r. Sadece 2005
y›l› itibariyle vatandafllar›m›zdan 1 milyon 800.000 aileye kömür ulaflt›rd›k ki bu karda
k›flta so¤ukta vatandafllar›m›z üflümesin. Biz bu ülkede gönlü yaral›, bafl› e¤ik, oca¤›
kararm›fl, aç ve aç›kta insan›m›z› b›rakmak istemiyoruz. Buna raz› de¤iliz. Hep birlikte
bu zorluklar› aflaca¤›z, bir ve beraber olarak bütün bu sosyal yaralar› da iyilefltirece¤iz.

‹nan›yorum ki 24 fiubat krizi Türkiye'nin karfl› karfl›ya
kald›¤› en son ekonomik felaket olacakt›r. Bu ac›
tecrübeden ald›¤›m›z derslerle kazan›mlar›m›z› kal›c› hale
getirecek, bugün sahip oldu¤umuz o güven ve istikrar
ortam›n› gelece¤e tafl›mak için büyük bir dikkat
gösterece¤iz.
Bugün bütün dünya bizim baflard›¤›m›z, üç y›l gibi k›sa bir zamanda gerçeklefltirdi¤imiz
bu sessiz devrimi konufluyor. Bundan elbette milletçe gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Merkezine insan› alan, üretim, istihdam , yat›r›m, ihracat gibi bu kavramlara odaklanm›fl
ekonomi politikalar›m›z, bundan sonra da kararl›l›kla uygulanacak, Türkiye'nin on y›llard›r
hasretini çekti¤i aflamalara mutlaka ulafl›lacakt›r.

Bunun için ihtiyaç duyaca¤›m›z en önemli unsur, güven ve istikrar ortam›n›n devam›d›r.
Kifli bafl›na düflen milli gelirimiz göreve geldi¤imizde 2500 dolard›. fiimdi 5000 dolara
yükseldi iflte bu üç alt›n y›l, Türkiye için yeni ve çok farkl› bir gelece¤in habercisidir. 5
y›l içerisinde 5000 dolara ulaflmay› vaad etmifltik. Ama 3 y›lda bu gerçekleflti. 2 y›l flu
anda kazan›m›m›z var, bunu da de¤erlendirece¤iz. ‹nflallah bundan sonraki dönemde
hedef 10.000 dolara ulaflabilmek. Her zaman söyledi¤im gibi, kifli bafl›na düflen milli
gelirde 10.000 dolar› yakalad›¤›m›z gün Türkiye'yi ve Türk milletini tutabilene aflk olsun.

Herfley Türkiye için diyor, sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla.





R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

2006ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

MART





Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n en bafl›nda sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum. Sizler gayet iyi
bilirsiniz, eskilerin sözüdür, "‹flleyen demir ›fl›ldar" derler. Hükümet olarak bu özlü sözün
hikmetine uygun flekilde hareket etmeye, bir tek saatimizi bile bofl geçirmemeye azami
gayret gösteriyoruz. Bu beraberli¤imizde söze öncelikle geçen bir ay içinde neler
yapt›¤›m›z›, zaman›m›z› nas›l de¤erlendirdi¤imizi, ülkemize neler katmaya gayret etti¤imizi
k›saca anlatarak bafllamak istiyorum.

Sizler de flahit oluyorsunuz, hükümet olarak her ay gündemimizin de¤iflmez bir maddesi
var... Bir yandan ülkemize yeni yat›r›mlar kazand›racak, hay›rl› kazan›mlar sa¤layacak
projelerin temellerini at›yor, bir yandan da biten yat›r›mlar›, tesisleri, projeleri hizmete
aç›yoruz. Mart ay› da bu yat›r›m zincirine önemli halkalar ekledi¤imiz bir ay oldu.

4 Mart tarihinde ‹stanbul'umuzun hem çehresini de¤ifltirecek, hem de trafi¤ine önemli
rahatlamalar getirecek 20 yol ve kavfla¤› hizmete açarken,  20 yeni yol ve kavfla¤›n da
temelini att›k.Bütün bu seferberlik bir dünya kentine yak›flan ça¤dafl flehircilik atmosferini
tamamlama, ‹stanbul'un eflsiz güzelliklerine yenilerini ekleme gayretidir.

fiehirlerimizi ça¤dafl standartlara kavuflturmak için hükümet olarak öncülük görevimizi
yerine getiriyor, yollarla, kavflaklarla, konut ve dönüflüm projeleriyle, çevre düzenlemeleriyle,
alt yap› çal›flmalar›yla ülkemizin her köflesini adeta yeniden imar ediyoruz. Burada bir
taraftan merkezi yönetim, bir taraftan yerel yönetimler el ele vermek suretiyle bu geliflim,
de¤iflim, dönüflüm dönemini gerçeklefltiriyoruz.

Bu çerçevede 10 Mart tarihinde de Ankara'm›z›n Yenimahalle Belediyesi s›n›rlar› içinde
35 y›ld›r ertelenen bir problem yuma¤›n› çözüme kavuflturarak vatandafllar›m›z›n tapular›n›
kendilerine teslim ettik.

80 bin vatandafl›m›z›n yaflad›¤› yedi ayr› mahallede bulunan 27 bin imar, dile kolay, 27
bin imar tapusu sahiplerine da¤›t›lm›fl, baflkente yak›flmayan bu kronik problem tamamen
ortadan kald›r›lm›flt›r. Burada da yine eme¤i geçen belediye baflkan›m›z›, baflkanlar›m›z›,
ekiplerini huzurlar›n›zda tebrik ediyorum.

Ayn› flekilde 17 Mart tarihinde de Çanakkale'de Kepez liman›n› hizmete açt›k. TOK‹'nin
orada yap›lan 144 konutunun anahtar teslim törenine kat›ld›k.

Biga ilçemizde ayn› gün köprü, kapal› pazar alan›, 20.000 metrekarelik kamyon garaj› ve
A¤aköy Kampüsü'nün toplu aç›l›fllar›n› gerçeklefltirdik. TOK‹'nin 224 konutluk yeni
inflaat›n›n temellerini att›k.
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Kimse, halk›m›z›n dirlik ve düzeninden huzursuzluk üretme
çabas›na girmesin. Kimse,  iç bar›fl›m›z›, huzurumuzu ucuz
tertiplerle bozmaya heveslenmesin. Biz, sevinçte de keder
de bir ve beraberiz.
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Vatandafllar›m›z›n coflkusuna, heyecan›na ortak olduk. Bildi¤iniz gibi geçti¤imiz ay TOBB
çat›s› alt›nda bütün sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmifl, 7 saat boyunca onlar›n
sorunlar›n› dinlemifltik. Makro ekonomik dengelerde cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerini
yakalad›ktan sonra flimdi de mikro ölçekte sorunlara odaklan›yoruz.

Mart ay›nda bu kez s›ras›yla Tekstil, Turizm ve ihracat sektörlerimizin temsilcileriyle ayr›
ayr›, bakan arkadafllar›mla beraber, bürokratlar›mla görüflmelerimiz oldu, ‹stanbul sanayi
odam›z›n meclis toplant›s›na kat›ld›k. Uzun uzun kendilerini dinledim,  talep ve ihtiyaçlar›n›
dikkatle not ettim. Bunlardan acil ve öncelikli olanlara bir taraftan çözümler üretmeye
devam ediyoruz, edece¤iz.  Orta ve uzun vadeli beklentiler üzerinde ise arkadafllar›m
çal›flmalar›n› devam ettiriyor.

Ekonomimizin belkemi¤i olan bu sektörlerimizin seslerine elbette kay›ts›z kalmad›k,
kalmayaca¤›z. Hükümet olarak, yat›r›m, istihdam,  üretimin teflvik edilmesi anlam›na
gelecek mümkün olan her türlü kolayl›¤› kendilerine göstermeye devam edece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Mart ay› milletimiz için büyük öneme sahip, özellikle de sosyal anlam› zengin pek çok
özel gün ve kutlaman›n da yer ald›¤› müstesna bir takvime sahip. Bildi¤iniz gibi 8 Mart
tarihini her y›l Dünya Kad›nlar Günü olarak kutluyoruz. Bu y›l da çeflitli etkinliklerle,
toplant›larla bu anlaml› günü kutlad›k, kad›nlar›m›z›n sorunlar›n›, çözüm önerilerini tart›flt›k.
fiunu hepimiz biliyoruz ki, yaflad›¤›m›z bütün s›k›nt›lardan en büyük pay› kad›nlar›m›z
al›yor.

Türkiye y›llar boyunca a¤›r krizlerden, zorlu darbo¤azlardan geçip ayakta kald›ysa, bunu
herkesten önce kad›nlar›m›z›n gerek aile oca¤›nda, gerek sosyal hayatta gösterdikleri
fedakârl›klara, cefakâr gayretlerine borçluyuz. Onlar bizim her fleyimiz, her fleyden önce
anne, ana onlar ve bizim medeniyetimiz onlara çok farkl›, çok müstesna bir yer vermifl:
"Cennet annelerin ayaklar› alt›ndad›r"

Ülkemizin mutlu ve müreffeh bir gelece¤e yürürken dayand›¤› en önemli zenginlik de
yine kad›nlar›m›z›n hayata katt›klar› renkler, fikirler, paylafl›m ruhu, sab›r ve dirayet
olacakt›r.Sadece bizim de¤il, bütün dünyan›n kad›n ruhundaki inceliklerden; sevgiden,
merhametten alaca¤› çok fley var.

Kad›n eli de¤mifl, kad›n ruhuyla zenginleflmifl, flefkatle
sarmalanm›fl bir dünya, elbette ki savaflla, kanla, gözyafl›yla
kararan bugünlerden çok daha güzel yar›nlar vaat
edecektir.
Bu vesileyle bütün annelerimizin, efllerimizin, bac›lar›m›z›n, k›zlar›m›z›n bu mutlu gününü
tekrar tebrik ediyorum.

Burada bir kez daha uzun uzad›ya ayr›nt›lar›na girmeye gerek görmüyorum. Ama sizler
zaten bunu çok iyi biliyor, yafl›yorsunuz.
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Kad›nlar›m›z›n sosyal, siyasal ve ekonomik hayata daha fazla kat›lmalar›n›n önündeki
engelleri kald›rmak, maruz kald›klar› ayr›mc›l›¤›n temelindeki e¤itim sorunlar›n›, ekonomik
zorluklar› aflmak için önemli çal›flmalar bafllatt›k. Bu yolda ciddi mesafeler de ald›k,
inflallah almaya da devam edece¤iz.

Aziz Vatandafllar›m,

Yafll›lar Haftas›'n› da yine uluslararas› bir etkinlikle Mart ay› içinde kutlad›k. Biliyorsunuz
dünya nüfusu h›zla yafllan›yor. Gelecekte bu problemden en çok etkilenecek co¤rafya
da bizim içinde bulundu¤umuz co¤rafyad›r. Türkiye'de bugün 65 yafl›n üstündeki
nüfusumuz 7,5 milyon civar›ndad›r. Uzmanlar bu rakam›n 2050 y›l›nda 18 milyona
ulaflaca¤›n› söylüyorlar. Ortado¤u genelinde durum ne yaz›k ki bundan daha iyi de¤ildir.

Yafllanma problemi elbette sosyo-ekonomik derinli¤i olan önemli bir problemdir; ancak
insani boyutunu da unutmamak gerekiyor.

Yafll›lar›m›z› hayat›n d›fl›na iten bir anlay›fl› bizim
kültürümüz asla kabul etmez. Bu sebeple yafll›lar›m›zla
yaflamay› ve problemlere bu insani kriteri esas alarak
çözümler aramay› hedeflemek durumunday›z.
Meseleyi bütün bu boyutlar›yla ele almak ve Ortado¤u özelinde yafllanma problemine
hem dikkat çekmek, hem de çözüm aramak üzere 16 Mart tarihinde ‹stanbul'da 1.
Ortado¤u Yafllanma Kongresi'ne ev sahipli¤i yapt›k.

Bu kongrenin meselenin çözümü için son derece önemli aç›l›mlar sa¤lad›¤›, hepimize
yeni ufuklar kazand›rd›¤› bir gerçektir. Bu birikimden azami derecede faydalanmay› bir
görev bilece¤iz. Ve flunu çok aç›k net söylüyorum; yine bizim medeniyetimiz asla
annesini, babas›n› bir kenara iten anlay›fl› asla kabul etmiyor, tavsiye etmiyor ve onlara,
hele hele yanlar›nda yafllanmalar› noktas›nda tavsiyelerde bulunuyor. Ve bizler hiçbir
zaman annelerimizi babalar›m›z› ayr› koymad›k, koymayaca¤›z. Onlar› yaln›zl›¤a mahkûm
etmedik, etmeyece¤iz ve onlar›n o yafll› dönemlerinde evlat sevgisinden, evlat sayg›s›ndan
ayr› tutmayaca¤›z. ‹nan›yorum ki, Türk milleti bu hassasiyetini örnek olarak gelece¤e
tafl›yacakt›r. Yine Ankara'da, Seyranba¤lar› huzurevimizde büyüklerimizle bir akflam
yeme¤inde bulufltuk, onlarla dertleflme imkan› bulduk.

Yafll›lar›m›z›n sahip olduklar› tecrübe birikimini de, hayat›n onlarla güzelleflti¤ini de
akl›m›zdan ç›karmad›k, ç›karmayaca¤›z. Sosyal dokumuzu korumak, özde¤erlerimizi,
hamiyetperverli¤imizi, sevgiyi, flefkati, paylaflmay›, yard›mlaflmay› en k›ymetli miraslar›m›z
olarak yaflatmak hepimizin görevi...Bu bilinçle, bu hassasiyetle, hükümet olarak çok
önemli sosyal projeleri hayata geçiriyoruz.

Bundan murad›m›z kanayan yaralar› sarmak, kararm›fl gönülleri ayd›nlatmak, sevgiye aç
insanlar›m›za sevgi elimizi uzatmakt›r.

Mart ay› içinde "Hayat›n tüm renklerini paylaflmak ad›na, Gökkufla¤› ile güven dolu
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yar›nlara" slogan›yla Gökkufla¤› Projesi'ni, devlet bakan›m›z Nimet han›mla kamuoyuna
tan›tt›k. Bu proje özürlü vatandafllar›m›z›n e¤itim, rehabilitasyon ve meslek edinme
imkanlar›n› mümkün olan en üst seviyede iyilefltirmek amac›yla gelifltirilmifl hay›rl› bir
projedir. Bildi¤iniz gibi nüfusumuzun yüzde 12'sini özürlü vatandafllar›m›z oluflturuyor.
Bu vatandafllar›m›z günlük hayatlar›nda önemli zorluklarla karfl› karfl›yad›r ve üzülerek
söylüyorum, y›llar boyunca gelen geçen yönetimler aras›nda bu problemlere e¤ilen de
ç›kmam›flt›r. Biz hükümet olarak bu ay›b› ortadan kald›rmak, bu yanl›fl› düzeltmek üzere
konuya hassasiyet gösterdik, geçen y›l› Özürlüler Y›l› ilan ettik. Y›l boyunca özürlülerimizin
problemleri çeflitli etkinliklerle masaya yat›r›ld›, gündeme getirildi.

Yine geçen y›l›n Temmuz ay›nda, bunun alt›n› özellikle çiziyorum,  Özürlüler Yasas›'n›
ç›kararak y›llard›r ihmal edilen düzenlemeleri hayata geçirdik: Özürlülerimizin hayatlar›n›
bir parça kolaylaflt›rmaya, haklar›n› geniflletmeye gayret ettik. fiimdi Gökkufla¤› Kampanyas›
ile konuyu bir ad›m daha ileri tafl›yarak, bu önemli sosyal problemi bütün insanlar›m›z›n
gündemine tafl›may› ve çözüm yolunda bütün milletimizin kat›l›m›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz.

Bu kampanyadan elde edilecek olan gelirle özürlü
vatandafllar›m›za e¤itim, rehabilitasyon ve yaflam
merkezleri kurulacakt›r. Halen 300 bin özürlü
çocu¤umuzdan sadece 24 binine özel e¤itim, her y›l sadece
100 özürlü gencimize üniversite okuma imkan›
sunabiliyoruz.
Bunlar acilen de¤ifltirmemiz gereken dramatik toplumsal gerçeklerimizdir; hepimiz bu
konuda azami gayret ve hassasiyet içinde olmal›y›z. Yine bizim medeniyetimize tarihte
'Merhamet Medeniyeti' deniyordu. Buna yak›fl›r bir gelece¤i tesis etmek için ortak akl›
ve özellikle duygular›m›z› buluflturmak ve buralarda, bu merkezde buluflmak, çare
üretmek, fikir üretmek, hizmet üretmek hepimizin boynunun borcu olmal›. Ben de böyle
düflünüyorum.

Benzer bir baflka projenin, Sevgi Evleri Projesi'nin tan›t›m›n› da Mart ay› içinde yapt›k.
Gidenleriniz bilir, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun geçmiflte yap›lan
yuva ve yurtlar› k›flla tipinde, bu flekilde infla edilmifl, dolay›s›yla bütün iyi niyetli gayretlere
ra¤men, maalesef burada kalan çocuklar›m›za sa¤l›kl› bir s›¤›nak olmaktan ne yaz›k ki
uzak kalm›flt›r. Hükümet olarak bu yurtlar› önemli ölçüde azaltman›n,   bir k›sm›n› da
rehabilite etmenin gayreti içindeyiz. Ama bu alandaki as›l önemli çal›flmam›z Sevgi Evleri
Projesi'dir. K›flla tipi çocuk yuvalar›n›n yerine  'Sevgi Evleri' ad›n› verdi¤imiz ve en fazla
10-12 çocu¤umuzun bar›nd›¤› flefkat yuvalar› infla ediyoruz. Yani villa tipinde Sevgi Evleri.

Bu projeyle yavrular›m›z özgüven içinde ve bir ev s›cakl›¤›nda yetiflecekler, devlete
emanet edilmifl çocuklar›m›z›n daha küçük birimlerde,   aile ortam›na benzer yap›larda,
müstakil binalardan oluflturulan siteler içerisinde bak›m›n› yap›yoruz.

‹zmir, Gölcük, Tekirda¤, Mu¤la, ‹stanbul ve Yalova illerimizde hizmete aç›lan Sevgi
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Evleri'nde flu anda 750 çocu¤umuz insani bir ortam, s›cak bir yuva atmosferi içinde
hayat›n› sürdürüyor. ‹nflallah Ni¤de'de, Manisa'da, Safranbolu'da, ‹stanbul Bahçelievler'de
ve Malatya'da yap›m› planlanan ve yat›r›m› bafllayan evlerimizin hizmete girmesiyle
yaklafl›k 450 çocu¤umuz daha bu imkana kavuflacak.

Bu projeyi gelece¤in Türkiye'sinin sosyal problemlerine deva olacak bir sevgi modeli,
bir flefkat örne¤i olarak görüyor, konuya büyük önem atfediyoruz. Bununla yetinmiyor,
2005 y›l›nda bafllatt›¤›m›z Aileye Dönüfl Projesi'ni de büyük bir dikkat ve kararl›l›kla
sürdürüyoruz: Terkedilmifl çocuklar›m›z› ailelerine geri döndürmek için bütün imkanlar›m›z›
seferber ediyoruz.

Bu proje kapsam›nda flu ana kadar 1839 evlad›m›z ailelerine geri döndürülmüfltür. ‹nflallah
bu ülkede gönlü yaral› çocuklar›m›z kalmay›ncaya kadar gayretlerimizi, halk›m›zla el ele
sürdürece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Mart ay› içinde sa¤l›k camiam›z için özel bir anlama sahip olan T›p Bayram›'n› hep birlikte
kutlama imkan›na kavufltuk. Hükümet olarak sa¤l›¤› öncelikli hizmet alanlar›ndan biri
olarak gördü¤ümüzü her vesileyle ifade ediyoruz.

Sa¤l›kta sistemin ça¤›n ihtiyaçlar›na göre flekillendirilmesi
amac›yla bafllatt›¤›m›z Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi, aksayan
pek çok uygulamay› düzeltmifl, pek çok yenilik getirmifltir.
fiunu aç›kça itiraf edelim ki, Türkiye y›llar y›l› ihmal ederek
sa¤l›k alan›ndaki sorunlar›n› da¤ gibi büyütmüfltür. Ancak
devlet olman›n flartlar›ndan biri de vatandafllar›na insanca,
eflit ve yeterli sa¤l›k hizmeti sunmakt›r.
Bunu baflarmakta kararl›y›z.  Bu problemleri görmezden gelmek yerine, üstüne cesaretle
giderek, geceli gündüzlü çal›flarak bu problem yuma¤›n› çözece¤iz.

Çünkü devlet insan içindir, insanlar›n mutlulu¤u içindir. fiükürler olsun ki, bugün insanlar›m›z
hastane köflelerinde rehin kalmamaktad›r, acil kap›lar›ndan geri döndürülmemekte,
herhangi bir ayr›ma tabi tutulmamaktad›r. Art›k dileyen diledi¤i yerde tedavisini
yapt›rmaktad›r, güvencesiz tek bir insan›m›z›n kalmayaca¤› günler de çok yaklaflm›flt›r.
Bu arada uygulamada baz› eksiklikler, aksakl›klar oldu¤u do¤rudur, bunlar› da duyuyor
ve görüyorum. Bunlar›n üzerine de, kusura bakmas›nlar, gayet s›k› bir takiple ve fliddetle
gidecek, bu aksamalar› ortadan kald›racak iradeyi de, flunu kesinlikle biliniz ki, gösterecek
siyasi irade ifl bafl›ndad›r.

Biz T›p Bayram›'n› sözle nutukla geçifltirmek yerine, Haseki'de, Çapa'da, yurdun pek
çok baflka köflesinde yeni flifa ocaklar›, hastaneler, klinikler, sa¤l›k ocaklar› açarak kutlad›k.
Sadece ‹stanbul'da, Haseki Hastanesi'nde yeni açt›¤›m›z ek bina 206 yatakl› olmak
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üzere, o gün ‹stanbul'un de¤iflik yerlerinde toplam 50 tane sa¤l›k tesisinin aç›l›fl›n› yapt›k.
Bundan sonra da bu anlay›fl›m›zdan zerre kadar taviz vermeden yolumuza devam
edece¤iz. Ben bu vesileyle baflta hekimlerimiz olmak üzere bütün sa¤l›k çal›flanlar›m›za
hat›rlatmak isterim ki, böylesine ulvi bir görevi yaparken biz hükümet olarak yanlar›nday›z,
yanlar›nda olmaya bundan sonra da devam edece¤iz.

Aziz Vatandafllar›m,

18 Mart millet olarak bizim için müstesna bir tarihtir,   çok özel bir yeri var. Bu sebeple,
büyük deniz zaferimizin 91. y›ldönümünde bu y›l yine Çanakkale'de bulufltuk.

Tarihin flahit oldu¤u en flanl› zaferlerden birinin kahramanlar›n›, flehitlerimizin aziz hat›ras›n›
yâd ettik. Dün "Çanakkale geçilmez" ifadesinde ortaya ç›kan milli mücadele ruhu, bugünde
bu topraklarda yaflayan her bir vatandafl›m›z›n can›ndan aziz bildi¤i bir kutsal emanettir.

Çanakkale hepimizin gönlünde bir istiklal meflalesi, bir
ba¤›ms›zl›k sevdas› olarak yaflamaya, yaflat›lmaya devam
edecektir. Biz bu ülkeyi, bu bayra¤›, bu istiklali, bu
cumhuriyeti kolay kazanmad›k.
Türk milleti, var olma mücadelesini 'ya istiklal, ya ölüm' diyerek kazand›. Bu imtihanlardan
geçerek tek vücut bir millet olduk.

Onun için dedik ki,   hiç kimse yanl›fl hesap içerisine girmesin. Bizi millet yapan de¤erler
de, bu aziz vatan da, bu yüce cumhuriyet de bizlere flehitlerimizin emanetidir.

‹stiklal mücadelemizi birlikte el ele, s›rt s›rta,   omuz omuza kazand›k. ‹stikbal mücadelemizi
de ayn› yüksek ruhla, ayn› kardefllik ba¤lar›yla, ayn› vatan aflk›yla kazanaca¤›z.  Allah'›n
izniyle tek millet, tek vatan, tek bayrak olarak sonsuza kadar da birlikte olaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

‹flte o 18 Mart mücadelesinin kazan›lmas›nda, evet ölüme o flehadet aflk›yla gidenleri,
baflta Baflkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini rahmetle an›yoruz.
Ve inan›yorum ki, o flehadet anlay›fl›, iflte bizlere o Çanakkale zaferini getirdi ve flimdi
onun varisleri olarak bizlerde o yüksek ruhla ayd›nl›k yar›nlar›n Türkiye'sini, muas›r
medeniyetler seviyesinin üstüne ç›karmak üzere kurman›n gayreti içerisindeyiz.

21 Mart'ta bu ruhu gölgelemek isteyenler ortaya ç›kt›. Nevruz bayram›n›, bir toplumsal
gerilim alan›na dönüfltürmek, buradan nifak üretmek isteyenler oldu.

Ancak onlara en güzel cevab›, yine Çanakkale ruhunun, milli mücadelenin varisi olan
büyük milletimiz verdi. Yakt›¤›m›z nevruz atefllerinde önce kalplerimizi ›s›taca¤›z, dedik;
öyle yapt›k. Kardefllik ba¤lar›m›z› tazeledik, bahar›n geliflini taze umutlarla selamlad›k.

18 Mart Çanakkale Zaferinin y›l dönümünü nas›l aflkla, heyecanla kutlad›ysak Nevruz'u
da yeniden diriliflimizin habercisi olarak gördük, ayn› aflkla,  ayn› heyecanla kutlad›k.
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Kimse sosyal hayat›n getirdi¤i baz› sorunlar›, baz› meseleleri, baz› sembolleri nifak alameti
olarak yorumlamaya çal›flmas›n.

Kimse, halk›m›z›n dirlik ve düzeninden huzursuzluk üretme çabas›na girmesin. Kimse,
iç bar›fl›m›z›, huzurumuzu ucuz tertiplerle bozmaya heveslenmesin. Biz, sevinçte de
keder de bir ve beraberiz. Kavmiyet fikri, kabile fikri bizim medeniyetimize daima dar
gelmifltir. Tarihi tecrübemiz de bunu do¤rular. Çanakkale'de yan yana yatan flehitler,
bu topraklar› vatan, bizi de tek bir millet yapan anlay›fl›n temsilcileridir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Dikkatli ve uyan›k olmak durumunday›z.

Zira yak›n geçmiflte bizi provoke ederek, sa¤c›-solcu diye, alevi-Sünni diye, Bat›l›-Do¤ulu
diye ay›rarak karfl› karfl›ya getirmek istediler. Bu kirli emellerine ulaflt›klar›, kardefli kardefle
düflürdükleri de oldu. Gençlerimiz bu tuzaklara düflerek sadece kendi zamanlar›n›,
enerjilerini, ideallerini de¤il, Türkiye'nin zaman›n›, enerjisini, ideallerini de zayi ettiler.
Ç›kan çat›flmalara nice vatan evlad›n› kurban verdik, analar›n yüre¤ine atefl düfltü, çocuklar
öksüz kald›, hayaller y›k›ld›. Millet olarak bu ac›lar› hep birlikte yaflad›k, hepimizin yüre¤i
ayn› yang›n›n atefliyle yand›. Bugün yaflad›¤›m›z bütün bu ac› tecrübelerden ç›kard›¤›m›z
derslerle Türkiye'yi ayd›nl›k yar›nlar›na tafl›yacak olan bir de¤iflimi hayata geçiriyoruz.

Bu de¤iflim milletimizin ortak karar›, ortak iradesidir. Üç y›l içinde pek çok eksikli¤i, pek
çok aksakl›¤› giderdik, geçmiflin ihmallerini telafi etmeye çal›flt›k, aç›k söylüyorum, çok
önemli kazan›mlar da elde ettik. Bu kazan›mlar›n hiç flüphe yok ki en de¤erlisi, insanlar›m›z›n
kalplerindeki umudun yeniden yeflermeye bafllamas›d›r. Umutlar›m›zdan asla
vazgeçmeyecek, bu umutlar› k›rmaya çal›flanlara asla izin vermeyece¤iz. Nifak flebekeleri,
toplumsal yap›m›zdaki en küçük çatla¤› büyütmeye, en küçük anlaflmazl›¤› istismar
etmeye çal›flacaklard›r.

Örfler ve adetler üzerinden, inanç de¤erlerimiz üzerinden,
kavmiyet meselesi üzerinden toplumsal huzurumuza
darbe vurmak isteyeceklerdir. Bunlara karfl› millet olarak
ak›ll›, sa¤duyulu, erdemli bir durufl sergilemek
mecburiyetindeyiz.
Önümüze koydu¤umuz hedefler Türkiye'nin hedefleridir. Türkiye'nin yediden yetmifle,
do¤udan bat›ya bütün insanlar›n›n hedefleri, beklentileridir.

Türkiye demokrasiyle, hak ve özgürlüklerle geliflmeye devam edecek, gölge oyunlar›na
bir kere daha teslim olmayacakt›r.

De¤iflen dünya dengeleri, çok yönlü uluslararas› stratejiler, güç kavgalar›, iç bar›fl›m›z›
korumay› her zamankinden daha önemli k›lmaktad›r.

Her fleyden önce ülkemizin, milletimizin bekas› ad›na bu konuda bir zafiyet görüntüsü
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vermemeliyiz, vermemelidir.

Türkiye'nin kaybedecek tek bir an›, gözden ç›kar›labilecek tek bir evlad› yoktur. ‹stikbal
mücadelemizi kazanmak, birlikte mutlu ve müreffeh bir Türkiye infla etmek hepimizin
ortak hedefi olmal›d›r. fiunu her bir vatandafl›m›n çok iyi bilmesi gerekir. Hep birlikte
kazanamazsak, hep birlikte kaybetmeye mahkûm oluruz.

Terörle mücadele konusunda devletimizin bütün kurumlar› uyumlu bir kararl›l›k içinde
hareket etmektedir.

Türkiye'yi hedefleyen k›sa, orta ve uzun vadeli tehditler konusunda gerekli her türlü
çal›flma yap›lmakta, bütün tedbirler al›nmaktad›r.

Bu noktada siz de¤erli vatandafllar›mdan da hassasiyet içinde olman›z›, kulaklar›n›z› ve
gönüllerinizi terörün karanl›k propagandas›na kapatman›z› bilhassa rica ediyorum.

Bu ülkenin efli¤ine geldi¤i taze bahar› bir daha asla ertelemeyece¤iz.

Bu milleti hak etti¤i güzel yar›nlara mutlaka ulaflt›raca¤›z.

Çocuklar›m›z›n umutlar›n›n, hayallerinin, yaflama sevinçlerinin bir kere daha k›r›lmas›na
asla ama asla izin vermeyece¤iz.

Allah milletimizin yolunu da, baht›n› da aç›k etsin.

Bu duygularla konuflmama son veriyor, hepinize hay›rl›, bereketli günler diliyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Aziz Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri en kalbi duygularla selaml›yorum. Bildi¤iniz üzere
milletimiz için önemi büyük olan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayram›'n›  23 Nisan'da,
yurdun dört bir köflesinde büyük bir sevinçle, büyük bir coflkuyla kutlad›k. Cumhuriyetimizin
ve demokrasimizin temeli, millet iradesinin tecelligah› olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
kuruluflunun 86. y›l›nda, baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtulufl
savafl›m›z›n bütün kahramanlar›n› rahmetle, minnetle, flükranla and›k.

Bundan 86 y›l önce tarihin gördü¤ü en büyük istiklal mücadelelerinden birine önderlik
eden Meclisimiz, bugün de ayd›nl›k gelece¤ine do¤ru ad›m ad›m ilerlemekte olan Türkiye
Cumhuriyeti'nin en büyük güç kayna¤›d›r. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi milli
egemenlik sanca¤›n›n dalgaland›¤›, milletimizin varolufl iradesinin yank›land›¤› yerdir.

Çünkü TBMM, kurtulufl savafl›m›z›n en zor günlerinde bile her türlü karar›n müzakere
edildi¤i gerçek bir demokrasi zemini olarak muhafaza edilmifltir. Türkiye'nin son dönemde
gerçeklefltirdi¤i büyük de¤iflim hareketi yine Meclis çat›s› alt›nda temsil edilen millet
siyasetinin bir sonucudur.

Türkiye üç buçuk y›la yak›n bir zaman önce çekmekte oldu¤u s›k›nt›lardan, içine düfltü¤ü
girdaplardan, yaflad›¤› belirsizliklerden milletimizin de¤iflim karar›yla ç›karak bugünlere
gelmifltir. Bugün y›llar›n kronik sorunlar›n› çözmüfl, büyüme istikrar›n› yakalam›fl, dengelerini
kurmufl, sa¤lam bir zeminde yükselen ve hedeflerini sürekli büyüten bir Türkiye var. Bu
Türkiye, milletimizin eseridir, bu baflar› hepimizin ortak baflar›s›d›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Nisan ay› içinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük reform paketlerinden birini hayata
geçirdik.

Bu da sosyal güvenlik reformu paketidir. Bu paket halk›n belli bir k›sm›n›, belli bir zümreyi
ilgilendirmiyor. Açt›¤›m›z paket 73 milyon vatan evlad›n›, kundaktaki çocuktan yafll›lar›m›za,
emeklimizden çiftçimize, Türkiye'de yaflayan herkesi ilgilendiriyor.

Meclisimizden geçen bu kanunun haz›rlanmas› sürecinde ilgili sosyal taraflarla say›s›z
toplant› düzenlenmifltir.

Sendikalar›m›z›n, iflverenlerimizin önerileri bütün detaylar›yla incelenmifl, hiçbir öneri,
elefltiri ve uyar› göz ard› edilmeden haz›rlad›¤›m›z Sosyal Güvenlik Reform Paketine
yans›m›flt›r.
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Bugün y›llar›n kronik sorunlar›n› çözmüfl, büyüme istikrar›n›
yakalam›fl, dengelerini kurmufl, sa¤lam bir zeminde
yükselen ve hedeflerini sürekli büyüten bir Türkiye var.
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Bildi¤iniz gibi mevcut sistem, ülkemizin ekonomisini tehdit edecek derecede her y›l
katlanarak finansman aç›¤› oluflturan bir sistemdi.Kuflkusuz bu sistemin tek sorunu
finansman aç›¤› de¤ildi.

Mevcut sosyal güvenlik sistemi, tüm vatandafllar›m›z› kucaklamayan, onlara eflit ve adil
davranmayan, hatta ayr›mc›l›k yapan bir yap› arz etmekteydi.

Sistemin en büyük özelli¤i de bürokrasiye göre, memura
göre düzenlenmifl olmas›yd›. fiimdi bu sistemi radikal bir
de¤iflime u¤rat›yoruz. Önceli¤imiz memur ya da iflçi de¤il,
bütün vatandafllar›m›zd›r.
Bu ayr›m› kald›r›yoruz. Sosyal Güvenlik Reformu yapmak tüm dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de zor bir ifltir.

Biz bunun bilincindeyiz. Y›llard›r konuflulmufltur. Bütün gelen siyasiler bunu biz çözece¤iz
demifllerdir. Ama hiçbiri bunu çözememifltir. Reform yapabilmek için elinizi tafl›n alt›na
koyman›z, risk alman›z gerekir. Biz bu reformu gerçeklefltirerek elimizi tafl›n alt›na
koymaktan çekinmedik, sak›nmad›k. Popülizmden uzak, ülkemiz gerçeklerine uygun bir
reform haz›rlad›k.

fiimdi bütün vatandafllar›m›z›n sosyal güvenli¤ini bir tek çat› alt›nda topluyoruz. Bu reform
paketinin dört ana aya¤› vard›r ve bu ayaklar birbirini tamamlamaktad›r.

Birincisi, tüm çal›flanlar› kapsayan Sosyal Sigorta Sistemi,

‹kincisi, Genel Sa¤l›k Sigortas›,

Üçüncüsü, primsiz ödemelerin tek elde toplanmas›,

Dördüncüsü,  bu fonksiyonlar› yerine getirecek ve kurumlar› birlefltiren tek bir Sosyal
Güvenlik Kurumu kurulmas›d›r.

Bugüne kadar bütün parti programlar›nda, hükümet programlar›nda Sosyal Güvenlik
temel bir konu olarak yer ald› ama kimse büyük bedel ve beceri gerektiren bu yükün
alt›na girmedi. Art›k SSK'l›, Ba¤-Kur'lu, Emekli Sand›¤› ayr›mc›l›¤› ortadan kalk›yor, tüm
ifller tek çat› alt›nda toplan›yor.

Ç›kard›¤›m›z yasayla, bütün vatandafllar›m›z›n eflit hak ve yükümlülüklere sahip oldu¤u
tek bir Emeklilik Sistemi getiriyoruz. Y›llard›r konufltu¤umuz, özledi¤imiz bu reformu
flimdi gerçeklefltiriyoruz. Olay bundan ibarettir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Burada bir üzüntümü de sizlerle paylaflmak istiyorum.

O da fludur: Bu reform, kamuoyunun gündemine getirildi¤inden bu yana ›srarla baz›
konularda vatandafllar›m›z yanl›fl yönlendiriliyor.
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Bu yönlendirme çal›flmalar› bu ülkeye zaman kaybettiriyor. ‹nan›n çok enerji kaybediyoruz.
Bu ülkede bak›fllar› maalesef yanl›fl istikamette flekillenmeye vesile oluyor.

Mesela; emeklilik yafl›n›n hemen 68'e ç›kar›laca¤› gibi as›ls›z iddialarla bu önemli reformun
gölgelenmeye çal›fl›ld›¤›n›, bir direnç oluflturulmaya gayret edildi¤ini gördük.

Ana muhalefet liderinin, baz› sendikalar›n aç›klamalar›nda bunlar› duyuyoruz. Buradan
aç›k ve net olarak söylüyorum.

Bu spekülasyonlar do¤ru de¤ildir. Bunlar›n arkas›nda, bugüne kadar bu acil ihtiyac› hep
erteleyenlerin, bu reformu gerçeklefltirmeye cesaret edemeyenlerin kendi baflar›s›zl›klar›n›
saklama gayretleri vard›r. Yoksa millete bunu nas›l izah edecekler. Bugüne kadar  hep
söyleyip, söz verip de bunu niye yapamad›klar›n› millete nas›l anlatacaklar.

Bütün aç›kl›¤›yla söylüyorum, mevcut reformda emeklilik yafl›n›n 68'e yükseltilmesi gibi
bir fley söz konusu de¤ildir.

Emeklilik yafl›n›n yükseltilmesi 2036'dan sonra, yani
bundan 30 y›l sonras› için  öngörülmektedir. 68 de¤il 65
yafl olarak planlanmaktad›r.
Bu da dünyadaki standartlara bakt›¤›n›z zaman flu andaki uygulamad›r. Primi ödensin
ya da ödenmesin tüm çocuklar›m›z›n 18 yafl›na kadar sa¤l›k giderleri devlet taraf›ndan
karfl›lanacakt›r.

Ben milletime buradan sesleniyorum: Buna hay›r demek milletle beraber olmak m›d›r,
yoksa millete karfl› olmak m›d›r?

Ne yaz›k ki bu ülkede bu yasan›n ç›kmas›n› bir y›l boyunca erteleyenler oldu. ‹sterdik
ki ana muhalefet partisi ile beraber bunu süratle çözelim.

Tüm sosyal taraflar›n katk› ve kat›l›mlar›yla bunu süratle bitirelim. Sosyal taraflar içerisinde
bu yasay› destekleyenler oldu. Onlara özellikle teflekkür ediyorum ve bu tasar› meclis
komisyonunda adeta bloke edildi ve düflünebiliyor musunuz  bir y›l önce meclise sevk
etmifl oldu¤umuz bu kanun tasar›s›n› ancak daha yeni meclisten ç›karabildik. Deniyor
ki iflte efendim bunlar hemen bir günde, iki günde, üç günde meclisten ç›kar›ld›. Asla
böyle bir acelecili¤imiz olmam›flt›r ve bir y›l komisyonlarda bu kanun ana muhalefet
partisi ile partimiz temsilcileri aras›nda görüflülmüfltür ve ondan sonra genel kurula
gelmifltir. Burada da çünkü ayn› flekilde ayn› uygulamay› yapacaklard›. Bir y›l da bize
burada kaybettireceklerdi.

Bunun takdirini de aziz milletime b›rak›yorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ülkemizde üç buçuk y›ld›r sa¤lad›¤›m›z huzur, güven ve istikrar ortam›, her alanda oldu¤u
gibi ekonomi alan›nda da çok bariz iyileflmeleri beraberinde getirmifltir.



Faizlerin düflmesi, istikrar ve güven ortam›n›n oluflmas› sonucunda bankalar›m›z da art›k
asli vazifelerini yapmaya, üretimi, yat›r›m› kredilendirmeye bafllam›fllard›r. Türkiye bugün
borçlar›n› geri ödeyebilen, iflçisinin, memurunun maafllar›n› t›k›r t›k›r hesaplar›na yat›rabilen,
esnafa, köylüye, çiftçiye, sanayiciye düflük faizlerle kredi aktarabilen bir ülke olmufltur.Tek
bafl›na, sadece Zorunlu Tasarruf konusunda yapt›¤›m›z ödeme bile  Türkiye'nin kat etti¤i
mesafeyi en iyi flekilde göstermektedir.

‹flçimizden, memurumuzdan zorla kesilen paralar, uzun y›llar boyunca Türkiye'nin önemli
bir sorunu olmufl, özellikle ifl bar›fl› ad›na, iflçi-iflveren-kamu iliflkileri ad›na ciddi bir
güvensizlik unsuru haline gelmifltir.

Çal›flanlar›m›z›n her f›rsatta bu haklar›n› istediklerini, sokaklarda hak aramak zorunda
kald›klar›n› lütfen unutmayal›m.

Hükümetimiz, ifl bafl›na gelir gelmez bu ac› yaraya neflter vurmufl ve bütün kesimlerin
uzlaflmas›yla sorunu çözmüfltür.
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Türkiye'nin ekonomideki tarihi baflar›s›n›, refah ve huzur yolunda kararl› ilerleyiflini
hazmedemeyenler, milletin sevincine ortak olamayanlar, bak›yorsunuz her gün de¤iflik
bahanelerle bize sald›r›yorlar.

fiuraya özelikle dikkatinizi çekmek istiyorum: Türkiye, Uluslararas› Para Fonu'yla, bizim
iktidar›m›zda tan›flm›fl bir ülke de¤ildir.

Türkiye, IMF'nin 29 kurucu üyesinden bir tanesidir. Geçmiflte Türkiye iyi yönetilemedi¤i
için, ekonomi sürekli krizlere sürüklendi¤i için, çok a¤›r flartlar alt›nda Uluslararas› Para
Fonu'yla borç anlaflmalar› imzalanm›flt›r.

Biz de iktidara geldi¤imizde Türkiye'yi böyle bir ortam›n içinde bulduk. Ancak popülizm
yapmak, hamaset yapmak, ideolojik yaklaflmak yerine, IMF'le iliflkilerimizi karfl›l›kl› ç›kar
iliflkisi üzerine kurduk. Nitekim bunun sonuçlar›n› da ald›k.

Bak›n›z;  flu rakamlara dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum: 2002 y›l›nda, biz iktidara
geldi¤imizde Türkiye'nin IMF'ye olan toplam borcu, tam 23 milyar 400 milyon Dolard›.

Bugün bu borç 13 milyar dolara inmifl durumdad›r. Nereden
nereye geldi¤imizi bu rakamlar çok iyi ifade etmektedir.
Paray› iktidar›m›z nas›l baflar›yla yönetiyor, bunu çok iyi
ifade etmektedir. Önemli olan budur.
Borcunuzu ödeyebiliyor musunuz, iflte o zaman dik durabilirsiniz, iflte o zaman milli
politikalar›n›z› uygulayabilirsiniz.

2002 y›l›nda bankalar›m›z›n kulland›rd›¤› toplam kredi miktar› sadece 32 milyar 204 milyon
YTL düzeyinde iken, bak›n›z buraya da dikkatinizi çekmek istiyorum, Mart 2006 itibariyle
bankalar›m›z›n kulland›rd›¤› toplam kredi miktar› 130 milyar 711 milyon YTL seviyesine
ulaflm›flt›r.
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14 Nisan itibariyle hak sahibi çal›flanlar›m›za, ana para ve nema olmak üzere toplam 12
katrilyon 23 trilyon Lira ödenmifl bulunmaktad›r ve haziran ay›nda da son taksitlerin
ödemesi bafllayacak ve böylece yaklafl›k 14,5 katrilyon ödenmifl olacakt›r. Yine hiç
gündemde yokken, Konut Edindirme Yard›m› kesintilerini ödeme karar› ald›¤›m›z› da
biliyorsunuz.

Devletin çal›flan›na borcu olamaz anlay›fl›yla hareket ettik ve bu konuda da çal›flmam›z›
bafllatt›k. ‹nflallah k›sa süre içinde bu kesintileri de hak sahiplerine ödemeye bafll›yoruz.

Yine ‹mar Bankas› nedeniyle devletin hazinesine binen
8,5 katrilyon Liral›k yükü hepiniz biliyorsunuz.
Vatandafl›m›zdan toplanan, ancak kelimenin tam anlam›yla
hortumlanan paralar, üzerinde devlet güvencesi olmas›
sebebiyle hak sahiplerine ödenmeye bafllanm›flt›r.
Bugüne kadar hak sahiplerine 6 katrilyon 273 trilyon TL ödeme yap›lm›flt›r.

19 Ocak 2007 tarihi itibariyle bu devletimiz bu yükten de tamamen kurtulmufl, aln›n›n
ak›yla vatandafl›na borcunu ödemifl olacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Ekonomide elde etti¤imiz bu sevindirici geliflmeler borç yükümüzde de kayda de¤er
geliflmeleri beraberinde getirmifltir.

Sadece IMF'ye, sadece Zorunlu Tasarruf, KEY, ‹mar Bankas› gibi hak sahiplerine de¤il,
kime borcumuz varsa, çal›flarak, üreterek, kaynak oluflturarak bunlar› ödüyoruz.

Bak›n›z, burada bir konuya aç›kl›k getirmek istiyorum:Her devletin, geliflmifl olsun ya da
olmas›n mutlaka borcu vard›r. Çünkü borçlanma, bütün ülkelerin kulland›¤› bir finans
bulma yöntemidir. Bugün miktar olarak en çok borcu bulunan ülkeler, ayn› zamanda
ekonomisi en güçlü olan ülkelerdir.

Burada önemli olan, borcun miktar› de¤il, ödeme gücünüzün olup olmad›¤›d›r.Bak›n›z,
Türkiye'de Kamu Net Borç Stoku'nun Gayri Safi Milli Has›la'ya oran› 2001 y›l›nda tam
yüzde 90,5 olarak gerçekleflmifltir.

Bu, Türkiye için hem riskli, hem de sürdürülemez bir orand›.Sa¤lanan istikrar ve güven
ortam›yla bir yandan faizleri afla¤›ya çektik, bir yandan vadeleri uzatt›k, bir yandan da
borçlar›m›z› ödedik ve bu oran› bugün yüzde 55,8 seviyesine çektik.  Yine Türkiye'nin
kamu net borç stoku, 2005 y›l›nda bir önceki y›la göre azalarak Cumhuriyet tarihinde bir
ilke imzas›n› att›.

2004 y›l›nda nominal bazda 272 milyar 235 milyon YTL olan Toplam Kamu Net Borç
Stoku, 2005 y›l›nda 271 milyar 485 milyon YTL'ye geriledi.

Bu geliflmeler, gelecekteki daha güzel geliflmelerin sadece öncü sinyalleridir.
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Göreceksiniz, üretimde, ihracatta, yat›r›mda, özellikle de istihdamda, gelecekte
bugünkünden çok daha ileri seviyeleri yakalam›fl olaca¤›z.

Yeter ki milletimizin güveni arkam›zda olsun, yeter ki milletimizin duas› arkam›zda olsun.
Allah'›n izniyle Türkiye olmazlar› olur hale getirmifltir. Gelecekte de çok daha ileri seviyeler
mutlaka yakalanacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bu vesileyle  çiftçilerimize yönelik güzel bir haberi de burada bir kez daha sizlerle
paylaflmak istiyorum.

2005-2006 al›m kampanyas›nda sat›n al›nan pancar›n tamam› için 989 milyon YTL ödeme
yap›lacakt›. Bunun, 547 milyon YTL'si daha önce avans olarak ödenmiflti.

Geriye kalan 442 milyon YTL'nin ödemesi de 24 Nisan 2006 tarihinden itibaren yap›lmaya
bafllanm›flt›r.Çiftçilerimize, pancar üreticilerimize, tar›m sektörümüze hay›rl›, bereketli
olmas›n› diliyorum ve bir haftal›k süreçte de bunun ödemesi talimat›n› verdik.

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz günden itibaren tar›m
sektörümüzün sorunlar›n›n halline özel bir önem atfettik.
K›sa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyerek Türk tar›m›n› lay›k oldu¤u seviyeye
getirmek için kollar› s›vad›k.Yaflanan a¤›r kriz flartlar›, topraktan ve hayvan varl›¤›ndan
baflka gelir kayna¤› olmayan çiftçilerimizi periflan etmiflti. Öncelikle çiftçilerimizin acil
ihtiyaçlar›n› giderecek tedbirleri ald›k: Destekleme politikalar›yla, kredi borçlar›n› yeniden
yap›land›rmak suretiyle, mazot ve gübre yard›mlar›yla çiftçimizin nefes almas›n› sa¤lad›k.

Amac›m›z devlet imkanlar›yla tar›m sektörünü finanse etmek de¤il, çiftçimizi, köylümüzü,
hayvanc›m›z› yeniden üretebilir, üretti¤inden kazanç elde edebilir noktaya getirmek ve
sektörde verimlili¤i artt›rmaktad›r.Tar›m kesimimiz içinde et ve süt üreticilerimize özel
bir dikkat ve önem gösteriyoruz.Çünkü sa¤l›kl› nesillere sahip olabilmemiz için et ve süt
tüketimini artt›rmak mecburiyetindeyiz.Ayn› zamanda bizim için stratejik öneme sahip
bir üretim sektöründen bahsediyoruz.

Hükümet olarak ald›¤›m›z tedbirlerle 2002 y›l›ndan bu yana süt üretiminde yüzde 28'lik,
et üretiminde yüzde 6,5'luk bir art›fl sa¤lanm›flt›r.Hedefimiz belirlenen tar›msal strateji
do¤rultusunda at›lan ad›mlarla 2005-2013 y›llar› aras›nda süt üretimini 25 milyon tona,
k›rm›z› et üretimini 1,5 milyon tona, kifli bafl›na süt tüketimini 290 litreye, k›rm›z› et
tüketimini 18 kilograma yükseltmektir.

Bu konuda sektör temsilcilerinin, et ve süt üreticilerimizin de bizimle ayn› kararl›l›k içinde
olduklar›n›, ayn› heyecan› tafl›d›klar›n› görmekten ayr›ca mutluluk duyduk.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye'nin yakalam›fl oldu¤u geliflme rüzgar› her alanda bütün h›z›yla esmeye devam
ediyor.
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Ekonomik göstergelerde ortaya koydu¤umuz büyüme performans›, sizler de flahit
oluyorsunuz yat›r›m olarak, hizmet olarak, üretim olarak hayat›n her alan›nda etkisini
hissettirmeye bafllam›fl durumdad›r.Nisan ay›nda da yine önemli tesisleri hizmete
açman›n gurur ve mutlulu¤unu yaflad›k. Yeni ve güçlü bir Türkiye ad›m ad›m, bina bina,
tesis tesis yükselmeye bafllam›flt›r.

Türkiye'nin ucunda ›fl›k görünen uzun ince bir yolda ilerlemekte oldu¤unu her f›rsatta
ifade ediyoruz. Yola ç›karken de söylemifltik, t›pk› Afl›k Veysel gibi, “Uzun ince bir
yolday›z. Gidiyoruz, gündüz gece.” Hem k›sa vadeli, hem uzun vadeli hedeflerimiz var.

Bu hedeflerimizden biri milletimizin k›rk y›ll›k hayali olan Avrupa Birli¤i tam üyeli¤imizdir.

Bu yolu, medeniyetlerin buluflmas›na, dünya bar›fl›n›n tesisine giden do¤ru bir istikamet
olarak görüyoruz.Bu istikamet üzere yolumuza kararl›l›kla devam ediyoruz.

Üzülerek ifade edeyim ki bu konuda zaman zaman baz› spekülasyonlar yap›l›yor;
Türkiye'nin AB üyeli¤i çal›flmalar›nda rehavet gösterdi¤i iddialar› ortaya at›l›yor. Bu
iddialar, asla gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Avrupa Birli¤i kat›l›m süreci, programland›¤› gibi,
belirlenen takvim çerçevesinde baflar›yla ilerliyor. Bildi¤iniz gibi 20 Ekim 2005 tarihinde
tarama çal›flmalar› bafllat›ld› ve flu ana kadar 18 fas›lda tan›t›c› taramay›, 14 fas›lda da
ayr›nt›l› taramay› tamamlam›fl durumday›z. Ekim ay› itibariyle de hay›rl›s›yla tarama
çal›flmalar›n› sonland›rm›fl olaca¤›z. fiuras› bir gerçek ki,  çok yo¤un bir teknik süreçten
geçiyoruz.

Tarama sürecinde kurumlar›m›z›n temsilcileri, heyetler halinde Brüksel'e gidiyorlar. Önce
Komisyon yetkililerinden AB müktesebat›na iliflkin bilgiler al›yorlar. Sonra Türkiye'nin
müktesebat karfl›s›ndaki konumunu belirliyor, bunun sunumunu da yine komisyon
yetkililerine yap›yorlar. Her bir fas›lda bu tekrarlan›yor.

Yine her hafta Bakanlar Kurulumuzda Avrupa Birli¤i konusu mutlaka gündemin ilk
s›ralar›nda yer al›yor. Neler yap›lm›fl, neler eksik kalm›fl, uygulamada sorunlar var m›?
Bunlar› tek tek konufluyoruz, istiflare ediyoruz, karara ba¤l›yoruz.

Avrupa Birli¤i konusunda heyecan›m›z›,
motivasyonumuzu, dinamizmimizi ilk günkü gibi canl›
tutuyoruz. Bu konuda en ufak bir ivme kayb›, en ufak bir
rehavet, duraklama söz konusu de¤ildir, Olamaz da!
Her zaman ifade ediyoruz; Avrupa Birli¤i Türkiye için geçici bir heves, dönemsel bir
heyecan de¤ildir.

Bu hedef do¤rultusunda ilerlemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin 43 y›ll›k devlet politikas›d›r.
Milletimizin beklentileri de bu do¤rultudad›r.Biz öncelikle Türkiye'nin her alandaki
standartlar›n› en üst düzeye tafl›may› amaçl›yoruz. ‹nsan›m›z›n yaflam kalitesini yükseltmek,
Türkiye'yi hem bölgesinde, hem dünyada, potansiyeline yarafl›r bir ülke haline getirmek
istiyoruz.
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Bu hedeflerden vazgeçmek mümkün olabilir mi?  Bu hedefi yavafllatmak, aksatmak söz
konusu olabilir mi?

Asla olamaz, bizim yönetimimizde olmayacakt›r da... Biz ayn› kararl›l›kla, ayn› samimiyetle,
ayn› heyecanla yolumuza devam edece¤iz. Ç›kan her engeli sab›rla, metanetle aflaca¤›z,
her zaman sa¤duyuyla hareket edecek ve hedefimize kararl›l›kla ilerleyece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye, gerek bölgesinde, gerekse dünyada bar›fl ve istikrar kayna¤› aktörlerden biri
olmaya da devam edecektir.

Bak›n›z geçti¤imiz haftalar boyunca üzerinde en çok konuflulan, spekülasyon yap›lan
konulardan biri Filistin-‹srail ihtilaf›na yönelik politikam›z, bir di¤eri de dost ve müttefikimiz
ABD ile olan iliflkilerimizdi. Bildi¤iniz gibi daha bir kaç günce Filistin Devlet Baflkan› Say›n
Mahmut Abbas ile ABD D›fliflleri Bakan› Say›n Condoleezza Rice Ankara'da a¤›rland›.

ABD ile iliflkilerimiz, yar›m yüzy›l› aflan sa¤lam bir geçmifle dayanmakta, paylaflt›¤›m›z
ortak de¤erler ve karfl›l›kl› ç›karlar›m›zdan güç almaktad›r.

Ortak hedefler için çal›fl›rken zaman zaman yöntem konusunda gündeme gelebilecek
anlay›fl farkl›l›klar›m›z›n ise iki egemen ülke aras›ndaki dostluk ve ittifak iliflkisine gölge
düflürmesini kimse beklememelidir. Nitekim Say›n Rice'›n ziyareti s›ras›nda yapt›¤›m›z
görüflmelerde karfl›l›kl› olarak bu istikametteki iradelerimizi ortaya koyduk.

Türkiye'nin d›fl politikas› bizim dönemimizde fleffaf ve
aç›k parametrelere oturmufltur. D›flar›da sa¤lad›¤›m›z
güven ve itibar›n en önemli nedeni de budur.
Bak›n›z kardefl Filistin halk›n›n lideri Say›n Mahmut Abbas'la yapt›¤›m›z görüflmede de
Türkiye'nin aç›k politikalar›n›n Ortado¤u bar›fl sürecine ne kadar önemli bir katk› sa¤lad›¤›
bir kez daha teyit edilmifltir. Biz, 'Filistin halk›, demokratik tercihlerinden dolay›
cezaland›r›lmamal›', dedik. Para yard›m›n› kesen ülkelerle de görüflerek bu kanaatlerimizi
ilettik, iletiyoruz.

Gerek Filistin, gerekse ‹srail yönetimlerini itidale davet ettik. Seçim sonuçlar›n›n bar›fl
için bir f›rsata dönüfltürülebilece¤ini söyledik. Taraflar›, sorumluluklar›n›n bilinci içinde
hareket etmeye ve fliddeti reddetmeye ça¤›rd›k. Bunu da kapal› kap›lar ard›nda yapmad›k.
Aç›k ve net olarak tavr›m›z› ortaya koyduk. Ayn› flekilde ‹ran ve Suriye meselelerinde
de samimiyetle diplomatik çözümlerin yan›nda yer ald›k, taraflara masada müzakere
yöntemini, uzlaflma yollar›n› telkin ettik.

Türkiye, bugün art›k sözü dinlenen, gündem belirleyen bir ülke haline geldiyse, iflte
bizim bu politikalar›m›z sayesinde gelmifltir.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hükümet olarak bir yandan terörle etkin bir mücadelenin flartlar›n› olufltururken, di¤er
yandan demokratik aç›l›mlar›m›z› da ayn› netlik ve süratle sürdürmek konusunda kararl›y›z.

Hem birlik ve beraberli¤imizi koruyarak teröre geçit vermeyece¤iz, hem de bu ülkeyi
her gün biraz daha özgür, biraz daha demokratik, biraz daha zengin, biraz daha mutlu
bir ülke yapmak için bütün gücümüzle çal›flaca¤›z.

Hukuk zemininde fikir ve ifade özgürlü¤ü ile terör giriflimleri aç›k ve net biçimde birbirinden
ayr›lacak, bu alandaki istismarlar da ortadan kald›r›lm›fl olacakt›r.

Türkiye'nin demokratik kazan›mlar›na, hak ve özgürlüklere, eflitlik ve adalete halel
getirmek bir yana, bu alandaki geliflmelerin önünü daha da açmay› hedefliyoruz.

Zira biz inan›yoruz ki, devletin gücü, vatandafllar›n›n gücüyle ölçülür. Biz inan›yoruz ki,
bir devletin gücü, vatandafllar›yla kurdu¤u ba¤larla ölçülür.

'Sizi sevmeseler de olur, ama sizden korksunlar', anlay›fl› art›k geçerlili¤ini kaybetmifltir.

Makyavelist felsefenin korku prensibi, bask›c› devletleri felakete sürüklemifltir.

Onun için bizim yönetim anlay›fl›m›z fludur: Size sevgiyle ba¤lans›nlar, adaletinizden de
emin olsunlar.

Bizim devletimiz, gücünü vatandafllar›yla aras›nda kurdu¤u iflte bu sevgi ba¤lar›ndan
almal›, diyoruz.

Bizim d›fllamayan, bütün vatandafllar›n› eflit görerek kucaklayan devletimiz, iç bar›fl›nda,
birlik ve beraberli¤inde kuvvet bulmal›, diyoruz.

Bunu hep birlikte baflaraca¤›m›za inan›yor, sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

2006ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

MAYIS





Sevgili Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Güzel ve bereketli bir bahar›n ard›ndan flimdi de güneflli, ayd›nl›k bir yaz mevsimini
karfl›lamaya haz›rlan›yoruz. Bütün aksi gayretlere ra¤men Türkiye büyük fedakârl›klarla
elde etti¤i bu ayd›nl›k günleri koruman›n mücadelesini veriyor. Ekonomimiz, çok flükür,
art›k geçmiflle k›yas dahi kabul etmeyecek bir seviyeye gelmifltir. Geçti¤imiz günlerde
uluslararas› piyasalar›n tamam›nda görülen dalgalanma, Türkiye'de de bir miktar kendini
hissettirmifltir. Unutmamal›y›z ki bu, piyasa ekonomisi koflullar›nda tamamen do¤al bir
hareketliliktir. Türkiye art›k, bu ve benzeri dalgalanmalar› aflabilecek, bunlara karfl› direnç
gösterebilecek bir yap›ya kavuflmufltur.

Ekonomimizin nereden nereye geldi¤ini lütfen hat›rlay›n›z! Biz iktidara gelmeden önce,
manzara neydi, lütfen flöyle bir eskiye giderek gözünüzün önüne getiriniz:

Enflasyon iki haneli, üç haneli oranlarda...

Piyasalarda tam bir belirsizlik havas› hâkim...

Sürekli politika de¤iflikli¤i, sürekli güvensizlik...

Yolsuzluk iddialar› ayyuka ç›km›fl...

‹stikrar bir türlü yakalanam›yor...

Türkiye siyasetiyle, ekonomisiyle yaz boz tahtas›na dönmüfl. Makroekonomik göstergelerin
neredeyse tamam› bozulmufl... Borçlanma faizleri yüzde 60'lar›n üzerinde, vadeler
oldukça k›sa, borçlar alm›fl bafl›n› gidiyor...

Do¤rudan d›fl sermaye varl›¤›ndan söz etmek mümkün de¤il. ‹hracat düflük, turizm geliri
düflük, özellefltirme neredeyse hiç yok...

Hükümetin çözüm üretmek için att›¤› her ad›m siyasi istikrars›zl›kla karfl›lan›yor ve
akamete u¤ruyor... Siyaset kurumu çözüm üretemiyor; milletimizin beklentilerini,
umutlar›n› bofla ç›kar›yor, sürekli kan kaybediyor... Bu ortamda iflsizlik art›yor, esnaf tek
tek kepenklerini kapat›yor, fabrika bacalar› sönüyor, çarklar susuyor, yoksulluk ç›¤ gibi
büyüyor... Tam bir umutsuzluk havas›... Ne tek tek vatandafllar, ne yat›r›mc›lar, ne
ihracatç›lar, ne giriflimciler... Kimse önünü göremiyor...

‹flte hükümetimizin devrald›¤› Türkiye manzaras› buydu.
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Bugün birçok göstergede kriz öncesi seviyeleri de¤il, son
on y›llar›n, hatta kimi zaman Cumhuriyet tarihinin en iyi
seviyelerini yakalam›fl durumday›z.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Üç buçuk y›l gibi k›sa bir sürede bu tablo tamamen de¤iflmifl, Türkiye ekonomisi bir
at›l›m dönemine geçmifltir.

Bugün birçok göstergede kriz öncesi seviyeleri de¤il, son on y›llar›n, hatta kimi zaman
Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerini yakalam›fl durumday›z. Yüzde 120'lere varan
enflasyon dönemlerinden bugün yüzde 8'in alt›na geldik. Yüzde 60'larda seyreden faizler
yüzde 13'lere kadar geriledi.

‹hracat›m›z 3 y›lda 2 kattan fazla artarak 73 milyar dolar› aflt›. Kamu Net Borç Stokunun
GSMH'ya oran› yüzde 90'lar seviyesindeyken yüzde 55.8'e geriledi.

‹lk defa kamu net borç stokumuz nominal bazda 2005'te bir önceki y›la göre geriledi.
50 küsur y›l boyunca 1 milyar dolar seviyesini aflamayan do¤rudan uluslararas› yat›r›m,
2005 sonu itibariyle 9.7 milyar dolara ç›kt›. Bu y›l çok daha yüksek bir seviye bekliyoruz.
Özellefltirme uygulamalar›nda yine tarihi baflar›lar elde ettik. 2005'te turizm gelirlerimiz
18 milyar dolar› aflarak rekor k›rd›. Bu ortama nas›l gelinmifltir? Türkiye ekonomide bu
at›l›m› nas›l gerçeklefltirmifltir?

Dün krizlerle umutlar› tükenen bir ülke, bugün nas›l olmufl da dünyan›n yükselen y›ld›zlar›
aras›nda yerini alm›flt›r?

Bu sorunun tart›flmas›z cevab›, güven ve istikrard›r.

Türkiye, siyasetiyle, d›fl politikas›yla, güvenli¤iyle,
demokratikleflme ve insan haklar› alan›ndaki at›l›mlar›yla,
Avrupa Birli¤i'ne do¤ru att›¤› kararl› ad›mlarla, hoflgörü
ve uzlaflma ortam›yla, diyalogla bu seviyeleri
yakalayabilmifltir.
Sevgili Vatandafllar›m,

Piyasalarda son haftalarda bir hareketlilik görüyoruz. Faizlerde olsun, döviz kurlar›nda
olsun, borsada olsun, inifller ç›k›fllar yaflan›yor. fiunu bir kez daha alt›n› çizerek belirtmek
isterim ki, bunlar iflleyen bir piyasa ekonomisinde tamamen do¤al hareketlerdir.

Daha da önemlisi bunlar tüm dünyada, bütün geliflmekte olan ekonomilerde yaflanan
hareketliliklerdir. Bugün Türkiye'yle birlikte, Arjantin, Brezilya, Meksika, Güney Kore,
Rusya, Macaristan, Polonya gibi geliflmekte olan ülkelerde de az ya da çok ayn› hareketlilik
yaflanmaktad›r. Hatta sadece geliflmekte olan ülkelerde de¤il, geliflmifl ülkelerde de
benzer hareketlilikler görülmektedir. Tüm ilgili kurumlar›m›z da bu hareketlilikleri yak›ndan
izliyor, gerekti¤inde de önlemleri uygulamaya geçirmeye haz›r bekliyorlar.

Burada flunu belirtmek isterim:

Biz yar›nlara iliflkin ulafl›labilir güzel hayaller kuruyoruz. Mutlu, müreffeh, kalk›nm›fl bir
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ülke hedefimiz var. Bundan bir milim bile sapma gösteremeyiz. Onun için, s›k› bütçe
uygulamalar›m›z, disiplinli para politikalar›m›z aynen devam edecektir. Yap›sal reformlar›m›z›
h›z kesmeden sürdürece¤iz. Makroekonomik hedeflere ulaflma konusundaki
kararl›l›¤›m›zdan da asla vazgeçmeyece¤iz.

Ülke olarak ekonomik k›r›lganl›¤›m›z› önemli ölçüde aflm›fl, bu tür küresel dalgalanmalara
mukavemet gösterebilecek bir yap›ya kavuflmufl durumday›z. Her esen rüzgârla savrulup
giden o eski Türkiye'den bugün art›k eser yoktur.

Bugün, dalgal› denizde de, durgun denizde de bu gemiyi rotas›nda tutabilecek tecrübe
ve donan›ma sahip kadrolar yönetimdedir. Milletimizin beklentilerini asla hayal k›r›kl›¤›na
dönüfltürmeyece¤iz.

‹nsan›m›z Türkiye'nin son üç buçuk y›lda elde etti¤i siyasi ve ekonomik kazan›mlar› bu
türden konjonktürel dalgalanmalara feda edece¤imiz düflüncesine kap›lmas›n. Bu
kazan›mlar, bu güven ve istikrar ortam›, bu büyüme çizgisi mutlaka korunacakt›r. Çünkü
bu kazan›mlar gelece¤in mutlu ve müreffeh Türkiye'sinin temelini, zeminini oluflturacak
kazan›mlard›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

May›s ay›n› Türkiye'nin ihtiyaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirdi¤imiz önemli iç ve d›fl
seyahatlerle, yo¤un bir çal›flma temposuyla geçirdik.

Ülkemizin güneyinden güneydo¤usuna uzanan bir güzergâhta flehirlerimizi dolaflarak
hem aç›l›fllar gerçeklefltirdik, hem de vatandafllar›m›z›n dertlerini, ‹htiyaçlar›n› bizzat
kendilerinden dinleme f›rsat› bulduk.

Önce 2 May›s'ta Ankara'da Diyarbak›rl› ifladamlar›yla bir
araya gelerek bölgeye dönük sosyo-ekonomik planlamalar
hakk›nda görüfl al›flveriflinde bulunduk. Bölgeye yat›r›m
yapan ifl adamlar›m›z›n yaflad›¤› s›k›nt›lar›, yat›r›m yapmak
isteyen giriflimcilerimizin önündeki engelleri ele ald›k.
Hükümet özel sektör beraberli¤iyle ileriye dönük neler yap›labilece¤ini de¤erlendirdik.
Bu buluflmada beraberce önemli tespitlerde bulunduk, ciddi aç›l›mlar yakalad›k.

Bölgede yaflananlar› yerinde görmek üzere 3 May›s'ta Ad›yaman'a giderek seyahatlerimizi
bafllatt›k. Ad›yaman'da Organize Sanayi Bölgesi kapsam›nda 33 fabrikan›n aç›l›fl›n›
yapman›n mutlulu¤unu yaflad›k. Bu fabrikalar, binlerce insan›m›za istihdam sa¤layacak,
bölgeye ekonomik bak›mdan önemli bir canl›l›k getirecektir.

Ad›yaman'dan fianl›urfa'ya geçerek, orada da yeni adliye saray›n› hizmete açt›k.

Yine fianl›urfa'da öyle bir tablo ile karfl› karfl›yayd›k ki, daha önce maalesef adalete
yak›flacak bir fiziki imkân›n olmad›¤›, flimdi ise bu fiziki imkân› en güzel flekliyle haz›rlay›p
kendilerine sunman›n da mutlulu¤unu yaflad›k.
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Ayn› günün program›nda hay›rsever insanlar›m›z›n E¤itime Yüzde Yüz Destek Kampanyas›
çerçevesinde yapt›rd›¤› ve 5 bine yak›n ö¤rencimize e¤itim imkân› sa¤layacak 4 okulu
hizmete açt›k, bir lisenin de temelini att›k.

De¤erli Vatandafllar›m,

6 May›s'ta bu defa dura¤›m›z Adana'yd›. Adana'da önce Türkiye genelinde restorasyonu
tamamlanan toplam 1111 vak›f eserini yeniden hizmete açt›k.

Bu vesileyle medeniyetimizin çok önemli bir sosyal kurumu olan vak›flar›m›z›n tarihi
önemini, bugün yaflad›¤›m›z sosyal s›k›nt›lara derman olabilecek taraflar›n› hat›rlama ve
de¤erlendirme imkân› bulduk. Tek merkezden uydu arac›l›¤›yla Türkiye'nin genelinde
bu aç›l›fllar› yapma f›rsat›n› bulduk.

Hükümet olarak, toplumsal yaralar›n sar›lmas›na, yoksullar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na,
tarihi ve kültürel de¤erlerimizin yaflat›lmas›na büyük önem veriyoruz.

Bu anlay›fl›m›z›n bir gere¤i olarak üç buçuk y›l içinde tam
1111 vak›f eserinin onar›m ve restorasyonunu tamamlad›k.
1998 - 2002 y›llar› aras›nda vak›flar bünyesinde onar›m ve restorasyonu yap›lan eski
eser say›s›n›n sadece 46 oldu¤unu dikkate al›rsak, bu konuda hükümetimizin fark› aç›kça
ortaya ç›kacakt›r.

Ayn› gün Türkiye'nin dört bir yan›nda büyük bir h›zla devam eden konut seferberli¤imizin
bir önemli aflamas›n› daha hayata geçirdik.

Adana Yüre¤ir'de sosyal donat›lar›yla birlikte, TOK‹ imzas› tafl›yan 792 konutu sahiplerine
teslim ettik. Ayn› törende yine Sofulu'da sosyal donat›lar›yla birlikte 1092, Kargakekeç'de
de 924 konut inflaat›n›n temelini att›k. H›z›m›z› hiç kesmeden, bir projeyi tamamlay›p
di¤erinin temelini atmak suretiyle ülkemizin dört bir yan›n› ça¤dafl, konforlu, sa¤lam
konutlarla süslemeye devam ediyoruz, edece¤iz.

Sadece üst gelir seviyesindeki insanlar›m›za de¤il, orta gelir gruplar›na, alt gelir gruplar›na,
evet hepsine var›ncaya kadar konut sahibi olmay› akl›na bile getirmeyen insanlar›m›za
en ekonomik flartlarla konut sahibi olma imkân›n› sa¤l›yoruz. ‹nflallah bu çal›flmalar›m›z
çeflitlenerek sürecek ve 2007 sonu itibariyle 250 bin konutluk hedefimizi de yakalayaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye sahip oldu¤u insani de¤erlerle, birlik ve beraberli¤iyle, dayan›flma ve kardefllik
kültürüyle zengin bir ülke...

7 May›s'ta gitti¤imiz Diyarbak›r'da, insan›m›z›n gücünü, bu ülkeye, bu ülkenin ideallerine
ba¤l›l›¤›n› bir kere daha müflahede ettik.

Bölgede ekonomik ve sosyal s›k›nt›lar oldu¤u bir gerçektir.

Ama flunu da rahatl›kla söyleyebiliriz ki, o s›k›nt›lar› günden güne hal yoluna koyacak
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duygu birli¤ine sahibiz.

Elbette elimizde sihirli de¤nek yok.

Ancak bütün bu s›k›nt›lar› çözme sürecine girmifl bulunuyoruz. Hükümetimizin bu konuda
sahip oldu¤u siyasi irade, att›¤›m›z ad›mlar ortadad›r.

Gezimiz s›ras›nda Diyarbak›rl›ya ifl ve afl sa¤layacak 21 fabrikay› faaliyete geçirdik.
Hükümetimizin teflvik uygulamalar›n›n bölgeye getirdi¤i bu ekonomik kazan›mlar›, bu
hareketlili¤i gurur ve mutlulukla yafl›yoruz.

‹nflallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel geliflmeler, çok daha önemli yat›r›mlarla
bölge ekonomileri ad›m ad›m canlanacakt›r.

Böylece flehir flehir, bölge bölge aya¤a kalkarak güçlenece¤iz. Sadece Diyarbak›r'da
de¤il, sadece Ad›yaman'da, fianl›urfa'da, Adana'da, Siirt'te de¤il, yurdun her köflesinde,
hemen her gün fabrikalar aç›l›yor, yollar, hizmet binalar›, okullar hastaneler infla ediliyor,
konut projeleri gerçeklefltiriliyor.

Bu ülkeyi bir uçtan bir uca ayd›nl›k gelece¤ine tafl›yacak olan bir imar seferberli¤i içindeyiz.

Ama as›l hedefimiz Antalya'da olan›n Diyarbak›r'da, Adana'da olan›n Ad›yaman'da eksik
kalmayaca¤› bir Türkiye'ye do¤ru koflar ad›m ilerlemektir. Bölgesel geliflmifllik farklar›n›,
gelir adaletsizliklerini, f›rsat eflitsizliklerini ortadan kald›r›ncaya kadar gereken neyse
aflkla, flevkle, fedakârl›kla yapaca¤›z.

Türkiye adaletle kalk›nan, sevgiyle kenetlenen, bilgiyle
ilerleyen bir ülke olarak bir gün mutlaka ama mutlaka
hepimizin gö¤sünü kabartacak bir medeniyet seviyesine
yükselecektir.
Bu güzel günlerin çok uzakta olmad›¤›na samimiyetle inan›yorum, o heyecan› kalbimde
hissediyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

May›s ay› d›fl seyahatlerimiz bak›m›ndan da oldukça yo¤un geçti. Adeta bir zirveden
di¤erine kofltu¤umuz bereketli bir ay oldu. Kat›ld›¤›m›z çeflitli uluslararas› toplant›larda,
her zaman oldu¤u gibi Türkiye'nin tezlerini en güçlü flekilde dile getirdik. Çeflitli alanlarda
uluslararas› ifl birli¤i imkânlar›m›z› gelifltirmenin gayreti içinde olduk.

‹lk olarak 4 May›s'ta Yunanistan'›n ev sahipli¤inde Selanik'te yap›lan Güneydo¤u Avrupa
Ülkeleri ‹flbirli¤i Süreci Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesi'ne kat›ld›k.

Balkan Zirvesi olarak da an›lan bu toplant›da, Avrupa'n›n güney do¤usunda yer alan,
co¤rafi ve tarihi olarak kesiflme alanlar› bulunan ülke temsilcileriyle birlikte Balkanlar›n
gelece¤i ad›na önem tafl›yan kimi kararlara imza att›k.

Balkan ülkelerinin temsilcileriyle hem ikili, hem bölgesel, hem de küresel meselelerle
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ilgili görüfl al›flveriflinde bulunma imkân›na kavufltuk.

Türkiye olarak, bölgede bar›fl ve istikrar›n devam›ndan yana oldu¤umuzu her vesileyle
dostlar›m›za ilettik.

Zirve s›ras›nda, ulafl›m alan›nda önemli yenilikler, rahatl›klar getirecek bir anlaflmay› da
imzalad›k.

"Güneydo¤u Avrupa'da Yüksek Performansl› Demiryolu A¤› Kurulmas› Anlaflmas›"
inan›yorum ki, zaman zaman gerginlikler yaflanan bölge co¤rafyas›nda yeni yak›nl›klar
ortaya ç›karacak önemli bir ad›m olacakt›r. Bu zirvenin hemen ard›ndan Türkiye için son
derece hayati öneme sahip bir baflka bölgeye, bir baflka zirveye geçtik.

5 May›s'ta Azerbaycan'›n baflkenti Bakü'de gerçeklefltirilen 9. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›
Zirvesi'ne kat›ld›k. Bu Zirve'de de önemi giderek artan Avrasya'n›n gelece¤ine iliflkin
son derece yararl› görüflme ve de¤erlendirmelerde bulunduk.

Avrasya ülkeleri aras›nda ticaretin önündeki engellerin giderilmesi, ülkeleraras› ticaretin
teflviki, pazarlar›n entegrasyonu ve bölge ekonomilerinin dengeli bir flekilde
serbestlefltirilmesi hedefleri konusunda at›labilecek somut ad›mlar› en genifl flekilde
de¤erlendirdik. Ve burada tüm üye ülkelerle ikili görüflmelerimiz oldu. Bu toplant›n›n da
Avrasya bölgesinin gelece¤ine dönük önemli aç›l›mlar, hay›rl› sonuçlar do¤uraca¤›na
inan›yorum.

Aziz Vatandafllar›m,

11 May›s'ta bu defa Viyana'ya giderek, 33'ü Latin Amerika ve Karay›p ülkesi olmak üzere
toplam 60 ülkenin kat›ld›¤›, 4. AB-Latin Amerika Zirvesi'nin aç›l›fl›na kat›ld›k. Bu vesileyle,
baz› ikili temaslar gerçeklefltirdik.

AB Dönem Baflkan›, Avusturya Baflbakan› Say›n Schüssel'in öncülü¤ünü yapt›¤›, kimsesiz
çocuklar yarar›na düzenlenen sembolik bir futbol karfl›laflmas›nda Türkiye'yi temsil ettik.

Viyana Zirvesi'nin ard›ndan, Geliflen Sekiz Ülke (D-8) 5. Zirvesi'ne kat›lmak üzere
Endonezya'n›n Bali adas›na geçtik.

Türkiye, ‹ran, Pakistan, M›s›r, Malezya, Endonezya,
Bangladefl ve Nijerya'n›n içinde yer ald›¤› bu giriflimle,
ülkelerimizin ekonomik geliflimi ve toplumsal refah›n›
sa¤lama yolunda neler yapabilece¤imizi konufltuk, baz›
önemli kararlar ald›k.
Bu çerçevede, D-8 grubunun itibar ve etkinli¤ini art›rmak için kurumsal yap›s›n›, yine
merkezi ‹stanbul'da kalmak kayd›yla, ‹cra direktörlü¤ünden Genel Sekreterlik düzeyine
ç›kard›k. Böylece sekretarya hizmetlerini itibar olarak da personel olarak da güçlendirdik.

Önemli bir nüfus gücüne, zengin do¤al kaynaklara sahip olan bu 8 ülkenin gerek siyasi,
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gerekse ekonomik alanda beraberliklerini hangi somut ad›mlarla güçlendireceklerini
böylece belirlemifl olduk.

Bu vesileyle gerek bize ev sahipli¤i yapan, gerekse flu anda dönem baflkanl›¤›n› yürüten
Endonezya'da ki elim deprem felaketi neticesinde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum,
tüm Endonezyal› kardefllerimize sab›rlar temenni ediyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Dünya Ekonomik Forumu Orta Do¤u toplant›s› 20-22 May›s tarihleri aras›nda M›s›r'›n
fiarm El-fieyh flehrinde yap›ld›. Birçok ülkeden devlet adamlar› ile uluslararas› ifl ve finans
çevrelerinin üst düzey yöneticilerini bir araya getiren bu önemli etkinlikte de Türkiye
olarak yerimizi ald›k.

Dünya gündemindeki meselelerle ilgili görüfllerimizi dile getirdik. Yine bu Forum vesilesiyle
baz› ülke lideriyle, dünya ticaret ve finans çevrelerinin önemli isimleriyle bir araya gelme
f›rsat› bulduk. Toplant›'n›n ard›ndan Baflbakan Say›n Uyahya'n›n davetlisi olarak Cezayir'e
geçtik. Burada baflta Cezayir Cumhurbaflkan› Say›n Buteflika olmak üzere önemli ve çok
yararl› temaslar gerçeklefltirdik.

Gerçekten bu ziyaretimizde bizlere gösterilen konuk
severli¤i unutmam›z mümkün de¤il. Bu ziyaretimizle
birlikte tarihi ba¤lara sahip iki ülke aras›nda sosyal,
ekonomik ve kültürel iliflkilerin gelifltirilmesine yönelik
önemli aç›l›mlar sa¤lanm›fl oldu.
Cezayir giderek daha çok dikkat çekmeye bafllayan önemli bir ekonomik potansiyele
sahip. ‹nan›yorum ki, bu ziyaretimiz Cezayir'de ifl yapmak isteyen özel sektörümüzün
de önünü açacakt›r. Son olarak geçen haftada da, Berlin'de Türk-Alman Ticaret Odas›'n›n
2. Kongresi'ne Say›n Merkel'le birlikte kat›ld›k. Kongre öncesinde bir araya geldi¤imiz
meslektafl›m Say›n fiansölye Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i kat›l›m sürecine verdi¤i
deste¤i, aç›kça bas›n toplant›s›nda da ifade etmifltir.

Bütün bu yo¤un d›fl trafik s›ras›nda, Türkiye'nin son üç buçuk y›l içinde bölgesinin ve
dünyan›n önemli merkezlerinden biri olma yolunda att›¤› diplomatik ad›mlar›n karfl›l›k
buldu¤unu da bir kere daha müflahede ettik.

fiunu sevinerek ifade edebilirim ki, dünya bar›fl›n›n, insan haklar› ve özgürlüklerin, eksiksiz
demokrasinin tesisi konusunda Türkiye'nin öncü rolü her geçen gün biraz daha
pekiflmektedir. Dünya ülkeleriyle daha yak›n iliflkiler kurma, gerek ekonomik, gerek
siyasi, gerekse kültürel anlamda Türkiye'nin küresel a¤›rl›¤›n› artt›rma yolundaki yo¤un
çabalar›m›z bundan sonra da devam edecektir.

Türkiye'nin içine kapanamayacak kadar büyük ve önemli bir ülke oldu¤unu hiç akl›m›zdan
ç›karmadan ça¤dafl dünyadaki yerimizi alman›n gayreti içinde olaca¤›z.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Bu ay yine, milletimiz için tarihi anlam› büyük olan 19 May›s, Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayram›'n› bir kere daha coflkuyla kutlad›k.

Bu y›l 19 May›s, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün do¤umunun
125. y›ldönümüyle birleflerek daha da anlaml› hale gelmifltir. Bu güzel bayram ve bu
anlaml› y›ldönümünde gençlerimizle bir araya gelerek 100. y›l›n› kutlamaya haz›rlanan
Cumhuriyetimizin gelecek ufkunu konufltuk.

Gördük ki gençlerimiz, Cumhuriyet de¤erlerini, Türkiye'yi ça¤dafl uygarl›k seviyesinin
ötelerine tafl›yacak bir ruhla sahiplenmektedirler.

Yine gördük ki bar›fla ve demokrasiye sonuna kadar inanan, bilgi ça¤›n›n gereklerine
uygun biçimde kendini yetifltiren, düflünen, de¤erlendiren, üreten genç zihinler Türkiye'nin
ayd›nl›k gelece¤inin mimarlar› olmaya haz›rd›rlar.

Bu ülkenin huzur ve istikrar›na yönelik hain planlar, bu
berrak genç zihinlere çarparak mutlaka akim kalacakt›r.
Türkiye demokrasiyle zenginleflerek, adaletle kalk›narak,
özgürlüklerle güçlenerek yeni ve tertemiz bir sayfa açm›flt›r.
‹nan›yorum ki bundan böyle her 19 May›s'› biraz da bu tazelenmenin, bu dinamizmin,
bu de¤iflim ruhunun bayram› olarak kutlayaca¤›z.

De¤erli vatandafllar›m,

May›s ay›n›n bildi¤iniz gibi bir baflka zenginli¤i daha var. O da 29 May›s ‹stanbul'un fethi.
Ve ‹stanbul'un fethi de yine, özellikle gençli¤in bir fetih ruhuyla geçmiflten gelece¤e
nas›l yürümesi gerekti¤ini, bir ça¤›n nas›l kapan›p yeni bir ça¤›n nas›l aç›ld›¤›n› ve bunun
içinin nas›l dolduruldu¤unu görmemiz bak›m›ndan çok anlaml›. Bu bak›mdan, özellikle
‹stanbul'umuzun bu fethi yaflad›¤› anlaml› günlerde tüm ‹stanbullular› bu manada da
tekrar kutluyorum, tekrar tebrik ediyorum. Ama tabii sadece ‹stanbul'la s›n›rl› kalmayan,
ülkemizin genelini kapsayan bu ruhun gelecek nesillere de çok fleyler kazand›raca¤›na
inan›yorum.

Bildi¤iniz gibi, May›s ay› içinde bütün bunlar›n yan›nda hepimizi derinden sarsan elim
bir hadise yaflad›k. Bu menfur olay Türkiye'nin huzur ve istikrar›na, Cumhuriyetimizin
kurumlar›na, de¤erlerine karfl› yap›lm›fl bir sald›r›d›r.

Bu karanl›k sald›r› milletimizin vicdan›nda asla affedilmeyecektir. Olay›n faili sald›r›dan
hemen sonra yakalanm›flt›r. Hükümet olarak, olay›n meydana geldi¤i 17 May›s'tan
bugüne kadar suçlular› bütün ba¤lant›lar›yla birlikte adalete teslim etmek için yo¤un bir
gayret içindeyiz. Ancak flunu da ifade etmeliyim ki; Türkiye'nin huzur ve istikrar›na,
de¤iflim iradesine ve geliflme azmine yönelik benzer provokatif eylemlerle bafla ç›kabilmek
için, millet olarak sa¤duyunun sesini yükseltmek durumunday›z. Hükümetimiz, demokratik,
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laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bu tür karanl›k komplolara
karfl› savunmak için tam bir kararl›l›k içindedir.

Türkiye'yi mutlaka ama mutlaka Cumhuriyetimiz için de, demokrasimiz için de güvenli
bir ülke haline getirece¤iz.

Bu yolda güvenlik güçlerimize ve yarg› teflkilat›m›za güvendi¤imizi de bir kere daha
üstüne basarak vurgulamak istiyorum. Anayasal kurumlar›m›z›n dayan›flmas›yla, toplumsal
uzlaflma ve ortak ak›lla bu iflin üstesinden de gelece¤iz.

Milletimizle birlikte flimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da demokrasinin, adaletin,
de¤iflim ruhunun, hak ve özgürlüklerin arkas›nda dimdik durmaya devam edece¤iz. Çok
daha güzel, çok daha ayd›nl›k, çok daha parlak günler dile¤iyle sözlerime son veriyor,
sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN

2003ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

2006ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

HAZ‹RAN





Aziz Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin, ayd›nl›k hedeflerine do¤ru yapt›¤› yolculuk bütün h›z›yla devam ediyor.
Geçen üç buçuk y›l›n kazan›mlar›yla k›r›lganl›¤› azalan, dayan›kl›l›¤› artan ekonomimiz
önemli s›navlardan aln›n›n ak›yla ç›k›yor. Bu do¤rultuda hükümet olarak istikrar› korumak,
konjonktürel geliflmelere karfl› tedbirleri zaman›nda almak, büyüyen bir ekonomik yap›n›n
getirdi¤i s›k›nt›lar› aflmak için dikkat ve hassasiyetle çal›fl›yoruz. Türkiye, gelecekle ilgili
hedeflerinden asla sapma göstermeyecektir.

Bunu rahatl›kla söyleyebiliyorum; çünkü, Türkiye'nin son üç buçuk y›lda elde etti¤i
kazan›mlar›n ne kadar köklü, ne kadar sa¤lam bir de¤iflim iradesinin eseri oldu¤unu iyi
biliyorum. Türkiye art›k, her rüzgârla savrulan o eski Türkiye de¤ildir. Zaman zaman
dalgalanmalar olabilir. Ancak bunlar, aya¤› yere sa¤lam basan bir ekonomik yap› için
bafla ç›k›labilecek hareketlenmelerdir. Türkiye bugün, son üç buçuk y›l›n dikkatli yönetim
anlay›fl›yla bu sa¤lam yap›ya kavuflmufltur. fiimdi hedefimiz bugünün kazan›mlar›n› kal›c›
hale getirmek, yar›nlarda ç›tay› daha yükseklere ç›karmakt›r. Biliyorsunuz, May›s ay›
itibariyle bütçemiz ilk defa fazla vermifltir. Bu son derece önemli bir geliflmedir: Türkiye'nin
emin ellerde oldu¤unu, iyi yönetildi¤ini, kalk›nma yolunda bir sapma olmad›¤›n› gösteren
bir geliflmedir. Popülizme meyletmeden, sorunlar›m›z›n üzerine ciddiyetle giderek,
insan›m›za, potansiyelimize güvenerek yolumuza kararl›l›kla devam edece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye art›k, eskisi gibi gündelik meselelere tak›l›p uzak hedeflerini ihmal eden bir ülke
de¤ildir, olmayacakt›r. 9. Kalk›nma Plan›'yla ülkemizin yak›n gelece¤inin yol haritas›n›
çizmifl oluyoruz. Bak›n›z, 2007-2013 y›llar› aras›ndaki 7 y›ll›k dönemi kapsayan bu Plan,
sürekli de¤iflen bir dünyada Türkiye'nin izleyece¤i temel kalk›nma stratejisini ortaya
koymaktad›r. Bu Plan'la Türkiye, gelecekle ilgili hedeflerini somut, ak›lc› ve sa¤l›kl› bir
takvime ba¤l›yor, yeni kalk›nma vizyonunu ortaya koyuyor. Bu vizyonun ana fikri; "‹stikrar
içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaflan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi
toplumuna dönüflen, Avrupa Birli¤i'ne üyelik için uyum sürecini tamamlam›fl bir Türkiye".
Hedefimiz bu.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ekonomik olarak art›k öyle bir noktaya geldik ki, sadece bugünün kazan›mlar›n› koruman›n,
yar›nlar› planlaman›n de¤il, devletin geçmiflte ihmal edilen yükümlülüklerini yerine
getirmenin de imkânlar›n› bulabiliyoruz.

385

H A Z ‹ R A N  2 0 0 6U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Türkiye'nin gelece¤ini imar ve infla etmek üzere durmadan,
dinlenmeden bütün kurumlar›m›zla, bütün imkânlar›m›zla
çal›fl›yoruz.
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Bak›n›z bizden önceki döneme ait bir ay›b› ortadan kald›rd›k. Geçmiflte çal›flanlar›m›zdan
Zorunlu Tasarruf ad› alt›nda toplanan paralar›n geri ödemeleri gerçeklefltirildi.

1988'den 2000'e kadar 12 y›l boyunca iflçimizden, memurumuzdan, iflverenimizden,
çal›flanlar›m›zdan kesintiler yap›ld›. Sonra gelen yönetimler de bunun üzerine yatt›. Ama
biz, devlet vatandafl›na borçlu olamaz dedik. 20 Haziran itibariyle Zorunlu Tasarruf
hesab›nda biriken hem anaparalar›n, hem de nemalar›n hak sahiplerine ödenmesi
tamamlanm›flt›r. Art›k devletin vatandafl›na nema borcu kalmam›flt›r.

29 Nisan 2003 tarihinden, 20 Haziran 2006 tarihine kadar, anapara ve nema olmak üzere
hak sahibi vatandafllar›m›za toplam 13 milyar 181 milyon 464 bin 446 YTL ödeme
yap›lm›flt›r. Yani 13 katrilyon ödeme yap›lm›flt›r. Bu sayede, yaklafl›k 4,5 milyon kifli
devletten alaca¤›n› tahsil etmifltir.

‹nflallah, y›lbafl›ndan itibaren Konut Edindirme Yard›m› kesintilerini de, mümkün olan en
k›sa sürede hak sahiplerine ödeyece¤iz.

Bugün ekonomimiz bütün bunlar›n alt›ndan kalkacak güce, imkâna sahiptir. Kayna¤›m›z›
buluyor, devletin vatandafl›na olan y›llanm›fl borçlar›n› ödüyoruz. Buna karfl›l›k bütçemizde
de bir aç›¤a sebebiyet vermiyoruz. Bunlar, ekonominin sa¤l›kl› iflledi¤ini, ehil bir ekonomi
yönetiminin ifl bafl›nda oldu¤unu aç›kça göstermektedir.

Aziz Vatandafllar›m,

Bunlar› söylerken Türkiye'nin bütün problemlerinin sona erdi¤ini iddia etmiyoruz. Çözüm
bekleyen baz› önemli meselelerimiz oldu¤unu biliyoruz. Bunlardan biri de iflsizliktir. Bu
konuda bulunabilecek hal çareleri maalesef k›sa vadeli de¤ildir. Y›llarca krizlerle bo¤uflmufl
bir ülkenin, üç buçuk y›l gibi k›sa bir sürede bütün sorunlar›n› halletmesi elbette
beklenemez. Bu, tabii ki biraz zaman alacakt›r.

Ekonomimiz büyüdükçe, gelifltikçe, ilerledikçe, dünyayla
entegre hale geldikçe insan›m›za da yeni ifl alanlar›
aç›lacakt›r. Ancak bugün de iflsizli¤in azalt›lmas›
konusunda baz› geliflmeler yafland›¤› bir gerçektir.
Devam›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan bunun da görmezden gelinmemesi gerekir.

Dünyada bugüne kadar enflasyonla etkili mücadele edilen, enflasyonu düflen her ülkede
iflsizlik mutlaka artm›flt›r.

Bu konuda tek istisna son üç buçuk y›l›n Türkiye'sidir.

Bu dönem içinde Türkiye'de hem enflasyon istikrarl› biçimde düflmüfl, hem de yeni
iflsizler ortaya ç›kmam›flt›r.

Hatta ifl gücüne yeni kat›lan y›ll›k ortalama 500 bin civar›nda insan›m›za ifl imkân›
oluflturulmufltur.
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Bak›n›z 2002 y›l›ndan, 2005 sonuna kadar tam 1 milyon 48 bin insan›m›z ilk kez iflgücü
piyasas›na girerek ifl sahibi olmufltur. Yine bu dönemde tar›m sektöründe çal›flan 965
bin kifli sanayiye, hizmetler sektörüne kaym›fl, hem tar›msal nüfus azalm›fl, hem de
buradan yeni iflsiz ortaya ç›kmam›flt›r.

Bir baflka sevindirici geliflme de Teflvik yasas› uygulamalar›nda yaflanm›flt›r. Milli gelirden
daha az pay alan geri kalm›fl 49 ilimizde teflvik uygulamalar›n›n meyveleri yavafl yavafl
al›nmaya bafllanm›flt›r.

2004 Mart ay›ndan bugüne kadar bu illerimizde tam 33 bin 207 firma bu teflviklerden
yararlanm›fl ve bu teflviklerden yararlanan özellikle müteflebbislerimiz yüz binlerce
insan›m›za ifl, afl, sosyal güvence imkân› sa¤lam›flt›r.

Bunlar önemli geliflmelerdir. Ben huzurlar›n›zda bu müteflebbislerimizi kutluyorum.
Türkiye'nin kalk›nma stratejisinin do¤ru iflledi¤inin göstergeleridir bunlar.

‹nflallah at›lan bu güzel ad›mlar daha da gelifltirilmek suretiyle insan›m›z›n derdine derman
olacak, adeta bir çözüm kayna¤› olarak da hep hay›rla yad edilecektir.

Aziz Vatandafllar›m,

Yaz s›ca¤›n› fazlas›yla hissetmeye bafllad›¤›m›z Haziran ay›, hükümetimiz aç›s›ndan da
yo¤un ve hararetli çal›flmalarla geçmifltir.

Bu ay da yine Türkiye'nin dört bir yan›nda pek çok tesisin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik,
yenilerinin de temellerini att›k.

Türkiye'nin gelece¤ini imar ve infla etmek üzere durmadan,
dinlenmeden bütün kurumlar›m›zla, bütün imkânlar›m›zla
çal›fl›yoruz. Haziran ay›na Bat› Karadeniz'de, Zonguldak'ta
yapt›¤›m›z önemli aç›l›fllarla girdik.
Hükümetimizin sa¤lad›¤› ÖTV indirimiyle önemli bir ivme kazanan ve yüzde 50 oran›nda
bir art›fl yakalayan deniz tafl›mac›l›¤›m›z için hay›rl› bir ad›m atarak, 2 Haziran'da Karadeniz
Ere¤li Tersanesini hizmete açt›k. Y›lda 25 bin ton çelik iflleme kapasitesine sahip bu
tersanemiz, hem Ere¤li için, hem de denizcili¤imiz için çok önemli bir at›l›m›n müjdecisi
olmufltur. Ayn› gün Zonguldak'ta, Bat› Karadeniz'i önemli bir enerji üssü haline getirecek,
11 bin insan›m›za ifl imkân› sa¤layacak dev bir projenin ilk etab›n›n aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.

Türkiye'nin do¤al zenginliklerini nas›l ekonomik de¤ere dönüfltürdü¤ünü ortaya koyan
en güzel örneklerden biridir bu.

Bat› Karadeniz Enerji Üssü Projesi, inan›yorum ki kalk›nmam›z›n öncü projelerinden biri
olarak an›lacakt›r.

Madencili¤imizin baflkenti Zonguldak'ta ayr›ca bu sektörümüzün gelece¤ini flekillendiren
7 tanesi özel sektörümüze, 39 tanesi kamuya ait toplam 46 tesisi hizmete açt›k, 15 yeni
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projenin de temelini att›k. Bunlar Zonguldak'›n çehresini de¤ifltirecek umut verici
yat›r›mlard›r. Toplam 300 trilyon civar›nda olan bu yat›r›mlarla inan›yorum ki, Zonguldak'ta
iflsizler ordusu kendilerine bir çareyi yakalayacakt›r. ‹nflallah devam› da gelecektir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Haziran ay›nda daha pek çok bölgemizde insan›m›za ça¤dafl hizmet verecek, flehirlerimizin
standartlar›n› yükseltecek, ihtiyaçlara cevap olacak önemli tesisleri hizmete açt›k. 3
Haziran'da Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nin, 4 Haziran'da Mardin Merkez Devlet
Hastanesi'nin aç›l›fllar›n› gerçeklefltirdik.

Göreve geldi¤imiz günden beri hastanelerimizin, sa¤l›k
tesislerimizin say›s›n› art›rmak, böylece insan›m›za daha
kaliteli, daha rahat flartlarda sa¤l›k hizmeti ulaflt›rmak için
büyük gayret gösteriyoruz.
Modern ça¤dafl tesisler. Bu çerçevede 2003 y›l›nda 19, 2004'te 15, 2005'te 25 tane
olmak üzere üç y›l içinde tam 59 yeni hastaneyi hizmete açt›k.

6 bin 375 ilave yatak kazand›rarak sa¤l›k tesislerimizin kapasitesini önemli ölçüde art›rd›k.
2006 y›l›nda da yeni hastaneler, ilave sa¤l›k tesisleri, sa¤l›k ocaklar› infla etmeye, yap›m›
tamamlananlar› hizmete açmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim için insan siyasetin de,
icraat›n da temelidir. Her fleyi insanlar›m›z› mutlu etmek, rahat ettirmek içindir.

Bu anlay›flla, bu hassasiyetle yurdun dört bir köflesini flantiyeye çevirdik, hummal›
çal›flmalar yürütüyoruz.

Hemen her gün tamamlanan tesisleri hizmete aç›yoruz. Haziran ay› bu aç›dan oldukça
bereketli bir ay oldu. Pek çok tesisi, yat›r›m› hizmete açt›k, pek çok temel att›k, adeta
bir imar maratonuna kat›ld›k. 3 Haziran'da Isparta'da, belediyemizin öncülü¤ünde yürütülen
çal›flmalar›n meyvelerini toplamak üzere bir toplu aç›l›fl gerçeklefltirdik.

Bu aç›l›flla sosyal alanda, konut alan›nda, çevre düzenlemesi, ulafl›m, e¤itim ve kültür
alanlar›nda 10 ayr› tesisin Ispartal›lar›n hizmetine sunulmas›na vesile olduk.

9 Haziran'da bu defa ‹stanbul'da Büyükflehir Belediyemizin iki önemli etkinli¤ine kat›ld›k.
‹stanbul Büyükflehir Belediyemiz taraf›ndan "120 Okula 120 Spor Salonu" projesi
çerçevesinde yapt›r›lan spor salonlar›m›z› hizmete açt›k. Bir k›sm›n›n aç›l›fl› yap›ld›, bir
k›sm›n›n da flu anda inflaatlar› devam ediyor.

Ö¤rencilerimizin her türlü spor faaliyetlerini sürdürebilece¤i bu tam teflekküllü salonlardan,
ö¤renim saatleri d›fl›nda semt sakinlerimiz de yararlanabilecek. Yine ‹stanbul Büyükflehir
Belediyemizin bu y›l ikincisini düzenledi¤i Karne fienli¤i'ne kat›ld›k. Okullar›n› iyi derecelerle
bitiren 9 bin baflar›l› ö¤rencimizi Ali Sami Yen stad›nda 9 bin bisikletle ödüllendirdik.
Benzer bir baflka töreni de Ankara'da yapt›k.

Türk Telekom'un e¤itimimize de¤erli bir katk›s› olarak 5 bin 470 devlet lisemizden seçilen
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baflar›l› ö¤rencilerimize birer teknoloji paketi hediye ettik. Bilgisayar, modem ve üç ay
ücretsiz ADSL internet eriflimini kapsayan bu paketlerle Türkiye'nin e¤itim alan›nda
yaflad›¤› büyük de¤iflimi de ortaya koydu¤umuzu düflünüyorum. Bugün 24 bin okulumuz
internet üzerinden dünyaya, yeni fikirlere, yeni bilgilere ulaflabilecek durumdad›r.

Bu bilgi pencerelerinden bilgi ça¤›n› yakalayacak ayd›nl›k bir Türkiye do¤acakt›r. 21
Haziran'da yine ‹stanbul'da önemli bir aç›l›fl töreni vard›: fiehir içi ulafl›ma önemli rahatl›klar
getirecek 21 yol ve kavfla¤› hizmete açt›k, 21 yol ve kavfla¤›n da temelini att›k.

‹stanbul'daki aç›l›fllar›m›z bu kadarla da s›n›rl› kalmad›. Zira bu törenin yap›ld›¤› Maltepe
stad›n›n o yeni hali gerçekten sadece Maltepelilere de¤il, inan›yorum ki, ‹stanbul'un
gençli¤ine farkl› bir özgüven sa¤layacakt›r. Onun da aç›l›fl›n› yapt›k.

17 Haziran'da adaletin tesisine de¤erli katk›lar sunacak yeni Adli T›p binam›z› hizmete
soktuk.

Yine 21 Haziran'da aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Kandilli Rasathanesi Müzesi de, toplumsal
haf›zam›zda derin izler b›rakan depremlere karfl› insan›m›z› uyan›k k›lacak, deprem bilincini
yayg›nlaflt›racak, bu konudaki bilimsel çal›flmalar› yans›tacak bir yekûn ortaya koymaktad›r.

Bütün vatandafllar›m›z›n bu müzeye ilgi göstermesini
umuyor, bu konuda insan›m›z›n bilgisinin, bilincinin en
üst seviyeye ç›kmas›n› temenni ediyorum.
Aziz Vatandafllar›m,

Bu ay içinde ülkemizin imar seferberli¤i zincirine Denizli'de, Giresun'da Trabzon ve
Antalya'da da çok önemli halkalar ekledik. 10 Haziran'da Denizli'de flehrin çehresini
de¤ifltirecek, gelece¤in ihtiyaçlar›n› bugünden karfl›layacak pek çok yat›r›m› hizmete
açt›k.

Ayr›ca TOK‹ taraf›ndan yapt›r›lan, sosyal donat›lar›, altyap›lar›, çevre düzenlemeleriyle
birlikte, toplam yat›r›m bedeli 30 trilyon olan, 856 konut inflaat›n› bafllatt›k.

Denizli Merkez'de gecekondu dönüflümü kapsam›nda gerçeklefltirilen projede 192 konut
tamamlanm›fl, 256 konut da tamamlanma aflamas›na gelmifl bulunuyor.

Türkiye'yi gelecek hedeflerine ulaflt›racak kalk›nma hamleleri flükürler olsun ki ad›m
ad›m, flehir flehir ortaya ç›k›yor.

11 Haziran'da Kayseri'de Vak›flar Genel Müdürlü¤ümüzün de orta¤› oldu¤u 1.500 kiflilik
yeni bir istihdam üreten Kayseri Park Al›flverifl Merkezi'nin resmi aç›l›fl›n› yapt›k.

18 Haziran'da da Trabzon'da Gençlik ve Spor Genel Müdürlü¤ümüz taraf›ndan yapt›r›lan
Kamp E¤itim Merkezi'ni hizmete açt›k.

‹nflallah say›s›n› art›rarak yurdun de¤iflik bölgelerine yaymay› hedefledi¤imiz bu merkezler,
gençlerimizin do¤ru al›flkanl›klar kazanmas›, spor yapmas›, dinlenmesi, bir arada vakit
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geçirmesi için önemli imkânlar sa¤layacakt›r. Bu anlamda 24 Haziran günü Antalya'da
da önemli bir kültür merkezi aç›l›fl› gerçeklefltirdik. Haflim ‹flcan Kültür Merkezi, turizm
ve kültür flehri Antalya'ya çok yönlü hizmetler sa¤layacakt›r.

fiehri zenginlefltirecek kültürel etkinliklere mekân olacak, Antalya'n›n gerçekten önemli
bir ihtiyac›n› uzun y›llar karfl›layacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Haziran ay› ekonomimiz aç›s›ndan da önemli toplant›lar›n gerçekleflti¤i bir ay oldu. 6
Haziran'da Ankara'da yap›lan TESKOMB Genel Kurulu'na kat›larak esnaf ve sanatkâr›m›z›n
problemlerini bizzat kendilerinden dinleme imkân› bulduk. Hükümet olarak esnaf ve
sanatkâr›m›za bafltan beri büyük önem veriyoruz. Göreve geldi¤imizde esnaf ve
sanatkâr›m›z a¤›r kredi faiz yükünün alt›nda eziliyordu.

Yüzde 60'lara varan kredi faizlerini, yüzde 13'lere kadar çektik. Bu sayede kredi kullanan
esnaf say›m›z bugün 2002'ye göre iki kat› aflan bir art›flla, 101 binden, 231 bine ç›km›flt›r.

2002'de esnafa kulland›r›lan kredi miktar› 154 milyon YTL iken, yani 154 trilyon iken
bugün bu rakam 1 milyar 819 milyon YTL, yani 1 katrilyon 819 trilyon TL seviyelerine
yükselmifltir. Bizim iktidar›m›z döneminde bugüne kadar esnaf›m›z›n kulland›¤› toplam
kredi miktar› ise 3,5 milyar YTL's›n›, yani 3,5 katrilyonu geçmifltir.

Türkiye'de önemli say›da insan›m›z›n ekme¤ini kazand›¤›
bu alana bundan sonra da gerekli ilgiyi göstermeye devam
edece¤iz.
Hükümet olarak, bu ülke için çal›fl›p çabalayan, üreten, üretti¤i de¤erlerle kalk›nmam›za
katk› sa¤layan bütün kesimlerin, bütün meslek gruplar›n›n daima destekçisiyiz, yol
arkadafl›y›z. Bu gerçe¤i 16 Haziran'da ‹stanbul'da toplanan ‹stanbul Sanayi Odas› 2.
Meslek Komiteleri toplant›s›nda da dile getirdik.

‹stanbul Sanayi Odas› çat›s› alt›nda temsil edilen çeflitli meslek grubu mensuplar›yla,
büyüyen ve dünyaya aç›lan yeni Türkiye'nin vizyonunu da konuflma imkân› bulduk.
Elbette bütün sektörlerimizin, bütün ifl kollar›m›z›n, bütün meslek gruplar›m›z›n dünyayla
rekabete aç›k, teknolojik geliflmeleri izleyen, kendini yenileyen ve sürekli hedef büyüten
bir yap›ya kavuflmalar› gerekiyor.

Türkiye bugün, y›lda sadece 1 milyar dolarlar seviyesinde uluslararas› do¤rudan yat›r›m
alan o eski Türkiye de¤ildir. Uluslararas› yat›r›mda geçen y›l sonu itibariyle bildi¤iniz gibi
10 milyar dolar seviyesini zorlayan bir ekonomi devi olma yolundad›r. Bütün kesimlerimizin
planlar›n› buna göre yapmalar› gerekiyor.

Küçük düflünen, dünyayla entegrasyon kuramayan, do¤ru ve yeterli üretimi yapamayan
maalesef geride kalacakt›r.

Herkes bu hesab› yapmak zorundad›r.
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Hepimiz bölgesel gerçekler ›fl›¤›nda ve fakat küresel ölçekte düflünerek gelece¤in
planlamas›n› bugünden yapmak mecburiyetindeyiz. Nitekim 8 Haziran'da ‹stanbul'da bu
perspektife çok uyan uluslararas› bir toplant› gerçeklefltirdik.

Türk-Arap Ekonomik Forumu, her türlü iflbirli¤i imkân›n›n masaya yat›r›ld›¤›, yeni aç›l›mlar›n
konufluldu¤u, tart›fl›ld›¤› bir platform oldu.

Büyüyen ve giderek daha fazla küresel sermayeye ihtiyaç duyan Türkiye için önümüzdeki
dönemde bu toplant›lar›n çok verimli sonuçlar getirece¤ine inan›yorum.

Bütün gayretimiz Türkiye'nin yar›nlar›na daha az problem ama daha çok refah ve huzur
tafl›yabilmek içindir. Yar›n›n en büyük ihtiyaçlar›ndan birinin enerji olaca¤› bugünden
bellidir. Bu alanda hükümet olarak gelece¤e dönük yat›r›m aray›fllar› içindeyiz. Çeflitli
projeler üzerinde çal›flmalar›m›z sürüyor.

20 Haziran'da yine ‹stanbul'da gerçeklefltirilen Enerji Konferans›, hem enerjiyle ilgili
güncel konular›n ayr›nt›lar›yla de¤erlendirilmesi, hem de gelece¤e dönük yeni bir enerji
stratejisinin ortaya konmas› aç›s›ndan son derece yararl› olmufltur.

Bu konferans, dünyan›n enerji trafi¤inin önemli bir kavfla¤›nda bulunan Türkiye'nin
avantajlar›n›n lay›k›yla de¤erlendirilmesi bak›m›ndan önemli projeksiyonlar ortaya
ç›karm›flt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Son üç buçuk y›lda her alanda gerçeklefltirdi¤imiz sessiz devrimlerle bugün dünyan›n
en büyük 17'nci ekonomisi haline geldik.

Türkiye art›k sadece kendi bölgesinin de¤il, dünyan›n da
stratejik aç›dan en önemli ülkelerinden biridir.
Göreve geldi¤imiz günden bu yana, Türkiye'yi dünyada hak etti¤i a¤›rl›kl› konuma ve
itibara kavuflturmak için u¤rafl veriyoruz. Yapt›¤›m›z d›fl ziyaretlerle bir yandan Türkiye'nin
dünya meselelerine bak›fl aç›s›n› dile getiriyor, bir yandan dünya bar›fl› ve insanl›¤›n
esenli¤i konusunda aktif roller üstleniyor, bir yandan da ticari iliflkilerimizi gelifltiriyoruz.

Haziran ay›nda bölgemizin iki önemli ülkesi H›rvatistan ve Makedonya'ya resmi ziyaretlerde
bulunduk. Hem bölgesel meseleler, hem de iflbirli¤imizin gelifltirilmesi bak›m›ndan
oldukça yararl› geçen bu ziyaretler, her iki ülkeyle iliflkilerimize canl›l›k kazand›rm›flt›r.

Yapt›¤›m›z d›fl gezilerde sürekli olarak, Medeniyetler ‹ttifak› ve dünya bar›fl› için Türkiye'nin
ne kadar önemli bir rol üstlendi¤ini müflahede etme imkân› buluyoruz.

Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤i süreci, bu imkân›n küresel bir f›rsata dönüflmesi aç›s›ndan
büyük önem arz ediyor.

Bildi¤iniz gibi, 12 Haziran'da Lüksemburg'da yap›lan zirvenin ard›ndan Avrupa Birli¤i ile
müzakerelere fiilen bafllam›fl bulunuyoruz. Bu sürecin zorlu geçece¤ini zaten biliyorduk.
Önümüzde uzun bir yol var.
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Bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da milletimizin, ülkemizin yüksek menfaatlerini
rehber edinerek bu yolda yürümeye devam edece¤iz.

‹nflallah Türkiye, insan›na daha yüksek hayat standartlar› sa¤lama, muas›r medeniyetler
seviyesini aflma hedefine do¤ru heyecanla, kararl›l›kla ilerlemeye, büyümeye, kalk›nmaya
devam edecek, cazibesini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

Bu umutla sözlerime son veriyor, sizlere hay›rl›, bereketli, mutlu akflamlar diliyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum. Türkiye
ekonomisinde, iktidar›m›zla birlikte bafllayan de¤iflim ve geliflim süreci devam ediyor.

Durmadan, dinlenmeden ilk günkü flevkle, ilk günkü heyecanla çal›fl›yoruz.

Bir yandan ekonomik alanda tarihi baflar›lar elde ediyor, bir yandan da bu iyileflmelerin
toplumun bütün kesimlerine adil bir biçimde yans›mas› için azami gayret gösteriyoruz.

Ancak, kazan›mlar›m›z› muhafaza ederek yeni hedeflere koflabilmemiz için, nereden
nereye geldi¤imizi çok iyi de¤erlendirmeli, bunu daima hat›r›m›zda tutmal›, asla
unutmamal›y›z. Yaflad›¤›m›z zorluklardan, s›k›nt›lardan dersler ç›karmal›y›z.

Hat›rlayal›m, eskiden de zaman zaman geçici iyileflmeler yaflanm›fl, belli dönemlerde
baz› rahatlamalar olmufltu. Ancak istikrar sa¤lanamad›¤› için bunlar kal›c› olamam›fl, en
ufak dalgalanmalar bile bütün kazan›mlar› götürmeye yetmiflti. Hatta ekonomi eskisinden
çok daha kötü hale gelmiflti. Geçmiflte nelerin, hangi küçük olaylar›n büyük ekonomik
krizleri nas›l tetikledi¤ine hep birlikte flahit olduk.

EKONOM‹M‹Z ARTIK DALGALANMALARA D‹RENÇL‹

Onun için biz, öncelikle zemini sa¤lamlaflt›rd›k, yap›y› güçlendirdik. Bak›n›z bugün
ekonomimiz, hem ulusal, hem de küresel her türlü dalgalanmayla bafl edebilecek sa¤lam
bir zemine, güçlü bir yap›ya kavuflmufltur.

Nitekim son günlerde, son haftalarda dünya genelinde meydana gelen dalgalanmay›
ülkemiz s›n›rl› derecede bir etkilenmeyle atlatm›flt›r. Türkiye ekonomisi, son 4 y›l içinde
geçirdi¤i köklü de¤iflimle, hem kendi içinde, hem de küresel ölçekte güçlü, güvenilir,
itibarl› ve durmadan büyüyen bir ekonomi haline dönüflmüfltür.

TÜRK‹YE EKONOM‹S‹N‹ DÜNYAYLA BÜTÜNLEfiT‹RD‹K

Hedefledi¤imiz gibi uluslararas› rekabette de ön s›ralara do¤ru kararl› ad›mlarla ilerliyoruz.
Daha önce de söyledim; dünya ile bütünleflen bir ekonominin küresel ölçekte yaflanan
hareketlenmelerden, do¤rudan ya da dolayl› olarak etkilenmesi son derece tabiidir, tabii
karfl›lanmal›d›r.

Bu dalgalanmalar karfl›s›nda her türlü tedbiri cesaretle, kararl›l›kla alabiliyor muyuz? Bu
dalgalanmalar› en az etkilenmeyle aflabiliyor muyuz?

Önemli olan budur.

Biz Türkiye olarak bunu baflard›k, bunu baflar›yoruz, baflarmaya da devam edece¤iz.
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Toplumun her kesimiyle elele, omuz omuza vererek
istikrar› pekifltirmek, kazan›mlar›m›z› daha da art›rmak
üzere yolumuza devam ediyoruz.
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Bütün ekonomik birimlerimiz, bütün kurumlar›m›z, el birli¤iyle, gönül birli¤iyle, dinamik
ve özverili bir çal›flmayla, uyum içerisinde hareket ediyoruz.

Bunun semeresini de hep birlikte al›yoruz. Dünyadaki ekonomik çalkant›n›n etkileri faiz
oranlar›nda, enflasyon hedefimizde ancak küçük, geçici bir sapma oluflturmufltur. Bunu
bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum.

Orta ve uzun vadede hedeflerimizi muhafaza ediyoruz,
edece¤iz. Bundan kimsenin en ufak bir flüphesi olmas›n.
Bu flartlarda, enflasyonda bir miktar art›fl gerçekleflmesi
de normal karfl›lanmal›d›r. Ancak, bir kufla¤›n iki haneli,
hatta üç haneli enflasyon rakamlar›yla büyüdü¤ünü
unutmayal›m.
Uzun y›llar boyunca kontrol alt›na al›namayan enflasyon 2005 sonunda nihayet yüzde
7,7'ye kadar düflmüfltür. Bu herkesin kabul etti¤i gibi önemli bir baflar›d›r.

Mevsimsel, yerel ya da küresel dalgalanmalar yüzünden enflasyonda küçük bir art›fl
yaflansa bile, orta ve uzun vadeli hedeflerimizde sapma olmayacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

‹hracat rakamlar›m›z da ekonomimizin uluslararas› piyasalarda kazand›¤› itibar› aç›kça
ortaya koyuyor.

Bak›n›z, 2002 sonunda yaln›zca 36 milyar dolar olan ihracat›m›z, ifl bafl›na geldi¤imiz
günden itibaren katlanarak artm›fl, 2005 sonunda 73,4 milyar dolara ulaflm›flt›r.

‹hracat›m›zdaki art›fl h›z kesmeden devam ediyor. Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi verilerine
göre, geçen y›l bu zamanlarda 38,5 milyar dolar olan toplam ihracat›m›z, bugün 43,7
milyar dolarla rekor bir seviyeye yükselmifltir. ‹hracatta 2006 hedefimiz ise 79 milyar
dolar. ‹nflallah, bu hedefi de aflarak 80 milyar dolar›n üzerine ç›kmay› bekliyoruz.

Ayn› flekilde, uluslararas› do¤rudan yat›r›mlarda elde etti¤imiz kazan›mlar da artarak
devam ediyor.

Bir ülke e¤er küresel bir baflar› hedefliyorsa, bölgesinde, dünyada söz sahibi olmak
istiyorsa, özellikle de iflsizlikle, yoksullukla mücadelede sonuç almak istiyorsa, ekonomisini
dünya ile bütünlefltirmek zorundad›r. Bugün geliflme yolunda baflar› elde etmifl bütün
ülkeler, s›n›rlar›n› uluslararas› yat›r›mlara açm›fl, küresel sermaye giriflini kolaylaflt›rm›flt›r.
Türkiye ise çok zaman kaybetmifl, bu konuda ad›m atmakta oldukça geç kalm›flt›r. Bu
yüzden de uzun y›llar s›n›rl› miktarlarda uluslararas› yat›r›m çekebilmifltir. Hükümet olarak,
bu konuda kaybedilen zaman› telafi etmek için büyük çaba sarf ettik.

Yat›r›m›n önündeki engelleri bir bir kald›rd›k. Bak›n›z, 2003 y›l›na kadar Türkiye'ye yap›lan
do¤rudan uluslararas› yat›r›m miktar›, baz› istisnalar d›fl›nda 1 milyar dolar› aflamam›flt›r.
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Biz 3 y›l önce bu alanda ilk önemli ad›m› att›k ve Uluslararas› Sermaye Yasas›'n› ç›kard›k.
Hemen ard›ndan, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek, sorunlara ortak çözümler üretmek için
özel sektörümüzle, sivil toplum örgütlerimizle, bir araya geldik.

Yine, hiç aksatmadan, Yat›r›m Dan›flma Konseyi'ni her y›l toplayarak, büyük küresel
flirketlerin tavsiyelerini ald›k. Böylece, 2005 y›l›nda Türkiye'ye, 9,7 milyar dolara varan
rekor düzeyde uluslararas› do¤rudan yat›r›m yap›lmas›n› sa¤lad›k.

Bak›n›z, bu y›l›n sadece ilk 5 ay›nda, yani May›s ay›na kadar Türkiye'ye giren uluslararas›
do¤rudan yat›r›m 8,1 milyar dolara ulaflm›flt›r. Bu, uluslararas› do¤rudan yat›r›m miktar›n›n
bu y›l yeni bir rekora kofltu¤unu aç›kça gösteriyor.

De¤erli vatandafllar›m,

Ekonomimizin nereden nereye geldi¤ini bu rakamlar, bu seviyeler aç›k, net gösteriyor.
Toplumun her kesimiyle el ele, omuz omuza vererek istikrar› pekifltirmek, kazan›mlar›m›z›
daha da art›rmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi bir uçtan öbür uca saran
büyük bir imar seferberli¤i bafllatt›k. Her gün, ülkemizin dört bir yan›nda önemli yat›r›mlar›,
hay›rl› projeleri hayata geçiriyoruz.

fiehirlerimiz adeta bir yar›fl içinde, o kadar h›zla gelifliyor
ki, ayr› ayr› aç›l›fllar yapmaya, ayr› ayr› temeller atmaya
yetiflemiyoruz. Bu kalk›nma seferberli¤inin heyecan›n›,
sevincini, ancak toplu aç›l›fllar yaparak sizlerle paylafl›yoruz.
Bak›n›z, Temmuz ay›nda yine yurdumuzun birçok yerinde çok bereketli aç›l›fllar
gerçeklefltirdik, çok hay›rl› temeller att›k.

1 Temmuz'da Kastamonu'da, 2 Temmuz'da Erzurum'da, 9 Temmuz'da Ordu'da, 12
Temmuz'da Malatya'da, 14 Temmuz'da Ardahan'da, 15 Temmuz'da Artvin'de, 16
Temmuz'da I¤d›r ve A¤r›'da aç›l›fllara, temel atma törenlerine kat›ld›k. ‹nsanlar›m›z›n
coflkusuna, mutlulu¤una ortak olduk.

Bu törenlerde duble yollardan, toplu konut projelerine, okullardan hastanelere, adalet
saraylar›ndan organize sanayi bölgelerine, spor tesislerinden kent ormanlar›na ve altyap›
yat›r›mlar›na var›ncaya kadar birçok tesisimizin aç›l›fllar›n› yapt›k, temellerini att›k.

Bütün yat›r›mlarda ekonomik geliflme ile sosyal kalk›nmay› birbirinden ay›rmadan bir
bütün olarak de¤erlendiriyor, her birine ayr› ayr›, ayn› derecede büyük önem veriyoruz.
Bu at›l›mlarla milletçe gelece¤e haz›rlan›yoruz.

Çocuklar›m›za, ekonomik ve sosyal kalk›nmas›n› tamamlam›fl, dünya ülkeleri aras›nda
hak etti¤i yeri alm›fl güçlü ve müreffeh bir Türkiye b›rakana kadar bu seferberlik devam
edecek.

‹nflallah en k›sa zamanda, güzel ülkemizin her kar›fl topra¤›nda bollu¤un, bereketin,
insan›m›z›n yüzünde mutlulu¤un yeniden yeflerdi¤ine hep birlikte flahit olaca¤›z.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Geçti¤imiz hafta Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne önemli bir ziyaret gerçeklefltirdik.
K›br›s Türk halk›n›n bar›fla ve özgürlü¤e kavufltu¤u 20 Temmuz 1974 Bar›fl Harekât›'n›n
32. y›ldönümünü birlikte kutlad›k. Milletimizin kalbinde ve haf›zas›nda özel bir yeri olan
bu anlaml› günde, K›br›sl› Türk kardefllerimizin sevincini, coflkusunu, gururunu gönülden
paylaflt›k. Gerek bakan arkadafllar›m, gerek milletvekili arkadafllar›m, hep birlikte bu
heyecana ortak olduk. Ada'ya bar›fl getiren bu harekât, K›br›s Türk halk›n›n u¤rad›¤›
zulme son vermekle kalmam›fl, ço¤ulcu, demokratik de¤erler üzerinde yükselen ça¤dafl
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin de temelini atm›flt›r.

Hükümet olarak, bir yandan K›br›s sorununun çözümü yolunda etkin ve kararl› bir politika
izliyor, bir yandan da Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin geliflmesi ve kalk›nmas› için
önemli ad›mlar at›yoruz. Bu ziyaretimizle, aram›zdaki kader birli¤inin ne kadar sa¤lam
temellere dayand›¤›n›, ne kadar genifl ufuklu oldu¤unu bir kere daha bütün dünyaya ilan
etmifl olduk.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türk taraf› olarak, K›br›s meselesinde ilk günden beri çözümü samimiyetle ar›yor, yap›c›
bir yol, yap›c› bir siyaset izliyoruz. Hükümet olarak son dönemde çözümü kolaylaflt›rmak
ad›na att›¤›m›z somut ad›mlar, getirdi¤imiz aç›l›mlar bunu aç›kça gösteriyor.

Bafllatt›¤›m›z diplomatik aç›l›mla, Annan Plan› referandum aflamas›na kadar gelebilmifltir.
Ancak, Rum taraf›n›n uzlaflmaz tutumu yüzünden maalesef referandumdan istenen
sonuç al›namam›flt›r. Bu süreç, çözüm isteyenin Türk taraf› oldu¤unu bütün dünyaya
göstermesi bak›m›ndan son derece önemlidir.

Bu somut tablo, K›br›s davas›nda bizi ilk kez bir ad›m öne geçirmifl, çünkü bu flekilde
iddiayla girmifltik, her zaman Rumlar›n Türkler bir ad›m önünde olacak, demifltik.

Hakl›l›¤›m›z dünya kamuoyu taraf›ndan kabul edilmifltir.
Türk taraf›n›n tezleri, bu aktif politikayla nihayet karfl›l›k
bulur hale gelmifltir.
KIBRIS'TA EL‹M‹Z HER ZAMANK‹NDEN DAHA GÜÇLÜ

fiuras› muhakkak ki, bu uzun yolda, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti hükümetiyle iflbirli¤i
içerisinde yürüttü¤ümüz bar›flç› politikalar sayesinde önemli ilerlemeler sa¤lad›k.

Aç›k, net söylüyorum:

Bugün elimiz her zamankinden daha güçlü duruma gelmifltir. Gelinen noktada, K›br›s
Türk halk›n›n maruz b›rak›ld›¤› haks›z ambargolar›n art›k kald›r›lmas›n› istiyoruz. Türkiye
ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti her zaman oldu¤u gibi adil bir çözüm için üzerine
düfleni yapmaya haz›rd›r.

Rum taraf›n›n bugüne kadar ortaya koydu¤u olumsuz tutumlara ra¤men, "bir ad›m önde



Aziz Vatandafllar›m,

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal geliflimini, hükümet olarak, hayati
derecede önemli görüyoruz. Onun için, sa¤lanan çok yönlü geliflmeyi kal›c› hale getirmek
üzere bütün imkânlar›m›zla K›br›sl› kardefllerimizin yan›nda olmay› görev biliyoruz. Özellikle
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti için öncü sektörler turizm ve yüksekö¤retim alanlar›ndaki
yat›r›mlar› teflvik ediyoruz. ‹nflallah yakalanan bu de¤iflim rüzgâr›yla Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti k›sa zamanda bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline gelecektir.
fiu anda Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte 10'u aflk›n büyük proje
üzerinde çal›fl›yoruz. Bu projelerin tamamlanmas›yla Kuzey K›br›s turizmi 20 bine yak›n
yeni yatak kapasitesine kavuflacakt›r.
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olma" yaklafl›m›m›z› bugün de koruyoruz.

Bu konudaki samimiyetimizin, çabam›z›n bir baflka göstergesi 24 Ocak'ta aç›klad›¤›m›z
yeni Eylem Plan›m›zd›r. Tüm k›s›tlamalar›n, K›br›s'ta adil ve kapsaml› bir çözüm bulununcaya
kadar, ilgili tüm taraflarca eflzamanl› olarak kald›r›lmas›n› öneriyoruz. Bize göre bu,
çözüme giden yolun ilk ad›m›d›r. Bu böyle bilinmelidir.

Hiç kimse Türkiye'den tek tarafl› tavizler bekleme hakk›n› kendinde görmesin, göremez.

K›br›s Türkiye için milli bir davad›r. Sonuna kadar bu davay› savunmaya devam edece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

K›br›s'la ilgili olarak bize düflen bir görev daha var: Bar›fl ve istikrar zeminini koruyarak
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›n› desteklemek.

Hükümet olarak, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nin kalk›nmas› konusunda deste¤imizi
artt›rarak sürdürece¤iz.

Son dönemde Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti yönetimi kalk›nma yolunda önemli ilerlemeler
kaydetmifltir. Son 4 y›lda K›br›s Türk halk› da Türkiye'ye paralel bir ekonomik geliflme
yaflam›fl, tarihinde benzeri olmayan bir kalk›nma sürecine girmifltir. Ekonomide büyük
bir hareketlilik yaflanm›fl, yat›r›mlar artm›flt›r. Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti ekonomisi
son dört y›ld›r istikrarl› bir biçimde büyümektedir. Bu dönemde toplam yüzde 50'yi aflan
bir büyüme gerçekleflmifltir.

2006 hedefi olan 7,1'lik büyümenin de yakalanmas›yla bu oran yüzde 60'lara yükselecektir.

Kuzey K›br›s'ta 4 y›l önce 4 bin 500 dolar olan kifli bafl›na
milli gelirin, bugün 10 bin dolara yükselmifl olmas› bu
istikrarl› büyüme sayesindedir.
K›br›s'ta yaflayan kardefllerimize daha mutlu, daha müreffeh bir gelecek sa¤lamak için,
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti hükümeti ile iflbirli¤i içinde çal›fl›yoruz. fiimdi ortak
hedefimiz milli geliri 15 bin dolar seviyesine yükseltmektir. Bu hedefin yakalanaca¤›na
da bütün kalbimle inan›yorum.
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2009 y›l›nda bu rakam› 30 binlere yükseltmeyi hedefliyoruz. Yine öncü sektörlerden biri
olan yüksek ö¤retim alan›nda da, önümüzdeki dönemde büyük ilerlemeler kaydetmeyi
ümit ediyoruz. Son dönemde, yüksek ö¤retim alan›nda gösterdi¤i geliflme, kalite standard›
ve zengin imkânlar›yla Kuzey K›br›s üniversitelerinin y›ld›z› h›zla parlamaktad›r.

Bu üniversitelerde 1999 y›l›nda 21 bin ö¤renci ö¤renim görürken, 2005 itibariyle bu
rakam 40 bine ulaflm›flt›r. Yeni hedef k›sa vadede 60 bin ö¤rencidir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Göreve geldi¤imizden beri, Kuzey K›br›s'ta günlük hayat› kolaylaflt›racak, standartlar›
yükseltecek yol, su, elektrik, iletiflim, sa¤l›k ve e¤itim yat›r›mlar›n›n gerçeklefltirilmesi
üzerinde hassasiyetle duruyoruz.

Nitekim ziyaretimiz s›ras›nda, Lefkofle-Güzelyurt duble yolunun 1. etab›n›n aç›l›fl›n›
yapman›n, 2. etab›n›n da temelini atman›n coflkusunu, heyecan›n› K›br›sl› kardefllerimle
birlikte yaflad›k.

Son y›llarda Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne gidenler bu geliflmenin pek çok somut
örne¤iyle karfl›lafl›yor. K›br›s Türk'ünün son 4 y›lda, bizim dönemimizde nereden nereye
geldi¤ini gayet iyi görüyor. Bak›n›z, 2003-2005 aras›nda 5 tane elektrik santrali kuruldu.
Enerji alan›ndaki altyap› çal›flmalar› bütün h›z›yla devam ediyor. Yine Ercan Havaalan›nda
35 milyon dolarl›k yat›r›m projesi ad›m ad›m hayata geçiriliyor.

KKTC'N‹N 4 YILDA ÇEHRES‹ DE⁄‹fiT‹

De¤erli Vatandafllar›m,

Son dört y›l içinde, milletimizden ald›¤›m›z büyük destekle
Türkiye'de nas›l bir de¤iflim dönemi bafllatt›ysak, ayn›
rüzgâr› Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nde de hayata
geçirmeyi baflarman›n mutlulu¤u içindeyiz.
Bu dönemde anavatan›n çehresi nas›l de¤ifltiyse, ayn› flekilde Kuzey K›br›s'›n çehresi
de de¤iflmifltir, de¤ifliyor. Bak›n›z 1974'ten 1996'ya kadar Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'ne
yap›lan yard›m y›lda ortalama 80 Milyon dolar civar›ndayd›. Bu miktar, 1997-2002 aras›nda
y›lda 210 milyon dolar olmufltur. Son dört y›lda ise, y›ll›k yard›m ortalamas› 360 milyon
dolar seviyesine yükselmifltir.

M‹LL‹YETÇ‹L‹K M‹LLET‹N MENFAATLER‹NE H‹ZMETT‹R

Baflta da söyledim; K›br›s'›n sosyal ve ekonomik geliflmesi için her türlü katk›y› yapmak
bizim görevimiz. fiunu gönül rahatl›¤›yla ifade edebilirim ki, Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti'nde son y›llarda kaydedilen çarp›c› geliflmelerde, hükümet olarak son 4
y›lda yapt›¤›m›z yüksek yard›mlar›n büyük pay› vard›r. Ekonomik ve sosyal aç›dan güçlü,
kendinden emin bir biçimde gelece¤e yürüyen bir Kuzey K›br›s, Ada'da bar›fl›n da en
önemli teminat› olacakt›r. Bu gerçekten hareketle, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
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sonra da Kuzey K›br›s'›n kalk›nmas›na destek olmaya devam edece¤iz. Ben buna " icraat
milliyetçili¤i" diyorum. Biz, y›k›c›, tahrip edici, d›fllay›c› "slogan milliyetçili¤i"ni reddediyoruz.

Baflkalar›n› kötülemek, kuru kuruya böbürlenmek yerine kendimize, kendi milletimize,
insanl›¤a bir faydam›z olsun istiyoruz. Ada'da Rum Yönetimi de bu noktaya geldi¤inde,
inan›yorum ki, kal›c› çözüme ulaflmak daha da kolay olacakt›r.

De¤erli vatandafllar›m.

Biz, bölgemizdeki, dünyadaki bütün anlaflmazl›klar›n
bar›flç› yollardan çözülmesi gerekti¤ini savunuyoruz. Bütün
insanl›k için bar›fl, huzur, refah ve adalet istiyoruz.
Ancak, üzülerek ifade edeyim ki, bilimsel ve teknik geliflmelerin zirve noktas›na ulaflt›¤›
ça¤›m›zda insanl›k, bar›fl›n ve evrensel de¤erlerin korunmas› konusunda ayn› baflar›l›
çizgiyi yakalayamam›flt›r.

Bugün dünyan›n dört bir köflesinde yürekleri parçalayan, vicdanlar› s›zlatan savafl ve
çat›flmalar hüküm sürüyor. Ne yaz›k ki, dünyan›n güçlü ülkeleri, savunmas›z, masum
insanlar› bu kan ve gözyafl› tablosunun d›fl›nda tutmay› baflaram›yor.

Bu hazin manzara, sadece bar›fl fikrini de¤il, geliflme fikrini, ayd›nlanma fikrini, medeniyet
birikimlerini de yok edecek ölçüde vahimdir. Patlayan bombalar sivilleri, yafll›lar›,
savunmas›z çocuklar› katlediyor. ‹nsanl›¤›n vicdan›, bu vahflet karfl›s›nda rahat olamaz,
olmamal›d›r. Yan› bafl›m›zdaki bir ülkede insanlar ac›mas›zca öldürülüyor.

Masum insanlar› katleden, flehirleri yak›p y›kan, fliddeti meflrulaflt›ran bir anlay›fla asla
hakl› bir gerekçe bulunamaz. As›rlar boyunca farkl› inanç ve kültürden insan›n, dostça
ve kardeflçe ba¤r›nda yaflad›¤› bir bar›fl, adalet ve merhamet medeniyetinin mirasç›lar›
olarak bu hazin tablodan en büyük üzüntüyü bizler duyuyoruz. Adalet duygusunu kirleten
bu yeni güç anlay›fl›na, bu yeni fliddet kültürüne sessiz kalmam›z düflünülemez.

Bugün dünyada bar›fl›n sesini yükseltmek her zaman oldu¤undan çok daha zor hale
gelmifltir. Bunun sorumlulu¤u da sorunlar›n› güçle, fliddetle çözmeyi al›flkanl›k haline
getirenlerindir. Gerek Ortado¤u'da, gerekse dünyan›n di¤er çat›flma noktalar›nda, ateflin
yükseldi¤i her yerde bar›fl› aramaya, adaleti savunmaya devam edece¤iz.

BARIfi VE ADALET HEP‹M‹ZE LÂZIM

Bugün bar›fl› baltalayanlar, nefret tohumlar› ekenler, yar›n kendilerinin de bar›fla, adalete
ihtiyaç duyacaklar›n› ak›llar›ndan ç›karmamal›d›rlar. Ortado¤u halklar› sonu gelmeyen
çat›flmalardan, kandan, gözyafl›ndan, ac›dan çok çekti, o yavrular çok çekti, o kad›nlar
çok çekti, o yafll› insanlar çok çekti, ne yaz›k ki, çekmeye de devam ediyor. Söylemek
zorunday›m ki, bunda gücü elinde bulunduranlar›n bölgenin sorunlar›na çifte standartlara
özellikle yaklafl›m tarzlar›nda büyük pay var. Kaybedilen sadece masum insanlar›n can›,
mal›, flehirlerin gelece¤i de¤il, yeryüzünde bar›fla temel teflkil edecek bütün insani
de¤erlerdir. Bunu çok geç olmadan herkesin çok iyi düflünmesi, çok iyi de¤erlendirmesi
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gerekmektedir. Çünkü bu savafl öfkeyi, fliddeti besleyen, terörü daha da güçlendiren
bir savaflt›r. Bu, adil olmayan bir savaflt›r. Bu savafl kazanan› olmayan, insanl›¤›n topluca
ma¤lup olaca¤› bir savaflt›r. Bu vesileyle, buradan dünyaya, bar›fl›n temini için her türlü
katk›y› yapmaya haz›r oldu¤umuzu bir kere daha duyurmak istiyorum.

Geçen zaman içinde bu yönde önemli çabalar›m›z oldu.

Filistin Devlet Baflkan› Mahmud Abbas, Lübnan Baflbakan› Fuad Sinyora, ‹srail Baflbakan›
Ehud Olmert baflta olmak üzere ayn› flekilde Filistin Baflbakan› ‹smail Haniye olmak
üzere, BM Genel sekreteri Say›n Annan, AB Dönem Baflkan› Finlandiya Baflbakan›,
bunun yan›nda ABD Baflkan› Say›n Bush, Rusya Devlet Baflkan› Say›n Putin, ‹ngiltere
Baflbakan› Say›n Blair, ‹spanya Baflbakan› Say›n Zapatero, Suriye Devlet Baflkan› Say›n
Esad, ‹ran Cumhurbaflkan› Say›n Ahmedinecad Pakistan Baflbakan› Say›n Aziz, hepsiyle
defaatle mükerrer telefon konuflmalar› yapt›k.

‹srail'den orant›s›z güç kullan›m›na derhal son vermesini talep ettik.

E¤er konu sadece 3 tane askerin geri verilmesi ise bize güvenin, bize inan›n, biz bunu
bulup ç›kart›p sizlere iade edece¤iz, bunun sözünü veriyoruz, dedik. Ama ateflkesi, ne
yaz›k ki, sa¤layamad›k ve süre geçtikçe art›k ifl iyice zora girdi. Uluslararas› toplumu,
özellikle BM Güvenlik Konseyi'ni harekete geçmeye ça¤›rd›k.

Efl-baflkanl›¤›n› yapt›¤›m›z Medeniyetler ‹ttifak› giriflimi
çerçevesinde ‹spanya Baflbakan›, de¤erli dostum Zapatero
ile ortak bir deklarasyon yay›nlad›k. D›fliflleri Bakan›m›z
Abdullah Gül Bey Roma'da toplanan Konferansa kat›larak
görüfllerimizi dile getirdi. Bu çabalar›m›z devam edecek.
YANI BAfiIMIZDAK‹ YANGINA SEY‹RC‹ KALAMAYIZ

fiiddete son verilmesi, akan kan›n bir an önce durmas›, insani yard›mlar›n hemen devreye
girmesi ve yaralar›n sar›lmas› için bütün imkânlar›m›zla her zeminde gayretlerimizi
sürdürece¤iz.

Türkiye olarak, K›z›lay'›m›z vas›tas›yla bölgeye g›da ve ilaç baflta olmak üzere her türlü
yard›m sevk›yat›n› bafllatt›k. Yine Lübnan'dan sivillerin tahliyesinde Mersin liman›m›z en
önemli ç›k›fl kap›s› haline geldi. Bu konuda bizden sessiz ve tarafs›z olmam›z› hiç kimse
beklememelidir.

Ayd›nl›k bir dünya umudumuzdan asla vazgeçmeyece¤iz. fiuna bütün kalbimizle inan›yoruz
ki, bar›fl bir gün mutlaka galip gelecek, insanl›k yeniden kardeflçe yaflayaca¤› bir dünyaya
kavuflacakt›r. Ayn› flekilde, ülkemde de terör örgütüyle olan mücadelemiz flu ana kadar
büyük bir sab›rla sürdürülmektedir.

Ama terör örgütü, yine gördü¤ünüz gibi, may›nlarla her geçen gün p›rlanta fidanlar›m›z›
flehit etmeye devam etmektedir ve bu konuda da art›k tahammül s›n›r›m›z maalesef
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tükenme noktas›na gelmifltir. Ve burada da bizler azimle, kararl›l›kla, inançla bu terör
örgütüne karfl› olan mücadelemizi sürdürmeye milletçe kararl›y›z, devam ediyoruz,
devam edece¤iz.

Temennimiz odur ki, bu mücadelemizin de sonu inflallah halk›m›z›n, milletimizin huzuru,
mutlulu¤uyla sonuçlans›n.

Bu umutla sözlerime son veriyor, sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla.





R. Tayyip ERDO⁄AN
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Aziz Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi dün, birlik ve beraberli¤imiz, hürriyet ve istiklâlimiz aç›s›ndan anlam› büyük
olan 30 A¤ustos Zafer Bayram›'n›, milletçe coflkuyla kutlad›k. Türk milleti sahip oldu¤u
yüksek ruh, cesaret ve inançla tarihte efline az rastlan›r bir varolufl mücadelesi vermifl,
bundan 84 y›l önce 30 A¤ustos'ta istiklal savafl›n› büyük bir zaferle taçland›rm›flt›r.

Baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ortaya koyduklar› yüksek ruh ve fluurla
bizlere bu zaferi arma¤an eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlar›n› rahmet ve
flükranla an›yorum. Onlardan ald›¤›m›z emanet, emin ellerdedir.

Büyük zaferin arkas›ndaki o yüksek ruh, bugün aziz milletimizin her bir ferdine, inan›yorum
ki, çok daha anlaml› bir flekilde yükselerek mevcuttur.

Bizler de, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi ilelebet
yaflatacak, Türkiye'yi muas›r medeniyetler seviyesinin ötesine tafl›ma hedefimizi mutlaka
gerçeklefltirece¤iz.

Ne mutlu ki, bugün bu hedefe her zamankinden daha yak›n›z.

AB ile üyelik müzakerelerine bafllayan Türkiye'miz, bugün art›k milletler camias›n›n
sözüne itibar edilen, dostlu¤u arzulanan en sayg›n üyelerinden biri haline gelmifltir.
Milletçe birlik ve beraberli¤imizi koruyarak, iç bar›fl›m›za, huzur ve istikrar›m›za sahip
ç›karak kazan›mlar›m›za yenilerini ekleyecek, Türkiye'yi çok daha ileri hedeflere hep
birlikte tafl›yaca¤›z.

Sevgili Vatandafllar›m,

Evet, istikrars›zl›¤›n, çat›flmalar›n hüküm sürdü¤ü zor bir co¤rafyada yafl›yor, ayn› zamanda
zor bir dönemden geçiyoruz. Ortado¤u'da bar›fl ve adalet tesis edilmedikçe dünyan›n
istikrara kavuflmas›, huzur bulmas› mümkün de¤ildir.

Bölgemizde bar›fl ve istikrar›n kal›c› hale getirilmesi, Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlar›yla
da, milletimizin menfaatleriyle de çok yak›ndan ilgilidir. Yan›bafl›m›zda yaflanan çat›flmalar,
bafl›m›z› di¤er tarafa çevirsek de etkilerinden kurtulamayaca¤›m›z bir tehdit oluflturmaktad›r.
Yani istesek de, bu co¤rafyada yaflad›¤›m›z sürece, d›fl›nda kalamayaca¤›m›z geliflmelerdir
bunlar. Unutmayal›m ki, kap›lar›m›z› kapatarak etraf›m›z› saran alevlerden kurtulamay›z,
gözlerimizi kapat›rsak, kay›ts›z kal›rsak bu tehlikeyi bertaraf etmifl olamay›z.
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BM'in Lübnan bar›fl misyonunda da mehmetçik, masum
kad›n, çocuk ve yafll›lar›n yan›nda yerini almal›d›r. Alt›n›
çiziyorum, masum çocuk, kad›n ve yafll›lar›n yan›nda yer
almal›d›r.
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Menfaatlerimizi koruman›n tek yolu, seyirci kalmak de¤il hemen yan›bafl›m›zdaki bu
süreçlere müdahil olmakt›r. D›fl›nda kal›rsan›z masum insanlar›n ölümüne de kendi
gelece¤inize de seyirci kal›rs›n›z. Ancak süreçlerin içinde yer alarak olaylar› do¤ru
istikamete yönlendirebilirsiniz.

Lübnan'da do¤ru istikamet sa¤lanan ateflkesin korunmas› ve kal›c› k›l›nmas›d›r. Bir
milyondan fazla insan›n yerinden yurdundan oldu¤u, yüzlerce masumun öldürüldü¤ü
büyük bir trajedi yaflanm›flt›r.

Dün Kosova'da, Bosna'da benzer insanl›k trajedilerine nas›l seyirci kalmad›ysak burada
da kalamay›z, kalmamal›y›z.

Milletçe iftihar kayna¤›m›z olan evlatlar›m›z, Kosova'da, Bosna'da ve dünyan›n bir çok
baflka bölgesinde acil insani yard›mlardan flehirlerin yeniden imar›na, masum hayatlar›n
korunmas›ndan istikrar›n yerlefltirilmesine kadar birbirini tamamlayan çok önemli görevler
yapm›flt›r ve halen yapmaktad›r. BM'in Lübnan bar›fl misyonunda da mehmetçik, masum
kad›n, çocuk ve yafll›lar›n yan›nda yerini almal›d›r. Alt›n› çiziyorum, masum çocuk, kad›n
ve yafll›lar›n yan›nda yer almal›d›r.

Balkanlar'da oldu¤u gibi Ortado¤u'da da dengelerin de¤iflmesi, tafllar›n yerinden oynamas›
kaç›n›lmaz olarak bizi de etkileyecektir. O sebeple, Lübnan'›n siyasi birlik ve toprak
bütünlü¤ünün mutlaka korunmas› gerekmektedir.

BM Bar›fl› koruma misyonu iflte bu görevi yerine getirecektir. Aç›k söylüyorum, bizden
baflka hiç kimse bizim menfaatlerimizin bekçili¤ini yapmayacakt›r. O sebeple, içe
kapanmac›, 'bana ne'ci yaklafl›mlar› Türkiye'nin gelece¤i için son derece tehlikeli
buluyorum. Baz› muhalefet çevrelerinde görülen bu tür izolasyonist yaklafl›mlar, iyi
niyetle yorumland›¤›nda bile ya hükümetin her yapt›¤›na karfl› ç›kma hastal›¤›ndan ya
da bölge ve dünya gerçeklerinin iyi kavranmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Biz diyoruz ki, gerek bölgemizde, gerekse dünyada bar›fl düzeninin bozulmas›na, birbiriyle
irtibatl› birkaç sebeple kay›ts›z kalmam›z düflünülemez. Her fleyden önce milletimizin
yüksek menfaatleri bunu gerektirmektedir. Ayr›ca insani ve tarihi sorumluluklar›m›z da,
reel politik flartlar da bizi buna seyirci kalmaktan al›koymaktad›r.

'Bize ne'ci bir anlay›flla sorumluluklar›m›zdan geri durmak,
tarihimize, gelece¤imize ve milletimizin yüksek
menfaatlerine ihanet olacakt›r.
Unutmayal›m ki riskler ve menfaatler ikiz kardefl gibidir. Riskin olmad›¤› hiçbir faaliyet
söz konusu olamaz. Hayat bir risktir, siyaset bir risktir, ticaret bir risktir. Herfley riskle
iç içedir. Birinin bulunmad›¤› yerde di¤erini de ne yaz›k ki bulamazs›n›z. Bar›fl›n kal›c›
hale getirilmesi için Türkiye'nin de üzerine düflen sorumluluklar vard›r.

Birleflmifl Milletler'in bu süreçte mutlaka güçlendirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Onun
için hafta bafl›nda toplanan Bakanlar Kurulumuzda, BM Güvenlik Konseyi karar›
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çerçevesinde, Lübnan'a asker gönderme konusunu bütün yönleriyle de¤erlendirdik.
Lübnan'da görev yapacak BM Gücü'ne destek sa¤lama konusunda prensip karar› ald›k.
Bu karar› al›rken ilgili bütün kurumlar›m›zla görüflmek suretiyle, bunu bütün bakan
arkadafllar›mla paylaflmak suretiyle bu karara vard›k. Hükümetimiz, önümüzdeki günlerde
bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yetki talebinde bulunacakt›r.

Hat›rlars›n›z, biz bafl›ndan beri belli flartlar›n oluflmas› halinde bu güce katk› vermeyi
de¤erlendirece¤imizi ifade ettik.

Birinci flart›m›z, BM Güvenlik Konseyi karar›n›n al›nmas›yd›.
‹kinci flart›m›z, ateflkesin ilan edilmesiydi, çat›flmalar›n
durdurulmas›yd›. Üçüncü flart›m›z da taraflar›n katk›m›z›
olumlu karfl›lamas›yd›. fiu anda bunlar›n hepsi
gerçekleflmifl durumda.
Bak›n›z, Avrupa Birli¤i 7.000 askerini gönderme karar›n› verdi. Bunun yan›nda Lübnan
baflbakan› sürekli olarak ar›yor, görüflüyoruz, ben ar›yorum, görüflüyoruz ve Türkiye'nin
muhakkak kardefllerimiz olarak burda bulunmas› gerekir diyor. Avrupa Birli¤i üyesi ülkeler,
Almanya's›yla, Fransa's›yla, ‹talya's›yla defaatle kendileriyle görüfltüm. Say›n Chirac'la
görüfltüm, Say›n Merkel'le görüfltüm, Say›n Prodi'yle görüfltüm.

Kesinlikle Türkiye'nin bir yüzü Avrupa'ya bak›yor, bir yüzü ‹slam Dünyas›'na bak›yor.
Muhakkak Türkiye'nin de burada bulunmas› gerekir diyorlar ve biz de baflta BM Genel
Sekreteri Annan olmak üzere kendileriyle de bunlar› konufltuk. Ve dedik ki burada ayn›
zamanda ‹slam Konferans› Örgütü'nün Malezya zirvesinde bulunan çeflitli ülkeler vard›.
Ve bunlardan Malezya baflta olmak üzere Endenozya, Bangladefl, Nepal, Brunei hatta
hatta Pakistan'›n da burada bulunmas›, inan›yorum ki, taraflar› çok daha rahatlatacakt›r
dedik ve kendileri de buna olumlu yaklafl›mda bulundular. Gönderilecek güç, bar›fl›
korumakla görevlendirilmifltir, yoksa olmayan bir bar›fl› tesis etmeyecektir. Yani savaflan
bir güç, muharip bir güç de olmayacakt›r. Bundan önce de buna benzer baz› ifadeler hep
kullan›ld›.

‹flte savafl›n içine mi at›yoruz, ateflin içine mi at›yoruz, burada böyle bir fley söz konusu
de¤il. Bak›n›z ben D›fliflleri Bakan›m› bölgeye gönderdim. Biz bunlar› Türkiye'den
seyretmiyoruz, izlemiyoruz. Sadece televizyon yay›nlar›yla, sadece gazete haberleriyle
karar vermiyoruz. Bizzat D›fliflleri Bakan›m› genifl bir heyetle oraya gönderdim ve bizzat
D›fliflleri Bakan›m, Baflbakanlarla, bölgede, D›fliflleri Bakanlar›yla ilgili kurum yetkilileriyle
görüflmeler yapt›ktan sonra heyetini de orda b›rakt›.

Ve heyet çal›flmalar yapt› ve bu raporlar da bize geldi. Gerek Say›n Sinyora'yla bölgede
görüflmeler yap›ld›, Say›n Mahmud Abbas'la bölgede görüflmeler yap›ld›. Ayn› flekilde
Olmert'le bölgede bizzat gidip görüflme yap›ld›. Daha sonra Suriye Devlet Baflkan› Say›n
Beflar Esad'la görüflmeler yap›ld› ve bunun yan›nda muhalefet gruplar›yla onlar›n liderleriyle
de görüflmeler yap›ld› ve hiç biri Türkiye'yi biz burada istemiyoruz demediler.



410

A ⁄ U S T O S  2 0 0 6U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Biz Türkiye'yi burada görmek istiyoruz ve Türkiye'nin burda olmas› bizi çok daha
rahatlatacakt›r dediler. Ne yaz›k ki, gerçekleri çarp›tmak suretiyle bu konularda zihinleri
buland›rmak isteyenler var. Bir kez daha aç›k ve net söylüyorum; Hizbullah, Lübnan'›n
egemenlik sorunudur ve Lübnan hükümetinin muhatab›d›r. Dolay›s›yla Hizbullah'›n
silahs›zland›r›lmas› gibi bir görev de BM bar›fl gücü için sözkonusu de¤ildir ve olmayacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Muhalefetin bilinçli olarak kamuoyumuzu yanl›fl yönlendirdi¤i bir baflka husus da fludur.
Sanki evlatlar›m›z ilk kez bir uluslararas› bar›fl misyonunda görev alacakm›fl gibi bir izlenim
oluflturulmak isteniyor. Türkiye ilk kez uluslararas› bir bar›fl misyonuna destek vermiyor.

Mehmetçik dünyan›n farkl› bölgelerinde 28 ayr› misyonda bugün rol üstlenmifl durumdad›r.
Bak›n›z, bugüne kadar, uluslararas› bar›fl› koruma misyonlar›na toplam 10 binden fazla
askeri personelle katk›da bulunduk.

Uluslararas› misyonlarda bini aflk›n sivil polis ve jandarmam›z görev yapm›fl, 250 civar›nda
subay›m›z gözlemci ve dan›flman olarak yer alm›flt›r. Halen gerek BM, gerekse NATO,
AB ve AG‹T taraf›ndan yürütülen bar›fl operasyonlar›na asker ve sivil polis katk›s›nda
bulunuyor, ayr›ca lojistik destek sa¤l›yoruz.

Hava ve deniz unsurlar›m›z da bu misyonlarda rol al›yor. Bugün Türkiye BM çerçevesinde,
Avrupa, Asya ve Afrika k›talar›nda, Bosna ve Kosova'dan, Liberya'ya, Fildifli Sahilleri'ne,
Kongo, Sierra Leone, Timor ve Gürcistan'a kadar pek çok ülkede, bar›fl› koruma
operasyonlar›nda 245 sivil polis ve 8 subayla yer almaktad›r.

NATO çerçevesindeki birçok operasyona da askeri katk›lar
sa¤l›yoruz. Kosova'da 12 haziran 1999'dan bu yana devam
eden KFOR askeri harekat›nda bugün 410 kiflilik bir
taburumuz bulunuyor.
Saraybosna, Üsküp ve Tiran karargahlar›nda personellerimiz, Irak E¤itim Misyonu
karargah›nda subaylar›m›z var. Yine NATO'nun Afganistan'daki ISAF harekat› liderli¤ini
Haziran 2002'den bu yana iki kez üstlendik. Afganistan'da bugün hala 249 personelimiz
var. A¤ustos 2006'dan itibaren Kabil Bölge Komutanl›¤›n› iki y›ll›k bir süre için Fransa
ve ‹talya'yla müfltereken üstleniyoruz.

Avrupa Birli¤i çerçevesindeki bar›fl› koruma harekatlar›na da 400 civar›nda askeri personel,
51 jandarma ve polisle kat›l›yoruz. Bosna-Hersek'teki AB misyonunda 400'e yak›n askeri
personel ve 46 kiflilik jandarma timiyle yer al›yoruz.

Kosova, Makedonya, S›rbistan-Karada¤, Gürcistan ve Arnavutluk'taki AG‹T Alan
Misyonlar›na da katk›da bulunuyoruz.

El-Halil'deki Geçici Mevcudiyet'e gözlemci subaylar›m›zla, Sudan'daki Afrika Birli¤i
Misyonuna da bir C-130 uça¤›yla kat›l›yoruz.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Az önce de ifade ettim; Türkiye art›k o eski Türkiye de¤ildir. Türkiye, BM sisteminde
söz sahibi bir ülkedir. ‹nsan potansiyeli, ekonomik büyüklü¤ü, güçlü ordusu ve devlet
tecrübesiyle hem bölgesinde hem de dünyada bir istikrar unsurudur.

Türkiye art›k yönlendirilen, maruz kalan bir devlet de¤il, küresel politikalar›n oluflturulmas›nda
rol oynayan önemli bir aktördür.

Her zaman söylüyorum, Türkiye art›k gündemi belirlenen de¤il, gündem belirleyen
ülkelerden bir tanesidir.

BM Güvenlik Konseyi'nin önümüzdeki dönem için en güçlü adaylar› aras›nda yer
almaktad›r. Bu durum, elbette Türkiye'ye önemli yükümlülükler de getirmektedir.

Büyük düflünemeyenler, Türkiye'yi de, Türk ordusunu da hafife ald›klar›n› art›k fark
etmelidir. Özellikle de devletimizin milletiyle, ordusuyla ayn› anda pek çok fonksiyonu
birden icra edemeyece¤ini düflünmek kabul edilemez.

Bu noktada da baz› yanl›fl de¤erlendirmelerin yap›ld›¤›n› üzülerek görüyoruz. Mehmetçi¤in
bar›fl› koruma misyonlar›nda görev yapmas› bugüne kadar terörle mücadelemizde bir
zaaf oluflturmad›¤› gibi bundan sonra da oluflturmayacakt›r.

Bunlardan biri di¤erine mani de¤ildir. Aksini söylemek en az›ndan kendimizi hafife
almakt›r, imkan ve kabiliyetlerimizi küçümsemektir. Dün Afganistan'a askerimizi
gönderirken Türkiye'de terörle mücadelemiz yok muydu?

Somali'ye gönderdi¤imizde yok muydu? Bosna'ya gönderdi¤imizde yok muydu?

Kosova'ya gönderdi¤imizde yok muydu? Bugün de olacak, yar›n da olacak. Lütfen,
kendimize bir defa bu noktada sayg›l› olmam›zda çok büyük fayda var.

Ordumuz güçlüdür, her bir cephede üzerine düfleni de
rahatl›kla yapacak güç ve kabiliyettedir.
De¤erli Vatandafllar›m,

Herkes flunu çok iyi bilmelidir ki Türkiye, flartlar ne olursa olsun, kurumlar›m›z›n eflgüdümü
ve milletimizin dayan›flmas›yla varl›¤›n› ve bütünlü¤ünü koruyacakt›r.

Biz, zaman, sab›r ve kararl›l›k isteyen bu mücadeleyi sürdürecek güce ve iradeye sahibiz.
Bundan kimsenin en ufak bir tereddütü olmas›n. Güvenli¤imiz aç›s›ndan gerekli
gördü¤ümüz her ad›m›, en iyi zamanlamayla atmakta asla tereddüt etmeyiz.

Dost ve komflu ülkelerden de, tutarl› ve tavizsiz bir tav›r sergilemelerini, teröre güvenli
s›¤›nak imkan› tan›mamalar›n› bekliyoruz.

Zira, küreselleflen terör karfl›s›nda ortak hareket etmek son derece önemlidir. Türkiye,
terörizme karfl› verilen uluslararas› mücadelede üzerine düfleni nas›l yap›yorsa di¤er
ülkelerden de ayn› tavr› bekleme hakk›na sahiptir, sahibiz.
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Ancak BM çerçevesindeki bir bar›fl› koruma misyonuyla terörle mücadele konular›n›
karfl›laflt›rmak ya da birbirine kar›flt›rmak vahim bir yanl›fll›k olur. Anlaflmazl›klar›n bar›flç›
yollarla çözülebildi¤i yeni bir dönem bafllatmak, bölgede ve dünyada söz sahibi olan
herkesin ortak sorumlulu¤udur.

Onun için biz, bar›fl›n kal›c› hale getirilmesi, bu f›rsat›n en iyi flekilde de¤erlendirebilmesi,
daha fazla masum insan›n ölmemesi için bütün gücümüzle çal›flmaya devam edece¤iz.

Bir taraftan çocuklar a¤lad›¤› zaman a¤layacaks›n, anneler orada ölürken, flehit olurken
a¤layacaks›n, o bombalanan yerleri, o yafll› insanlar› gördü¤ün zaman a¤layacaks›n ama
onlar›n korunmas›na yönelik, bu sürecin sona ermesine yönelik bir fiili müdahalenin
içerisinde yer almayacaks›n›z. Bunun ak›lla mant›kla izah› yoktur.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye ekonomisinde, hükümetimiz döneminde bafllayan h›zl› iyileflme süreci ayn›
tempoyla devam ediyor. Makro ekonomik göstergelerdeki iyileflmeler, bugün art›k mikro
seviyelerde de, vatandafl›m›z›n günlük hayat›nda da hissedilir hale geldi. Bak›n›z, % 50,
% 60, hatta % 130'lara kadar t›rmanan enflasyon dizginlenmifl ve tek haneli rakamlara
indirilmifltir.

Buna karfl›l›k bu dönemde, ortalama memur maafl› %85, kamu iflçi ücretleri %65, net
asgari ücret %107, özürlü ayl›¤› %298, 65 yafl ayl›¤› ise %171 oran›nda artm›flt›r.
Ekonomimizin enflasyondan sonra en önemli sorunu olan iflsizlikte de iyileflme trendini
yakalam›fl bulunuyoruz. Bak›n›z, 2003 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde iflsizlik % 10 seviyesindeydi.

Türkiye ekonomisindeki büyüme ve canlanma sayesinde bu oran 2004 y›l›nda %9,3'e,
2005'te ise % 9,2'ye gerilemifl durumda. 2006 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde bu oran % 8,8'e
inmifltir.

Bak›n›z, bu oran› söylerken bu y›l›n ortalamas› budur
iddias›nda de¤ilim veya olacakt›r iddias›nda da de¤ilim,
mevsimseldir. Ama iyi yolda oldu¤umuzu aç›kça, net
olarak sizlere ifade etmek istiyorum. Bak›n, artm›yor,
yavafl yavafl da olsa azal›yor.
‹nflallah bu durum önümüzdeki y›llarda da devam edecek ve iflsizlik ülkemizde daha da
azalacak, kronik bir sorun olmaktan ç›kacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye son dönemde, pek çok alanda zoru baflarm›fl, e¤itimde, ulafl›mda, enerjide,
sa¤l›kta, konut yap›m›nda ciddi ilerlemeler kaydedilmifltir. Yine tar›m alan›nda da son
derece umut verici geliflmeler yaflanm›flt›r. Türk tar›m› on y›llard›r ihmale u¤ram›fl, ne
yaz›k ki köylümüzün, çiftçimizin s›rt›na a¤›r yükler binmifltir. S›k›nt›lar›n tamam›n›n
bugünden yar›na ortadan kalkmas› elbette beklenemez, beklenmemelidir.
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Ancak biz hükümet olarak bu sorunlar›n üstüne de cesaretle, kararl›l›kla gidiyoruz.
Bildi¤iniz gibi f›nd›k üreticilerimizin baz› s›k›nt›lar› var. F›nd›k üreticilerimizin sorunlar›n›
çözmek, s›k›nt›lar›n› gidermek için bafltan beri büyük bir gayretle, büyük bir hassasiyetle
çal›flt›k, çal›fl›yoruz. Hükümet olarak daha önce Fiskobirlik'in toplam 1 katrilyon 889
milyar TL tutar›ndaki borçlar›n› silmifltik.

Fiskobirlik esasen yetki ve sorumluluklar›yla bir ba¤›ms›z kurulufl haline geldi, yani flu
anda ba¤›ms›z bir kurulufltur, bizimle hiçbir ba¤lant›s› yasal olarak yoktur. Yine de, baz›
s›k›nt›lar yaflanmaya bafllay›nca üreticimizin ma¤duriyetini önlemek için gerekli tedbirleri
ald›k. Ve hat›rlad›¤›n›z gibi bu y›l bu s›k›nt›lar› görünce, f›nd›k al›nmayaca¤›na dair
aç›klamalar yap›l›nca, bunun üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de f›nd›k al›m› yapaca¤›n›
bizler kamuoyuna duyurduk.

Hemen çal›flmalar›na bafllayan Toprak Mahsulleri Ofisimiz, haz›rl›klar›n› tamamlamak
üzeredir. Finansman noktas›nda herhangi bir sorunumuz olmayacakt›r. Bu konudaki
yasal prosedür de en k›sa zamanda tamamlanacakt›r.

Bu y›l f›nd›kta gerçekleflen yüksek verimin bereketi inflallah
bu tedbirlerle üreticimizin yüzünü güldürecek, herhangi
bir ma¤duriyete meydan verilmeyecektir.
Ancak bu konuda uzun vadeli bir strateji izlenmesi de zorunlu hale gelmifltir. Bunu niye
söylüyorum, çünkü f›nd›k bir istismar arac› olmaktan ç›kmal›d›r. F›nd›k, siyasetin bir
istismar oda¤› olmamal›d›r. O sadece f›nd›k üreticisinin bir al›nteri, onun karfl›l›¤› olan
nimetidir. Ve biz o nimetin piyasalarda adil olarak karfl›l›¤›n› bulmas› gerekti¤ine inan›yoruz.

O zaman uzun soluklu yolculukta ne yapabiliriz?

Bunu düflündük ve bu do¤rultuda f›nd›kta lisansl› depoculu¤un kurulmas› için çal›flmalar›n
bir an önce bafllat›lmas› talimat›n› verdim ve bu da Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan
yürütülüyor. Bizim, vatandafllar›m›z›n s›k›nt›lar›na, dertlerine bigane kalmam›z söz konusu
olamaz. Maksad›m›z, hem üreticimizin lehine olacak, hem ekonomimizin gerçekleriyle
örtüflecek, uzun vadeli, sa¤l›kl›, ak›lc› bir plan oluflturmakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Milli servetimiz olan ormanlar›m›zla birlikte bizim ci¤erlerimiz yan›yor, yüre¤imiz yan›yor.

Bak›n›z, Akdeniz iklim kufla¤›nda yer alan ‹spanya'da 70 bin, Portekiz'de 32 bin, ‹talya'da
11 bin hektar orman yanarken bizde A¤ustos sonu itibariyle bu rakam sadece 4 bin 793
hektarla s›n›rl› kalm›flt›r. Bu y›l ülkemizde bin 657 adet orman yang›n› ç›km›fl, bunlardan
sadece üç tanesinin söndürülmesinde ola¤anüstü hava flartlar›ndan dolay› ciddi zorluk
yaflanm›flt›r. Ancak, yang›nlarla mücadelede kesinlikle bir zafiyet söz konusu de¤ildir.

fiüphesiz ki flu andaki bütün ekipmanlar yeterli midir, yeterli de¤ildir. Bunlar› daha da
güçlendirece¤iz. Bundan sonra ki süreçte bütün bu ekipmanlar›m›z çok daha ça¤dafl,
çok daha modern, çok daha güçlü hale getirilecektir.
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‹ddia edilenlerin aksine, bizim dönemimizde orman yang›nlar›nda gerek say›, gerekse
hektar olarak ciddi bir azalma vard›r.

Bak›n›z, bu dönemde al›nan tedbirler sonucunda yang›nlarda zarar gören orman alan›
%65'lik bir azalmayla 13 bin 590 hektardan, 4 bin 780 hektara inmifltir. Unutmayal›m
ki, ülkemizde orman yang›nlar›n›n %95'i insan kaynakl›d›r.

Onun için bütün vatandafllar›m› bu konuda azami dikkat ve hassasiyet göstermeye
ça¤›r›yorum. Yanan alanlar bir y›l içerisinde yeniden a¤açland›r›lacak, bu alanlar›n bir
metrekaresinin bile baflka bir amaçla kullan›lmas› söz konusu olmayacakt›r.

Geçmifl y›llarda yanan a¤açlar›n yerine de yenileri dikilmifltir. Ayr›ca, yanan alanlar hariç
y›ll›k 350 bin hektarl›k bir a¤açland›rma program›yla Cumhuriyet tarihinin en büyük
ormanlaflt›rma program›n› gerçeklefltiriyoruz. Hedefimiz bu rakam› y›ll›k 500 bin hektara
ç›kartmakt›r. Bu y›l ç›kan orman yang›nlar›ndan dolay› ma¤dur olan vatandafllar›m›z›n da
her türlü zarar›n› karfl›l›yoruz, karfl›layaca¤›z.

Bir kere daha ifade edeyim ki, Türkiye'yi nas›l el ele, omuz omuza karanl›klardan ç›kar›p
bugünlere getirdiysek, bundan sonra da sorunlar›m›z› yine hep birlikte çözece¤iz. ‹flte
bunun için de güçlü olmak, güçlü kalmak, Türkiye'nin ufkunu aç›k tutmak, dünyan›n
seyrine uygun politikalar› cesaretle ve kararl›l›kla uygulamak mecburiyetindeyiz.

Milletçe yolumuz aç›k, gelece¤imiz ayd›nl›k olsun diyor, sizleri bu anlaml› gecede, bu
anlaml› buluflmam›zda, sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla.



R. Tayyip ERDO⁄AN
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Aziz Milletim,

De¤erli Vatandafllar›m,

Sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Konuflmam›n bafl›nda mübarek ramazan ay›n›z› kutluyor, Türkiye'mize, ‹slam dünyas›na
ve bütün insanl›¤a hay›rlar getirmesini diliyorum. Bildi¤iniz gibi geçti¤imiz günlerde 2006-
2007 e¤itim ö¤retim y›l›n› yeni bir heyecanla açt›k.

Biz göreve gelirken Türkiye'yi dört temel tafl üzerinde yükseltece¤imizi söylemifltik. Bu
dört temel tafl, e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyettir. Bak›n›z, ben bu akflam yeni e¤itim
ö¤retim y›l› vesilesiyle, sadece e¤itimde neler yapt›k, genel hatlar›yla sizlere flöyle bir
özetlemek istiyorum. Bizim 4 y›ll›k icraat›m›z, e¤itimde büyük bir baflar› öyküsü ortaya
ç›karm›flt›r.

Türkiye adeta ça¤ atlam›fl, ö¤retmeniyle, ö¤rencisiyle, okuluyla, dersli¤i ve bilgisayar›yla
Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyelerini yakalam›flt›r.

Cumhuriyetimizin kurulufl y›llar›nda muas›r medeniyet hedefinin ölçüsü "Yurdu demir
a¤larla örmek"ti. Bugün bu ölçü, en ileri bilgi teknolojilerine sahip olmakt›r; ülkemizi
bilgisayar ve internet a¤lar›yla örmektir. Onun için biz, bir yandan duble yollarla, h›zl›
trenlerle ulafl›m a¤›n› kuruyor, bir yandan da bilgi teknolojilerinde büyük bir at›l›m
gerçeklefltiriyoruz.

Yurdumuzun her köflesini internet a¤lar›yla örüyoruz. Modern Türkiye'yi muas›r
medeniyetler seviyesinin ötesine tafl›man›n yolu, bilgi ça¤›n›n gereklerini yerine getirmekten
geçiyor. Ne mutlu bize ki, demokratik, laik Cumhuriyetimizin kurulufl ideallerine bugün
her zamankinden çok daha yak›n›z. Kendi iktidarlar› devrinde tafl üstüne tafl koymayanlar,
b›rak›n bu baflar›y› karalamaya çal›fls›nlar.

Hiç önemsemeyin!

Sizler, e¤itimde bafllatt›¤›m›z seferberli¤i, buna ay›rd›¤›m›z imkân ve kaynaklar› bizzat
yafl›yor, görüyor, biliyorsunuz. Her zaman, her vesileyle ifade ediyorum; ülkemizin
gelecekle ilgili hedeflerine ulaflmas›nda, e¤itim alan›nda sa¤layaca¤›m›z ilerlemelerin
hayati derecede büyük önemi vard›r.

Her gün de¤iflen ve yenilenen bir dünyada, statik ve yeniliklere ayak uyduramayan bir
e¤itim sistemiyle çok fazla mesafe al›namad›¤›n› geçmiflte gördük.
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Ülkemizin gelecekle ilgili hedeflerine ulaflmas›nda, e¤itim
alan›nda sa¤layaca¤›m›z ilerlemelerin hayati derecede
büyük önemi vard›r.



Türkiye'nin h›z›n› artt›rd›k ve art›k ça¤dafl dünyay› yakalamak, yar›flta en önde olmak için
çal›fl›yoruz. Bunu ancak, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iflaret
etti¤i 'Fikri hür, irfan› hür, vicdan› hür' nesillerle baflarabiliriz.

‹flte yenilenen e¤itim sistemimizin en önemli hedefi budur. Bu ülkenin ufkunu açacak,
önünü açacak, gelece¤ini ayd›nlatacak bireyler yetifltirmektir. Bu ülkeye, bilgili, donan›ml›,
düflünen, üreten, dünyaya ve yeniliklere aç›k, de¤erlerine ba¤l›, teknolojiyi en üst seviyede
kullanabilen gençler kazand›rmakt›r. E¤itim alan›nda ça¤›n ve toplumsal ihtiyaçlar›m›z›n
gerektirdi¤i her türlü aç›l›m› gerçeklefltirmekte, dinamik ve verimli bir e¤itim sistemi
oluflturmakta kararl›y›z. Bunun için de günümüzün h›zla de¤iflen flartlar›n› göz önünde
bulundurarak müfredat› yeniledik. Hükümetimiz e¤itimde kalitenin art›r›lmas›n› ve dünya
standartlar›n› yakalamay› bafll›ca hedef olarak belirlemifltir.

Bu do¤rultuda Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z, "‹lkö¤retim ve Ortaö¤retim Düzeyinde Ö¤retim
Programlar› Tasar›m› Projesi"ni gelifltirmifltir. Yeni müfredat, Cumhuriyetimizin laik,
demokratik, sosyal hukuk devleti vasf›n› ana çerçeve olarak kabul eden, bilimin yol
göstericili¤ini öne ç›karan, dünyadaki geliflmeleri dikkate alan bir çal›flman›n ürünüdür.

Yenilenen müfredat›m›z›n vizyonu; Cumhuriyetimizin bütün erdemlerini özümsemifl,
bireysel farkl›l›klar› ne olursa olsun temel demokratik de¤erlerle donanm›fl, hayat boyu
ö¤renen, insan haklar›na sayg›l›, daha mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar› yetifltirmektir.

Bildi¤imiz o ezberci, günlük hayattan kopuk, ö¤retmen merkezli sistemin yerine, ö¤renci
merkezli ça¤dafl bir e¤itim modeli getirdik. Art›k ö¤renci haz›r bilgileri ezberlemiyor,
kendi bilgisini üretiyor. Bu yeni müfredatla, Cumhuriyetimizin niteliklerini ve demokratik
de¤erlerimizi daha da yükseklere tafl›yacak, okuyan, düflünen, yorumlayan, kendini ifade
edebilen, araflt›rma-sorgulama, problem çözme ve karar verme becerileri geliflmifl
gençler yetiflecektir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümet oldu¤umuz günden beri, e¤itim konusunu bu anlay›flla ele al›yoruz. E¤itim
sistemimizin meselelerine çözümler bulmak için bu hassasiyetle çal›fl›yoruz. Bak›n›z,
bunun bir gere¤i olarak e¤itim yat›r›mlar›na büyük a¤›rl›k verdik; bütçemizden en yüksek
pay› e¤itime ay›rd›k. Çünkü kapal› her okulun, yeterli flartlar› tafl›mayan her s›n›f›n, e¤itimi
eksik b›rakan her türlü yetersizli¤in bu ülkenin kalk›nmas›na sekte vurdu¤unun fark›ndayd›k.

Biz diyoruz ki, okullar aç›k olmadan fabrikalar faal
tutulamaz. S›n›flar ö¤rencilerle dolmadan istikrar
sa¤lanamaz.
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Çocuklar›m›z› ça¤›n gerektirdi¤i her türlü bilgi ve donan›mla zenginlefltirmeden, Türkiye'nin
mutlu ve müreffeh yar›nlara do¤ru yol almas› mümkün olmayacakt›r. E¤itim alan›ndaki
her yat›r›m›n, Türkiye'nin ayd›nl›k gelece¤ine aç›lan bir kap› oldu¤unu bilmemiz gerekiyor.Bu
alanda ad›m ad›m büyük bir de¤iflimi gerçeklefltiriyoruz.
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Bütün çocuklar›m›z e¤itim almadan bu ülke ayd›nlanamaz. Çok flükür yeni e¤itim y›l›na
birçok yeni okulla, yeni e¤itim oca¤›yla giriyoruz. Her yeni s›n›f, her yeni derslik, her yeni
okul, bu ülkenin gelece¤ini ayd›nlatacak birer meflale oluyor. Umudumuzu art›r›yor,
heyecan›m›z› tazeliyor.

Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki, Türkiye'nin son dört y›ld›r her alanda yaflad›¤›
büyük de¤iflimin bize en çok coflku veren yan›, okul okul büyüyen bu umut tablosudur.
Bak›n›z, Kas›m 2002'den 2006'n›n flu günlerine kadar tam 3 bin 870 yeni okulu hizmete
açm›fl bulunuyoruz. Yine bu dört y›ll›k dönemde tam 85 bin derslik infla ederek
yavrular›m›z›n hizmetine sunduk.

Bu dersliklerin bir k›sm›n› "E¤itime yüzde 100 destek" kampanyas› çerçevesinde hay›rsever
insanlar›m›zla birlikte yapt›k.

Bu ne demektir?

Daha önce %5 gidere say›l›rken, dönemimizde biz bu %5'i, %100 gidere saymak
suretiyle hay›rseverlerimizin bu kampanyaya ifltirakini sa¤lam›fl olduk.

Derslik say›s›n›n bu kadar büyük oranda artt›¤› okullar›m›zda derslik bafl›na düflen ö¤renci
say›s› da önemli ölçüde azalm›flt›r. Ben tabi bu vesileyle tüm hay›rseverlerimize gerek
flahs›m gerek milletim ad›na ülkem ad›na çok çok teflekkür ediyorum.

Buna ba¤l› olarak e¤itim kalitesi daha ça¤dafl bir seviyeye yükselmifltir. Elbette iflimiz
sadece derslik say›s›n› artt›rmakla bitmiyor. Bu okullar›m›zda bugünün ve gelece¤in
ihtiyaçlar›na cevap verecek e¤itim imkânlar›n› da haz›rlamam›z gerekiyor.

Geçti¤imiz dört y›l boyunca bu alanda önemli ilerlemeler sa¤lad›k. Bu dönemde, biliflim
ve iletiflim alan›ndaki h›zl› geliflmelere paralel olarak okullar›m›za tam 406 bin bilgisayar
gönderdik. Çocuklar›m›z için, onlar›n e¤itimi için yine, okullar›m›z›n ADSL ile internete
ba¤lanmas› yolunda önemli merhaleler kaydettik.

2003 y›l› itibar›yla 1.742 okulumuzda internet varken, sadece 2004 y›l›nda 12.014
okulumuzu daha internet imkân›na kavuflturduk. Yine 2005 y›l›nda 7.835 okulumuzu
daha internetle buluflturduk.

fiubat 2006 sonu itibariyle kurum baz›nda yap›lan 21.921 ba¤lant›yla internet, ilkö¤retim
okullar›n›n yüzde 45'inde, lise ve dengi okullar›n da yüzde 86's›nda kullan›l›r oldu.

Böylece, ilkö¤retim ö¤rencilerinin yüzde 82'si, lise ve
dengi okul ö¤rencilerinin yüzde 95'i art›k internetle bilgiye
daha h›zl› ve daha kolay ulafl›yorlar. Bu y›l›n sonuna kadar
17 bin 502 okulumuzu daha internet imkân›na
kavuflturaca¤›z. Yak›n bir gelecekte ise inflallah internet
eriflimi olmayan tek bir okul bile kalmayacak.
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Hedefimiz budur. Bu teknolojileri, e¤itimle ilgili di¤er hizmetlerde de kullanmak için
yenilikler yap›yoruz. Bu e¤itim döneminde ilkö¤retime yeni bafllayacak ö¤rencilerin kay›t
ifllemlerinin internet üzerinden gerçeklefltirilmesi için ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Eskiflehir
ve Adana illerinde baflar›l› pilot çal›flmalar yapt›k.

En k›sa zamanda yurt çap›nda yayg›nlaflt›rmay› amaçlad›¤›m›z bu projeyle, ilkö¤retim
okuluna kay›t yapabilecek çocuklar›n isimleri, ikametlerinin okula yak›nl›¤›na göre
belirlenecek ve internetten ilan edilecektir.

Böylece bu alanda yaflanan tart›flmalar› da sona erdirecek, haks›zl›klar› giderecek ve
daha objektif bir kay›t sistemi gerçeklefltirece¤iz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Biz Cumhuriyetimizin "sosyal devlet" olma vasf›n› tam anlam›yla hayata geçirmeye
çal›fl›yoruz. Fakirli¤i, e¤itim yapman›n önündeki engel olmaktan ç›kard›k, ç›kar›yoruz.

fiartl› Nakit Transferi ve e¤itim ödenekleri yan›nda ç›kard›¤›m›z Özürlüler Yasas› ile özürlü
yavrular›m›z›n e¤itimi için de çok önemli ad›mlar att›k.

Bak›n›z, hemen burada bir fleyi söyleyeyim.

Bundan önce Anadolu liselerine, Fen liselerine,
üniversitelere acaba Anadolu'daki ilkö¤retim okullar›ndan
veya Anadolu'daki liselerden ne kadar ö¤renci
girebiliyordu, flimdi, aç›n›z, bak›n›z, sorunuz ne kadar
ö¤renci giriyor?
‹flte bu art›k Anadolu'daki okullar›m›zda da özgüvenin artt›¤›n›, kalitenin artt›¤›n› rakamlarla
çok aç›k net ortaya koyuyor ve Anadolu illeri art›k yavafl yavafl kademe atlamaya bafllad›lar.

‹ki y›ld›r bu özürlüler, evinden al›nan yavrular›m›z, tekrar evine b›rak›l›yor. Özel e¤itime
muhtaç birçok yavrumuzun ailesine de ayl›k 360 YTL'ye kadar destek oluyoruz. Her
fleyden önemlisi Türkiye'nin, okul ça¤›ndaki özürlü envanterini ç›kar›yoruz. Özrü ne olursa
olsun e¤itimsiz tek yavrumuz kalmay›ncaya kadar bu çaba devam edecektir. Ö¤retmen
eksi¤i bulunan okullar›m›z›n bu ihtiyaçlar›n› da bir bir gideriyoruz.

10 bini kadrolu, 7 bini sözleflmeli tam 17 bin yeni ö¤retmenimizi 1 Eylül itibariyle göreve
bafllatt›k. fiubat ay›nda yap›lan 23 bin atamayla birlikte, 2006'da 40 bin ö¤retmen atam›fl
olduk. Bu y›l atananlarla birlikte, 2003-2006 y›llar› aras›nda istihdam etti¤imiz kadrolu
ve sözleflmeli usta ö¤retici ile ücretli ö¤retmen say›s› 210 bini bulmufl oluyor.

Burada hemen bir fley söylemem laz›m, o da fludur.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bak›n›z, hükümet olarak bizler 23 kifliden oluflan flahs›m da dahil kabinemizde Milli
E¤itim Bakanl›¤› bir tarafa, di¤er bakanl›klar›n tamam› bir tarafa;her y›l da¤›tt›¤›m›z
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kadronun hemen hemen yar›s›n› Milli E¤itim'e veriyoruz. Di¤er yar›s›n› da di¤er bakanl›klara
da¤›t›yoruz.

Bu ne demektir biliyor musunuz?

E¤itime iflte biz bu denli önem veriyor ve bir an önce e¤itimde s›n›flardaki ö¤retmen
aç›¤›n› kapatman›n gayreti içerisindeyiz. Ve milli bütçede de süratle bu y›l dahil olmak
üzere bütçenin bafl›na Milli E¤itim Bakanl›¤›n› getirmek suretiyle de bu mali s›k›nt›y› da
bir an önce giderelim istedik ve her geçen gün bu da afl›l›yor ve yat›r›mlarda en önemli
yat›r›m› Milli E¤itime vermifl bulunuyoruz.

Ö¤retmenlerimizin uzun zamand›r s›k›nt›s›n› çekti¤i ek ders ücretlerini de günümüz
flartlar›na uygun hale getirmeye çal›flt›k, çal›fl›yoruz. ‹mkânlar›m›z ölçüsünde önemli
iyilefltirmeler gerçeklefltirdik. 1999 y›l›ndan beri 3,5 milyon TL olan ek ders ücretini, bu
y›l yaklafl›k %43 oran›nda art›rarak 5 milyon TL, yani 5 YTL'ye ç›kard›k. ‹mkânlar›m›z
gelifltikçe hepimiz için çok de¤erli olan sevgili ö¤retmenlerimizin ekonomik flartlar›n›
bugünkünden de iyi seviyelere tafl›yaca¤›z. Her zaman bunun gayreti içinde olaca¤›z,
bundan kimsenin flüphesi olmas›n. Tabii burada yine bir gerçe¤i hat›rlatmam gerekiyor.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bizler seçti¤iniz idarecileriniz, milletvekilleriniz ve daha sonra da Baflbakan, Bakanlar
olarak, 59. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, bize verilen emaneti en ideal flekliyle
koruman›n gayreti içerisindeyiz.

Ve ekonomik flartlar›m›z her geçen gün iyiye gidiyor ve
iyiye gittikçe bunu da bizler enflasyonda yaflad›k, özelikle
faizlerin düflürülmesinde yaflad›k ve bu geliflmeleri, bu
olumlu geliflmeleri süratle çal›flanlar›m›za, memur olsun,
iflçi olsun yans›tman›n gayreti içerisindeyiz. Ben bir ölçü
veriyorum. Bu ölçünün üzerinde durman›zda çok büyük
fayda var. Rakamlardan öte cebinizdeki rakam›n hep al›m
gücüne bak›n›z.
4 sene önce ben acaba asgari ücretle ne al›yordum, bugün ne al›yorum? E¤er buna
bak›l›rsa objektif bir bak›flla göreceksiniz ki, bugün dünden çok daha iyidir. Ama sizlere
flunu rahatl›kla söylüyorum: Yar›n bugünden daha iyi olacak.

Ayr›ca, ö¤retmenlerimizin zorunlu hizmet konusunu da yeniden düzenledik. ‹l seviyesinde
olan zorunlu hizmeti ilçe seviyesine indirdik.

Say›lar› 575 bine varan ö¤retmenimize, bulunduklar› ilçelerde zorunlu hizmetlerini
yapabilmelerine imkân sa¤lad›k. Zorunlu hizmet yap›lacak il say›s›n› 51'den 38'e indirdik.
Zorunlu hizmet d›fl›nda kalan il say›s›n› ise 30'dan 43'e ç›kard›k.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Hükümet olarak hem ailelerimizin e¤itimle ilgili harcamalar›na katk› yapmak, hem de
ders kitaplar› konusunda yaflanan kar›fl›kl›klar› önlemek için önemli bir uygulama bafllatt›k.

Son üç y›ld›r ve bu y›l dahil olmak üzere dördüncü y›la girmifl bulunuyoruz, ilkö¤retim
okullar›ndaki ö¤rencilerimize ders kitaplar›n› ücretsiz olarak da¤›tt›k. Bu ders y›l›ndan
itibaren bu uygulaman›n kapsam›n› daha da genifllettik.

Art›k lise ö¤rencilerimize de kitaplar›n› ücretsiz olarak
veriyoruz. 18 Eylül sabah› okullar›na giden ilkö¤retim ve
ortaö¤retim ö¤rencilerimizin tamam› ders kitaplar›n›
s›ralar›n›n üstünde buldular.
Hükümet olarak e¤itime verdi¤imiz önemi ortaya koyan bu uygulama Cumhuriyet
tarihinde bir ilktir. Türkiye'nin gelece¤ine yat›r›m anlam› tafl›yan bu uygulamay›
gerçeklefltirmifl olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.

Yaklafl›k 3,5 milyon ö¤rencimiz bu imkândan yararlanarak e¤itimlerini daha rahat
sürdürüyorlar ve gelece¤e bu imkânlarla haz›rlan›yorlar. Onlara bu imkân› haz›rlamak
bizim görevimizdir. Ö¤rencilerimize maddi katk›lar›m›z tabii ki bunlarla s›n›rl› de¤il.

Bugün art›k evraklar›n› eksiksiz olarak tamamlay›p burs ve kredi baflvurusu yapan her
ö¤rencimize mutlaka burs veya kredi imkân› sa¤l›yoruz. Ekonomik durumu yeterli
olmayan ö¤rencilerimiz burs imkân›ndan faydalan›rken, di¤er ö¤rencilerimiz de kredi
alabiliyorlar. Krediler, ayl›k olarak ö¤rencilerimizin hesaplar›na günü gününe yat›r›l›yor.
Okul ça¤›nda olup da ekonomik sebeplerden dolay› e¤itimlerini sürdüremeyen baflar›l›
ö¤rencilerimize burs vermeye bundan sonra da devam edece¤iz.

Ayr›ca, 2002 y›l›ndan bu yana toplam 523 bin 804 ö¤rencimize burs veren Milli E¤itim
Bakanl›¤›m›z, bu y›l yine 115 bin ö¤rencimize ayda 43 YTL burs deste¤i sa¤l›yor.

Sevgili Vatandafllar›m,

Ö¤rencilerimizin bar›nma ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için de büyük bir enerjiyle çal›flmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Farkl› sebepler ve imkâns›zl›klarla e¤itim imkân›n› kaybetme ihtimali olan
ö¤rencilerimiz için yeni 116 pansiyonlu yurt açm›fl bulunuyoruz. Bu yurtlarda, bu ders
y›l›ndan itibaren yaklafl›k 16 bin ö¤rencimiz hiçbir bir ücret ödemeden bedelsiz olarak
bar›nabilecektir. Yurtlar›m›z›n bar›nma flartlar›nda da önemli iyilefltirmeler gerçeklefltiriyoruz.

Ö¤rencilerimizin 4 kiflilik odalarda kalabilece¤i yurtlar›m›zda ko¤ufl sistemini kald›rarak
karyola modeline geçtik.

Sevgili Vatandafllar›m,

Mesleki e¤itime de büyük önem veriyoruz. Zira, sürekli büyüyen ve geliflen sanayi
sektörümüzün her seviyedeki eleman ihtiyac›n› karfl›layabilmemiz için mesleki ve teknik
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e¤itim imkanlar›m›z› da bir an önce oluflturmak zorunday›z. Mesleki ve teknik e¤itimimizi
AB standartlar›na ç›karmay› hedefliyoruz. Bunun için 434 yeni okul ve 1.812 bölüm açt›k.

Ayr›ca, müfredat uygulamalar› çerçevesinde 110 olan bölüm say›s›n› 42 alanda toplad›k.
Mesleki ve teknik e¤itimde, att›¤›m›z her ad›m›n Türkiye'nin s›nai kalk›nmas›na temel
teflkil edece¤inin, kalk›nma h›z›m›za çok önemli ivmeler kazand›raca¤›n›n bilinciyle hareket
ediyoruz. Türkiye mesleki ve teknik e¤itim alan›nda mutlaka dinamik ve verimli bir
seviyeye gelecektir.

Bir baflka önemli ihtiyac›m›z da her bilim kolunda Türkiye'yi ça¤dafl dünya seviyesine
tafl›yacak bilim adamlar›n›n yetifltirilmesidir. Bu gerçekten hareketle Milli E¤itim
Bakanl›¤›m›z önemli bir proje bafllatm›fl bulunuyor.

Bu proje kapsam›nda üniversitelerimizin yetiflmifl, dünyadaki geliflmelere aç›k, donan›ml›
bilim adam› ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla her y›l 1.000 ö¤rencimizi yurt d›fl›na gönderece¤iz.
Yurt d›fl›na burslu gönderdi¤imiz bu ö¤rencilerimiz, karfl›l›k olarak ö¤renim görecekleri
sürenin iki kat› kadar ülkemizde zorunlu hizmet yapacaklar. fiunu büyük bir coflku ve
mutlulukla ifade etmek isterim ki, hükümetimizin dördüncü görev y›l›n› tamamlamaya
yaklaflt›¤› flu günlerde her gün artan bir zenginlikle Türkiye ayd›nl›k bir gelece¤e do¤ru
ilerliyor.

Her gün Türkiye'nin dört bir taraf›nda yeni okullar,
hastaneler, hizmet binalar›, altyap› ve üretim tesisleri,
yollar, konutlar, fabrikalar, ifl ve ticaret merkezleri aç›l›yor.
Gitti¤imiz bütün flehirlerimizde, h›zla ço¤almakta olan bu hay›rl› bafllang›çlar için art›k
toplu aç›l›fllar düzenlemek zorunda kal›yoruz.

Bu dinamizme, bu umuda, bu kalk›nma at›l›m›na, bu büyük de¤iflime zemin haz›rlayan
güven ve istikrar ortam›na gözümüz gibi bakmal›y›z, üzerine titremeliyiz, birlik ve beraberlik
içinde bunu korumal›y›z. Gelecek için kenetlenmeliyiz, hedeflerimizden ayr›lmamal›y›z.
Bu baflar›lara asla k›skanç gözlerle bakmamal›y›z.

Ülke nereden nereye geldi!

fiimdi tafl koyamaya de¤il, mevcut tafllar› ortadan kald›rma gayreti ile el ele verme
zaman›d›r. Bu yolda azimle ve karal›l›kla ilerlemek hepimizin bu ülkeye borcudur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Her zaman ifade ediyorum; bu ülkenin tek tek bütün flehirlerini kalk›nd›rmak zorunday›z.
Bölgeler aras› geliflme farkl›l›klar›n›, gelir uçurumlar›n›, imkân ve hizmet eflitsizliklerini
ortadan kald›rmadan Türkiye'yi ileri noktalara tafl›mam›z mümkün de¤ildir. Bu sebeple
hükümet olarak ülkemizin her bir yan›n› ayn› sevdayla sahiplenerek, nerede bir ihtiyaç
varsa gidermenin, nerede bir problem varsa çözmenin gayreti içindeyiz. Bak›n›z sadece
son günlerini yaflad›¤›m›z Eylül ay› boyunca ülkemizin hemen hemen her bölgesinde
aç›l›fllara kat›ld›m, Türkiye'ye yeni yat›r›mlar, yeni hizmetler kazand›rd›k.
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4 Eylül'de Bal›kesir'deydik. Rüzgâr Santrali, TOK‹ Konutlar›, Bat› Çevreyolu ‹le Organize
Sanayi Bölgesi Aç›l›fl ve Temel Atma törenlerindeydik. 7 Eylül'de Ankara'da Sosyal
Güvenlik Kurumumuzun yeni dev hizmet binas›n› açt›k. 8 Eylül'de Mu¤la'ya geçtik,
Dalaman Havaliman›n›n D›fl Hatlar Terminalinin aç›l›fl›n› yapt›k, Göcek Tüneli ve Güllük
Liman›'n›n aç›l›fllar›na kat›ld›m.

Ard›ndan kurtulufl günü olan 9 Eylül'de ‹zmir'deydik. Ortak aç›l›fl töreniyle baflta Adnan
Menderes Havaliman›n›n yeni d›fl hatlar terminal binas› olmak üzere ‹zmir'e hayat katacak
yol, kavflak, hastane, okul ve dan›flma merkezi gibi bir dizi tesisi hizmete açt›k.

Öyle ki ‹zmir-Manisa-Akhisar yolu biliyorsunuz o bölgede yaflayanlar›n y›llar y›l› çektikleri
bir çile yoluydu. Art›k duble yolla bu da bitirildi.

Yine 10 Eylül'de gitti¤imiz Sö¤üt'te bir Seranit fabrikas›, bir huzurevi, bir de polis okulunu
hizmete açman›n sevincini yaflad›k. 14 Eylül'de bu defa ‹stanbul'dayd›k.

Zeytinburnu-Güngören-Ba¤c›lar Tramvay Hatt› ile Alibeyköy Deresi Islah Projesi'nin aç›l›fl
törenlerine ifltirak ettik.

15 Eylül'de Siirt'e geçerek Polis Meslek Yüksek Okulunun ve aralar›nda 22 okul, lise
ve aralar›nda çeflitli yat›r›mlar›n bulundu¤u, fabrikalar, yollar ve daha bir çok tesis bulunan
aç›l›fl› gerçeklefltirdik. 17 Eylül'de Uflak'ta yine çeflitli altyap› tesislerinin, yol, okul ve
TOK‹ konutlar›n›n ki bunlar 17 ayr› yat›r›md›, bunlar›n toplu aç›l›fl törenine kat›ld›k.

18 Eylül'de Antalya'da yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n› açt›ktan sonra, 20 Eylül'de Bursa'ya
geçtik. Orada da Türkiye fiiflecam fabrikas›n›n dev tesislerinin aç›l›fl›n› yapt›k, sosyal
donat›lar›yla birlikte toplu konutlar›n, yol ve altyap› tesisleri ile son derece önemli
buldu¤umuz Bursa sanayi ve ticaret odas›n›n yapt›rm›fl oldu¤u E¤itim Vadisi projesinin
aç›l›fllar›n› gerçeklefltirdik.

Son olarak da yine 22 Eylül'de gitti¤imiz Rize'de aralar›nda okullar›n ki, 14 ayr› okulun,
TOK‹ konut projelerinin, parklar›n bulundu¤u bir dizi yeni yat›r›m› hizmete açman›n
gururunu yaflad›k ki bunlar›n içerisinde hastane, kapal› spor salonu gibi bir çok farkl›
yat›r›mlar da vard›.

Daha birçok flehrimizde, birçok bölgemizde yeni aç›l›fllara
kat›lacak, gelece¤in Türkiye'si için inflallah yeni temeller
ataca¤›z.
Burada bir parantez aç›yorum; Baflbakan olarak birkaç istisna yat›r›m›n d›fl›nda temel
atma törenlerini daha çok Bakan arkadafllar›m ilgili Genel Müdürler veya Belediye
Baflkanlar› yap›yor. Ben ise sadece aç›l›fl törenlerine kat›l›yorum. Bunu da özellikle
milletimin bilmesini istiyorum. Biliyoruz ki, milletle el ele yapt›¤›m›z her aç›l›flta, att›¤›m›z
her temelde Türkiye'yi ileri hedeflerine biraz daha yaklaflt›r›yoruz. fiehirlerimiz yeniden
güzellefliyor. Topra¤›m›z yeniden bereketleniyor.

Yeni bir ça¤›n efli¤inde kaliteli bir e¤itimle yeni bir nesil geliyor. Böyle bir ortamda
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bafllayan 2006-2007 E¤itim ve ö¤retim y›l›; ülkemize, milletimize hay›rl› olsun diyor,
bütün ö¤retmenlerimize, ö¤rencilerimize ve ailelerine baflar›lar diliyorum.

Sözlerimin sonunda, mübarek Ramazan ay›n›z› bir kere daha kutluyor, sizleri sevgi ve
sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla.





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2006EK‹M
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Aziz Milletim,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda, sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum. Geçti¤imiz hafta,
insanlar›m›z›n birlik ve beraberlik duygular›n› pekifltiren, toplumsal paylaflma ve
dayan›flman›n en üst seviyede yafland›¤› bir mübarek Ramazan Bayram›'n› daha milletçe
idrak ettik.

Ard›ndan da milletimiz için çok büyük anlam ve öneme sahip olan 29 Ekim Cumhuriyet
Bayram›'n› coflkuyla kutlad›k.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk baflta olmak üzere bütün istiklal kahramanlar›m›z› rahmet
ve flükranla and›k.

83 y›l önce, istiklal mücadelemizin büyük zaferi üzerinde demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devleti olarak yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni, ayn› fluurla, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün iflaret etti¤i muas›r medeniyetlerin ötesine tafl›maktaki kararl›l›¤›m›z› bir kez
daha ifade ettik. Bak›n›z, Cumhuriyetimiz’in kurulufl ideali olan bu hedefe bugün her
zamankinden daha yak›n›z. AB ile bafllatt›¤›m›z müzakere süreci, Cumhuriyetimiz’in
ça¤dafllaflma hedefine do¤ru ald›¤›m›z yolda en önemli dönüm noktalar›ndan biri olmufltur.

Ne mutlu bize ki milletimiz, Cumhuriyetimiz’i bütün de¤er ve kurumlar›yla özümsemifl,
Türkiye'yi ça¤dafl dünya devletleri içinde hak etti¤i sayg›n konuma yükseltmek için
gerekli olan iradeyi her zaman ortaya koymufltur. Milletimiz, anayasal rejimine de,
demokratik, laik Cumhuriyeti’ne de sadakatle ba¤l›d›r. Zaman zaman ortaya ç›kan baz›
marjinal uç örnekler bu gerçe¤i de¤ifltiremez, milletimizi Cumhuriyetimizin kurulufl
ideallerinden uzaklaflt›ramaz.

Onlara karfl› da hukuk sistemimizde gerekli tedbirler zaten yer almaktad›r. Laiklik ilkesi,
farkl› yaflam biçimleri için özgürlefltirici bir güvencedir. Türkiye bugün, çevremizde
yaflanan bütün olumsuzluklara ra¤men, demokratik geliflme ve ekonomik kalk›nmas›n›
birlikte sa¤layarak bölgesine istikrar ve refah ihraç eden bir ülke haline gelmifltir.

Bunda, son y›llarda yakalad›¤›m›z siyasi ve ekonomik istikrar›n pay› büyüktür. Milletçe
bundan sonra da, Cumhuriyetimiz’in temel de¤erlerini her türlü sosyal ve siyasi tart›flman›n
üzerinde tutarak birlik ve bütünlü¤ümüze sahip ç›kacak, güven ve istikrar ortam›n›
korumaya devam edece¤iz. Bugün gözümüzü gelece¤e çevirmifl, 100. kurulufl
y›ldönümüne, hedeflerine ulaflm›fl bir Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandafllar› olarak girmenin
haz›rl›klar›n› yap›yoruz. Bu hepimize büyük bir heyecan veriyor.

Her alanda ça¤›n gerektirdi¤i de¤iflimi ad›m ad›m gerçeklefltirdi¤imiz dört y›ll›k tecrübenin
ard›ndan biliyoruz ki, bu hedefleri yakalamak art›k hayal de¤ildir.

Her alanda ça¤›n gerektirdi¤i de¤iflimi ad›m ad›m
gerçeklefltirdi¤imiz dört y›ll›k tecrübenin ard›ndan biliyoruz
ki, bu hedefleri yakalamak art›k hayal de¤ildir.
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Bu umut ›fl›¤› en çok da gençlerimizin gözlerinde parlamakta, bu heyecan en çok onlar›n
kalplerinde yaflamaktad›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

As›rlar boyunca birçok devlet kurmufl, büyük medeniyetler infla etmifl bir millet için 83
y›l çok uzun bir zaman de¤ildir.

Ancak genç Cumhuriyetimiz bu süre içinde ça¤dafl bir toplum olma yolunda çok önemli
mesafeler alm›fl, çok büyük ifller baflarm›flt›r. Ülke olarak genç ve dinamik bir nüfusa
sahibiz.

Bu genç nüfusu iyi yetifltirmek, gelece¤e iyi haz›rlamak ve en k›sa zamanda Türkiye'nin
yönetim mekanizmalar›na kazand›rmak zorunday›z.

Bu amaçla geçti¤imiz haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir yasayla
seçilme yafl›n› 30'dan 25'e indirdik. Bu, Türkiye'nin gelece¤i aç›s›ndan son derece önemli
bir ad›md›r. Bu tarihi karara oy vererek daha önce yap›lamayan› yapan ve Türk siyasetine
dinamizm kazand›ran bütün milletvekili arkadafllar›ma huzurlar›n›zda bir kere daha teflekkür
ediyorum. Türkiye bu kararla, son dört y›l içinde elde etti¤i kazan›mlar› daha ileri noktalara
tafl›yacak yeni bir enerjiye, yeni dinamiklere, yeni bak›fl aç›lar›na, yeni heyecanlara
kavuflmufltur.

Yine son dört y›l içinde, milletimizin ortak iradesiyle hayata geçirdi¤imiz de¤iflim felsefesi
de yeni bir ivme kazanm›flt›r. Türkiye'nin bu taze kana, bu genç beyinlere ihtiyac› vard›r.

Çünkü Türkiye bir yandan kaybetti¤i y›llar› geri kazanmaya çal›fl›yor, bir yandan da
gelece¤ini infla etmenin mücadelesini veriyor.

Kabul edelim ki her alanda yenilenme ve tazelenme iradesi gösteren bir ülkenin, genç
insanlar›n› yönetim mekanizmalar›n›n d›fl›nda tutmas›, genç fikirleri devre d›fl› b›rakmas›
asla düflünülemez.

Unutmayal›m ki, tarih boyunca birçok genç lider yetifltirmifl
olan büyük bir milletiz. Aç›k söylüyorum, gençlerimiz
siyasete zenginlik katacakt›r. Gençlerimize güveniyor,
onlar›n ülkemizin geliflimine yapacaklar› katk›lara
inan›yorum. Onun için sadece gençlerimizi siyasete de¤il,
‘haydi gençler Meclis’e diyorum.
Bu ad›m, Türkiye'mize hay›rl› olsun.

Sevgili Vatandafllar›m,

Son dört y›lda, özellikle ekonomik alanda çok önemli baflar›lar elde ettik. Bugüne kadar
hiç görmedi¤imiz, hiç yaflamad›¤›m›z seviyeleri hep birlikte yakalad›k. Bunlar Türkiye
ad›na, ekonomimiz ad›na bizleri son derece mutlu eden, gelece¤e dair umutlar›m›z›
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güçlendiren geliflmeler... Ancak biz bunlar› asla yeterli görmüyoruz. Kararl›l›¤›m›z,
samimiyetimiz, sa¤lam duruflumuz devam etti¤i sürece inflallah daha iyi seviyeleri de
yakalayaca¤›z. Türkiye, önüne ç›kar›lan engelleri bir bir aflarak ayn› kararl›l›kla yoluna
devam edecek, dünyan›n en güçlü ekonomileri aras›nda yerini alacakt›r.

Bu kalk›nma mücadelesini, bu ilerleme yar›fl›n› mutlaka kazanacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Hükümetimiz döneminde ekonomide çok sevindirici sonuçlar elde ettik. Birçok kronik
sorunu çözdük, birçok sorunu çözüm yoluna koyduk. Kaydetti¤imiz tüm bu iyileflmelerin,
tek tek vatandafllar›m›za yans›mas› için de azami çaba sarf ettik.

Bakmay›n siz, birilerinin ekonomik iyileflmenin soka¤a yans›mad›¤› fleklinde yanl›fl bir
psikolojiyi yaymaya çal›flmas›na.

Ben diyorum ki, Halep ordaysa arfl›n burada; mutfakta,
sizlerin ceplerinizde. fiimdi herkes elini vicdan›na koysun.
Zira ald›¤›m›z mesafeleri inkâr etmek, milletimizi gereksiz bir karamsarl›¤a, y›lg›nl›¤a
itmekten baflka bir amaca hizmet etmez. Dikkat ediniz, Türkiye, yüksek ve belirsiz
enflasyon dönemlerinin ard›ndan, bugün düflük ve kontrol edilebilir bir enflasyon dönemine
girmifltir. Bunun yan›nda ücretler enflasyonun üzerinde art›r›lm›fl, dolay›s›yla al›m gücümüz
de yükselmifltir.

Bunu sizlere, günlük hayat›m›z›n içerisinden birkaç örnekle izah etmek istiyorum. Bak›n›z,
2002 y›l›nda, net asgari ücretle sadece 1.445 adet yumurta al›nabiliyordu.

Bugün bir asgari ücretli tam 3.171 yumurta alabiliyor. Al›m gücü % 119 oran›nda artm›flt›r.
2002 y›l›nda en düflük SSK ayl›¤› ile 73 kilogram peynir al›nabiliyordu, bugün 109 kilogram
peynir al›nabiliyor.

Al›m gücü % 49 oran›nda artm›flt›r. 2002 y›l›nda yine, 65 yafl ayl›¤› sadece 25 milyon
TL idi. Biz bu ayl›¤› kademe kademe art›rd›k ve bugün 68 milyon TL seviyesine ç›kard›k.
2002 y›l›nda bir 65 yafl ayl›¤› ile sadece 18 kilogram toz fleker al›nabiliyordu. Bugünse
al›m gücü % 108 oran›nda artt› ve 38 kilogram toz fleker al›nabiliyor. Ortalama Ba¤-Kur
Tar›m Emekli ayl›¤›, biz iktidara geldi¤imizde 110 milyon TL idi. Yine bu ücreti de kademe
kademe art›rd›k ve bugün 315 milyon TL'na kadar ç›kard›k. 2002 y›l›nda ortalama Ba¤-
Kur Tar›m Emekli ayl›¤› ile 17 kilogram et al›nabiliyordu, bugün ise 32 kilogram et
al›nabiliyor. Al›m gücündeki art›fl, % 84. Ba¤-Kur Esnaf emekli ayl›¤›nda durum yine
ayn›... 2002 y›l›nda esnaf emeklisinin ortalama ayl›¤› 258 milyon TL iken, bugün bu
rakam 489 milyon TL'na yükselmifl durumda.

Emekli Sand›¤› ayl›klar›na, özürlü ayl›klar›na, muhtar ayl›klar›na, ö¤renim kredilerine
bak›n›z, hepsinde enflasyonun çok üzerinde bir art›fl göreceksiniz.

Yine ortalama memur maafl›, 2002'den bugüne % 85, kamu iflçi ücretleri % 65 oran›nda
art›r›lm›flt›r.
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Net Asgari Ücret %107, özürlü ayl›¤› %298, muhtar ayl›klar› %168 oran›nda art›r›lm›flt›r.
Ortalama SSK emekli ayl›¤› %83, Ba¤-Kur Tar›m ayl›¤› %186, Emekli Sand›¤› ayl›¤› %69
oran›nda art›r›lm›flt›r. Dikkat ediniz, bu süre içinde, yani 2002 y›l›ndan bugüne kadar
toplam enflasyon art›fl› ise sadece %51,25 oran›ndad›r.

Bütün ücretler enflasyonun üzerinde art›r›lm›fl, bunun yan›nda sat›n ald›¤›m›z ürünlerin
fiyatlar›ndaki art›fl s›n›rl› kalm›flt›r, hatta bazen düflüfller yaflanm›flt›r. Dolay›s›yla al›m
gücümüz de önemli ölçüde artm›flt›r. Bunu sizler zaten bizzat yafl›yorsunuz.

‹steyen herkes de bu hesab› oturdu¤u yerden yapabilir. 2002 y›l›nda ayl›¤›n›z ne kadard›,
bugün ne kadar?

2002 y›l›nda ayl›¤›n›zla, hangi üründen ne kadar
alabiliyordunuz, bugün ne kadar alabiliyorsunuz?
Çal›flanlar›m›z da, emeklilerimiz de bu hesab› mutlaka
yaps›nlar.
Gelecekte e¤er bugünden daha iyi bir noktada olmak istiyorsak, bugünün dünden fark›n›
hepimiz iyi bilmeli, iyi anlamal›y›z. Her zaman söylüyorum, bugün de söyleyece¤im.

E¤er 4 y›l önce yani 2002 y›l›n›n sonunda bir asgari ücretli, asgari ücretle mutfa¤›ndaki
temel ihtiyaç maddelerinden ne al›yordu, bugün ayn› asgari ücretle yine mutfa¤›nda
temel ihtiyaç maddelerinden ne al›yor? Daha m› fazla al›yor, daha m› az al›yor? E¤er
daha fazla al›yorsa, iflte o zaman biz iyi yolday›z.

E¤er daha az al›yorsa, kötü yolday›z. Ama flu anda Türkiye ‹statistik Kurumumun rakamlar›
da, dolaflt›¤›m marketlerde ald›¤›m rakamlar da bana çok daha fazlas›yla bunun artt›¤›n›
gösteriyor.

Ve özellikle han›m kardefllerim bunu çok iyi takip ederler, bu mukayeseyi bir yaparlarsa,
inan›yorum ki, hükümetimizin bu dönem içerisinde vatandafl›m›za, mutfa¤›na neler
kazand›rd›¤›n› çok daha aç›k ve net göreceklerdir. Bunu beyaz eflyada da görebilirsiniz,
bunu televizyonlarda da görebilirsiniz.

Onlar›n da fiyatlar›n›n ne noktada oldu¤unu mukayese imkân›n› gayet iyi yaparak
anlayacaks›n›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bunlar, ekonominin do¤ru yolda oldu¤unun, iyiye gitti¤inin, sa¤lam bir zeminde
ilerledi¤imizin somut göstergeleridir. Biz flundan eminiz ki, elini vicdan›na koyan, geçmiflle
bugünün muhasebesini iyi yapan her insan›m›z, bu de¤iflimin, bu iyileflmenin fark›na
varacak, hakk›m›z› teslim edecektir. Elbette bütün s›k›nt›lar, bütün dertler bitmemifl,
sorunlar›m›z›n hepsi çözülmemifltir. Elbette Türkiye henüz zengin bir Avrupa ülkesi
seviyesinde de¤ildir. Bir ‹sviçre, bir Almanya kadar müreffeh de¤ildir. Ancak unutmay›n
göreve geldi¤imizde Türkiye'de kifli bafl›na milli gelir 2.500 Dolar iken, 2005 sonu itibar›yla
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bu rakam, evet, 5.000 Dolar›n üzerine ç›km›flt›r. Bu hedefe do¤ru h›zla ilerledi¤imiz
apaç›k bir gerçektir. Bak›n›z biz hiçbir zaman baflar›lar›n sarhofllu¤una kap›lmad›k.
Eksiklerimizi de biliyor, özelefltirilerimizi de yap›yoruz.

Evet, henüz istedi¤imiz noktay› yakalayamad›¤›m›z baz› alanlar da var. Hükümet olarak
bu sorunlar›n üzerinde de hassasiyetle duruyoruz.

Mesela iflsizlik...

Geçen 4 y›ll›k sürede iflsizlikte arzu etti¤imiz düflüflü kaydedemedi¤imizi her zaman
ifade ediyoruz. Çok flükür bu sorunun çözümünde de art›k ciddi bir geliflme sürecine
girmifl durumday›z. 18 dönem üst üste büyüme baflar›s› gösteren Türkiye ekonomisi,
nihayet iflsiz y›¤›nlar› da istihdam etmeye bafllam›flt›r.

2005 y›l›n›n ikinci çeyre¤inde %9,2 oran›nda gerçekleflen iflsizlik, 2006 y›l›n›n ikinci
çeyre¤inde %8,8'e kadar gerilemifltir.

Nüfusumuzdaki h›zl› art›fl göz önünde bulunduruldu¤unda, iflsizlik oran›ndaki azalma
daha fazla anlam ifade etmektedir.

Dikkat ediniz, ekonomimiz, bir yandan iflgücüne ilk kez kat›lan yüz binlerce vatandafl›m›za
ifl üretmifl, bir yandan da iflsiz y›¤›nlar›ndan bir miktar eritebilmifltir. Bunun yan›nda,
tar›mda çal›flan çok say›da vatandafl›m›z da, bu sektörden ayr›lm›fl, sanayi ve hizmetler
sektöründe ifl aram›fl, bulmufl ve çal›flmaya bafllam›flt›r.

Asl›nda bunlar son derece sevindirici geliflmelerdir. Bunlar, Türkiye ekonomisindeki
iyileflmenin, büyümenin, üretim ve yat›r›mdaki art›fl›n art›k istihdama da yans›maya
bafllad›¤›n›n göstergesidir. Türkiye, bu istikrar ortam›n› korudu¤u, yat›r›mlara devam
etti¤i sürece, iflsizlikteki bu düflüfl de devam edecek, iflsizlik oranlar› da makul bir
seviyeye indirilmifl olacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bu geliflmeler, Türkiye'de, hükümetimiz döneminde oluflan
güven ve istikrar›n bir sonucudur. Siyasette, diplomaside,
sosyal hayatta, demokratikleflmede, Avrupa Birli¤i
sürecinde, ekonomide elde edilen geliflmeler birbirini
etkilemekte, böylece zincirleme bir ilerleme
kaydedilmektedir.
Biz, bu zincirin hiçbir halkas›nda zafiyeti asla kabul edemeyiz. Zira Türkiye'yi daha güzel
günlere, daha ayd›nl›k yar›nlara tafl›mak gibi bir sorumlulu¤umuz var. Elde etti¤imiz bu
güzel, bu sevindirici geliflmeleri toplumun her bir ferdine ulaflt›rmak gibi bir görevimiz
var. Bundan vazgeçmemiz, taviz vermemiz söz konusu olamaz. Bunun için bir yandan
kazan›mlar›m›za hep birlikte sahip ç›kmak, di¤er yandan da gelece¤in planlamas›n›
yaparak sosyal ve ekonomik hedeflerimize ulaflmam›z› sa¤layacak stratejik ad›mlar



fiimdi biz bu dengesizli¤in açt›¤› toplumsal yaralar› sarmaya çal›fl›yoruz. Son dört y›l
içinde ekonomik alanda s›k›nt›lar›m›z› önemli ölçüde azaltt›k, insanlar›m›z›n acil ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak için imkânlar›m›z› azami seviyede seferber ettik. Bugün art›k sosyal istikrar›n
temini konusunda köklü çözümler getiren daha etkin, daha kal›c› ad›mlar at›yoruz.

2007 y›l› bütçesi, hükümetimizin bu alandaki hassasiyetini, kararl›l›¤›n› ortaya koyan bir
anlay›flla haz›rlanm›flt›r. Bu anlay›fl devam etti¤i müddetçe, inflallah hiçbir insan›m›z
çaresizli¤e teslim edilmeyecektir.

Bütün vatandafllar›m›z›n temel ihtiyaçlar› giderilecek, toplum olarak hayat standartlar›m›z
yükselecektir. Sosyal adalet temin edilecek, toplumsal bar›fl güçlendirilecektir.

Milletimizin birlik ve beraberli¤ini pekifltiren bir sosyal
restorasyon gerçekleflecektir. Dikkat edin, üç gün sonra,
evet, dört y›l›n› dolduruyor bu hükümet. Ve ilk defa beflinci
y›ldan zaman almaya bafll›yor. Ve bu, demokrasinin
ülkemizde ne kadar güçlendi¤ini de gösteriyor.
Art›k milletin güvenine mazhar olmufl bir hükümetin istikrar ve güveni korumadaki bu
süreci nas›l de¤erlendirdi¤ini en güzel flekliyle ifade ediyor. 2007 bütçemizde a¤›rl›k
verdi¤imiz sosyo-ekonomik uygulamalar, iflte bu amac›n bir neticesidir ve bu amaca
yönelik olarak da planlanm›flt›r. Böylece hükümet olarak, devletin vatandafl›na karfl›
üstlenmesi gereken sosyal sorumluluklar› yerine getirecek, bütün imkânlar›m›zla
insanlar›m›z›n yan›nda olaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

Biliyoruz ki, Türkiye vatandafllar›ndan, flehirlerinden, meselelerinden bir k›sm›n› ihmal
ederek kalk›namaz, ilerleyemez. O sebeple, ekonomik kazan›mlar›m›z› hayat›n her alan›na
ad›m ad›m yaymak durumunday›z. Gelir adaletini sa¤lamak, insanlar›m›z aras›nda imkân
ve f›rsat eflitli¤ini tesis etmek durumunday›z. Bütün gayretimiz, do¤ulusuyla bat›l›s›yla,
kentlisiyle köylüsüyle, iflçisiyle iflvereniyle, devletiyle milletiyle birbirine kenetlenmifl,
kaynaflm›fl, üreten ve paylaflan müreffeh bir Türkiye içindir.

Sosyal güvencesi olmayan hiç kimse kalmas›n, kimsesizin elinden devlet tutsun,
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atmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulumuzun onay›ndan geçirerek
Meclis'e intikal ettirdi¤imiz 2007 y›l› bütçesinin, sosyo-ekonomik istikrar›n temini ve
korunmas› bak›m›ndan önemli aç›l›mlar getirdi¤ini ifade etmek isterim.

2007 y›l› bütçesini haz›rlarken hükümet olarak önceli¤i anayasam›z›n ikinci maddesinde
belirtilen sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesine verdik. fiunu üzülerek ifade edeyim
ki Türkiye, yak›n geçmiflte yaflad›¤› krizler neticesinde sahip oldu¤u mali kaynaklar›
genellikle günü kurtarabilmek ad›na feda etmifltir. Hal böyle olunca da sosyal devlet
ilkesi ifllerli¤e kavuflturulamam›flt›r. ‹nsan›m›z ekonomik s›k›nt›lar karfl›s›nda çaresiz
b›rak›lm›fl, gelir da¤›l›m›ndaki uçurumlar giderek büyümüfltür.
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tutunacak dal› olmayan›n güvencesi devlet olsun istiyoruz. Bu amaçla haz›rlad›¤›m›z
Sosyal Güvenlik Reformunu hayata geçirebilmek üzere 2007 bütçesinden 32 milyar
YTL'lik, yani 32 katrilyon TL'lik bir kaynak ay›rd›k.

Bugüne kadar hep söylenen, ama gerçeklefltirmeye bir türlü cesaret edilemeyen bu
reformu da inflallah hayata geçirece¤iz. Bu ad›mla birlikte y›llard›r devletinden arad›¤›
deste¤i, yak›nl›¤› bir türlü göremeyen insanlar›m›z›n gönlü de serinleyecek, devletine
olan güven ba¤› sa¤lamlaflacakt›r.

2007 y›l› bütçesini haz›rlarken, daha önce Meclis'ten geçirdi¤imiz Özürlüler Yasas›'n›n
uygulanmas›nda yaflanan s›k›nt›lar› gidermek, özürlülerimizin e¤itim ve sa¤l›k alan›ndaki
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için gerekli ödene¤i de ay›rd›k.

Hükümet olarak insani de¤erleri korumaya ve toplumun en küçük parças› olan, bireylerin
yetiflmesinde en önemli paya sahip aile kurumunu gözetmeye de büyük önem veriyoruz.
Üzülerek ifade ediyorum ki bugün hâlâ ekonomik imkâns›zl›klar nedeniyle çocuklar›n›n
geçimini temin etmekte güçlük çeken ailelerimiz var. Biz istiyoruz ki bu ailelerimiz,
ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle çocuklar›n› yurtlara, yuvalara, s›¤›nma evlerine b›rakmas›nlar.

Biz istiyoruz ki çocuklar anne-babalar›ndan uzaklaflmas›n,
aileler bölünmesin. Bu sorunu da önemli ölçüde çözecek
haz›rl›klar içindeyiz.
Bu çocuklar›m›z›n kendi evlerinde, kendi yuvalar›nda kalabilmeleri için geçim güçlü¤ü
çeken ailelerimize maddi destek sa¤layaca¤›z. Ayn› flekilde kimsesi olmayan yavrular›m›z›
evlat edinerek onlara s›cak bir yuva verecek vatandafllar›m›z da bu maddi yard›mdan
faydalanacak.

2007 y›l› bütçesinde bütün bunlar için gereken yeterli kaynak ne ise, en gerçekçi flekilde
hesaplanarak öngörülmüfltür.

Aziz Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz, ülkemiz nüfusunun önemli bir k›sm› köylerde yafl›yor.

Maalesef geçmifl yönetimler bu insanlar›m›z›n s›k›nt›lar›na, temel ihtiyaçlar›na yeterli
ilgiyi göstermediler. fiehirlerdeki pek çok temel hizmet, üç befl kilometre uzakl›ktaki
köylere kadar bile götürülemedi.

Bugün Türkiye'yi büyük s›k›nt›lara sokan iç göçün temel sebeplerinden biri de bu ihmaldir,
insanlar›m›z›n bu mahrumiyetleridir.

Geçen dört y›l içinde hükümet olarak elimizdeki imkânlar ölçüsünde köylerimizin sorunlar›n›
çözmenin, mahrumiyetlerini gidermenin gayreti içerisinde olduk.

Daha önce sizlere bir söz vermifltik: KÖYDES projesiyle Türkiye'de 2007 y›l› sonuna
kadar yolu, suyu olmayan tek bir köy kalmayaca¤›n› ifade etmifl, bu sözle kendimizi
ba¤lam›flt›k.
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Bunun bir gere¤i olarak geçti¤imiz bir buçuk y›l içinde tam 2,5 milyar YTL, yani 2,5
katrilyon TL kaynak aktard›k. Önümüzdeki sene yeni bir uygulama daha bafllatmay›
planl›yoruz.

KÖYDES projesine ilaveten BELDES projesini de devreye sokuyor, nüfusu 10.000'in
alt›nda olan küçük belediyelerimizi de bu kalk›nma projesine dâhil ediyoruz. 2007 y›l›
bütçesinde bu iki projeye toplam 2,3 milyar YTL kaynak ay›r›yoruz ve böylece hedeflerimizi
yakalamak için var gücümüzle çal›flaca¤›z.

Alt›n› özellikle çizmek istedi¤im konu fludur: Bu büyük proje Cumhuriyet tarihinin en
önemli k›rsal kalk›nma projesidir.

‹nflallah Türkiye, bafllatt›¤› büyük at›l›m› kentlerden köylere yayarak, ülkemize yak›flan,
insan›m›za yak›flan medeniyet standartlar›n› ad›m ad›m yakal›yor, yakalayacakt›r.

Art›k Türkiye'yi daha güzel günler, daha ayd›nl›k yar›nlar bekliyor. Allah bize bu yolda
güç, kuvvet, sa¤l›k versin diyor, sizleri bir kere daha bu noktada özellikle bu müjde ile
bafl bafla b›rak›yorum.

fiunu burada bir daha vurgulayaca¤›m. Bu ara Anadolu'yu dolafl›yorum.

Yine gitti¤im köylerde muhtarlar›m›z›n o sevincini görünce, onlar›n 'biz y›llard›r susuzduk
ama bu KÖYDES projesiyle susuzlu¤umuz giderildi, bundan dolay› sizlere teflekkür
ediyoruz', vatandafllar›m›z›n o sevinçlerini görünce gerçekten çok çok mutlu oluyoruz.

‹yi yolday›z. Daha iyi olacak!

Sizleri böyle anlaml› bir akflamda en kalbi duygularla, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla...



R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2006KASIM





De¤erli Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda, sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum. Her buluflmam›zda,
Türkiye'nin ald›¤› mesafeleri sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Son
dönemde kalk›nma yolunda büyük ad›mlar att›k, at›yoruz.

Bak›n›z, flimdi geldi¤imiz noktay›, dört y›l önce baz›lar› hayal bile edemiyordu. Bugün,
o eski dönemlerin kriz ve kaos ortam›ndan kurtularak, çok önemli hedefleri yakalad›k,
ciddi baflar›lar elde ettik. Bunu, her türlü göstergeden okumak mümkün oldu¤u gibi,
günlük hayat›n›zda da görüyor, yafl›yorsunuz.

Ama daha da güzeli, bu gerçe¤i Türkiye'nin bütün dünyada h›zla yükselen grafi¤inde,
itibar›nda görmemizdir.

Aç›k, net söylüyorum: Türkiye art›k, bizim devrald›¤›m›z o eski Türkiye de¤ildir. Baz›lar›
görmek istemese de, sizlerin görmenizi engellemeye çal›flsa da gerçek budur.

Art›k Türkiye'nin imaj› de¤iflmifltir. Türkiye art›k, kabuk de¤ifltiren bir ülkedir. Unutmayal›m
ki, biz bugünlere 'gece yar›s› ekspresi'yle, ekonomik krizlerle, demokratik zaaflarla
an›ld›¤›m›z günlerden geldik.

Memnuniyetle ifade edebilirim ki Türkiye, bugün bütün dünya için bir ilgi oda¤›d›r, bir
cazibe merkezidir. Son dört y›lda d›fl itibar›m›z›n ne kadar artt›¤›n›, imaj›m›z›n nas›l
de¤iflti¤ini görmek için, sadece Kas›m ay›nda art arda ev sahipli¤i yapt›¤›m›z uluslararas›
zirve ve toplant›lara bir göz atmak bile yeterli olacakt›r.

Kas›m ay› gerçekten dünyada bütün gözlerin ülkemize çevrildi¤i bir ay oldu. Bu ay
boyunca, dünyan›n gelece¤ine dair her alanda çok temel projeksiyonlar›n yap›ld›¤›,
rotalar›n çizildi¤i, stratejilerin belirlendi¤i çok say›da önemli uluslararas› toplant›ya ev
sahipli¤i yapt›k. Bu buluflmalar›n en önemlilerinden biri ‹spanya ile birlikte yürüttü¤ümüz
Medeniyetler ‹ttifak› girifliminin ‹stanbul zirvesiydi. Baflta BM Genel Sekreteri Kofi Annan
olmak üzere pek çok önemli misafirimiz 13 Kas›m'da, bu zirvede bir araya geldi.

21. Yüzy›l›n küresel bar›fl projesi olan giriflimin eylem plan›n› burada bütün dünyaya
aç›klad›k. Zirvenin yank›s› büyük oldu; bütün dünyada Türkiye konufluldu, ‹stanbul
konufluldu. Ondan önce, 6 Kas›m'da Antalya'da, Uluslararas› Telekomünikasyon Birli¤i'nin
genel kurulu topland›. Toplant›ya 150'yi aflk›n ülkeden 2 bin 500 delege,100'den fazla
da bakan kat›ld›. Gelece¤e damga vuraca¤› bugünden belli olan telekomünikasyon
sektörünün, küresel yol haritas› bu tarihi toplant›yla çizilmifl oldu. Yine, küresel ekonomik
disiplinler için büyük öneme sahip olan Dünya Muhasebe Kongresi de 13 Kas›m'da
‹stanbul'da yap›ld›. 4 y›lda bir toplanan bu kongre için dünyan›n dört bir yan›ndan 5 bine
yak›n üst düzey yöneticiyi ‹stanbul'da konuk ettik.
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Bar›fl› tesis etmeden, istikrar› sa¤lamadan; gelir
adaletsizliklerini gideremez, refah› yayg›nlaflt›ramay›z.
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Hemen iki gün sonra 15 Kas›m'da, ‹stanbul'da, bu defa sa¤l›k alan›nda bir dünya zirvesi
olan Dünya Sa¤l›k Örgütü Obezite ile Mücadele Avrupa Bakanlar Konferans› gerçeklefltirildi.

Konferansa 600 civar›nda yetkili ve Avrupa ülkelerinin Sa¤l›k Bakanlar› bizzat kat›ld›.

Sevgili Vatandafllar›m,

Ülkemizde art arda gerçeklefltirilen bu uluslararas› toplant›lar, bu yo¤unluk Kas›m ay›
boyunca devam etti. 18 Kas›m'da, 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren ifl adamlar›m›z
‹stanbul'da düzenlenen Dünya Türk ‹fl Adamlar› Kurultay›'nda bir araya geldi.

Sorunlar konufluldu ve bunlara ortak çareler arand›. Bu ay ‹stanbul'da düzenlenen bir
baflka önemli toplant› da 20 Kas›m'da yap›lan, ‹slam Konferans› Örgütü'nün Üye Ülkelerde
Kad›n›n Kalk›nmadaki Rolü Konferans›yd›.

Konferansa, 30'u aflk›n bakan ifltirak etti. Türkiye'nin bu toplant›ya ev sahipli¤i yapm›fl
olmas›, bana göre çok anlaml›d›r.

Yine ayn› hafta içinde uluslararas› iki dev ekonomi forumuna ev sahipli¤i yapt›k.

22 Kas›m'da ‹stanbul'da MÜS‹AD taraf›ndan organize edilen 10. Uluslararas› ‹fl Forumu
yo¤un bir kat›l›ma sahne oldu. Toplant›ya, dünyan›n 55 ülkesinden bin 500 kadar ifladam›
ve pek çok bakan ifltirak etti. 23 Kas›m'da da bu defa dünyan›n en önemli ekonomi
zirvesi olarak kabul edilen Dünya Ekonomik Forumu bölgesel toplant›s›na ev sahipli¤i
yapt›k.

Davos Forumu olarak da bilinen toplant› için 42 ülkeden devlet ve hükümet baflkanlar›,
bakanlar, uluslararas› dev flirketlerin yöneticileri ve finans sektörünün en önemli isimleri
‹stanbul'a geldiler.

Dikkat edin, bu büyük bir olayd›r. ‹ki gün boyunca
gerçeklefltirilen toplant›lar sayesinde Türkiye dünya
gündeminin ön s›ralar›nda yer ald›.
Lütfen bir düflününüz! Bütün bunlar neden dün olam›yordu da, bugün olabiliyor?
Hat›rlars›n›z, eskiden hep, Türkiye'nin stratejik öneminden bahsedilirdi. Ama kimse bu
stratejik önemin ne oldu¤unu, hangi imkânlar› bar›nd›rd›¤›n› aç›klamazd›, aç›klayamazd›.
‹flte flimdi bu stratejik önem, sadece lafta kalm›yor, her alanda hayata geçiyor.

Önceki dönemlerde kat›lmay› bile son derece önemli ve itibarl› gördü¤ümüz dev zirveler
bugün ülkemizin ev sahipli¤inde gerçeklefltiriliyor.

Yat›r›m f›rsatlar›ndan dünya ekonomisindeki yeni trendlere, telekomünikasyondan
muhasebecili¤e, sa¤l›k sorunlar›ndan küresel bar›fl imkânlar›na kadar, dünya meseleleri,
art›k Türkiye'de konufluluyor.

Bu toplant›lar›n her biri Türkiye'nin imaj›na, tan›t›m›na, ekonomisine büyük katk›lar
sa¤l›yor.
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Her ay Ankara'da, ‹stanbul'da, Antalya'da, ‹zmir'de ve baflka flehirlerimizde böyle daha
nice uluslararas› buluflmaya ev sahipli¤i yap›yoruz, yapaca¤›z. Yaln›zca ülkemizde de¤il,
uluslararas› toplumun bulufltu¤u her zeminde fikirlerimizi, önerilerimizi, bar›fltan yana
aktif tutumumuzu sergilemeye devam ediyoruz, devam edece¤iz.

‹flte Ürdün'e yapt›¤›m›z iki günlük ziyaretin ard›ndan Letonya'n›n Riga kentindeki NATO
zirvesine kat›ld›k. Bütün bu trafik Türkiye'nin, küresel yollar›n kesiflme noktas›ndaki
konumunun giderek güçlendi¤ini aç›kça ortaya koyuyor.

De¤erli Vatandafllar›m,

Ülke olarak gelece¤in dünyas›na bar›fl›n hakim olmas›; çat›flmalar›n yerini uzlaflman›n,
önyarg›lar›n yerini karfl›l›kl› anlay›fl›n, tahammülsüzlü¤ün yerini hoflgörünün almas› için
uluslararas› her zeminde etkin bir biçimde yer al›yoruz.

Biliyoruz ki bunu baflaramazsak insanl›¤›n sadece bugünü kararmakla kalmayacak, ayn›
zamanda gelece¤imizi de tehlikeye ataca¤›z. Savafl ve çat›flmalar› sona erdirmeden,
küresel boyuttaki ekonomik dengesizlikleri de gideremez, dünya nüfusunun yar›ya
yak›n›n çekti¤i s›k›nt›lara, yoksullu¤a, açl›¤a ve hastal›klara çare bulamay›z.

Burada bir hususa öncelikle dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bütün dünya ülkelerine bak›n. Göreceksiniz ki nerede
müreffeh bir toplum varsa, mutlaka kendi içinde bar›fl›kt›r.
Ayn› flekilde kendi içinde kavgal› hiçbir toplumda da refah›n oluflmad›¤›n› göreceksiniz.
Çünkü refah bu tür toplumlarda sadece belli bir zümrenin ayr›cal›¤› olarak ortaya ç›kar.
E¤er bugün Türkiye'de fakir ve zengin aras›ndaki makas daralmaya bafllad›ysa asgari
ücretin sat›n alma gücü artt›ysa, cumhuriyetimizin temel nitelikleri, milletimizin ortak
paydas› haline geldiyse biz do¤ru istikametteyiz demektir. ‹flte benim, toplumsal yap›m›z›
güçlendiren sosyal restorasyon süreci dedi¤im fley budur.

Onun için diyorum ki Türkiye'mizin bu dönemde en önemli kazan›mlar›ndan biri siyasi
ve ekonomik istikrar olmufltur. D›flar›da artan itibar›m›zla birlikte de¤iflen imaj›m›z, içeride
de yeniden ortaya ç›kmaya bafllayan orta s›n›f›m›z, her fleyden evvel yakalad›¤›m›z
istikrar›n neticeleridir.

Refah ve istikrar aras›nda kurdu¤umuz bu iliflki, bizim dünyaya bak›fl›m›z›n, gelecek
vizyonumuzun da bir gere¤idir.

Sevgili Kardefllerim,

Türkiye'nin de¤ifliminde elbette ekonomi alan›nda elde etti¤imiz baflar›lar›n büyük pay›
var. Disiplinli, kararl› ve etkili bir ekonomi yönetimiyle Türkiye sadece son dönemin de¤il,
son elli y›l›n kronik sorunlar›ndan kurtulmufl, Cumhuriyet tarihinin rekorlar›n› k›rm›flt›r.

Bugün, istikrar içerisinde büyüyen ve en önemlisi önüne dev hedefler koyarak gelece¤ini
planlayan bir Türkiye var. Enflasyon dizginlenmifl, insan›m›z özgüvenini yeniden kazanm›fl,
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yat›r›mda, üretimde büyük bir at›l›m gerçekleflmifltir.

Bütün bunlar, son dört y›lda uygulad›¤›m›z kararl› politikalar›n, gerçeklefltirdi¤imiz tarihi
reformlar›n neticeleridir.

Çok flükür bugün art›k, statik de¤il dinamik, k›r›lgan de¤il dayan›kl›, günü kurtaran de¤il
ileriye bakan güçlü bir ekonomiye sahibiz.

Peki, yap›lacak ifller bitti mi? Elbette hay›r...

Biz, Cumhuriyet tarihinin pek çok aç›dan en önemli ekonomik at›l›m›n› gerçeklefltirmifl
olmam›za ra¤men, bugün bulundu¤umuz yeri bir bafllang›ç olarak görüyoruz. Böyle
görmeye de mecburuz.

fiimdi odaklanmam›z gereken sorunlardan biri iflsizliktir. Türkiye genç bir nüfusa sahip.

Dört y›ld›r, kapanan kepenklerin yeniden aç›lmas›, yeni yat›r›mlar›n, yeni ifl imkânlar›n›n
ortaya ç›kmas› için çaba harc›yoruz.

Çok flükür bugün, nüfus art›fl›m›za ra¤men Türkiye iflsizler ordusuna yeni iflsizler ekleyen
bir ülke olmaktan ç›km›flt›r. Henüz istedi¤imiz seviyede olmasa da, istihdam›n artmaya
bafllamas› gerek ekonomimiz, gerekse toplumsal hayat›m›z aç›s›ndan çok önemli bir
geliflmedir.

‹flsizlikteki art›fl e¤ilimini tersine çevirmek, bir ekonominin
en zor baflarabilece¤i ifllerden biridir. O sebepledir ki,
istihdamdaki bu art›fl e¤ilimini çok önemsiyor, gelecek
ad›na da son derece hay›rl›, son derece umutlu bir iflaret
olarak görüyoruz.
De¤erli Vatandafllar›m,

Bu konuda ald›¤›m›z mesafeyi rakamlar da aç›kça ortaya koyuyor.

Bak›n›z, 2002 y›l›nda ülkemizde 21 milyon 354 bin insan›m›z istihdam edilirken, 2006
A¤ustos'unda bu rakam 23 milyon 279 bin kifliye ç›km›flt›r. Yani dört y›l içinde 2 milyona
yak›n insan›m›z daha ifl bularak çal›flmaya, üretmeye, ekme¤ini kazanmaya bafllam›flt›r.

Bu da, 2 milyon ailemizin yani 8-10 milyon insan›m›z›n daha geçimini temin etmeye
bafllamas› demektir.

‹stihdama kat›lan bu 2 milyon kifli, Türkiye'nin flu andaki toplam memur say›s›na yak›n
bir rakamd›r.

Bunu hafife almay›n!

Bu özel sektörümüzle birlikte yakalad›¤›m›z bir baflar›d›r. Bu hususta baflka ümit veren
geliflmeler de var. Mesela son bir y›l içinde 180 binin üstünde insan›m›z, tar›m sektöründen
ayr›larak sanayi ve hizmetler sektörüne geçmifl, orada ifl bulmufl, üretime kat›lm›flt›r.
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Aziz Vatandafllar›m,

Sizler de çevrenizden, yaflad›¤›n›z flehirden gayet iyi biliyorsunuz, bu ülkede her gün
yeni fabrikalar, yeni ifl merkezleri, yeni yollar, altyap› tesisleri, konutlar, hastaneler,
okullar, daha birçok baflka tesisler hizmete aç›l›yor.

Ülkemizin bir uçtan bir uca çehresi de¤ifliyor, adeta can damarlar›na hayat geliyor. Önceki
aylarda oldu¤u gibi bu ay da yo¤un programa ra¤men bu aç›l›fllardan bir k›sm›na bizzat
kat›larak, vatandafllar›m›z›n sevinçlerine, heyecanlar›na ortak olma imkân› buldum.

4 Kas›m'da ‹stanbul'da, Büyükflehir Belediyemiz taraf›ndan yap›m› tamamlanan 25
kavflak ve yolu hizmete açt›k. Yo¤un flehir trafi¤ine önemli rahatlamalar getirecek bu
kavflak ve yollarla birlikte ‹stanbul flehir içi ulafl›m a¤› da ad›m ad›m ça¤dafl bir yap›ya
kavuflturuluyor.

Burada tabii bir konuyu özellikle vurgulamak istiyorum.
‹stanbul Büyükflehir Belediyemizin gerçekten gayretli
çal›flmalar› var. Ve 103 kavflak, köprü, yol yap›m›n›n
aç›l›fl›na bizzat kat›ld›m. Unutmayal›m ‹stanbul her gün
600-650 arac›n trafi¤e girdi¤i bir adeta ülke gibi flehir. Ve
‹stanbul'da belediye baflkanl›¤› yapt›m. S›k›nt›lar›n›
biliyorum.
Ve yeni yollar açman›n, yeni rayl› sistemle ilgili çal›flmalar yapman›n, yeni tüneller
açman›n, metroya ilave ad›mlar atman›n, Marmaray, K›zkulesi'nin güneyinde iki tane
daha tüp geçidin yap›lmas› ve üçüncü köprü çal›flmalar›, bütün bunlar›n hepsi ‹stanbul'daki
ulafl›mda çekilen s›k›nt›n›n giderilmesine yönelik ad›mlard›r.

fiu anda ‹çiflleri Bakan›m›z Abdulkadir Aksu beyin koordinatörlü¤ünde bakanlardan oluflan
bir ekip ‹stanbul Büyükflehir Belediyemizde de ayr›ca yeni bir çal›flmay› da bafllatt›lar ve
bu çal›flma yürüyor. Ve bu çal›flmayla birlikte merkezi yönetim olarak neler yapabiliriz,
Büyükflehir'in yapt›klar›na ne gibi katk›lar sa¤layabiliriz, onun da gayreti içerisindeyiz.

Arzumuz ‹stanbul'umuzu ulafl›mda çok daha rahat hareket edebilir bir flehir haline
getirelim.

Ama bu konuda tüm ‹stanbullular›n da bize baz› yerlerde yol geniflletme çal›flmalar›nda,
baz› yerlerde bu nedenle yap›lacak tutumlarda bizlere yard›mc› olmas›n› belediyemize
yard›mc› olmalar›n› özellikle istiyoruz. fiüphesiz ki herhangi bir ma¤duriyete f›rsat
vermeden karfl›l›kl› dayan›flma, anlay›fl içerisinde bu ad›mlar› atmaya da mecburuz.

19 Kas›m'da bu defa Kocaeli'nde iki ayr› noktada, aralar›nda Derince Tüneli, SEKA Park›,
pek çok e¤itim ve sa¤l›k tesisi olmak üzere 128 adet yat›r›mlar›n aç›l›fllar›n› gerçeklefltirdik.

Bildi¤iniz gibi, geçen y›l Ocak ay›nda, uzun süredir zarar eden, ekonomimize ve dolay›s›yla
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halk›m›za yarar› de¤il zarar› dokunmaya bafllayan SEKA Kâ¤›t Fabrikas›'n› kapatm›flt›k.

O zaman ne diyorlard›? ‹flçileri soka¤a atacaklar, ma¤dur edecekler...

Peki, öyle mi oldu? Hay›r. ‹ddia edilenlerin aksine, biz bütün iflçilerimize sahip ç›kt›k.
Onlar› Kocaeli Büyükflehir Belediyemizde istihdam ettik. Yine diyorlard› ki, SEKA arazilerini
birilerine peflkefl çekecekler. Asla, dedik! SEKA arazisini, orada yaflayan insanlar›m›za
hizmet verecek projelerle de¤erlendirece¤iz. Sözümüzde de durduk.

SEKA arazisi için dinlence amaçl›, sosyal amaçl› projeler
haz›rlad›k. Ve Kocaeli Büyükflehir Belediyemiz haz›rlad›¤›
bu anlaml›, güzel, dolu dolu projeyle o günden bu yana
iki y›la yak›n bir zaman geçti. ‹flçilerimiz Kocaeli Büyükflehir
Belediyemizde çal›flmaya devam ediyorlar. SEKA arazisi
üzerinde gelifltirilen projeler ki 2 etap bunun birincisi
hayata geçmifl oluyor. Ve 19 Kas›m'da SEKA Park›'n›n bu
1. etab›n›n da aç›l›fl›n› böylece yapt›k.
Müze, sanat galerisi, konferans salonu gibi ilave bölümler de en k›sa zamanda buna
eklenecek. Kocaeli'nde olan budur, SEKA'da yap›lanlar›n ne kadar do¤ru oldu¤unu da
bugün gelinen noktada aç›k, net görüyoruz.

Önemli olan hizmettir, Türkiye'nin kalk›nmas›, ilerlemesidir. fiehirlerimizin modern hale
getirilmesidir. ‹flte kentsel de¤iflim ve dönüflüm projeleri dedi¤imiz budur. Bunun için
de herkesin ekonominin gerçekleriyle Türkiye'nin gerçeklerini ortak bir çizgide buluflturma
noktas›nda hassasiyet göstermesi gerekiyor.

Sevgili Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz, co¤rafya olarak do¤al afetlere aç›k bir bölgede bulunuyoruz.

Onun için de, bu gerçe¤i kabullenmek, bu gerçekle yaflamay› ö¤renmek, ona göre
tedbirler almak zorunday›z. Kas›m ay› içinde maalesef ülkemizin güneyinden, güney
do¤usuna uzanan bölgede önemli bir sel felaketi yaflad›k.

Batman, Diyarbak›r, fianl›urfa, fi›rnak, Mardin, ‹skenderun Mersin bu illerimiz de ilçelerimiz
de selden zarar gördü. Hepimizin yüre¤ini yakan a¤›r can ve mal kay›plar› yafland›.

‹lk günden itibaren devlet olarak bütün imkânlar›m›zla insanlar›m›z›n yanlar›nda olduk,
yard›mlar›na kofltuk ve kofluyoruz.

Geçti¤imiz hafta baz› bakan arkadafllar›mla birlikte bölgeyi ziyaret ettik. Vatandafllar›m›zla
kucaklaflma, onlar›n dertlerini dinleme imkân› bulduk. Buradan bir kere daha sel felaketinde
hayat›n› kaybedenlere Allah'tan rahmet, yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, yaral›lara da acil flifalar
diliyorum. Bak›n›z, ne kadar ac› olursa olsun bu gerçekle yüzleflmek, afet ve felaketlerle
mücadeleyi ö¤renmek mecburiyetindeyiz.
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Daha önce yaflanan Bingöl depreminde ve Edirne'deki sel
felaketinde yap›lan çal›flmalar da göstermifltir ki, afetlerle
mücadelede art›k eskisinden çok daha iyi bir noktaday›z.
Son sel felaketinde de kurtarma çal›flmalar›ndan, hasar›n giderilmesine, acil ihtiyaçlar›n
karfl›lanmas›ndan uzun vadeli tedbirlere kadar her türlü çal›flma, bir seferberlik havas›nda
yürütülmüfltür. Daha önce Ordu'da, Giresun'da, Rize'de Trabzon'da bütün bu
bölgelerimizde de maalesef bu sel felaketlerini yaflad›k. Hâlâ da zaman zaman bu
bölgelerimizde bu afetleri yafl›yoruz. Buna karfl› da tabii ki tedbirli olmal›y›z. Bu konu ile
mücadelede art›k belli tecrübeler edindik. Yat›r›m yapacaksak ona göre yat›r›m›m›z›
yapmal›y›z, evimizi yapacaksak, bunu dikkatli yapmal›y›z.

Dere yataklar›nda, hafriyat bölgelerinde asla bu tür yap›lanmalar içerisine girmemeliyiz.
Ve ilgili bütün kurum ve kurulufllar›m›zla felaketten zarar gören bütün flehirlerimizin
imdad›na kofluyoruz. Ama kentsel de¤iflim dönüflümle de art›k bunlara karfl› daha farkl›
bir müdahalenin içerisinde olmak durumunday›z.

Gerek valilerimiz gerek belediye baflkanlar›m›z hep birlikte muhtarlar›m›z, halk›m›zla el
ele bu ad›m› da atmak durumunday›z. Y›k›lan› yapmak, yaralar› sarmak, hayat› yeniden
düzene kavuflturmak için var gücümüzle çal›fl›yoruz. Bugüne kadar sadece valiliklere
gönderdi¤imiz nakit yard›m 5.5 trilyon civar›ndad›r.

Ancak flimdi kesin hesaplar belirlendi, kesin hesaplar belirlendikten sonra da flimdi
rakamlar art›k ihtiyaç nispetinde ne ise bu rakamlar da tüm valiliklerimize gönderildi,
gönderiliyor.

‹lgili di¤er kurulufllar›m›z›n, belediyelerimizin, K›z›lay'›n, Tar›m Bakanl›¤›m›z›n ve pek çok
sivil kuruluflumuzun da deste¤iyle bölgeye yap›lan ayni, nakdi yard›mlar›n tutar› bunun
çok daha üstüne ç›km›flt›r. Ayr›ca ihtiyaç sahibi vatandafllar›m›za malzeme, yemek, sa¤l›k
yard›mlar› da gecikmeden yap›lm›flt›r, yap›l›yor. Bakanlar Kurulumuzda baz› baflka ilave
tedbirler almay› da kararlaflt›rd›k. Bu çerçevede, selden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat
Bankas› ve Tar›m Kredi Kooperatiflerine olan borçlar›n› erteledik. Baflbakanl›k Toplu
Konut ‹daremizin, selde a¤›r ve orta derecede hasar gören yap›lar›n yerine en k›sa
zamanda yaklafl›k 2500'ü bulan yeni konutlar infla etmesini kararlaflt›rd›k.

Ayr›ca evleri a¤›r ve orta hasarl› olan ailelerimize alt› ay boyunca kira yard›m› yapaca¤›z.Yine
selden zarar gören esnaflar›m›z›n da Halk Bankas›'na olan borçlar›yla birlikte, vergi ve
sigorta borçlar›n› da erteledik.

Bölgedeki yerel yönetimlerimizin ‹ller Bankas›'na olan borçlar›na mahsuben yap›lan
kesintiyi yüzde 40'dan yüzde 20'ye çektik.

Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ümüz ayn› flekilde köylerde zarar gören, evleri y›k›lan
vatandafllar›m›za yard›mlar›n› sürdürecek. Yine Kentsel Dönüflüm kapsam›nda bu afet
bölgeleri için yeni bir proje haz›rlanacak ve uygulanacakt›r.
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Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ümüz, ürünleri ve hayvanlar› zarar gören çiftçilerimize
maliyeti hazineden karfl›lanmak üzere tohumluk ve dam›zl›k yard›m›nda bulunacakt›r.

Bütün bunlarla, sel felaketinin olumsuz etkilerini silmek, bölgede hayat›n yeniden normale
dönmesini sa¤lamak için azami gayret gösteriyoruz.

Yaralar sar›l›ncaya kadar bu çal›flmalara devam edece¤iz. Bundan kimsenin en ufak bir
flüphesi olmas›n.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bakanlar Kurulu olarak geçti¤imiz günlerde esnaflar›m›z› sevindirecek bir baflka karar›n
alt›na daha imzam›z› att›k.

Geçmifl krizlerden en çok yara alan en a¤›r faturay› ödeyen
kesimlerimizden biri de esnaflar›m›z olmufltur.
‹mkânlar›m›z ölçüsünde, geçen dört y›l boyunca
esnaflar›m›z›n dertleriyle ilgilenmeye, s›k›nt›lar›n›
hafifletmeye çal›flt›k.
fiimdi bir ad›m daha at›yor, Anadolu Yaklafl›m› ad›n› verdi¤imiz düzenlemeyle küçük ve
orta ölçekli ‹flletmelerimizin banka borçlar›n› uygun flartlarda yeniden yap›land›r›yoruz.

Bildi¤iniz gibi bizden önceki hükümet, Ocak 2002'de ‹stanbul Yaklafl›m› ad›yla bir Finansal
Yeniden yap›land›rma gerçeklefltirmiflti. O yaklafl›mla 32O firman›n, 6 milyar dolar
civar›nda borcu yeniden yap›land›r›lm›flt›.

Bak›n›z orada sadece 32O büyük firman›n sorununa çözüm üretilmifl, küçük ve orta
ölçekli iflletmelerimiz ise kaderine terk edilmiflti. Biz Anadolu Yaklafl›m›yla Türkiye'nin
her yerindeki küçük ve orta ölçekli iflletmeleri gözeten bir düzenleme getiriyoruz.

Bu düzenlemeyle KOB‹'lerin 31 Aral›k 2005 tarihinden önceye ait 1 milyar YTL yani 1
katrilyon TL tutar›ndaki borçlar›n› yeniden yap›land›r›yoruz.

Dikkat ederseniz, bu ‹stanbul Yaklafl›m›yla yeniden yap›land›r›lan borçlar›n 6'da 1'inden
daha az bir rakamd›r. Bu rakamla 40 binin üzerinde küçük ve orta ölçekli iflletmemizin
s›k›nt›lar›n› gidermifl, önlerini açm›fl olaca¤›z. Bu borçlar›n yeniden yap›land›r›lmas›yla,
KOB‹'lerimiz borçlar›n› çok daha uygun flartlarda zorlanmadan ödeyebilecek, faaliyetlerini
daha rahat sürdürecek. Bunun ekonomimize getirece¤i katma de¤er ise, KOB‹'lerimizin
toplam borçlar›n›n çok daha üstünde olacakt›r.

Yani hem onlar kazanacak, hem de üretecekleri art› de¤erlerle, inan›yorum ki istihdam›m›za
da art› de¤erler sa¤layacakt›r. Ülkemiz de bundan kazanacakt›r.

Biz zorluklara gö¤üs gererek, Türkiye için çal›flan, üreten, yat›r›m yapan, her insan›m›z›n
eme¤ine büyük sayg› duyuyoruz. Onlar›n s›k›nt›lar›n› da kendi s›k›nt›m›z biliyoruz.

Daha önce de söyledim, Türkiye'de devlet art›k ulafl›lmaz de¤ildir, nerede ihtiyaç varsa
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oradad›r, vatandafl›n›n emrindedir. fiimdiye kadar oldu¤u gibi bundan sonra da insanlar›m›z›n
yan›nda olmaya devam edece¤iz.

Ayn› aflkla, ayn› flevkle sizlere hizmet için durmadan, dinlenmeden çal›flaca¤›z. Bugün
art›k biliyoruz ki, e¤er biz birlik ve beraberlik içerisinde önümüze koydu¤umuz hedeflere
odaklan›rsak, aflamayaca¤›m›z engel, üstesinden gelemeyece¤imiz zorluk yoktur.

‹nan›yorum ki, önümüzdeki dönemde de birbirimize daha bir s›k› kenetlenerek ülkemizi
daha müreffeh yar›nlar›na hep birlikte tafl›yaca¤›z. Her zaman söylüyorum; yürüdü¤ümüz
bu yolun sonu Türkiye'nin ayd›nl›k gelece¤idir.

Bu yolda gücümüze güç katan her bir vatandafl›ma buradan teflekkür ediyor, sizleri bir
kere daha en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2006ARALIK





Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin her alanda yaflad›¤› büyük de¤iflimin neticelerini görmeye bafllad›¤›m›z, ülke
olarak son derece önemli geliflmeler kaydetti¤imiz 2006 y›l›n› art›k geride b›rak›yoruz.

Mübarek Kurban bayram›yla karfl›lamaya haz›rland›¤›m›z yeni bir y›la giriyoruz. Önümüzde,
Türkiye'nin elde etti¤i kazan›mlarla birlikte istikrar›n›, de¤iflim istikametini korumas›
bak›m›ndan son derece önemli yeni bir dönem var.

fiunu en bafltan aç›k ve net olarak ifade etmek istiyorum. 2007'de de Türkiye'nin
menfaatleri ve milletimizin de¤iflim iradesi do¤rultusunda kararl› ad›mlar atmaya devam
edece¤iz. Bu anlamda 2007'nin, çok daha büyük at›l›mlar› gerçeklefltirece¤imiz, çok
daha önemli mesafeler kat edece¤imiz bir y›l olmas›n› umut ediyorum.

‹nan›yorum ki 2007 y›l› sonunda, çok daha güçlü, çok daha müreffeh, yaflad›¤› büyük
de¤iflimin meyvelerinden çok daha fazla yararlanmaya bafllam›fl bir Türkiye tablosuyla
2008'i karfl›lamaya haz›rlanaca¤›z. Yeter ki son dört y›l boyunca bir an dahi kaybetmedi¤imiz
de¤iflim ruhunu, istikrar ortam›n›, gelecek ideallerimizi canl› tutabilelim, flartlar ne olursa
olsun duygu birli¤imizi, millet olarak huzurumuzu koruyabilelim.

De¤erli Vatandafllar›m,

Size, geride b›rakt›¤›m›z bütün bir y›l boyunca millet olarak hangi tarihi baflar›lar› elde
ettik, ekonomik kalk›nmadan demokratik reformlara kadar kazan›mlar›m›za neler ekledik,
bunlar› bir kez daha burada anlatmayaca¤›m. Bunlar› zaten her vesileyle konufltuk, sizler
bizzat yaflad›n›z, yafl›yorsunuz.

Rahatl›kla söyleyebilirim ki, 2006, Türkiye'nin her alanda yeni mesafeler ald›¤› bereketli
bir y›l oldu. Türkiye, art›k her y›lbafl› zaman› takvimlerde o 'kay›p y›llar' bölümüne yeni
bir çentik att›¤› dönemleri unuttu.

Bu bile tek bafl›na büyük bir kazan›m de¤il midir? Hepimiz ama az ama çok her alanda
yeni y›la bir eskisine göre daha ileride girmiyor muyuz? Hayat kalitemiz, standartlar›m›z
bir önceki y›la göre daha iyi de¤il midir?

‹flte 2006'da geriye dönüp muhasebesini yapt›¤›m›zda vicdan sahibi herkesin kabul
edece¤i gibi 'baflar›l› y›llar' hanesine yazaca¤›m›z bir y›l olmufltur.

Türkiye, geçen 4 y›ll›k sürede gerçeklefltirdi¤imiz icraatlarla ekonomik, sosyal ve siyasi
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Türkiye, bütün kesimleriyle aya¤a kalkmaya bafll›yor. Art›k
bofl tart›flmalarla kolayca manipüle edilebilen, hayal
tacirlerinin, ideoloji bezirgânlar›n›n istismar›na aç›k bir
toplum olmaktan ç›k›yoruz.



Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karfl› verdi¤imiz mücadelenin neticeleri hayatlar›m›za
yans›maya bafll›yor. Benim, demokrasinin dire¤i olarak gördü¤üm 'orta s›n›f', uzun
y›llardan sonra yeniden hayata dönüyor, tekrar ortaya ç›kmaya bafll›yor.

Özgür ve müreffeh Türkiye'nin ayak sesleridir bunlar. Özlemini çekti¤imiz günlerin
iflaretleridir, bunlar. Bütün bu geliflmelere bak›nca görüyor ve inan›yorum ki, 2007 y›l›
ülkemiz için, milletimiz için çok daha parlak bir y›l olacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bildi¤iniz gibi, bu hafta içinde 2007 y›l› bütçesi Meclis Genel Kurulumuzdan geçti.
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olarak art›k sa¤lam bir zemine kavuflmufltur. Bak›n›z, elinizde bir ölçü daha olsun diye
kifli bafl›na düflen borç-gelir oranlar›ndan karfl›laflt›rmal› baz› rakamlar vermek istiyorum.

2002 y›l›nda, yani göreve gelmeden önce, kifli bafl›na toplam borç, kifli bafl›na düflen
gelirin yüzde 130'u iken, 2006'da bu oran yüzde 95'e gerilemifltir. Yine kifli bafl›na toplam
kamu borcunda bu oran yüzde 94'ten yüzde 65'e gerilemifltir.

Bunlar bu dönemin en çarp›c› örnekleridir. Çünkü alt›n› çizerek söylüyorum, flimdiye
kadar Türkiye'de her yeni do¤an çocu¤umuz, borçlu olarak do¤uyordu. Art›k bu durum
de¤iflmeye bafllam›flt›r. Yeni do¤an çocuklar›m›z›n milli gelirden ald›¤› pay, toplam borçtan
ald›¤› pay› ilk kez geçmifltir. Bununla birlikte, kamu ve özel yat›r›mlar›n kifli bafl›na düflen
gelire oran› yüzde 17.3 iken bu oran flimdi yüzde 21.5'e yükselmifltir.

Yani, kifli bafl›na düflen gelir artarken borç oran› düflmüfl,
ayn› dönemde yat›r›m miktar› da yükselmifltir. Bu rakamlar,
gelecekle ilgili umutlar›m›z› art›r›rken ne kadar sa¤l›kl› bir
yap›ya kavufltu¤umuzu aç›kça ortaya koymaktad›r.
Bu akflam sizlerle paylaflmak istedi¤im sevindirici bir tablo daha var. K›sa ad› TÜ‹K olan
Türkiye ‹statistik Kurumu'nun yeni aç›klad›¤› gelir da¤›l›m› rakamlar›na da birlikte bakal›m,
istiyorum. Buna göre, 4 y›ll›k iktidar›m›z döneminde en fakir yüzde 20'lik kesimin toplam
gelirden ald›¤› pay 2002'de yüzde 5.3 iken, 2005'te 6.1'e yükselmifltir. En zengin yüzde
20'lik kesimin pay› da ayn› dönemde yüzde 50.1'den 44.4'e düflmüfltür Orta s›n›f›n alt
ve üst kesimleriyle birlikte milli gelirden ald›¤› pay da ortalama 2 puan yükselmifltir.

Zengin fakir aras›ndaki makas›n art›k giderek daralmaya bafllad›¤›n› gösteren bu rakamlar
da, bana göre son derece anlaml› ve sevindiricidir. Do¤ru istikamette ilerledi¤imizi bu
tablolarda da aç›k net olarak görüyoruz. Ekonomik ve siyasi istikrar, art›k sosyal bar›fl›m›z›n
zeminini de güçlendirmeye bafllam›flt›r. Onun için ben, bir 'sosyal restorasyon' sürecinde
oldu¤umuzu her vesileyle söylüyorum.

Türkiye, bütün kesimleriyle aya¤a kalkmaya bafll›yor. Art›k bofl tart›flmalarla kolayca
manipüle edilebilen, hayal tacirlerinin, ideoloji bezirgânlar›n›n istismar›na aç›k bir toplum
olmaktan ç›k›yoruz. Toplumsal zaaf alanlar›m›z kaybolurken, sosyal istikrar›m›z güçleniyor.
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Bu bizim hükümet olarak haz›rlad›¤›m›z beflinci bütçe... Ama ayn› zamanda Cumhuriyet
tarihimiz için de bir ilk olma özelli¤i tafl›yor.

‹lk kez bir iktidar ara vermeksizin beflinci y›l›na görevinin bafl›nda giriyor ve ilk kez 5. y›l
için bir bütçe haz›rl›yor.Türkiye'nin o uzun kriz y›llar›n›n ard›ndan nas›l önemli bir istikrar
çizgisi yakalad›¤›n›n, ekonomimizin ne kadar dayan›kl› hale geldi¤inin, siyasetimizin ne
kadar güven kazand›¤›n›n bundan daha aç›k bir göstergesi olabilir mi? Bu istikrar tablosu,
Türkiye'nin en de¤erli kazan›mlar›ndan biridir.

Sevgili Vatandafllar›m,

Burada bir fleyi özellikle hat›rlatmak istiyorum. Özellikle son 60 y›l› bir de¤erlendirmek
istiyorum. Son 60 y›lda kurulan hükümetlere bakt›¤›m›z zaman bir hükümete düflen süre
ne kadar biliyor musunuz? 16 ay. Ortalama olarak bir hükümet 16 ay bu ülkede iktidarda
kalabilmifl... Böyle bir ülkede istikrardan bahsedilebilir mi? Böyle bir ülkeye güvenden
bahsedilebilir mi? ‹flte 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yani hükümetimiz evet 4 y›l›
geride b›rakt› ve bir ilke flimdi imza at›yoruz, 5. y›l›n içindeyiz. Bunu milletimizle, sizle
baflard›k. Türkiye geçen dört y›lda acil sorunlar›n›n pek ço¤unu çözmüfl, nihayet daha
ileri hedeflere yürüyebilecek bir güce ve dinamizme kavuflmufltur.

Böylece, makro ekonomik geliflmenin, sosyal hayata daha fazla yans›t›lmas› için de yeni
bir zemin oluflmufl, yeni imkânlar do¤mufltur. ‹flte 2007 y›l› bütçesini bu gelecek
perspektifiyle ve sosyal istikrar› tesis etme önceli¤iyle haz›rlad›k.

Bu yeni dönemde ekonomimizin mali disiplinini ve
dinamizmini koruman›n yan› s›ra, yoksullaflman›n, gelir
adaletsizliklerinin, bölgesel ekonomik farkl›l›klar›n, f›rsat
eflitsizli¤inin asgari seviyelere indirilmesi için özel bir
gayret gösterdik, gösteriyoruz, gösterece¤iz.
fiunu çok iyi biliyoruz ki, ekonomik ve siyasi istikrar› ayakta tutacak, uzun ömürlü k›lacak
olan as›l güç sosyal istikrar›n sa¤lam bir zemine oturmas›d›r.

Bunu baflarmadan yar›n›n hedeflerine ilerlememiz, hatta bugünün kazan›mlar›n› korumam›z
mümkün olmayacakt›r. ‹flte bu sebeple beflinci y›l bütçemizi geçen dört y›l› sa¤lama
alacak, kazan›mlar›m›z› kal›c› hale getirecek ve insan›m›za uzun s›k›nt› y›llar›n›n ard›ndan
gerçek manada rahatlama getirecek bir bütçe olarak planlad›k. Evet, biz siyasi iktidar
olarak Türkiye'mizi, Cumhuriyetimizin 100. y›l›na haz›rl›yoruz. Onun için, bu bütçeye de
yans›yan gelecek vizyonumuzu üç ayak üzerine kurduk. Bunlardan ilki, üç y›ll›k k›sa vadeli
hedeflerimizi yans›tan bu bütçedir. ‹kincisi, 9. kalk›nma plan› ile flekillendirdi¤imiz 2007-
2013 dönemine ait orta vadeli hedeflerimizdir. Üçüncüsü ise, Cumhuriyetimizin 100.
kurulufl y›ldönümünü gösteren 2023 y›l›na kadarki döneme ait hedeflerimizdir.

Geçen 4 y›lda olmaz denilen iflleri nas›l baflard›ysak inflallah somut olarak ortaya
koydu¤umuz gelecek hedeflerimizi de ayn› flekilde baflaraca¤›z.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Bak›n›z Türkiye, son dört y›l içinde yakalad›¤› sinerji, ortaya koydu¤u mücadele gücü ve
büyüme azmiyle 3 y›lda 5 basamak yükselerek bugün dünyan›n 19. büyük ekonomisi
haline gelmifltir. Do¤rudan uluslararas› sermaye girifli s›ralamas›nda, bunun alt›n› özellikle
çizmem laz›m, 217 ülke içinde 53. s›radan, 2005 y›l› itibariyle 22. s›raya ç›km›flt›r.

Yine bu kategoride geliflmekte olan 161 ülke içinde 2002'de 23. s›rada iken, 2005 y›l›nda
13 s›ra atlayarak 10.'lu¤a yükselmifltir. OECD ülkeleri aras›nda Türkiye, ihracat› en çok
artan ülke olmufl ve 22. en büyük ihracatç› ülke konumuna yükselmifltir. Türkiye ‹hracatç›lar
Meclisi'nin son aç›klad›¤› verilere göre, Kas›m sonu itibariyle son bir y›ll›k ihracat›m›z,
yüzde 15,8'lik art›flla 84 milyar 403 milyon 241 bin dolar oldu.

Bütün bu ekonomik göstergelerin ortaya koydu¤u gerçek fludur; Türk ekonomisi flu
anda dünyan›n en dinamik, en at›l›mc›, en h›zl› ilerleyen birkaç ekonomisinden biridir.
Art›k ulaflt›¤›m›z hedeflerin yerine çok daha büyük, çok daha ileri hedefler koyman›n
vakti gelmifltir. Art›k yaralar›n› sarmaya, söküklerini dikmeye çal›flan bir ekonomi
planlamas›ndan, gelece¤ini flekillendiren, zirveleri hedefleyen, h›zla ilerleyen bir ülkenin,
gelecek Türkiye'sinin planlamas›na geçmenin vakti gelmifltir.

Her bir insan›m›z bu coflkuyu, bu heyecan›, bu ideali kalbinde tafl›mal›d›r. Bizim bu
ülkeye, bu millete bugüne kadar hiçbir yarar› olmam›fl tart›flmalarla vakit kaybetmeye
de¤il, her günü bir öncekinden daha ileride tamamlayacak at›l›mlara ihtiyac›m›z var.

Birbirimize kenetlenerek, potansiyelimizi en iyi flekilde
de¤erlendirerek, kendimizi sürekli gelifltirerek, bu ülke
için üreterek, kazand›¤›m›z› en adil biçimde paylaflarak
mutlu ve müreffeh yar›nlara do¤ru h›zla ilerleyece¤iz.
‹flte 2007 bütçesinin ruhu budur, anlam› budur, hedefi budur.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hükümet olarak 2007 y›l› bütçesinin ömrünü çok aflan orta ve uzun vadeli hedefler
koyduk. 4 y›ld›r kesintisiz büyüyen, bugün de büyümesini ayn› h›zla sürdüren bir
ekonomiye sahibiz. Milli gelirimiz bu dönemde 181 milyar dolardan 390 milyar dolara
yükseldi, flimdi hedefimiz 2013'te milli gelirimizi inflallah 790 milyar dolara yükseltmek...

Biz görevi devrald›¤›m›zda kifli bafl›na düflen milli gelir 2 bin 500 dolar seviyesindeydi,
flimdi 5 bin 300 dolar› aflt›k, 2013 hedefimiz inflallah 10 bin dolar› yakalamakt›r... Yapt›¤›m›z
hesaplara göre ekonomik rotam›zdan flaflmay›p istikrar›m›z› korumay› baflar›rsak Türkiye
borç kamburundan da tamamen kurtulacakt›r.

Hem de öyle uzun y›llar sonra de¤il, 2011 y›l›nda bu hedefi yakalamamak için hiçbir
sebebimiz yok. Yine hükümetimiz göreve geldi¤inde 36 milyar dolar olan toplam
ihracat›m›z, bugün 85 milyar dolara ulaflm›flt›r... 2013 hedefimiz ihracat›m›z› 210 milyar
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dolara hedefleyerek bu yolda yürüyece¤iz. ‹nflallah Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l›na 1
trilyon dolarl›k bir d›fl ticaret hacmiyle dünyan›n en öndeki ülkelerinden biri olarak
girece¤iz. Biz göreve geldi¤imizde sadece 9 flehrimiz do¤algaz imkân›ndan
yararlanabiliyordu, 4 y›lda bu say›y› 43'e ç›kard›k. Önümüzdeki 5 y›lda inflallah 81 ilimizin
tamam› do¤algaza kavuflacak. Dört y›lda 218 bin konut yapt›k, gelecek 5 y›l için hedefimiz
sosyal donat›lar›, çevre düzenlemeleri ile birlikte bu rakam› 500 bin konuta tamamlamakt›r.
Dört y›lda çocuklar›m›z e¤itimden mahrum kalmas›nlar diye evet, 100 bin 290 adet
derslik yapt›k. Son üç y›l›n bütçelerinde en büyük pay› e¤itime ay›rd›k.

Çocuklar›m›za ders kitaplar›n› ücretsiz da¤›tt›k. H›zl› internet eriflimini Türkiye'nin en ücra
okullar›na kadar ulaflt›rd›k. Sa¤l›kta büyük bir dönüflüm gerçeklefltirdik, hastane ve hekim
say›s›n› artt›rd›k, sa¤l›k hizmetlerinde standartlar› yükselttik. SSK ve Devlet hastanelerini
birlefltirerek, 30 milyonu aflk›n SSK'l›m›z›n da Devlet hastanelerinden yararlanmas›n›
sa¤lad›k.

‹nsanlar›m›z›n hastane kap›lar›ndan geri çevrilmemesini, hastanelerde rehin kalmamas›n›
temin ettik. Do¤an her çocu¤umuzun sosyal güvencesi devlet olacakt›r, dedik.

‹htiyaç sahiplerine dört y›l içinde 6 milyar YTL yani 6 katrilyon TL sosyal yard›m yapt›k,
6 milyon 311 ailemize 4 milyon 326 bin ton ücretsiz kömür da¤›tt›k. Çünkü fakir fukaray›,
garip gurabay› o k›fl›n so¤u¤unda kendi bafl›na b›rakamazd›k. Dört y›l boyunca eski
dönemde neredeyse her gün zam gören elektri¤e hiç zam yapmad›k.

BTC boru hatt› projesini hayata geçirdik, Türkiye-Yunanistan do¤algaz boru hatt› gibi dev
projeleri, evet h›zla devreye soktuk ve flu anda ifli tamamlaman›n gayreti içerisindeyiz.
NABUCCO'yu planlayarak Türkiye'yi Avrupa'ya özellikle bu do¤al gaz hatt›yla ba¤l›yoruz.
Dünyan›n en önemli enerji koridorlar›ndan böylece biri haline geldik.

Yine dört y›lda 6 bin kilometreyi aflan duble yol yapt›k. Marmaray gibi, H›zl› Tren gibi bu
ülkenin yüzünü a¤artacak ça¤dafl projeler bafllatt›k.

Hava tafl›mac›l›¤›nda "Her insan›m›z uça¤a binecek" dedik ve yolcu say›s›n› uluslararas›
sivil hava tafl›mac›l›k örgütünün 2015 y›l› için bizlere öngördü¤ü, planlad›¤› say›y› 2005
sonunda aflt›k ve yolcu say›s›n› 30 milyondan 60 milyona ç›kard›k.

fiimdi diyoruz ki, çok daha fazlas›n› yapaca¤›z, çok daha
ileri ad›mlar ataca¤›z. KÖYDES projesiyle 2007 y›l› sonuna
kadar bu ülkede inflallah yolu olmayan, suyu olmayan bir
köy kalmas›n. Bu idealle çal›flmam›z› bafllatt›k ve 2007'de
KÖYDES'e bir de beldeleri ilave ederek BELDES projesini
ilave ettik.
‹nflallah beldelerimizde de su ve yol s›k›nt›s› olmas›n istiyoruz. Bunlar› hep buralar›
dolaflarak, koflturarak, takip ederek yap›yoruz. Yoksa Ankara'ya mahkûm bir hükümet
bunlar› baflaramaz.
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De¤erli Vatandafllar›m,

2006'n›n son ay›n› da içeride aç›l›fltan aç›l›fla koflarak, d›flar›da milletimizin menfaatlerini
takip etmek, bölgemizde ve dünyam›zda bar›fl› korumak için çal›flarak geçirdik. Aral›k
ay› boyunca Ortado¤u'daki çat›flmalar›n sona ermesi ve bar›fl›n tesisi konusunda yine
önemli temaslarda bulunduk. 3 Aral›k'ta ‹ran'a gittik. Bu ziyaretimizde, Dini Lider Say›n
Hamaney ve Cumhurbaflkan› Say›n Ahmedinejad baflta olmak üzere ‹ran'l› yetkililerle
görüflmelerde bulunduk. Hemen ard›ndan 6 Aral›k'ta bu defa Suriye'ye giderek
Cumhurbaflkan› Say›n Beflar Esad ve Baflbakan Say›n Naci Otri ile son derece yararl›
görüflmeler gerçeklefltirdik.

Ülkemizi ziyaret eden ‹ngiltere Baflbakan› Blair'le 16 Aral›k'taki görüflmemizin önemli
gündem maddelerinden biri de yine Ortado¤u bar›fl›yd›. Türkiye olarak Ortado¤u bar›fl›n›
küresel bar›fl›n anahtar› olarak gördü¤ümüzü her vesileyle vurguluyoruz. Bu arada telefon
diplomasimiz çok yo¤un çal›flt›. Gerek Rusya Federasyonu Baflkan› Say›n Putin, gerek
Suudi Arabistan Kral› Say›n Abdullah ile telefon görüflmelerimizi yapt›k. Say›n Sinyora
ile telefon görüflmelerimizi yapt›k.

Bütün temaslar›m›zda, ‹ran'›n nükleer enerji program›yla ilgili s›k›nt›n›n mutlaka müzakere
yoluyla çözülmesi gerekti¤ini ifade ettik. Muhataplar›m›za görüfllerimizi aç›kça ilettik.
BM Güvenlik Konseyi'nin alm›fl oldu¤u ambargo karar›ndan sonra da bu kanaatimizi
koruyoruz.

Güven bunal›m›n›n afl›lmas› için hala ‹ran'›n ve uluslararas› toplumun atabilece¤i ad›mlar
oldu¤una inan›yoruz. Lübnan ve Irak'ta son dönemde yaflanan kayg› verici geliflmeleri
bütün temaslar›m›zda gündeme getirdik. Her iki ülkede de toprak bütünlü¤ü ve siyasi
birli¤in korunmas›n›n bölge ve dünya bar›fl› için ne kadar önemli oldu¤unu anlatt›k.
Filistin'de yaflanan trajik geliflmelere dikkat çektik, çözüme yönelik önerilerimizi gündeme
getirdik. Yerel, bölgesel ve küresel bütün aktörleri Ortado¤u bar›fl› için yap›c› katk›da
bulunmaya ça¤›rd›k, önümüzdeki somut imkânlar› de¤erlendirdik. Bu istikamette çaba
göstermeye devam edece¤iz. ‹spanya ile birlikte bafllatt›¤›m›z Medeniyetler ‹ttifak›
giriflimi, art›k eylem aflamas›na gelmifl bulunuyor.

Bu konudaki son ad›m› 18 Aral›k'ta New York'ta özel oturumla toplanan BM Genel
Kurulunda att›k.

BM Genel Sekreteri Say›n Annan ve ‹spanya Baflbakan›
Say›n Zapatero ile birlikte genel kurula hitap ettik, eylem
plan›m›z› dünya kamuoyuna aç›klad›k.
Medeniyetler ‹ttifak› Zirvesinin, 17 Aral›k'ta Konya'da gerçeklefltirdi¤imiz fieb-i Arus
törenlerinin hemen ard›ndan yap›lm›fl olmas› da, bizim aç›m›zdan ayr›ca son derece
anlaml› olmufltur.

Allah ve insan dostu Mevlâna'n›n bar›fl, sevgi ve hoflgörü ö¤retisi, Medeniyetler ‹ttifak›
girifliminin de en büyük ilham kaynaklar›ndan biridir.
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Onun için dedim ki, Medeniyetler ‹ttifak› ayn› zamanda bir Mevlana ‹ttifak›'d›r. UNESCO'nun
2007'yi 800. do¤um y›ldönümü nedeniyle Mevlâna Y›l› ilan etmesi de medeniyetler
ittifak› çabalar›m›z› güçlendirecektir. Zira içinden geçti¤imiz bu zor dönemde; fliddet ve
nefretin giderek yayg›nlaflt›¤› bir dünyada, Mevlâna'n›n bar›fl ve sevgi ça¤r›s›na her
zamankinden daha fazla ihtiyac›m›z var.

De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin kalk›nma at›l›m› flehir flehir, bölge bölge büyüyerek devam ediyor. 2 Aral›k'ta
Kastamonu'da gerçeklefltirdi¤imiz Toplu Aç›l›fl Töreni'yle DS‹ taraf›ndan yurdumuzun
dört bir taraf›nda infla edilen 8 baraj ve gölet, 2 adet içme suyu ve 5 adet de sulama
tesisi olmak üzere toplam 15 tesisi hizmete açt›k.

Böylece Siirt ile Sivas illerimizde tam 950 bin kifliye y›lda
72 milyon metreküp sa¤l›kl›, kaliteli içme ve kullanma
suyu temin etmifl olduk. Ayr›ca, 35 bin hektardan fazla
araziyi de sulu tar›m imkân›na kavuflturduk.
Bu tesislerden bir k›sm›n›n temeli 10-15 y›l önce at›lm›fl, daha sonra kaderine terkedilmiflti.
Bunlar› da yeniden ele al›p yap›m›n› h›zla bitirdik ve vatandafllar›m›z›n hizmetine sunduk.
Bu dönemde tamamlayarak aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z baraj say›s› dile kolay 100'ü geçti. Üstelik
bu yat›r›mlar yüzde 50 daha az bir bütçeyle gerçeklefltirilmifltir. Yani daha az parayla
daha çok ifl yapt›k. Milletimizin al›n teriyle kazand›¤›n› çar-çur etmedik, bundan sonra
da etmeyece¤iz. Yine Afyonkarahisar, Karaman ve Konya'da da birçok tesisin toplu
aç›l›fl›n› yapt›k, baz› yat›r›mlar›n da start›n› verdik, temelini att›k. 9 Aral›k'ta Afyonkarahisar'da,
aralar›nda sosyal donat›lar›yla toplu konutlar›n, 13 okul, 2 adalet saray›, 2 spor tesisi, 2
sa¤l›k tesisi, 1 baraj, 3 gölet, 3 bulvar, bunun yan›nda da köprünün bulundu¤u 33 ayr›
tesisin aç›l›fl›n› gerçeklefltirdik.

Tamamlanan 204 konutu sahiplerine teslim ederken, yeni yap›lacak 531 konutun da
temelini att›k. Ayr›ca yöre turizmine önemli katk›lar sa¤layacak bir termal otelin de
aç›l›fl›n› yapt›k. Benzer bir töreni 16 Aral›k günü Karaman'da gerçeklefltirdik.

TOK‹ taraf›ndan infla edilen 735 konutun anahtarlar›n› hak sahiplerine teslim ettik. Bu
konutlar›n sosyal donat›lar› olan, Ticaret Merkezi, Spor Salonu, Kütüphane ve 24 Derslikli
Anadolu Lisesi'nin de aç›l›fl›n› yapt›k. Ayr›ca 5 ayr› fabrika ve bir iflletmeyi, Karaman-
Konya ve Karaman-Mut duble yollar›n›, 2 ilkö¤retim okulunu, çeflitli okullar›n 41 ek
dersli¤ini, bu arada Ermenek Devlet Hastanesi'ni ve Morcal› köyümüzün yol, su ve
kanalizasyon tesislerini de hizmete açt›k.

Ard›ndan Konya'ya geçerek tam 111 fabrika ve iflyerini Konya ekonomisine kazand›rd›k.
Tüm eme¤i geçenleri özellikle kutluyorum. Bu, 6 bin 800 insan›m›za yeni ifl, 6 bin 800
eve s›cak afl, 25-30 bin civar›nda insan›m›za geçim imkan› demek.

Konya'da ayr›ca Büyükflehir Belediyemiz taraf›ndan infla edilen yol ve kavflaklar›n, özellikle
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diyebilirim ki Türkiye'nin en önde gelen hastanelerinden bir tanesini K›z›lay, Konya'm›za
kazand›rd› ve K›z›lay Hastanesi'nin, hay›rsever insanlar›m›z›n katk›lar›yla infla edilen 3
lise, 10 ilkö¤retim okulu ve Konya'ya yak›flacak kapasitede bir büyük otelin de aç›l›fllar›n›
yapt›k.

21 Aral›k'ta bu defa ‹stanbul'da Marmaray Projesi'nin önemli bir etab›n›, tünel açma
çal›flmalar›n› bafllatt›k. Türkiye'nin mutlu ve müreffeh gelece¤inin sembol projelerinden
biri olan Marmaray, planland›¤› flekilde h›zla ilerliyor.

‹nflallah 2009 y›l›nda evet Marmaray Projesi art›k sadece ‹stanbullular›n de¤il tüm
insanl›¤›n hizmetine girecek. Sadece ‹stanbul trafi¤ini rahatlatmayacak, ayn› zamanda
iki k›tay› birbirine ba¤layan bir köprü eser olarak bütün dünyada da yank› bulacakt›r.

Bu proje ‹stanbul'un 100 y›ll›k hayalidir, nihayet o hayali ad›m ad›m gerçe¤e dönüfltürmek
bizlere nasip oluyor ve bunun heyecan›n› yafl›yoruz. fiimdi milletçe gelece¤e çok daha
büyük bir güvenle bak›yor, çok daha ileri hedefleri yakalayabilece¤imizi art›k biliyoruz.

Sözlerime son verirken, Kurban bayram›yla birlikte karfl›lad›¤›m›z yeni y›l›n ülkemize,
milletimize yeni baflar›lar getirmesini diliyorum.

Mübarek bayramlar›n›z› flimdiden kutluyor, bu vesileyle aziz milletimiz baflta olmak üzere
‹slam dünyas› ve bütün insanl›¤a huzur, refah temenni ediyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye için son derece verimli geçece¤ine inand›¤›m 2007 y›l›n›n ilk ay›n› tamamlamak
üzereyiz. Türkiye'mizde art›k her ay güzel geliflmeler oluyor. Eskiden y›lda bir kez bile
yafland›¤›nda büyük heyecanlara sebep olan, gündem de¤ifltiren iyi haberler art›k günlük
rutin haline geliyor. Bundan da ayr› bir memnuniyet duyuyorum.

Türkiye'nin ve Türk milletinin gündeminde art›k krizler de¤il, f›rsatlar var. Gerek tek tek
bireyler, gerekse millet olarak karfl›m›za ç›kan f›rsatlar› en iyi flekilde de¤erlendirmemiz
gereken bir dönemden geçiyoruz.

Unutmayal›m ki, yar›n bizi nas›l bir hayat›n, Türkiye'yi nas›l bir gelece¤in beklemesini
istiyorsak, bugün tercihlerimizi ona göre yapmak durumunday›z.

Siyasette de, iflte de, okulda da, evde de bu bak›fl› hepimizin kazanmas›, gelece¤imiz
bak›m›ndan büyük önem tafl›yor. ‹ster ö¤renci olal›m, ister ev kad›n›, ister memur, ister
bürokrat olal›m; ister iflveren, ister iflçi, ister seçmen, ister siyasetçi olal›m; hepimizin
kaderi birbirine ba¤l›d›r. Hangimiz görev ve sorumluluklar›m›z› ihmal edersek bilelim ki,
fatura toplum olarak hepimize ç›kacakt›r, ç›kmaktad›r.

Hatalar›m›z› yaln›z ifllesek de, bedellerini hep birlikte ödüyoruz. Bu bilinci mutlaka
yükseltmek durumunday›z. Sadece bugünkü huzur ve refah›m›z bak›m›ndan de¤il, belki
ondan da çok yar›nlar›m›z bak›m›ndan mesuliyetimizin ne kadar büyük oldu¤unu hepimiz
idrak etmek durumunday›z. Zira kritik bir aflamada bulunuyoruz.

Millet olarak büyük bir s›çraman›n efli¤inde bulunuyoruz. Ya krizlerin hep f›rsata
döndürüldü¤ü bir gelece¤i infla edece¤iz, ya da eski günlerde oldu¤u gibi f›rsatlar›m›z›
bile krize çevirdi¤imiz k›s›r döngülere geri dönece¤iz.

Lütfen o siyasi felç dönemlerini iyi hat›rlay›n. Türkiye'nin içe kapand›¤›, bir fasit daire
içinde bütün zaman›n› ve enerjisini kendi kendisiyle u¤raflarak zayi etti¤i o fetret günlerini
iyi hat›rlay›n.

Kaybetti¤imiz y›llar› flimdi geri getirmek mümkün mü? O y›llar, milletimizin, memleketimizin
ömründen gitti. O y›llar, Türkiye'nin ömründen gitti. O y›llar hepimizin, sizin, benim,
ömürlerimizden gitti. fiimdi soruyorum, çocuklar›m›z›n ömründen de y›llar eksilsin mi?

Onlar da sonra geriye bak›p y›llar›n› ne için, ne u¤runa heba ettiklerini mi sorsunlar?

Türkiye'nin neden geri kald›¤›n› biz yeterince tart›flt›k, konufltuk.

Unutmay›n ki, zihinleri buland›ran, fliddet ve nefret gibi
tehlikeli kar›fl›mlar içeren hiç bir söylem, ne ad›na olursa
olsun millete hizmet etmeyecektir.
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Onlarda m› hayatlar›n› bu tart›flmayla geçirsin? ‹flte bütün bu sorulara e¤er hay›r diyorsan›z,
o zaman tercihinizi istikrardan yana yap›yorsunuz, demektir.

O zaman siz de, benim gibi kendi içinde ihtilafl› bir toplum olarak kalmak istemiyorsunuz
demektir. O zaman siz de, içeride birbirimizle u¤rafl›rken d›flar›da neleri kaç›rd›¤›m›z›
merak ediyorsunuz demektir. ‹flte biz bunun için dünyaya aç›k bir Türkiye istiyoruz dedik.

Türkiye'yi dünyaya açt›k, dünyay› da Türkiye'ye getirdik, getiriyoruz. Onun için Gazi
Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de diyoruz ki, milleti sevmek ona hizmet etmekle olur.

E¤er vatan›, milleti sevme iddias›ndaysak o zaman yapt›klar›m›z›n vatana, millete ne
kaybettirip ne kazand›rd›¤›na iyi bakmak durumunday›z.

Milletimizin birlik ve beraberli¤ine, huzur ve istikrar›na kastedenlerin oyunlar›na karfl›
hepimiz uyan›k olmal›y›z. Türkiye'yi tekrar dünyadan koparmak, yaln›zlaflt›rmak, kendi
içinde birbirine düflürmek isteyenlerin gayretlerine tan›k oluyoruz.

Bunu vatanseverlik k›l›f› alt›nda yapanlar oldu¤unu da biliyoruz. Elbette baflar›ya ulaflmalar›
mümkün de¤ildir. Ancak sosyal yap›m›z› tahrip etmelerine de izin veremeyiz.

Bu sadece güvenlik tedbirleriyle halledilecek bir mesele de de¤ildir. Mesuliyetimin
gere¤i olarak bu uyar›y› yap›yorum: Milletimizin iyili¤ine, menfaatlerine hizmet etmeyen
hiç bir söyleme iltifat etmeyin. Unutmay›n ki, zihinleri buland›ran, fliddet ve nefret gibi
tehlikeli kar›fl›mlar içeren hiç bir söylem, ne ad›na olursa olsun millete hizmet etmeyecektir.

Tarihte ve günümüzde bu tür söylem ve ça¤r›lar›n
yükseldi¤i toplumlara dönüp bak›n. Yoksulluk, felaket,
ac› ve gözyafl› görürsünüz. Hamaset yaparak yükselen,
refaha, huzura kavuflan hiç bir millet gösteremezsiniz.
Hamaset hep, yükseldi¤i toplumlar›n hayat kalitesini düflürmüfltür. Temel nedenini ben
size söyleyeyim, çünkü hamasetin içinde öfke, nefret ve fliddet vard›r. Öfkeyle kalkan,
unutmay›n, zararla oturur.

Keskin sirke de sadece küpüne zarar verir. Biz öfkeyle de¤il, akl›selim ile an›lan bir
milletiz. Tarihte de hep öyle olduk.

Mutlulukla görüyoruz ki bugün de milletimiz, öfke ve nefretin tuza¤›na düflmeyecek
kadar uyan›kt›r, akl›selim sahibidir. Allah milletimize siyasi felç dönemlerini, fetret
dönemlerini bir daha yaflatmas›n diyorum.

Sevgili Vatandafllar›m,

Art›k yarg› aflamas›nda oldu¤u için ayr›nt›lar›na girmeyece¤im. Ancak önemli buldu¤um
bir hususu tekrar vurgulamakta yarar görüyorum. Hrant Dink cinayetinin bütün yönleriyle
ayd›nlat›lmas›, adaletin yerini bulmas› bak›m›ndan elbette kutsal bir görev yerine
gelmektedir. Bunun yan›nda, huzur ve istikrar›m›za, birlik ve beraberli¤imize, düflünce
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özgürlü¤üne ve demokrasimize kastedenlerin benzer alçakça giriflimlere bir daha cesaret
edememeleri bak›m›ndan da sonuca ulaflmam›z büyük önem tafl›yor.

Biz yürütme olarak bu sorumlulukla hareket ettik ve ediyoruz, edece¤iz. Bu mücadelede
polisiye tedbirler elbette önemlidir. Bu konuda emniyet güçlerimiz varsa hatalar›ndan
da dersler ç›kartarak üzerlerine düfleni yapma gayreti içindedirler.

Nitekim çabuk, dikkatli ve kapsaml› hareket edilerek H›rant Dink cinayetinin zanl›s›,
olay›n üstünden sadece 32 saat geçmiflken yakalanm›flt›r.

Bununla yetinilmeyerek olayla ilgili ba¤lant›lar› olabilecek herkes incelemeye al›nm›fl,
cinayeti haz›rlayan iliflkiler a¤›n› çözmek için çal›flmalar derinlemesine sürdürülmüfltür,
halen de sürdürülmektedir.

Bu ülkenin birli¤ini, huzurunu, güvenli¤ini ve istikrar›n›
korumak konusunda hepimiz hassas olmak, dikkatli olmak,
uyan›k olmak zorunday›z. Bak›n›z bu hadise, Türkiye'de
huzur ve istikrar›n, ne kadar önemli kazan›mlar oldu¤unu
bir kere daha ortaya koymufltur.
Türkiye'nin bugünlerine sahip ç›kmak, yar›nlar›n› kazanmak anlam›na gelmektedir, bunu
da hepimiz iyi bilmeliyiz, iyi anlamal›y›z.

Popüler kültürün oluflmas›nda pay› olan herkes, bu ülkenin gelece¤i ad›na, toplumumuzun
huzuru ve selameti ad›na üzerine düflen sorumlulu¤u hakk›yla yerine getirmelidir.

Birlik ve beraberli¤imiz her fleyin üstünde tutulmal›, günlük polemiklere malzeme
edilmemelidir. Gelin hep birlikte interneti silaha dönüfltüren, uyuflturucuya, cinsel
sapk›nl›¤a dönüfltüren sanal çetelere hep birlikte savafl açal›m.

Temiz internet kampanyas› bafllatal›m. Biz bunun hukuki altyap›s›n› oluflturmak için
hükümet olarak çal›flmalar›m›z› yo¤unlaflt›rd›k. Sizler de, en baflta internet servis
sa¤lay›c›lar›, haz›rlay›c› ve kullan›c›lar›, kafecileri olmak üzere anne babalar, ö¤retmenler,
gazeteciler, televizyoncular, sivil toplum örgütleri olarak bu kampanyaya kat›l›n.

‹nterneti, her türlü kirlilikten ar›nd›ral›m. Yavrular›m›z için güvenli bir alana, temiz bir bilgi
ve iletiflim kayna¤›na dönüfltürelim.

De¤erli Vatandafllar›m,

‹nsana önem veren, hayat kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir anlay›flla, dünyaya aç›k,
de¤iflime aç›k, yeni fikirlere, yeni projelere, yeni at›l›mlara aç›k ve de¤erlerine de ba¤l›
bir ülke olmak bizim için ayd›nl›¤a giden tek ç›kar yoldur.

Bu vizyonla, bu perspektifle, bu rotayla geçen dört y›l içinde Türkiye dünyan›n en h›zl›
büyüyen, en h›zl› geliflen ülkelerinden biri olmufltur. Hedefimiz, Türkiye'yi say›l› zenginleri
olan de¤il, millet olarak topyekûn kalk›nan, topyekûn kazanan, topyekûn ilerleyen bir
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ülke haline getirmektir. Çok flükür, dört y›l gibi k›sa bir zaman içinde önemli kazan›mlar
elde ettik. Art›k zaman, bu ülkenin aleyhine de¤il, lehine iflliyor.

Bütün ekonomik göstergeler, her geçen gün milletimizin refah yolunda ilerlemekte
oldu¤unu aç›kça ortaya koyuyor.

Her vesileyle ifade ediyorum; bu ülkenin en önemli sorunlar›ndan biri öteden beri daima
gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik olmufltur.

Hükümet olarak göreve geldi¤imiz ilk günden beri, gelir
da¤›l›m›ndaki bu adaletsizli¤i gidermek, gelir gruplar›
aras›ndaki uçurumlar› kapatmak için gayret gösterdik.
Önemli tedbirler ald›k.
Aç›k yüreklilikle ifade edeyim ki, bugün Türkiye'de henüz gelir adaletsizlikleri tümüyle
ortadan kald›r›lm›fl de¤ildir. Ancak hemen flunu da ilave etmekte yarar görüyorum:

Gelir da¤›l›m›n› hakkaniyetli bir düzene kavuflturmak için att›¤›m›z ad›mlar›n önemli
neticeler vermeye bafllad›¤›n› hep birlikte görüyoruz. Bugün alt gelir gruplar›, yoksulluk
çeken, geçim zorlu¤u çeken insanlar›m›z, kaderlerine terk edilmediklerini görüyorlar,
biliyorlar. Elbette, bu toplumsal yaray› tamamen iyilefltirmek, bu ülkede yaflayan her
vatandafl›m›z› insanca yaflayabilece¤i bir hayat standard›na kavuflturmak için yeni ad›mlar
atmaya devam edece¤iz.

Aziz Vatandafllar›m,

Türkiye ‹statistik Kurumu'nun en son aç›klanan rakamlar›, ülkemizin gelir da¤›l›m›yla ilgili
olarak do¤ru bir yolda ilerlemekte oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Biz göreve
geldi¤imizde nüfusumuzun g›da ve g›da d›fl› yoksulluk oran› % 27 seviyesine yükselmifl
durumdayd›.

Uygulad›¤›m›z insana odakl› sosyal politikalar ve ekonomik tedbirlerle 2005 y›l› sonu
itibariyle bu oran› genelde % 20'ye, kentlerde %12'lere kadar gerilettik. Bugün bu
rakamlar çok daha olumlu noktalara gelmifltir, ancak 2006 rakamlar› bu y›l›n sonunda
ortaya ç›kaca¤› için 2005 rakamlar›n› vermekle yetiniyorum.

Bunlar da son derece önemli rakamlard›r. Türkiye'nin geliflme h›z›n› inkâr edilemeyecek
biçimde ortaya koyan, "kalk›nma soka¤a yans›m›yor" diyenlere cevap olacak nitelikte
iyileflmelerdir. Bu rakamlar, 2002'den 2005 sonuna kadar geçen dönemde tam 4.000.000
insan›m›z›n yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktan kurtuldu¤unu gösteriyor.

Bu geliflme önemli bir geliflmedir, bu tablo insan›m›z›n kalk›nmas› bak›m›ndan son derece
de¤erli bir tablodur. Bak›n›z, 2002'de günlük geliri 1 Dolar›n alt›nda olan tam 136.000.
insan›m›z varken, bu rakam bugün 10.000'e kadar düflmüfltür.

2002 y›l›nda, toplumun en yoksul % 20'lik kesiminin toplam gelirden ald›¤› pay ancak
% 5 oran›n› biraz aflabiliyorken, en zengin % 20'lik kesimin ald›¤› pay % 50'yi buluyordu.
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Yani en yoksullarla en zenginlerin toplam gelirden ald›klar› paylar aras›nda 10 katl›k bir
fark oluflmufltu. 2005 y›l› sonu itibariyle bu makas daralm›fl, en yoksullar›n toplam
gelirden ald›¤› pay %6'ya yükselmifl, en zenginlerin ald›¤› pay %44'e gerilemifltir.

Geliflme en yoksul olanlar›n lehinedir, gelir adaletinin, toplumsal refah›n sa¤lanmas›
lehinedir. Bu gelinen seviye elbette yeterli de¤ildir. Gelir da¤›l›m›m›zda y›llar›n ihmaliyle
aç›lan adaletsizlik makas›n›n bir anda kapanmas›, ar›zalar›n hemen bütünüyle ortadan
kald›r›lmas› zaten beklenmemelidir. Ekonomik gerçekler, maalesef geçmiflte iddia edildi¤i
gibi sihirli de¤neklerle de¤ifltirilememektedir.

Baflar›lar ancak do¤ru yolda sab›rla ilerlemekle, kararl›l›kla, disiplinle ve nihayet samimiyetle
elde edilebilmektedir. Önemli olan rotan›n do¤ru tutulmas›d›r, istikrar›n korunmas›d›r,
insana hizmetin öncelikli amaç olmas›d›r.

Bu gayretlerin ard›ndan çok daha güzel günler, çok daha ayd›nl›k yar›nlar mutlaka
gelecektir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Sevindirici olan gelir da¤›l›m›m›zda en fakir ve en zengin aras›ndaki mesafenin h›zla
kapanmas›, orta gelir gruplar›n›n, yayg›n deyiflle orta s›n›f›n ya da orta dire¤in genifllemesidir,
merkezin güçlenmesidir.

Orta s›n›f›n güçlenip genifllemesi, refah ve zenginli¤in
topluma yay›lmaya bafllad›¤›n› göstermektedir. Bu tablo
bu bak›mdan da önemlidir.
Bu tablo siyasi ve ekonomik istikrar›n ard›ndan, sosyal istikrar›n da yakalanmakta oldu¤unu
göstermektedir.

Sosyal istikrar, toplumsal bar›fl demektir. Bu dönemde hükümet olarak üzerinde en çok
durdu¤umuz, büyük hassasiyet gösterdi¤imiz kavram, bunun alt›n› çiziyorum, "sosyal
restorasyon" kavram›d›r.

Bu kavram, toplumsal dengelerimizin yeniden sa¤l›kl› bir yap›ya kavuflturulmas›n›, sosyal
istikrar›m›z›n güçlendirilmesini ifade etmektedir.

Geçmifl dönemlerde ne yaz›k ki, yanl›fl politikalar›n sonucu olarak hayat standartlar›m›z
düflmüfl, orta s›n›f›m›z erirken yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda bir gelirle yaflayan insanlar›m›z›n
say›s›nda patlama yaflanm›flt›r. ‹flte bu gidifl, 4 y›ll›k icraatlar›m›zla art›k tersine dönmüfltür.

Gelinen nokta hem sevindiricidir, hem de umut vericidir. Düne kadar evinin kiras›n›
ödemekte zorlanan insanlar›m›z, bugün kira öder gibi taksitlerle bafl›n› sokacak bir ev
sahibi olma, aya¤›n› yerden kesecek bir araba sahibi olma imkân›na kavuflmufltur.

E¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinde kalite art›yor, daha çok insan›m›z, daha iyi flartlarda bu
hizmetlerden yararlan›yor.
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Yoksulluk s›n›r›n›n alt›ndaki 4.000.000 insan›m›za daha böylesi bir orta s›n›f hayat standard›
temin ettik. Hele etraf›n›za dönüp bir bak›n Allah aflk›na, mutlaka bu 4.000.000 insan›m›z
aras›nda tan›d›klar bulacak, hayatlar›n›n nas›l de¤iflti¤ini göreceksiniz.

Aç›k söylüyorum, bu 4.000.000 insan›m›z aras›nda benim tan›d›¤›m, bildi¤im aileler var.
‹nflallah kalan milyonlara da böyle bir hayat›n kap›lar›n› açaca¤›z. Bunun haz›rl›klar›n›
azimle ve kararl›l›kla yap›yoruz. ‹nan›yorum ki, bu yolda ayn› ciddiyetle, ayn› gayretle
ilerleyen bir ülke olarak kifli bafl›na 10.000 Dolar gelire kavuflaca¤›m›z o ayd›nl›k günlere
hiç de uzak de¤iliz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye'nin nerelerden nerelere geldi¤ini daha iyi anlatabilmek, kalk›nma yolunda ald›¤›m›z
mesafeleri vurgulamak için her ay sizlere o ay içinde yapt›¤›m›z aç›l›fllardan, hizmete
açt›¤›m›z tesislerden de söz ediyorum.

Bu ay, Türkiye'nin ulafl›m haritas› için son derece önemli
bir yat›r›m›n ilk etab›n› hizmete açman›n, y›llard›r
gerçekleflmesini bekledi¤imiz bir rüyay› gerçe¤e
dönüfltürmenin heyecan› ve mutlulu¤u içerisinde olduk.
Bundan tam 20 y›l önce projelendirilen ve ne yaz›k ki biz göreve geldi¤imizde adeta
kaderine terkedilmifl durumda bulunan Bolu Da¤› Tüneli'ni, bir di¤er ad›yla Bolu Tüneli'ni,
‹talya Baflbakan› Romano Prodi'nin de kat›ld›¤› bir törenle hizmete açt›k. 14 y›ld›r çeflitli
nedenlerle aksayan bu süreç hükümetimizin kararl›, ›srarl› çal›flmalar›yla nihayet hay›rl›
bir sona ba¤lanm›fl ve milletimiz dev bir eser daha kazanm›flt›r.

‹ki kez sel, iki kez deprem felaketi yaflayan ve bir dönem vazgeçilme aflamas›na gelinen,
meyve sebze deposu olarak kullan›lmas› düflünülen bu tünel, inan›yorum ki Türkiye'nin
son dört y›l içinde yaflad›¤› büyük at›l›m›n sembollerinden biri olacakt›r.

Maalesef aradan geçen 14 y›l›n milletimize zaman aç›s›ndan, kaynak aç›s›ndan, bölgedeki
trafi¤in getirdi¤i s›k›nt›lar aç›s›ndan a¤›r faturalar› olmufltur.

Ancak biz hükümet olarak hiç y›lg›nl›¤a kap›lmadan, geçen 14 y›ldan da önemli dersler
ç›kararak, yanl›fllar› tespit ederek yolumuza devam ettik, bugünlere geldik.

Bildi¤iniz gibi ‹stanbul ile Ankara'y› birbirine ba¤layan karayolu, Türkiye'nin kara yolu
haritas›n›n ana arteri konumundad›r.

Bolu Tüneli'nin bulundu¤u bölge, trafik yo¤unlu¤unun en üst seviyede yafland›¤› bir
bölgedir.

Maalesef Edirne'den bafllay›p ‹stanbul üzerinden Ankara'ya ulaflan en büyük otoyol
projemizin de bugünlere kadar tamamlanamayan eksik parças›d›r.

Bu tüneli hizmete açmak suretiyle, hem bölgede yaflanan trafik t›kan›kl›¤›n› büyük ölçüde
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aflmak, hem de ulusal ve uluslararas› tafl›ma imkânlar›n› gelifltirmek bak›m›ndan çok
önemli bir ad›m atm›fl oluyoruz.

Bu sayede flehirlerimiz aras›ndaki ticari iliflkiler h›z kazanacak, y›lda 40 milyon Dolar
civar›nda bir tasarruf sa¤lanacak, bu da ekonomimiz için önemli bir kaynak olacakt›r.
Türkiye gerçeklefltirdi¤i her projeyle, hizmete açt›¤› her yat›r›mla büyüyor, kalk›n›yor,
güçleniyor. ‹flte Bolu Tüneli'ni hizmete açt›k, Marmaray'da tünel kaz›lar› bafllad›, H›zl›
Tren Projesi ad› gibi h›zla ilerliyor.

Aç›lan havaalanlar›n›, limanlar›, duble yollar›, Türkiye'nin her yerinde yükselen konut
projelerini, kentsel dönüflüm projelerini, organize sanayi bölgelerini, hastaneleri, okullar›,
adliye binalar›n›, barajlar›, göletleri, di¤er altyap› çal›flmalar›n› bu tabloya ekleyiniz.

Karfl›n›zda her geçen gün kalk›nan, her geçen gün ilerleyen, mutlu ve müreffeh bir ülke
olma yolunda ad›mlar›n› s›klaflt›ran heyecan verici bir ülke göreceksiniz. ‹flte o Türkiye,
bize yak›flan, milletimize yak›flan, geçmiflimize yak›flan, büyüklü¤ümüze yak›flan Türkiye'dir.

‹nflallah o güzellikleri yakalamak üzereyiz. Türkiye büyük bir ülkedir, tarih okumay› bilen
herkes de bu gerçe¤in fark›ndad›r.

Ülkemize inanmaktan, güvenmekten, yar›nlara umutla bakmaktan, ayd›nl›k bir gelecek
için geceli gündüzlü çal›flmaktan asla vazgeçmeyece¤iz. ‹flte k›sa bir süre önce fiili olarak
aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z Karadeniz Sahil Yolu ve Ordu'daki Perflembe, Bolaman tünelleri...

Bu da yine acaba biter mi diye acabalara terkedilmifl, evet, yaklafl›k 17-18 y›l gibi bir
süreci kapsayan, göreve geldi¤imizde % 45'i biten, ama o günden bugüne 4 y›l içerisinde
% 55'ini bitirmek suretiyle flurada çok cüzi, yani bir 8 kilometrelik k›sm› kalan Karadeniz
Sahil Yolu ki tamam› 542 kilometre, bu dev tünellerle birlikte hamdolsun bitiriliyor ve
Mart ay›n›n ortalar›nda da resmi aç›l›fl›n› büyük bir merasimle gerçeklefltirece¤iz.

Allah ülkemizin, devletimizin, milletimizin yolunu aç›k etsin.

Bu duygularla sözlerime son veriyorum.

Sizleri sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN
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Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye ekonomisinde 4 y›l önce bafllatt›¤›m›z yeniden yap›lanma ve at›l›m süreci
hamdolsun h›z kesmeden devam ediyor. Bildi¤iniz gibi ben, barda¤›n bofl taraf› ile dolu
taraf›n› karfl›laflt›rmay› seviyorum.

Bunun bizi daha do¤ru, daha hakkaniyetli bir neticeye götürece¤ine inan›yorum. Sürekli
olarak barda¤›n bofl taraf›na bakmak, sadece onu nazara almak, her fleyden önce kendi
kendimize büyük bir haks›zl›k olur. Millet olarak kendi baflar›lar›m›z› küçümsemifl, ald›¤›m›z
mesafeleri yok saym›fl oluruz. Bunun sonucunda da ümitsizlik ve karamsarl›k gibi tehlikeli
bir hastal›¤a düçar oluruz. Dönüp bak›n, göreceksiniz ki, geliflmenin, kalk›nman›n,
ilerlemenin en büyük düflman› karamsarl›k hastal›¤›d›r.

Hangi millet bu hastal›¤a yakaland›ysa kaybetmifltir. Kendine olan sayg›s›n› yitirmifltir,
inanc›n›, daha iyi bir gelecek umudunu kaybetmifltir. Biz, yokluklar, imkâns›zl›klar içinde
bile ye'se kap›lmam›fl, umudunu yitirmemifl, özgüvenini kaybetmemifl bir milletiz.

‹stiklal mücadelemizi zafere ulaflt›ran fley iflte bu yüksek ruh olmufltur. ‹stikbal mücadelemizi
de ayn› ruhla umutlar›m›z› canl› tutarak sürdürmek durumunday›z. Bugün, düne göre
umutlu olmak için çok daha fazla sebebimiz var.

Barda¤›n art›k daha fazlas› dolu olan bir Türkiye var. Bunu görmek için Türkiye'nin son
20 y›l›na flöyle bir bakmam›z yeterli olacakt›r. Bak›n, barda¤›n tamam›n› görmeniz için
ben size k›sa bir de¤erlendirme yapmak istiyorum.

Türkiye ekonomisi, 1980'li y›llarda, bir dünya ekonomisi olma yolunda tarihi ad›mlar att›.
Ekonomik serbestleflme demokratik aç›l›mlarla desteklenince çok k›sa zamanda etkisini
göstermeye bafllad›, Türkiye'ye büyük bir s›çrama f›rsat›n› verdi. Ne yaz›k ki bu
demokratikleflme süreci, özellikle de ekonomideki aç›l›mlar 90'l› y›llar boyunca yap›sal
reformlarla desteklenemedi. Enflasyon patlad›, iflsizlik ve yoksulluk artt›, güven kayb›
piyasalar› vurdu.

Siyasi istikrars›zl›k ve belirsizlikler, hem ekonominin a¤›r kay›plar verdi¤i krizlere, hem
de serbestleflme sürecinin aksamas›na yol açt›. Onun için biz iktidara gelirken dedik ki,
ekonomik kalk›nma ile demokratik reformlar› birlikte gerçeklefltirece¤iz.

Dedik ki, özgürlük ve refah ikiz kardefl gibidir.

Son 4 y›ll›k icraatlar›m›z ve ald›¤›m›z neticeler de bu gerçe¤i aç›kça ortaya koydu.

Türkiye'nin kronik sorunu olan yüksek ve belirsiz
enflasyonu, son 4 y›l içinde kademe kademe düflürerek
30 y›l› aflk›n bir süreden sonra ilk kez tek haneli oranlara
indirdik.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Biz son 20 y›lda bunlar› yaflarken dünyada neler oldu diye bakt›¤›n›zda kay›plar›m›z›n ne
kadar ac› oldu¤unu çok daha iyi görürsünüz. Bak›n›z, Avrupa k›tas› ‹kinci Dünya Savafl›'ndan
yorgun ve y›k›lm›fl olarak ç›kt›¤› halde k›sa zamanda toparlanmay› baflard›.

80'li y›llara kadar dünyaya kapal› olan rejimler, aç›kl›k politikas› izlemeye bafllad›lar. Bunda
belirli ölçülerde baflar›l› da oldular.

Ne yaz›k ki Türkiye, bütün o 90'l› y›llar›n› heba etti. Biz onun için dünyaya aç›k bir ekonomi,
dünyaya aç›k bir Türkiye diye yola ç›kt›k. Çünkü aç›kça görüyorduk ki, geciktirilen
demokratik reformlar›n, siyasi istikrars›zl›¤›n halk›m›z üzerindeki etkisi çok a¤›r olmufltu.

Çöken Avrupa toplumlar› aya¤a kalkarken biz ‹kinci Cihan Harbini yaflamad›¤›m›z halde
sosyal çöküntü tehlikesi yafl›yorduk. ‹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, imkânlar› ve sundu¤u f›rsatlar tüm bu
belirsizlikleri aflmak, hayalleri gerçek k›lmak, Türkiye'yi kalk›nd›rmak için yeterliydi. Önce
milletimizin kendine güvenini yeniden tesis etmemiz gerekiyordu. Hamdolsun bunu
baflard›k.

Ekonomi ve siyasette istikrar› yeniden sa¤lad›k. Dikkat ederseniz onun için art›k her
vesileyle diyorum ki, flimdi büyük bir sosyal restorasyon sürecinden geçiyoruz.

Toplumsal bar›fl›m›z› güçlendiren ad›mlar at›yor, sosyal
istikrar bütçeleri yap›yoruz. 80'li y›llarda bafllayan aç›l›m
sürecini tekrar h›zland›rd›k. Kaybetti¤imiz y›llar› telafi
ettik, Türkiye'yi yeniden dünya ligine tafl›d›k.
Demokrasi olmadan kalk›nma da olmaz. Refah olmadan özgürlük de olmaz. Bu ikisi
birbirinin hem sebebi hem de sonucudur. Dünyada büyük yank› bulan, 'sessiz devrim'
olarak nitelendirilen tarihi ad›mlar› bunun için att›k. ‹nsan›m›z›n hayat kalitesini yükseltmek
için bunu yapt›k. Aktif bir d›fl politikayla destekledi¤imiz AB üyeli¤inde en kritik aflamalar›
bu kararl›l›kla geçtik. Bu ad›mlar›n arkas›nda, Cumhuriyetimizin kurulufl idealleri ve
milletimizin de¤iflim iradesi vard›r.

Türkiye bu ad›mlarla art›k, geri dönülemez biçimde bir güven ve istikrar ülkesi olmufltur.
Bu yap›s›yla da hem bölgesel hem de küresel ölçekte bar›fl ve refaha, insanl›¤›n ortak
gelece¤ine önemli katk›larda bulunmaktad›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Son 4 y›lda Türkiye, krizler ülkesi olmaktan ç›kt›, f›rsatlar ve imkânlar ülkesi haline geldi.
Türkiye'nin kronik sorunu olan yüksek ve belirsiz enflasyonu, son 4 y›l içinde kademe
kademe düflürerek 30 y›l› aflk›n bir süreden sonra ilk kez tek haneli oranlara indirdik.
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Hat›rlarsan›z, 1985 y›l›nda %44 olan y›ll›k enflasyon, sonraki y›llarda daha da artm›fl,
%125 seviyelerine kadar ç›km›flt›.

Yüksek enflasyon karfl›s›nda param›z pul olmufltu. 80 ve 90'l› y›llar boyunca sürekli s›f›r
eklenen milli param›zdan bu s›f›rlar› atmak bizden önce gelen her iktidar›n sadece hayali
oldu.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›. ‹lk
kez bizim dönemimizde, yani bu dönemde Türkiye istikrarl› bir büyüme sürecini yakalamay›
baflard›. 19 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz. Bu sayede özellikle yat›r›mc›lar için öngörülebilir
yepyeni bir dönem bafllam›fl oldu. Hedefimiz inflallah Türkiye'yi en geliflmifl dünya
ülkeleri aras›na tafl›makt›r. Fert bafl›na düflen milli gelire bakal›m.

Ah Benim Sevgili Vatandafl›m,

1985 y›l›nda sadece 1.334 Dolar, 2002 y›l›na kadar iniflli ç›k›fll› bir seyir izlemifl ve 2.500
Dolar seviyesini aflamam›flt›r.

Bu alanda da yine son 4 y›l içinde rekor bir art›fl elde ettik, 3 Kas›m öncesi söz verdik,
dedik ki 5 y›l içerisinde biz bu hedefi 5.000 Dolara ç›karaca¤›z ve hamdolsun biz 4'üncü
y›l›n sonunda 5.000 Dolar hedefini aflm›fl bulunuyoruz. Kuflkusuz biz gelinen bu seviyeyi
yeterli görmüyoruz, bu baflar›yla yetinmiyoruz.

Türkiye bugün dünyan›n en büyük ilk 20 ekonomisi aras›na
yükselmifltir. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda
ülkemizi dünyan›n en geliflmifl ilk 10 ülkesinden biri haline
getirmektir. Türkiye, art›k sadece yak›n gelece¤ini de¤il,
uzak gelece¤ini de flekillendirebilme noktas›na gelmifltir.
Günü kurtarma deyimi siyasi literatürümüzden ç›kt›ysa iflte bu yüzdendir. Burada bir
hususu tekrar tekrar vurgulamakta yarar görüyorum.

Sevgili Vatandafllar›m,

Yakalad›¤›m›z bu güven ve istikrar ortam›n› hepimiz korumal›y›z. Zor elde etti¤imizi kolay
kaybetmemek için azami dikkat göstermek durumunday›z. Bizler, siyasetin de, ekonominin
de, sosyal hayat›n da çalkant›lardan geçti¤i bir dönemden bugünlere geldik.

Türkiye'nin önüne büyük hedefler koyduk. ‹nflallah hep birlikte bu hedefleri tek tek
yakal›yoruz. Bugün, sadece d›fl politika ve ekonomik alanlarda de¤il, hak ve özgürlükler
alan›nda da ülkemiz büyük bir itibar kazanm›flt›r.

Bu güven ve istikrar zemininin korunmas› sadece hükümetimizin de¤il, toplumsal
sorumluluk duyan herkesin katk›lar›yla mümkün olacakt›r.

Biz, enflasyonun tamamen vatandafllar›m›z›n gündeminden düfltü¤ü, sosyal istikrar›n›
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pekifltirmifl, aral›ks›z büyümeye devam eden, fert bafl›na milli geliri 10.000 Dolar› geçen,
iflsizlik, yoksulluk sorununu çözmüfl, özgür dünyan›n en ileri ülkeleri aras›nda yerini alm›fl,
güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz.

Bu hedefi ulafl›lamaz görenler, sadece 4 y›l içinde Türkiye'nin nereden nereye geldi¤ine
baks›nlar yeter. Baflta da söyledi¤im gibi bugün hamdolsun barda¤›n ço¤u dolu, az› bofl
hale gelmifltir. ‹nflallah bu hedeflerimizi tutturacak, bu vesileyle esnaf›m›z›n, köylümüzün,
çal›flanlar›m›z›n, sanayicinin flartlar›n› bugünkünden çok daha ileri seviyelere tafl›yaca¤›z.

Türkiye'nin durumu, Türkiye'nin flartlar›, Türkiye'nin
göstergeleri 4 y›l öncesinden kat kat iyi duruma gelmifltir,
bundan sonras›nda da bugünkünden çok daha iyi durumda
olacakt›r. Hiç kuflkusuz bu vakit alacakt›r, ancak 4 y›lda
katetti¤imiz mesafeye bak›nca, gelece¤e dair umutlar›m›z
daha da art›yor.
Sevgili Vatandafllar›m,

Bak›n›z, geçti¤imiz günlerde bütçe performans›m›z›n sonuçlar›n› sizlerle paylaflt›k.

2002 y›l›nda görevi devrald›¤›m›zda bütçe aç›¤›n›n gayri safi milli hâs›laya oran› %14,6
iken, 2006 y›l› sonu itibariyle bu oran %0,7'ye kadar gerilemifl bulunuyor. Yani 2002
y›l›nda yaklafl›k 40 milyar YTL ile devrald›¤›m›z bütçe aç›¤›, 2006 y›l› sonu itibar›yla
yaklafl›k 3,9 milyar YTL'na kadar düflmüfltür. Dikkatinizi çekerim, son 30 y›l›n en düflük
bütçe aç›¤›d›r bu. Bunun anlam› nedir?

Bunun anlam›, nihayet aya¤›m›zla yorgan›m›z› birbirine denk getirmeyi baflard›¤›m›zd›r.

Daha aç›k bir ifadeyle denk bütçeyi art›k yakal›yoruz. Bütçe aç›¤› konusunda Türkiye
2002 y›l›nda Avrupa ülkeleri içinde en kötü durumundayken, bugün bu konuda ‹ngiltere,
Almanya, ‹talya, Fransa ve Yunanistan baflta olmak üzere birçok ülkeden daha iyi bir
duruma gelmifltir.

Ülke olarak ekonomide nereden nereye geldi¤imizi çok manidar bir flekilde ortaya
koyacak bir baflka geliflmeyi daha dikkatinize getirmek istiyorum. Sizlerin de yak›ndan
bildi¤iniz gibi, Türkiye'nin IMF üyeli¤i daha 1947 y›l›nda bafllam›flt›.

Yani bizimle bafllamad› bu süreç, 1947 y›l›nda. Türkiye bugüne kadar IMF ile tam 19
adet stand-by anlaflmas› gerçeklefltirmifltir. Bunlar›n 18'i bizden önce yap›lm›fl sadece
sonuncusu, bir tanesi bizim dönemimizde olmufltur.

Üstelik bizim dönemimizde yap›lan anlaflma, bir krizin, bir çaresizlik durumunun ard›ndan
de¤il, tamamen bizim kendi irademizle, kendi iste¤imizle yapt›¤›m›z anlaflma olmufltur.

fiuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

Bize kadar yap›lan bu anlaflmalar 1947'den 2003'e kadar olan dönemde gelen tüm
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iktidarlar borçlanm›fllar, alm›fllar ödemifller, alm›fllar ödemifller, ama nihai olarak 23.5
milyar Dolar borcu bizim hükümetimize b›rakm›fllar.

Peki biz ne yapm›fl›z?

Ald›¤›m›z bu IMF borcunu yani 23.5 milyar Dolar› biz ödemeye bafllam›fl›z ve flu anda
bizim IMF'ye 8.5 milyar Dolar borcumuz kalm›fl.

Borçlanan onlar, ödeyen biz. Bu arada, milli bankam›z var. Geldi¤imizde 26,8 milyar
Dolar döviz rezervi vard› Merkez Bankam›z›n.

Sevgili vatandafllar›m, flimdi merkez bankam›z›n döviz rezervi nerede biliyor musunuz?

65 milyar Dolara ç›kt›. Demek ki yolsuzlu¤un, usulsüzlü¤ün, israf›n önü kesildi¤inde,
kaynaklar ak›ll›ca kullan›ld›¤›nda, bütün bunlar olabiliyormufl.

‹nflallah, Türkiye'nin yar›nki manzaras›, bugünkünden daha mutlu, daha müreffeh, daha
sevindirici olacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Sizlerle her buluflmam›zda özellikle geçen bir ay içinde Türkiye'nin hangi bölgelerinde
hangi tesisleri hizmete açt›¤›m›z›, nerelerde hangi yat›r›mlar› faaliyete geçirdi¤imizi tek
tek anlat›yorum. Çünkü bu yat›r›mlar, mutlu ve müreffeh Türkiye'nin ayak sesleridir.

fiükürler olsun hem kamuda, hem de özel sektörde
yat›r›mlar›m›z, sadece belli flehirlerimizde, bölgelerimizde
de¤il, Türkiye'nin 81 vilayetinde istikrarl› bir flekilde
sürüyor.  fiubat ay› içinde de önemli aç›l›fllar gerçeklefltirdik,
Türkiye'ye önemli tesisler kazand›rd›k.
3 fiubat'ta Manisa'da önce dünya standartlar›nda beyaz eflya ve elektronik sanayi ürünleri
üretecek 5 fabrikay› hizmete açt›k.

Ve Vestel City'ye ait olan bu fabrikalar›n aç›l›fl›n› yaparken 4000 insan›m›z›n ekmek kap›s›
olacak böyle bir Vestel City içerisinde bulunmak gerek flahs›ma gerekse tüm arkadafllar›ma
ülkem ad›na bir iftihar vesilesi olarak gurur verdi. Ve ben bundan dolay› da bu özel
sektördeki müteflebbisimizi kutluyorum. Ard›ndan TOK‹'nin Manisa'da yapt›rd›¤› 559
konutun anahtarlar›n› sahiplerine teslim ettik.

Ve bu konutlar›n sosyal donat›lar› aras›nda spor tesisi ve 24 derslikli bir ilkö¤retim okulu
bunun yan›nda al›flverifl merkezi bütün bunlar› ayn› törende hizmete verdik. Ve bununla
kalmad›k yine ayn› tören içerisinde Manisa'n›n do¤algaza kavuflmas›n›n heyecan›n› ve
mutlulu¤unu oradaki vatandafllar›m›zla paylaflt›k.

Buras› da çok önemli. Hala yat›r›m yap›lmad› ki diyorlar. Sadece toplu konutta, sevgili
vatandafllar›m, flu ana kadar yap›lmakta olan inflaat say›s› 220.000'i geçmifl vaziyette.
Bunlar›n 120.000'ini sahiplerine teslim ettik, di¤erleri yap›l›yor. Y›l sonuna kadar bu



13 fiubat'ta bu defa Kahramanmarafl'a geçerek hem flehrin düflman iflgalinden kurtuluflunu
vatandafllar›m›zla birlikte coflku içerisinde kutlad›k, hem de 57 fabrikay› hizmete açt›k,
47 sanayi tesisinin de temelini att›k.

Temelini att›¤›m›z tesislerle birlikte 8.000'in üstünde insan›m›za yeni ifl kap›lar› aç›lm›fl,
8.000'in üstünde ailemize geçim imkân› sa¤lanm›flt›r.

Bütün bu yat›r›mlar, bugünün s›k›nt›lar›n›n yar›nlara da tafl›nmamas›, flehirlerimizin
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rakam 250.000 olacak. 9 olan do¤algazl› illerimizin say›s› hamdolsun 43'e ulaflt›, hedef
inflallah bu y›lsonuna kadar bunu 60'a ç›karabilmek.

Bunlar›n hepsi bizim için medeniyet yolunda ça¤dafll›k yolunda at›lm›fl çok önemli ad›mlar.
8 fiubat'ta Gürcistan'da Azerbaycan Cumhurbaflkan› Say›n Aliyev ve Gürcistan Devlet
Baflkan› Say›n Saakaflvili ile birlikte Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi'nin imza törenini
gerçeklefltirdik. Bunlar, hep konuflulan ama ad›mlar› at›lamayan fleylerdi. fiimdi
düflünebiliyor musunuz?

Kars'tan Tiflis'e, Tiflis'ten Bakü'ye demiryoluyla ba¤lanacak,
ordan ta Orta Asya'ya gidece¤iz, Çin'e gidece¤iz. Tarihi
‹pekyolu bu defa bir demiryolu olarak döflenmifl olacak.
Bildi¤iniz gibi k›sa bir süre önce yine Azerbaycan ve Gürcistan ile birlikte, bölgedeki en
büyük enerji projelerden biri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt›'n› da hizmete açm›flt›k.
Bunun yan›nda flimdi yeni bir at›l›m da Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤algaz Projesi, di¤er ad›yla
fiahdeniz projesi. Ve bütün bunlarla birlikte bu demiryolu projesinin tamamlanmas›yla
Türkiye; Asya ve Avrupa k›talar› aras›nda stratejik bir ulafl›m koridoru olma özelli¤ini
kazanm›fl olacak. Bu proje, sadece ulafl›m aç›s›ndan de¤il, sadece jeostratejik aç›dan
de¤il, Avrupa'dan Asya'n›n derinliklerine uzanan çok genifl bir co¤rafyada toplumlar aras›
iliflkilerin, dostluk ve bar›fl ortam›n›n güçlenmesi aç›s›ndan da son derece önemlidir.

De¤erli Vatandafllar›m,

fiubat ay›ndaki bir baflka ziyaretimizi de,  Rize'ye gerçeklefltirdik. Orada da Tevfik ‹leri
Anadolu Meslek Lisesi ve Rize ‹smail Kahraman Kültür Merkezi'ni hizmete açt›k, Rize
Üniversitesi T›p Fakültesi Morfoloji Binas›'n›n da temelini att›k.

Hemen ard›ndan 11 fiubat'ta Trabzon'a geçerek, bölgede faaliyet gösteren çok say›da
sivil toplum örgütü temsilcileriyle ve vatandafllar›m›zla çapl› bir toplant› yaparak bir araya
gelme f›rsat› bulduk.

Son zamanlarda yaflad›¤›m›z ac› olaylarla ilgili olarak Trabzon'umuzun üzerinde oynanan,
Trabzonlu vatandafllar›m›z›n üzerinde oynanan oyunlara orada dur demek suretiyle
vatandafllar›m›z›n hissiyat›na ortak olduk,

Trabzon'un bu ülke için ne kadar önemli oldu¤unu, Trabzon insan›n›n rencide edilmesine
asla müsamaha göstermeyece¤imizi bir kere daha kendilerine ifade ettik.
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kalk›nmas›, insanlar›m›z›n hayat standartlar›n›n yükselmesi, nihayetinde Türkiye'nin
büyümesi, güçlenmesi için.Türkiye'nin her köflesinde bu heyecan, bu faaliyet, bu
seferberlik sürüyor. Ve ayn› Kahramanmarafl'ta okullar›n aç›l›fl›n› yapt›k.

Yeni okullar için sa¤ olsun hay›rseverlerimizden taahhütler ald›k, Kahramanmarafl Sanayi
ve Ticaret Odas›nda yapt›¤›m›z toplant›da...

Ufukta beliren ayd›nl›k günlere her gün, her ad›mla biraz daha yaklafl›yoruz. ‹nflallah bu
anlay›flla, bu istek ve arzuyla, bu ruh ve bilinçle, bu birlik beraberlikle yolumuza ciddiyetle,
kararl›l›kla, azimle devam edece¤iz. Her zaman söylüyorum; Türkiye için hiçbir hedef
ulafl›lamaz de¤ildir, ulaflt›¤›m›z her hedefin daha büyü¤üne, daha yükse¤ine ulaflmak
için çal›fl›p çabalayaca¤›z.

Aziz Vatandafllar›m,

Art›k dünün gerçekleriyle, dünün kaideleriyle yaflama imkân›na sahip de¤iliz, bugünün
ve gelece¤in ihtiyaçlar›n› da düflünmek, bu ihtiyaçlara uygun kanuni altyap›y› da haz›rlamak
zorunday›z.

‹flte, Petrol Piyasas› Kanununda Türkiye'nin çok önemli, çok temel bir meselesine çare
olaca¤›na inand›¤›m›z düzenlemeler Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Bu
yeni yasal düzenlemeyle birlikte yolsuzlukla mücadele alan›nda dev bir ad›m at›yor,
maalesef y›llard›r üstüne gidilemedi¤i için çok büyük boyutlara ulaflan akaryak›t kaçakç›l›¤›n›n
önünü kesiyoruz.

Bu düzenlemeyle yolsuzlu¤un en büyük kalemini k›rm›fl oluyoruz. Ülkemizde 1990
y›l›ndan bugüne kadar araç say›s› tam 4 kat artmas›na ra¤men, 2006 y›l›nda Türkiye'de
sat›lan akaryak›t miktar› hala 1990 y›l› seviyesinde görünüyor. Suiistimalin ne kadar
büyük oldu¤unu görüyor musunuz?

Sevgili vatandafllar›m, bu ülke böyle sömürüldü. Petrol ald›¤›m›z 48 ülkenin 31'inden
Türkiye'ye satt›klar› petrolün kay›tlar›n› ald›k, onlar›n kay›tlar› ile Türkiye'nin resmi kay›tlar›
aras›nda, rakama özellikle dikkatinizi çekiyorum, tam 18,7 milyar Dolarl›k bir fark görünüyor.
ÖTV, KDV ve EPDK pay› da eklenince fark 38 milyar Dolar› buluyor. Nereye gidiyor bu
38 milyar Dolar?

Kaçakç›lar›n, suistimal çetelerinin cebine gidiyor. ‹flte
Petrol Piyasas› Kanununda yapt›¤›m›z de¤ifliklikle bu
kaçaklar›n, bu suistimallerin, bu h›rs›zl›klar›n, bu ülkenin
gelece¤ini çalan a¤›r yolsuzluklar›n önüne geçiyoruz.
Kimsenin bu ülkenin kaynaklar›n› tüketmesine, bu milletin s›rt›ndan geçinmesine,
çocuklar›m›z›n gelece¤ini çalmas›na müsamaha gösteremeyece¤iz, göstermeyece¤iz.
Ama burada bir fleyi özellikle söylüyorum. O da flu: De¤erli kardefllerim, biz çoma¤› o
kovana çoktan soktuk, ama bu ifl sadece bizimle olmuyor, bunu da aç›kça söylüyorum
ve buraya da bir soru iflaretini özellikle koyuyorum.
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Aziz Vatandafllar›m,

Türkiye, Ortado¤u'da bar›fl›n tesisi için üstüne düflen rolü en üst seviyede yerine getirmek
için gayretlerini bütün h›z› ve a¤›rl›¤›yla sürdürüyor.

Her zaman ifade etti¤imiz gibi biz, Ortado¤u bar›fl›n›n,
küresel sorunlar›n çözümünde anahtar role sahip oldu¤una
inan›yor, bu konuda uluslararas› toplumun gayret ve
hassasiyetini artt›rmas› gerekti¤i fikrini savunuyoruz.
6 fiubat günü Ankara'ya gelen Pakistan Devlet Baflkan› Say›n Pervez Müflerref'le
Ortado¤u'da yeni bar›fl imkânlar›n› de¤erlendirdik.

Birlikte neler yapabilece¤imiz üzerinde durduk. Bu arada ülkemizi ziyaret eden ‹srail
Baflbakan› Ehud Olmert ile yapt›¤›m›z görüflmelerde de görüfllerimizi bir kere daha
aç›kl›kla ifade ettik.

Say›n Olmert'e, Filistin'de güçlü bir yönetimin oluflmas›n›, Filistin-‹srail çat›flmas›n›n
bar›flç› bir zemine kavuflmas› bak›m›ndan zaruri gördü¤ümüzü bir kere daha vurgulama
imkân› bulduk.

Ve Mekke anlaflmas›na herkesin olumlu yaklaflmas› gerekti¤ini söyledik ve Mekke
anlaflmas› noktas›nda çok önemli bir ad›m›n› at›ld›¤›n›, gerek Hamas gerekse El-Fetih
noktas›nda buradaki hakikaten karfl›l›kl› olumlu yaklafl›m bir defa Filistin'in gelece¤i
aç›s›ndan önemli bir ad›md›r.

Biz Türkiye olarak bu süreci destekliyoruz ve bu sürecin yan›nday›z. Yine bu ay içinde
yine ‹srail taraf›ndan bafllat›lan ve bölgede tansiyonu yükselten kaz› çal›flmalar› konusundaki
hassasiyetimizi kendilerine ilettik.

Say›n Olmert'le, Türkiye olarak oluflturaca¤›m›z bir teknik heyetin Mescidi Aksa etraf›ndaki
kaz› bölgesinde teknik bir incelemede bulunmas› konusunda mutabakata vard›k.

Türkiye olarak amac›m›z bölgede çat›flmay› do¤uran her türlü geliflmenin karfl›s›nda bar›fl
ad›na giriflimlerde bulunmak, bar›fl zeminini güçlendirmektir. Onun için de böyle bir
teknik heyetle buraya gidip; burada gerçekten yap›lan bu kaz› çal›flmalar› bir köprü
çal›flmas› m›d›r? Yoksa orada bizim bir kutsal de¤erimiz olan, dünyadaki tüm Müslümanlar
için bir kutsal anlam›, yeri, konumu olan Mescid-i Aksa'y› tehdit eden bir giriflim midir?
Bunu araflt›r›p ona göre de¤erlendirmede bulunabilmektir. Bu arada Cidde Ekonomi
Forumu'na kat›lmak için gitti¤imiz Suudi Arabistan'da da Say›n Kral Abdullah ile biraraya
gelerek Ortado¤u'daki son geliflmeleri ele ald›k.  Gerilim ve çat›flmalar› önlemek için
bundan sonra da müflterek çaba gösterme konusunda mutab›k kald›k. Kendilerine bu
Mekke anlaflmas›yla ilgili bulunduklar› giriflim sebebiyle teflekkür ettik.

Gerçekten bu önemli bir ad›md›. ‹nflallah önümüzdeki günlerde bu gayretlerimizin somut
neticeleri ortaya ç›kmaya bafllayacakt›r.
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Türkiye büyük bir ülkedir, önemli bir küresel aktördür, bölgemizde ve dünyada bar›fl›n
tesisi için elbette yapabilece¤i çok fley vard›r.

Bu önemli gerçe¤i bir kez daha vurgulayarak sözlerime son veriyor, hepinize sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI 2007MART





Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri en kalbi duygularla selaml›yorum.

Biliyorsunuz çeflitli aç›l›fl törenleri ve baflka programlar vesilesiyle Türkiye'yi devaml›
olarak dolafl›yoruz.

Her hafta bir kaç ilimize, ilçemize, hatta köylerimize gidiyoruz. Orada sizlerin heyecanlar›na,
sevinçlerine ortak olmaya gayret ediyoruz. Çok samimi bir kanaatimi buradan sizlerle
paylaflmak istiyorum.

Türkiye gözle görülür bir büyük de¤iflimi hayat›n her alan›nda yafl›yor. Bunu gitti¤imiz
her yerde görüyoruz. 4 milyonu aflk›n insan›m›z son 4 y›lda yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda
yaflamaktan kurtuldu. Daha insani orta tabaka bir hayat standard›na kavufltu.

Toplumsal yap›m›z daha sa¤l›kl› bir zemine oturuyor. Sosyal istikrar dedi¤imiz noktaya
do¤ru ilerliyoruz. fiehirlerimizin görünümü de¤ifliyor. Türkiye'nin dünyadaki imaj› yenileniyor.
Medeniyeti, su, yol ve internet a¤› olarak en ücra köylerine kadar götürdü¤ümüz bir ülke
haline geliyoruz. Bunlar› zaten sizler bizzat yafl›yor, hayatlar›n›zda hissediyorsunuz.

Gerek duble yollarla, gerek KÖYDES projesi dedi¤imiz yol ve su ile. Ben size as›l gelecek
günlerden söz etmek istiyorum. Zaman zaman sizlere gelecek hedeflerimizi anlat›yorum.

Türkiye, önümüzdeki 10-15 y›lda nas›l olacak, bu konuda art›k hepimiz net bir foto¤rafa
sahibiz. Önümüzü çok rahat görebiliyoruz. Bizi bekleyen parlak bir gelecektir.

Ev ve araba alman›n lüks olmaktan ç›kt›¤›, e¤itim ve sa¤l›k hizmetlerinde kalite ve
yayg›nlaflman›n sa¤land›¤›, herkesin kendini adalet ve emniyet içinde, vatandafll›k
temelinde hür ve eflit hissetti¤i bir Türkiye ortaya ç›k›yor.

Sizlere uzak de¤il, yak›n bir gelecekten söz ediyorum. 4 y›lda ald›¤›m›z mesafelere bak›n,
o günlere ne kadar yak›n oldu¤umuzu siz de görürsünüz diyorum. Büyük bir s›çraman›n
efli¤inde bulunuyoruz asl›nda.

Burada dikkat etmemiz gereken tek bir fley var: O da, ortak duygu ve hedefler etraf›nda
buluflmay› baflarmam›zd›r. Hepimiz ayn› rüyay› görmeli, ayn› gelece¤e do¤ru yürümeliyiz.

Elbette hayat tarzlar›m›zda, görüfl ve düflüncelerimizde farkl›l›klar olabilir.

Ancak unutmayal›m ki bu farkl›l›klar›n hiçbiri ayn› hedefler etraf›nda kenetlenmemize,
Cumhuriyetimizin nitelikleri ve milletimizin ortak de¤erlerinde birleflmemize mani de¤ildir.
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Ev ve araba alman›n lüks olmaktan ç›kt›¤›, e¤itim ve sa¤l›k
hizmetlerinde kalite ve yayg›nlaflman›n sa¤land›¤›,
herkesin kendini adalet ve emniyet içinde, vatandafll›k
temelinde hür ve eflit hissetti¤i bir Türkiye ortaya ç›k›yor.
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Dün Cumhuriyetimizin temellerini, bu ortak rüya, bu ortak duygu ve hedeflerle att›k.
Bugün Cumhuriyetimizin gelecek ideallerini, vatandafllar›m›z›n özlem ve beklentilerini
de ancak bu ruhla gerçeklefltirebiliriz. Çanakkale ruhu, istiklal ruhu derken kastetti¤imiz
iflte bu duygu birli¤idir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Biliyorsunuz, 18 Mart'ta tarihimizin en dokunakl›, en parlak sayfalar›ndan biri olarak
yaz›lan Çanakkale Deniz Zaferi'nin hat›ras›n› bir kere daha yâdettik. O günleri tekrar
yaflad›k.

Bu y›l 92. y›ldönümünü ilk günkü coflku ve heyecan›yla kutlad›¤›m›z bu zafer, milletimizin
varl›k ve istiklalini korumakta nas›l müstesna bir güce ve nas›l büyük bir iradeye sahip
oldu¤unu gösteren bir kahramanl›k destan›d›r.

Büyük zorluklar ve yokluklar içinde, sadece vatan›n›
savunmak aflk›yla siperlere koflan kahramanlar, bize
bafl›m›z dik yaflayabilece¤imiz hür bir ülke b›rakan ‹stiklal
Harbinin öncüleriydi. Bugün sahip oldu¤umuz her fleyi
Çanakkale'yi geçilmez k›lan o flanl› orduya, o yi¤it askerlere
borçluyuz.
Onlar›n bize b›rakt›¤› bu aziz hat›ra, yediden yetmifle milletimizin her ferdinin kalbinde
silinmez bir iz b›rakm›flt›r. Her yeni nesil, Çanakkale'nin geçilmez, istiklalimizin vazgeçilmez
oldu¤u fluuru ile yetifliyor. Milletimizin ad›m ad›m ilerledi¤i ayd›nl›k gelecek de, bu engin
ruhun, bu eskimez fluurun eseri olacakt›r. Bu vesileyle, baflta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere bütün kahramanlar›m›z›n, bütün flehitlerimizin aziz hat›ras›n› bir kere daha
Allah'tan rahmetle, flükranla yâd ediyorum.

De¤erli Vatandafllar›m,

Bizi tek bir millet, bu topraklar› kutsal bir vatan k›lan ruh, Çanakkale'de ortaya ç›km›flt›r.
Çanakkale'de bir millet uyanm›flt›r asl›nda. Onun için Çanakkale ruhunu, daima diri
tutmak, ilelebet yaflatmak durumunday›z. Hükümet olarak göreve geldi¤imiz günden
bu yana bize Çanakkale ruhunu miras b›rakan o eflsiz kahramanlara bir büyük borcu
ödemek için çal›flma bafllatt›k. Ben uzun y›llar evvel bir genç olarak Çanakkale flehitli¤imizi
ilk kez ziyarete gitti¤imde karfl›laflt›¤›m manzaradan müteessir olmufltum.

O ihmal, o bak›ms›zl›k, o sahipsizlik manzaras› bende buruk bir iz b›rakm›flt›. Y›llar sonra
bu defa ‹stanbul Belediye Baflkan› olarak eflim ve çocuklar›mla beraber gitti¤imde de
ayn› manzarayla karfl›laflt›m. Bir ülke, bir millet, flehitlerine böyle kay›ts›z kalmamal›yd›.
Bugün milletimizin vefas›na, onuruna, vakar›na yak›fl›r bir flehitli¤e kavuflman›n mutlulu¤uyla
konufluyorum. Evet, gidin Çanakkale'de o eflsiz kahramanlar›, o aziz flehitleri ziyaret
edin. Orada flehitli¤imizin, Çanakkale ruhunu temsil eden bir abide gibi nas›l yükseldi¤ini,
nas›l bak›ml›, sahipli, modern bir gül bahçesine döndü¤ünü görün.
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Bu duyguyu, bu onuru, bu heyecan› her bir vatandafl›m›n mutlaka yaflamas›n› arzu
ederim. Gidin orada cam levhalara yaz›l› vatan evlatlar›n›n isimlerini okuyun, do¤um
tarihlerine, ç›k›p geldikleri memleketlere bak›n. Yan yana ayn› kabirde yatan babalar›,
o¤ullar› görün.

Sonra gidin isimsiz kahramanlar›m›z›n önünde selama durun. Onlar›n adlar›n› okuyamazs›n›z,
vatan topraklar›n›n hangi köflesinden kalk›p geldiklerini, hangi körpe bedenlerin orada
yatt›¤›n› göremezsiniz.

Ama bir gül bahçesinde oldu¤unuzu mutlaka hissedersiniz. Onlar› selamlay›n ve bir
fatiha okuyun. Çanakkale geçilmedi, geçilmeyecek deyin. Biz tek bir milletiz, biz tek bir
ruhuz, deyin orada. Evet, orada kalpleriniz mutlaka 'Çanakkale ruhu'nu hayk›racakt›r.

Orada farkl›l›klar›m›z›n nas›l eriyip gitti¤ini, ruhlar›m›z›n nas›l tek bir kaba döküldü¤ünü
hissedeceksiniz. ‹nan›yorum ki, oradan ben de¤il biz olarak geri döneceksiniz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Çanakkale flehitli¤inde yapt›¤›m›z çal›flmalar› sizlere anlatmay› bir görev biliyorum. Bugüne
kadar tarihi Gelibolu milli park›m›zda gerçeklefltirdi¤imiz düzenleme çal›flmalar›na yaklafl›k
40 milyon Yeni Türk Liras›n› bulan bir kaynak aktard›k, yani yaklafl›k 40 Trilyon.

Ne mutlu ki bu çal›flmalar neticesinde Gelibolu Milli Park›'n›n dört befl y›l önce o bölgeye
giden insanlar›m›z› kahreden o bak›ms›z hali art›k ortadan kalk›yor. 18 Mart kutlamalar›
için bölgeye yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›nda bu mutluluk veren durumu bizzat müflahede
etme imkan› buldum ve çok etkilendim. Her y›l gidiyorum.

Tekrar söylüyorum; her vatandafl›m›n da yeni haliyle
Çanakkale'yi ve eflsiz bir tarih hazinesi olan Gelibolu
Yar›madas›’n›, Gelibolu Milli Park›'n› görmesini arzu ederim.
Daha önce giden, o bölgeyi ziyaret eden insanlar›m›z da bir daha gitsinler, bir daha
ziyaret etsinler, çocuklar›n›, torunlar›n› götürsünler, o havay› nesilden nesile teneffüs
etsinler.

Bütün vatandafllar›m›z›n, özellikle de gençlerimizin Gelibolu Milli Park›'n› görmesinde,
Türkiye'nin hangi mücadelelerle bugünlere geldi¤ini bir kere de Çanakkale'de
düflünmesinde büyük yarar görüyorum.

fiu bir gerçek ki, tarihini bilmeyen, anlamayan bir millet, gelece¤ini de hakk›yla infla
edemez. ‹flte, Gelibolu'da o tarihi ve do¤al dokunun korundu¤unu ve nas›l güzellefltirildi¤ini,
bölgeye gelen ziyaretçilere nezih bir ortam sa¤lamak, flehitliklerimizi bir düzene
kavuflturmak için göreve geldi¤imiz günden bu yana nas›l bir aflamal› çal›flma yürütüldü¤ünü
göreceksiniz.

Bugün itibariyle çal›flmalar›n önemli bir k›sm› tamamlanm›flt›r, henüz bitmeyen baz›
çal›flmalar olmas›na karfl›n bölgenin çehresi tamamen de¤iflmifltir.
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Bu çal›flmalar tarihçilerimizin, bilim insanlar›m›z›n uzun çal›flmalar›yla ortaya koyduklar›
bir plan›n parçalar› olarak yürütülmekte, bölgenin dokusu özenle korunmaktad›r.

2004 y›l›ndan bu yana yo¤unluklu olarak sürdürdü¤ümüz bu çal›flmalar neticesinde park›n
tan›t›m›nda önemli rolü bulunan Kilye Koyu Ana Tan›t›m Merkezi ziyarete aç›lm›flt›r.

fiehitler Co¤rafyas› Projesi kapsam›nda 28 adet fiüheda Kabristan›'ndan çok önemli bir
k›sm› tamamlanarak yine ziyarete aç›lm›flt›r, di¤er flehitliklerde de çal›flmalar h›zla
sürdürülmektedir.

Ziyaretçilerin dinlenme noktalar›ndan Jandarma ‹skelesi ve Morfo Koyu haz›r hale
getirilerek kullan›ma aç›lm›flt›r, di¤er dinlenme noktalar› da ard› s›ra devreye girecektir.

Çeflitli bak› noktalar›nda, Seddülbahir ve Kilitbahir kalelerinde, tabyalarda çal›flmalar
devam etmektedir.

Son gidiflimizde Namazgah Tabyas› ile içinde 1670 flehidimizin kabri bulunan bir flehitli¤in
aç›l›fllar›n› gerçeklefltirdik, flehitli¤in içinde oluflturulan Türk bahçesine törenle 5000 gül
fidan› diktik.

Böylece aziz flehitlerimize duydu¤umuz flükran duygusunu bir parça ifade etmeye çal›flt›k.
Yine biliyorsunuz orada bir fiehitler abidemiz var, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›m›z›n
çal›flmalar›yla bu abide adeta yeniden yap›lm›fl, yenilenmifltir.

Bir k›sm› tamamlanan yol çal›flmalar›yla ulafl›mla ilgili
s›k›nt›lar da önemli oranda ortadan kalkm›flt›r,
kalkmaktad›r. Bölgedeki köyler ve di¤er arazilerle ilgili
her türlü imar planlamas› yap›lm›flt›r, yap›lmaktad›r. Bunlar
2004 y›l›ndan bu yana yap›lan çal›flmalar›n sonucudur.
Önümüzde baflka çal›flmalar da var, bölgenin tarihi önemini vurgulayan pek çok yeni
müze açarak bu co¤rafyay› zenginlefltirmeyi amaçl›yoruz. Bu projelerin say›s› 37'yi
buluyor. Yine Çanakkale Zaferi'nin bütün seyri, bütün merhaleleriyle birlikte anlat›laca¤›,
filmlerle, canland›rma teknikleriyle yans›t›laca¤› modern bir simülasyon merkezi kurmay›
hedefliyoruz. Bunun da çal›flmalar› devam ediyor.

"fiehitler Co¤rafyas›" projesi kapsam›nda Gelibolu Yar›madas› Tarihi Milli Park› içinde
bulunan gerçek flüheda kabristanlar›m›z›n yerlerini tespit ediyoruz. ‹nflallah kabristanlarda
yatan flehitlerimizin isimlerini belirleyerek kabirlerini gerçek haliyle düzenlemek istiyoruz.
fiu ana kadar 28 adet gerçek flehitli¤in yerlerini tespit ettik, bunlardan 7'sinde yatan
flehitlerimizin isim tespit çal›flmalar›n› sonuçland›rd›k.

Bu tarihi canl› tutmak, bu destan› yeni nesillerimize hakk›yla anlatabilmek için yürüttü¤ümüz
bu çal›flmalarla bölgede büyük bir de¤iflim yaflanm›flt›r. Giden herkes de, bunun içinde
yabanc› misafirlerimiz de var, bu de¤iflime flahit oluyor. Bu çal›flmalar, ilgili bakanl›klar›m›zla
koordineli çal›flan dev bir ekiple gerçeklefltiriliyor.
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Baflta say›n bakanlar›m›z olmak üzere mimar›ndan, mühendisine, arkeolo¤undan, sanat
tarihçilerine, akademisyenlerine var›ncaya kadar hepsine buradan flükranlar›m› sunuyorum.

Gelibolu Milli Park› nihayet milletimizin burada yatmakta olan flehitlerimize flükran
duygular›n› ifade eder, milletimize, ülkemize yak›fl›r bir duruma gelmifltir, bundan da
büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Ayr›ca her y›l çok say›da yabanc› misafirimizi a¤›rlad›¤›m›z Çanakkale'de flehircilik
aç›s›ndan, altyap› aç›s›ndan, gelece¤e dönük çeflitli alanlardaki yat›r›mlar›m›z aç›s›ndan
önemli at›l›mlar yap›l›yor.

Bölge topyekün kalk›n›yor, güzellefliyor. 92 y›l önce dünyan›n bir ucundan hasbelkader
bu topraklara gelen ve savaflta karfl› saflarda yer ald›¤›m›z Anzak dostlar›m›zla flimdi
Çanakkale'de dünyaya örnek olacak bir dostluk yafl›yoruz. Bunun için de bu topraklarda
en güzel zemin tesis edildi, ediliyor.

Çanakkale bu anlamda da dünyaya eninde sonunda bar›fl›n ve dostlu¤un galip geldi¤inin
mesaj›n› veriyor, küresel bar›fl ad›na bir sembole, bir meflaleye dönüflüyor.

De¤erli Vatandafllar›m,

22 Mart'ta Antalya'da önemli bir günde, Dünya Su Günü'nde, dünya gündeminin en
önemli konular›ndan biri haline gelen küresel ›s›nma ve kurakl›k tehlikesinin masaya
yat›r›ld›¤› önemli bir kongre topland›.

Bir süredir ülkemizin de gündeminde yer bulan su k›tl›¤› problemi, gelece¤imizi tehdit
eden en büyük küresel tehlikelerden biri olan küresel ›s›nman›n do¤al bir sonucu. Bu
yanl›fl tabloyu de¤ifltirmek ad›na suyla ilgili yat›r›mlar konusuna özel bir önem gösteren
hükümetimiz, geçmifl dönemlerle k›yaslanmayacak yat›r›mlara imza atm›flt›r. Bu yat›r›mlarla
4 y›l gibi k›sa bir sürede yüze yak›n baraj ve göleti halk›m›z›n hizmetine sunduk.

23 milyon insan›m›z›n içme suyu ihtiyac›n› karfl›lad›k.
Sizlere söz verdi¤imiz gibi Allah'›n izniyle KÖYDES
projesiyle Türkiye'de yolu ve suyu olmayan tek bir köy
bu y›l sonuna kadar b›rakmayaca¤›z.
Ülkemizin at›l hidroelektrik potansiyelini harekete geçirmek için ç›kard›¤›m›z Su Kullan›m
Hakk› Anlaflmas› Yönetmeli¤i sayesinde, özel sektörümüze baraj ve hidroelektrik santrali
yapma ve su kullanma hakk› verdik.

fiimdi özel sektörümüzle birlikte çok daha h›zl›, yayg›n ve etkili çal›flmalar gerçeklefltiriyor,
hidroelektrik alan›ndaki dinamizmimizi ciddi oranda artt›r›yoruz. Suyun dünyadaki en
de¤erli do¤al kaynaklardan biri oldu¤unu, tek bir damlas›n›n bile bofl yere zayi edilmemesinin
gerekti¤ini bilecek, buna göre hareket edecek, bu bilince ulaflamayanlar› da mutlaka
uyaraca¤›z.

Bu konuda milletimizin engin sa¤duyusuna sonuna kadar güveniyoruz.
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Aziz Vatandafllar›m,

Mart ay›n›n bafl›nda Antalya'da turizm sektörümüzün de¤erli temsilcileriyle Türk Turizminde
Yeniden Yap›lanma ve Yeni Aç›l›mlar ad›yla düzenlenen zirvede bir araya geldik. Bildi¤iniz
gibi turizm sektörü ekonomimizin lokomotif sektörlerinden biri ve gelecekte bu rolü çok
daha a¤›rl›kl› biçimde oynayaca¤›n› da flimdiden görebiliyoruz. Bu sebeple turizmcilerimizin
mevcut s›k›nt›lar›n› gidermeye ve turizmimizin gelece¤i ad›na yeni fikirler, yeni projelerle
ufkumuzu gelifltirmeye hükümet olarak büyük önem atfediyoruz. Bu zirve dolay›s›yla
son dört sezon içinde gerçekten önemli bir at›l›m gerçeklefltirmifl bulunan turizmcilerimize
bu hassasiyetimizi bir kere daha ifade etme imkân› bulduk.

‹nan›yorum ki son 4 y›l içinde güzel bir geliflme trendi yakalayan Türk turizmi, önümüzdeki
dönemde küresel projeksiyonlarda büyüme e¤ilimi gösteren turizm pastas›ndan kendine
yak›flan pay› alacakt›r. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Ocak ay›nda geçen y›l›n ayn›
ay›na göre yüzde 7'lik, fiubat ay›nda ise yüzde 26'l›k bir art›fl yakalam›fl durumday›z.

2007 rezervasyonlar›nda 2005 ve 2006 y›llar›n›n üzerinde bir gerçekleflme olmas›
umutlar›m›z› daha da artt›r›yor.

Dünya Turizm Örgütü'nün aç›klamalar› da bu beklentimizi
do¤ruluyor. Örgüt'ün yapt›¤› tahminlere göre Türkiye,
önümüzdeki 10 y›l içerisinde y›ll›k yüzde 10.2'lik büyüme
oran›yla en çok talep gören turizm merkezi olacak.
‹nflallah yeni turizm kentlerinin devreye girmesiyle 2023 y›l›nda yani Cumhuriyetimizin
100. y›l›nda ülkemize gelen turist say›s›n›n 65 milyona, y›ll›k turizm gelirimizin de 85
milyar dolara kadar yükselmesi beklentisi içindeyiz, hedefimiz budur. Bu, ayn› zamanda
turizm sektöründe 3 milyon kifliye yeni istihdam imkân›n› da beraberinde getirecektir.
Bu sebeple turizme yap›lan yat›r›mlar› ayn› zamanda medeniyetler aras› yak›nlaflmaya
ve küresel bar›fla yap›lm›fl yat›r›mlar, katk›lar olarak görüyoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Türkiye mutlu ve müreffeh bir gelece¤e, daha ayd›nl›k yar›nlara do¤ru ç›kt›¤› yolculu¤u
emin ad›mlarla sürdürüyor.

Yakalad›¤›m›z güven ve istikrar ortam›, Türkiye'nin zaten sahip oldu¤u büyük potansiyelle
birleflince rakamlar baz›nda tarihimizin en önemli at›l›m›n› gerçeklefltirmemiz mümkün
hale gelmifltir.

Bak›n›z, 2006 y›l›nda ülkemize gelen do¤rudan uluslararas› yat›r›m miktar› 20 milyar
Dolar seviyesini zorlar bir noktaya gelmifltir. Öyle görünüyor ki bu s›n›r da k›sa zamanda
afl›lacakt›r. Türkiye uluslararas› yat›r›m aç›s›ndan çok daha bereketli bir döneme ad›m
atacakt›r.

Bak›n›z, sadece bu y›l›n Ocak ay›nda ülkemize yap›lan küresel yat›r›m miktar› 6.1 milyar
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Dolar rakam›na ulaflm›flt›r. Bu ay itibariyle 10 milyar Dolar› aflm›flt›r. Bunun anlam› fludur:
Türkiye ekonomisi, sadece kendi yat›r›mc›s›, giriflimcisi için de¤il, uluslararas› yat›r›mc›lar
için de istikrar›na, devaml›l›¤›na, dayan›kl›l›¤›na güven duyulan, daha da önemlisi en çok
gelecek vaat eden ekonomi haline gelmifltir.

Sadece bu kanaatler bile, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uluslararas› yat›r›mlardan
ald›¤› pay› çok önemli oranlarda artt›racakt›r.

Bu tabloyu milletimizin geliflme iradesine, engin sa¤duyusuna ve özel sektörümüzün
her alanda gösterdi¤i üstün gayretlere borçluyuz, milletimin her ferdine buradan bir kere
daha flükranlar›m› sunmak istiyorum.

Aziz Vatandafllar›m,

Türk ekonomisinin her geçen gün yükselifl içinde olmas› hem hükümet olarak bizim
imkânlar›m›z›, hem de özel giriflimcilerimizin moralini ve özgüvenini artt›r›yor.

Bunun sonucunda bu programlar vesilesiyle de sizlere anlatt›¤›m gibi her ay ülkemizin
farkl› farkl› köflelerinde yeni yat›r›mlar yap›l›yor, yeni tesisler aç›l›yor, flehirlerimizi gelece¤e
haz›rlayan temeller at›l›yor.

Mart ay›nda da oldukça yo¤un bir takvim içinde ülkemizin
bir çok köflesinde ayd›nl›k yar›nlar›m›z›n müjdesini veren,
iflaretlerini tafl›yan törenlere kat›ld›k. 1 Mart'ta
Ad›yaman'da TOK‹'nin yapt›rd›¤› konutlar›n anahtarlar›n›
sahiplerine da¤›tarak 1331 ailemizi ça¤dafl standartlarda
s›cac›k yuvalar›na kavuflturduk. Bunun yan›nda 7 ayr›
sa¤l›k kuruluflumuzun, 12 e¤itim oca¤›m›z›n aç›l›fllar›n›
gerçeklefltirdik.
Ayr›ca Samsat Pompaj Sulamas› Projesi'nin 1. k›sm›n›, Nemrut Da¤› Turistik Yolu'nu da
hizmete açt›k. Buna ilaveten Teflvik Yasas›'ndan yararlanarak kurulan 6 iflletmemizin
aç›l›fllar›n› da gerçeklefltirdik.

Daha önce açt›¤›m›z 33 iflletme ve inflaatlar› halen devam eden 32 iflletmemizle birlikte
Ad›yaman'da Teflvik Yasas›'ndan yararlanarak kurulan iflletme say›s› 71'i bulmufl olacak.
Bunu da bölgenin geliflmesi aç›s›ndan son derece önemli görüyoruz. 8 Mart'ta bu defa
Nevflehir'de yine TOK‹ taraf›ndan yapt›r›lan 1094 konutu sahiplerine teslim ettik.

Bunun yan›nda Nevflehir'in önemli ihtiyaçlar›n› karfl›layacak bir çok baflka tesisimizi de
yine ayn› törenle hizmete açman›n mutlulu¤unu yaflad›k. 11 Mart'ta ‹stanbul'da çok
yönlü hizmet verebilecek, son derece iyi düflünülmüfl iki modern oteli turizmimize
kazand›rd›k. Daha önce ifade etti¤im gibi turizmimiz her geçen gün büyüyor, gelifliyor.

Bu geliflmeye paralel olarak bu ça¤dafl otellerimizin say›s›n› ve turistlerimize sunabilece¤imiz



492

M A R T 2 0 0 7U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

yatak say›m›z› da artt›rmam›z gerekiyor. Yoksa kap›m›za kadar gelen potansiyeli geri
çevirmifl oluruz ki, Türkiye için, turizmimiz için bu büyük bir kay›p olur.

22 Mart'ta turizmimizin kalbi olan Antalya'da çevrenin
korunmas› ad›na son derece hayati öneme sahip bulunan
Lara Biyolojik At›k Su Ar›tma Tesisi'ni hizmete açman›n
coflkusunu, sevincini yaflad›k.
Antalya Büyükflehir Belediyemizin çok k›sa bir zamanda yap›p bitirdi¤i bu tesisle, çevreye
zararl› at›klar yüzde 100 ar›t›larak faydalan›labilir hale getirilmektedir.

Ayr›ca yine bu tesisimizin havaland›rma havuzu üzerindeki 11500 metrekare alan da dev
bir spor kompleksine dönüfltürülerek bu alanda bir ilke de imza at›lm›fl, her anlamda
Antalya'n›n çevre güzelli¤ine, çevre sa¤l›¤›na katk› sa¤layacak çok yönlü bir proje hayata
geçirilmifltir. Bunlar Türkiye'nin bütün flehirlerinin ihtiyac› olan yat›r›mlar.

Düflünün, bir ar›tma tesisinin üzerinde bir futbol sahas› ve bu ölçülere tam uygun bir
saha, sezonun haz›rl›k döneminde oraya gelen futbol tak›mlar›n›n yer bulamad›¤›
dönemlerde iflte buyurun size bir futbol sahas› denilebilecek bir imkan, bir di¤er tarafta
at›k su ar›tma tesisi.

‹flte bunlar örnek projeler.

Bu yat›r›mlarla, bir yandan insan›m›z›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›, bir yandan da ça¤dafl
flehircili¤i yayg›nlaflt›racak, ilham kayna¤› olacak, örnek projeler ortaya koymufl oluyoruz.
Bu eserler, gelece¤in güçlü Türkiye'sinin tesisine katk› sa¤layacak, ça¤dafl flehirlerimizin
sembolü olacak, insan›m›z›n mutlulu¤una hizmet edecek hay›rl› eserlerdir.

‹nflallah her geçen gün büyüyen, güçlenen, hedeflerine koflan bir ülke olarak daha nice
tesisi, nice yat›r›m› ülkemize, milletimize kazand›raca¤›z.

Bizi ayd›nl›k gelece¤imize yaklaflt›ran her ad›m› bir öncekinden daha büyük bir umutla
ve heyecanla ataca¤›z.

Bu duygularla sözlerime son veriyor, her ad›mda bahar› yaflamaya biraz daha yaklaflt›¤›m›z
bu günlerin Türkiye'ye hay›rlar, bereketler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum.

Sizleri bir kez daha en kalbi duygularla selaml›yorum.

Kal›n sa¤l›cakla...
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Aziz Vatandafllar›m,

Sizleri, en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Ekranlar arac›l›¤› ile dünya çocuklar›n›n yegâne bayram› olan 23 Nisan Çocuk Bayram›'n›
bir kere daha tebrik ediyor, bütün çocuklar›m›z›n gözlerinden öpüyorum.

Yine milli iradenin ve egemenli¤imizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
87. kurulufl y›ldönümünü ve Milli Egemenlik haftas›n› milletimin her ferdi gibi ben de
büyük bir coflku, gurur ve mutlulukla kutlad›m, kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kurulufl y›l›na ad›m ad›m ilerlerken, Türkiye'nin güçlü bir
ülke, kalk›nm›fl bir devlet olma yolundaki büyük at›l›m›n›n heyecan›n› da kalplerimizde
tafl›yoruz. Türkiye, gerçeklefltirdi¤i bu de¤iflim at›l›m›yla Cumhuriyet ideallerine her
zaman oldu¤undan daha yak›nd›r, bu yolda her zaman oldu¤undan daha büyük bir inançla
ilerlemektedir.

1920 y›l›nda ‹stiklal mücadelemizin karargâh› olarak TBMM kurulurken, Türkiye, var›n›
yo¤unu savafllarda yitirmifl, her türlü üretimi durma noktas›na gelmifl, düflman iflgaliyle
birlikte yoklu¤un ve yoksullu¤un pençesine düflmüfl bir manzara arzediyordu. Buna
ra¤men milletimiz kan›yla, can›yla, difliyle, t›rna¤›yla verdi¤i destans› ‹stiklal mücadelesinden
aln›n›n ak›yla ç›km›fl, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, dünya sahnesindeki
yerini alm›flt›r. 1923 y›l›nda Cumhuriyetin ilan›yla birlikte milletimiz bu defa ekonomik
bir Kurtulufl Savafl› bafllatm›fl, yoksullu¤a, umutsuzlu¤a ve y›lg›nl›¤a karfl› topyekün bir
mücadelenin içine girmifltir.

fiu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum:

1923 y›l›nda Cumhuriyetimiz kuruldu¤unda, Türkiye'nin toplam Gayri Safi Milli Has›las›
sadece ama lütfen dikkat sadece 953 milyon Türk Liras›'d›r. O günün Türkiye'sinde, kifli
bafl›na düflen milli gelir yine sadece 45 Dolar seviyesindedir. 1923 y›l› itibariyle toplam
ihracat›m›z 50 milyon 790 bin Dolar, toplam d›fl ticaret hacmimiz 137 milyon 662 bin
Dolar seviyesindedir.

De¤erli Vatandafllar›m,

Hepimiz için büyük önem ve anlam tafl›yan böyle günlerde dönüp Türkiye Cumhuriyeti'nin
nereden nereye geldi¤ine bakmak, bu tarih seyrini iyi anlamak zorunday›z.
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Daha dört buçuk y›l önce ciddi s›k›nt›lara düçâr olan bu
ülke, bugün flükürler olsun ki s›k›nt›lar›n› birer birer aflm›fl,
milletimizin büyük mücadele azmiyle k›sa zamanda
yeniden dünyan›n en güçlü ekonomileri aras›nda yerini
alm›flt›r.



496

N ‹ S A N  2 0 0 7U L U S A  S E S L E N ‹ fi  K O N U fi M A L A R I

Zor flartlar alt›nda büyük bir varolma mücadelesi vermifl bir millet, pek çok problemle
u¤raflmak zorunda kalan genç bir devlet...

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda milletimiz iflte böylesine zorlu flartlar› gö¤üslemek mecburiyeti
içindeydi. Bugün flükürler olsun, o zorlu varolufl mücadelesinden yüz ak›yla ç›km›fl,
geçen zaman içinde her alanda büyük ilerlemeler kaydetmifl, kendi ayaklar› üstünde
durabilen, gelecek için büyük hedefleri olan bir ülke haline geldik.

Cumhuriyet tarihimizi iyi bilmek, iyi anlamak, iyi kavramak, bu ülkenin gelecek ad›na
nelere kadir oldu¤unu da fark etmemizi sa¤layacakt›r.

Bu sebeple millet haf›zas›nda yer eden her tarih kavfla¤›nda bu muhasebeyi hepimiz
yapmak, bu ülkeye can› gönülden hizmet eden herkesi minnetle anmak zorunday›z.

Türkiye bugün dünyan›n en h›zl› büyüyen, gelecek ad›na en çok ümit veren birkaç ülkesi
aras›na girdiyse, bu baflar›y› herkesten çok bu büyük mücadeleyi bafllatan, bu topraklara
istiklalini ve istikbalini kazand›ran bütün o isimsiz kahramanlara borçludur. Her birini
rahmetle an›yoruz.

O zor zamanlarda topra¤a ekilen tohum büyümüfl, bugün çevresine gölge veren mümbit
bir a¤aca dönüflmüfltür.

Bak›n›z, bugün 576 milyar Yeni Türk Liras› gayri safi milli has›las›, 85 milyar Dolar ihracat›,
222 milyar Dolar d›fl ticaret hacmi, 5 bin 477 Dolar kifli bafl›na milli geliri olan ve gelecekte
çok daha iyi seviyelere gelece¤inin iflaretlerini veren bir Türkiye var.

Türkiye Cumhuriyeti ilerleme yolunda, kalk›nma yolunda, büyüme yolunda çok mesafe
katetmifltir, bunu rakamlar en iyi flekilde ortaya koyuyor.

1928 y›l›nda ülkemizdeki hekim say›s› bin 78 kiflidir, bugün 100 bin hekim say›s›na,
doktor say›s›na yaklaflm›fl durumday›z.

2003 y›l›nda 97 bin 763 olan doktor say›m›z, bugün
hükümet olarak büyük gayretler neticesinde 100 bin
rakam›na ulaflm›fl durumda.
1940 y›l›nda Türkiye genelinde insanlar›m›z›n tedavi olabilecekleri hastane say›s› sadece
154'dü. Bugün 1.200 hastanemiz var, özel sektörümüzün yat›r›mlar›yla birlikte bu say›
her geçen gün h›zla art›yor. Bir baflka çarp›c› geliflme tablosu da e¤itim alan›nda göze
çarp›yor. 1923-1924 e¤itim ö¤retim döneminde Türkiye genelindeki okul say›s› yaklafl›k
5 bindir. Bugün 35 bin okulumuz var, bu say›y› daha da artt›rmak için çal›flmalar›m›z›
›srarla, kararl›l›kla sürdürüyoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

De¤iflik alanlardan pek çok örnekle Türkiye'nin hangi imkâns›zl›klardan, hangi yokluk
zamanlar›ndan bugüne geldi¤ini ortaya koymak mümkün...



50 milyon Dolar olarak bafllad›¤›m›z ihracat mücadelemizde, bugün geçen ay rakam›yla
söylüyorum yaklafl›k 90 milyar Dolar gibi rakamlardan söz ediyoruz. Kanla, irfanla
kurdu¤umuz o genç Cumhuriyet, zaman içinde zorluklar› aflarak, badireleri atlatarak,
emekle, mücadeleyle, sab›rla, umutla bugünlere gelmifltir.

Ancak flunu da ifade etmeliyim ki, olmam›z gereken yer, arzu etti¤imiz nokta, hak
etti¤imiz geliflme seviyesi asla bu de¤ildir. Biz, bu seviyeleri asla yeterli görmüyoruz.
Son dört buçuk y›lda nas›l milletimizle el ele, gönül gönüle vererek bütün zorluklar›
aflt›ysak, hedeflerimize ulaflmay› baflard›ysak, ayn› ruh ve azimle Cumhuriyetimizin
kurulufl hedefi olan muas›r medeniyet seviyesini yakalamay› ve aflmay› da baflaraca¤›z.

Sevgili Milletim,

2023 y›l›nda, yani Cumhuriyetimizin 100. kurulufl y›ldönümünde bugün elde etti¤imiz
sonuçlar› daha hay›rl› sonuçlara, bugün yakalad›¤›m›z hedefleri daha yüksek hedeflere
ulaflt›rmakta kararl›y›z.

Cumhuriyetimizin kuruldu¤u dönemde 45 Dolar olan kifli bafl›na milli geliri inflallah hedef
süratle 20 bin Dolar seviyesine yükseltmektir.
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Mesela 1929 y›l›nda toplam süt üretimimiz 1 milyon 843 bin ton iken, bugün 11 milyon
tonluk bir süt üretimi gerçeklefltirir hale gelmifliz. 1933 y›l›nda Türkiye'deki toplam
otomobil say›s› 4 bin civar›ndayken, bugün yaklafl›k 6 milyon adet otomobilimiz var.

1929 y›l›nda telefon abonesi say›s› 15 bin iken, bugün abone say›m›z 19 milyon adete
ulaflm›fl bulunuyor. Elbette her dönemin flartlar›, imkânlar› birbirinden farkl›.

Ama inkâr edilemez bir gerçek var ki, o günlerin genç Türkiye Cumhuriyeti, geçen zaman
zarf›nda muas›r medeniyet yolunda çok yol alm›fl, çok mesafe alm›flt›r.

84 y›ll›k süreçte Türkiye büyümüfl, geliflmifl, kalk›nm›fl,
zaman zaman kalk›nma mücadelesi kesintiye u¤rasa,
krizler yaflansa, duraklama dönemlerine girilse de,
milletimizin varolma iradesi her defas›nda yeniden ortaya
ç›km›fl ve ülkemiz aya¤a kalkarak yeniden hedeflerine
yürümeye bafllam›flt›r.
Son dört buçuk y›ll›k süre içinde ortaya konan de¤iflim at›l›m›, bu sars›lmaz iradenin ne
kadar güçlü oldu¤unu bir kere daha dünyaya göstermifltir.

Daha dört buçuk y›l önce ciddi s›k›nt›lara düçâr olan bu ülke, bugün flükürler olsun ki
s›k›nt›lar›n› birer birer aflm›fl, milletimizin büyük mücadele azmiyle k›sa zamanda yeniden
dünyan›n en güçlü ekonomileri aras›nda yerini alm›flt›r. 45 Dolar kifli bafl› milli gelirle
bafllad›¤›m›z yolculu¤umuzda, bugün 5 bin 477 Dolarday›z. 953 milyon Türk Liras› olarak
bafllad›¤›m›z Gayri Safi Milli Has›la büyüklü¤ümüzde, bugün 576 katrilyon Türk Liras›
seviyesindeyiz.
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Dikkat ediniz, hayal etmiyoruz, hedef koyuyoruz.  Her fleyini kaybetmiflken, küllerinden
adeta yeniden do¤an ve bugün bir dünya devi olma yolunda ilerleyen Türkiye, milletimizin
azmi, sabr›, kararl›l›¤› ile bu hedeflere rahatl›kla ulaflacakt›r.

Ben bundan asla flüphe etmiyorum, asla endifle duymuyorum.

Çünkü milletime güveniyorum, çünkü gençli¤imize güveniyorum, çünkü Türkiye'mize
güveniyorum.

Türkiye'nin son dört buçuk y›l içinde insanlar›m›z›n inanç ve gayretleriyle, ülkemize hâkim
olan huzur ve istikrar ortam›yla nereden nereye geldi¤i ortadad›r.

En büyük güvencemiz, en büyük kazanc›m›z, baflarabilece¤imizi görmüfl olmam›z,
özgüvenimizi yeniden kazanmam›z, umutlar›m›z› tazelemifl olmam›zd›r. Bu arada hemen
her gün önümüzün ne kadar aç›k oldu¤unun, yar›nlar›n nas›l güzel umutlar vaat etti¤inin
iflaretleri de gelmeye devam ediyor. Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz günlerde 2006 y›l›na ait
büyüme verileri aç›kland›.

Ortaya ç›kan tablo istikrar›m›z ad›na, hedeflerimiz ad›na,
umutlar›m›z ad›na bizleri sevindiren bir tabloydu. Hükümet
olarak 2006 y›l›nda Türkiye ekonomisinin yüzde 5 oran›nda
büyümesini öngörüyorduk.
Ancak önceki üç y›lda oldu¤u gibi, 2006 y›l›nda da bu hedefimizi aflt›k ve yüzde 6 oran›nda
bir büyüme kaydettik. 1993-2002 y›llar› aras›nda Türkiye ekonomisi ortalama yüzde 2.6
oran›nda büyümüfltü. Hükümetimiz döneminde, yani 2003-2006 y›llar› aras›nda ise
ortalama büyüme h›z›m›z yüzde 7.3 oran›n› yakalam›flt›r. 181 milyar Dolardan devrald›¤›m›z
Gayri Safi Milli Has›la, bugün 400 milyar Dolar seviyelerine ulaflm›flt›r.

Bu ne demektir?

Geldi¤imizde, yani 79 y›lda 181 milyar Dolar olan milli gelirimiz flu dört buçuk y›l içerisinde
üzerine, sevgili vatandafllar›m, koydu¤umuz rakam 219 milyar Dolard›r. Bunun neticesinde
toplam 400 milyar Dolara ulaflt›k. Bu aradaki fark›, gayreti flu son dört buçuk y›l›n
bereketini göstermektedir. Ve göreve geldi¤imizde kifli bafl›na milli gelir 2 bin 598 Dolard›.

Bugün ise bu rakam 5 bin 477 Dolara yükselmifl durumdad›r, daha da artacak, inflallah
2013'te 10 bin Dolar› bulaca¤›z, ard›ndan hedef 20 bin Dolar olacak, bunu da yakalayaca¤›z.

De¤erli Vatandafllar›m,

En önemli ihtiyac›m›z birlik, beraberlik dayan›flma... Sevgi denilen o ulvi güzelli¤i hep
birlikte yakalamam›z laz›m, bu çok büyük bir sermaye. Birbirimize sevgiyle yaklaflt›¤›m›z
sürece çok fleyleri aflar›z.

Türkiye'nin bu birli¤e bu beraberli¤e, ön yarg›lardan s›yr›lm›fl olarak bu sevgiye çok
ihtiyac› var. Türkiye, istikrar içinde, güven içinde büyüyor, kalk›n›yor.
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Sizler de gayet iyi biliyorsunuz ki bizler umut tacirli¤i yapm›yoruz, popülizme asla
meyletmiyoruz, bizim söyledi¤imiz her hedef gerçekçi bir planlaman›n eseridir. Zaten
bu yüzden sizlere verdi¤imiz sözleri zaman›nda tutabiliyoruz.

Elimizde sihirli de¤nek yok, ciddi çal›fl›yoruz, bilimsel çal›fl›yoruz, hedeflerimizle imkânlar›m›z›
iyi dengeliyoruz ve tabii Türkiye'nin kaynaklar›n› da suiistimal etmiyoruz, ettirmiyoruz.
Türkiye art›k çal›flt›¤›n›n, üretti¤inin karfl›l›¤›n› almaya bafll›yor. Türkiye ekonomisinin
genel plandaki bu büyümesi, art›k vatandafllar›m›za da tek tek yans›yor.

Ben burada sizlere bolca rakam vererek vaktinizi almak istemiyorum. Sizlerden sadece
flunu rica ediyorum; vatandafl›m›z lütfen 4 buçuk y›l önceki durumuyla, bugünkü durumunu
bir karfl›laflt›rs›n, bir karfl›laflt›rma yaps›n, asgari ücretle olsun, maafl›n›zla olsun.

O gün elinize geçen ücretle, gelirle, acaba 4 buçuk y›l sonra neler alabiliyorsunuz, ayn›
üründen o gün ne al›yordunuz bugün neler alabiliyorsunuz, lütfen bunun hesab›n› bir
ç›kar›n›z. 4 buçuk y›l önce gelece¤e iliflkin umutlar›n›z, planlar›n›z neydi?

Bugün nedir?

Geçmiflte Türkiye'nin gelece¤ini nas›l görüyordunuz, bugün nas›l görüyorsunuz?

Elini vicdan›na koyup bu sorular› cevapland›ran herkes,
Türkiye'nin de¤iflti¤ini, de¤iflmekte oldu¤unu fark edecek
ve Türkiye'nin son dört buçuk y›ld›r ad›m ad›m
gerçeklefltirdi¤i de¤iflimin hakk›n› teslim edecektir.
Bu muhasebeyi yapmal›y›z ki, bugün nas›l kazand›¤›m›z›, geçmiflte neden kaybetti¤imizi
iyi ay›rt edebilelim. Bu muhasebeyi iyi yapmazsak, gelecekte ayn› hatalara tekrar düfler,
rotam›z› do¤ru istikamette tutmakta zorlan›r›z. Türkiye'nin gelece¤i aç›s›ndan yak›n
geçmiflimize damgas›n› vuran iki olgunun tahlilini yapmam›z, kriz kavram›n› ve de¤iflim
kavram›n› çok iyi de¤erlendirmemiz laz›md›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

fiunu alt›n› çizerek belirtmek istiyorum: Biz, hiçbir zaman, her fleyi çözdük, Türkiye'nin
bütün eksiklerini tamamlad›k iddias›nda olmad›k. Kuflkusuz Türkiye h›zla gelifliyor,
büyüyor, kalk›n›yor, bu gerçe¤i dünya ekonomi otoriteleri de s›k s›k dile getiriyor..

Gerçeklefltirdi¤imiz bu at›l›m, daha önce hiç tecrübe etmedi¤imiz ölçüde ileri bir at›l›md›r,
büyük bir s›çramad›r. Bu ba¤lamda, yeter ki istikrar ortam›n› koruyal›m, yeter ki huzur
ortam›n› muhafaza edelim. Yeter ki çok zor elde etti¤imiz flu güven ortam›n› zedelemeyelim.

Yeter ki Cumhuriyetimizin kurulufl hedeflerini gerçeklefltirmeyi bir görev bilelim. Bunlar›
baflard›¤›m›zda, Türkiye'nin aflamayaca¤› engel, ulaflamayaca¤› hedef kalmayacakt›r.
Güçlü bir Türkiye, ayd›nl›k bir Türkiye, bölgesi için de, dünya için de çok büyük bir
güvence olacakt›r. Ben her insan›m›z›n gözünde bu ›fl›¤› görüyor, kalbinde bu umut ve
heyecan› tafl›d›¤›n› hissediyorum.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin huzur ve istikrar›n›, milletimizin birlik ve beraberli¤ini, insan›m›z›n azim ve
gayretini korudu¤umuz takdirde Türkiye geliflme h›z›n› katlayarak artt›racak, belki de
bugünden öngöremedi¤imiz kadar k›sa zaman içinde dünyan›n en ileri ülkeleri aras›na
ad›n› yazd›racakt›r.

Bunu neye dayanarak söylüyorum? Son dört-dört buçuk y›l içinde devlet-millet el ele
vererek neleri baflard›¤›m›za bakarak söylüyorum. Türkiye sadece ekonomide bozulan
difllileri de¤ifltirmiyor, sadece yap›sal ar›zalar›n› onarm›yor, sadece eksi¤ini gedi¤ini
gidermiyor, ayn› zamanda gelece¤e damga vuracak dev yat›r›mlar› da birer birer devreye
sokuyor.

Y›llard›r bir köflede unutulan, tamamlanmas›ndan umut kesilen, neredeyse ad› unutulan
bu dev projeler flimdi ülkemizin birer gurur kayna¤› olarak tek tek tamamlan›yor, faaliyete
geçiyor, hizmete aç›l›yor. Cumhuriyet tarihi boyunca sadece 4 bin 326 kilometre duble
yol yap›lm›flt›, dört buçuk y›l içinde 6 bin 355 kilometre yeni duble yol bitirilerek bir rekora
imza att›k.

Biliyorsunuz 7 Nisan'da yine çok uzun y›llar önce karar›
al›nan, 60'l› y›llarda güzergâh› belirlenen Karadeniz
Bölgemiz için hayati derecede önemli bir yat›r›m›,
Karadeniz Sahil Yolu'nu tamamlayarak hizmete açt›k.
Bak›n›z, projenin ilk konufluldu¤u günlerden bugünlere tam 34 hükümet gelip geçmifl,
ilk ihalenin yap›ld›¤›, ilk kazman›n vuruldu¤u 1987 y›l›ndan bu yana yine 12 hükümet
gelip geçmifl, bu proje bitir i lememifl, art›k neredeyse umut kesilmifl.

Biz göreve geldi¤imizde bu projenin en iyimser tahminle 2024 y›l›nda tamamlanabilece¤i
rapor ediliyordu, ayn› anlay›flla, ayn› tempoyla gitseydi öyle zannediyorum ki 2024'te de
bitmezdi. Çünkü Karadeniz Sahil Yolu kapsam›nda geçen 16 y›l boyunca sadece 220
kilometrelik bir yol yap›labilmiflti.

Biz bu hesab› yeniden yapt›k, Türkiye'nin kaybedecek vakti olmad›¤›n›n bilinciyle plan›m›z›
program›m›z› ortaya ç›kard›k ve bu anlay›flla dört y›lda tam 316 kilometre yol tamamlad›k,
bu dev yat›r›m› hayata geçirdik. Bugün art›k Samsun'dan ta Sarp S›n›r Kap›s›na kadar
uzanan bu 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolunda, evet, bir huzur var, bir sükun var
ve bir deniz kenar›nda seyir var.

Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizde yaflayan insanlar›m›z nihayet
hak ettikleri Sahil Yolu'na kavuflman›n sevincini yafl›yor. Bu proje sadece güzergah
üzerindeki 6 vilayetimiz aç›s›ndan de¤il, Türkiye'nin Avrasya ba¤lant›s›n›n dört dörtlük
bir ulafl›m imkan›na, ça¤dafl standartlarda bir uluslararas› karayoluna kavuflmas› bak›m›ndan
da son derece önemlidir.

Sahil Yolu inan›yorum ki Karadeniz'e bir baflka canl›l›k verecektir; ticaret geliflecek, ihracat
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geliflecek, turizm geliflecek, ekonomi canlanacak, ama hepsinden önemlisi yollarda bir
çok insan›n› yüzlerce binlerce kaybetmifl olan Karadeniz insan›n›n can güvenli¤i azami
seviyede artacakt›r.

Türkiye art›k bu dev projeleri dünya standartlar›n›n da ötesinde bir h›zla yap›p devreye
sokabilecek seviyeye ulaflm›flt›r. ‹nflallah gelece¤in güçlü, kalk›nm›fl, müreffeh Türkiye'sinin
habercisi olan daha nice büyük hizmeti, nice dev projeyi hep birlikte infla edecek, bu
gurur tablosunu sürdürece¤iz.

Bak›n›z Cumhuriyet tarihimizin en önemli k›rsal kalk›nma projesi olan KÖYDES projesiyle,
y›llar y›l› ihmal edilen köylerimizi yeni bafltan imar etmek, köylümüzün ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak kararl›l›¤›nday›z. Bundan hiç endifleniz olmas›n. Bu ülkede yolu olmayan,
suyu olmayan tek bir köy kalmayacak.

Problemlerin yerinde çözülmesi, ifllerin daha verimli ve h›zl› yürümesi için yerel
yönetimlerimizi, valilerimizi, kaymakamlar›m›z› da seferber ettik.

KÖYDES projesi kapsam›nda planlanan 29 bin 301 projenin yüzde 87'sini tamamlam›fl
durumday›z. Dolay›s›yla bu proje kapsam›nda suyu olmayan 2 bin 245 köy ve mahalleye
flebekeli içme suyu tesisi yap›lm›flt›r.

9 bin 461 köy ve mahallenin mevcut içme suyu tesisi hem
yenilenmifl, hem gelifltirilmifltir. Proje kapsam›nda yaflad›¤›
köy ve mahallelere yeni tesis, tesis gelifltirme ve bak›m-
onar›m fleklindeki içme suyu yat›r›mlar› yap›lan
insanlar›m›z›n say›s› 3 milyonu bulmufltur.
‹nsan›m›z›n ihtiyaçlar› tümüyle karfl›lanmadan bizim de iflimiz bitmeyecek, ilk günkü
kararl›l›¤›m›zla KÖYDES çal›flmalar›n› sürdürüyoruz. Bu hizmet ve yat›r›m zincirine
belediyelerimizin altyap› çal›flmalar›n› eklemek, onun için kendilerini de desteklemek
için düzenledi¤imiz BELDES projesi de bu yeni dönemde devreye girmifltir.

Çok yönlü bir flekilde, h›zl› ve verimli çal›flmalarla dört koldan Türkiye'nin yeniden imar›n›
sa¤lamak için çal›fl›yoruz.

‹nflallah bir uçtan bir uca bütün flehirlerimizin, bütün ilçe, belde ve köylerimizin çehreleri
de¤iflmekte, bahtlar› aç›lmakta, Türkiye'de esen de¤iflim rüzgar› bu topraklar›n en ücra
köflelerine kadar serinli¤ini tafl›maktad›r.

Tabii KÖYDES projesinde özellikle kaymakamlar›m›za, muhtarlar›m›za, encümen
üyelerimize, flahs›m, milletim ve tüm köylü vatandafllar›m ad›na çok teflekkür ediyorum.
Ama onlar›n bu projelere sahip olmas›n› özellikle kendilerinden rica ediyorum.

Ve bu yat›r›mlar› denetleyen baflta valimiz olmak üzere di¤er milletvekillerimize ve
belediyelerimize de özellikle o yapmakta olduklar› resmi ve fahri görevleri sebebiyle de
teflekkür ediyorum.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin gelece¤ini kazanmak yolunda gerçeklefltirdi¤i de¤iflim at›l›m›n›n en önemli
parçalar›ndan biri yat›r›mlar›m›zd›r. Her ay sizlere bu yat›r›mlar›n müjdelerini veriyor,
Türkiye'nin yaflad›¤› de¤iflimi en çarp›c› örnekleriyle dikkatinize sunuyorum.

Nisan ay›nda da Türkiye'nin dört bir yan›nda çok önemli aç›l›fllar gerçeklefltirdik, çok
önemli tesis ve yat›r›mlar› faaliyete geçirdik. 1 Nisan'da Eskiflehir'deydik ve orada hem
II. ‹nönü Zaferi'nin 86. y›ldönümünü kutlad›k, hem de bu anlaml› günde aralar›nda
KÖYDES projelerinin, sanayi ve tar›m yat›r›mlar›n›n, biliflim projelerinin, al›flverifl merkezi
ve otelin de içinde bulundu¤u 212 adet tesisi hizmete açt›k.

6 Nisan'da K›r›kkale'de yine çok çeflitli üretim ve sanayi alanlar›nda faaliyet gösterecek
41 tesisi hizmete açt›k, ayr›ca yine TOK‹ taraf›ndan yapt›r›lan 896 konutun anahtarlar›n›
da sahiplerine resmen teslim ettik.

7-8 Nisan'da, daha önce de ifade ettim, Karadeniz Sahil Yolu'nun aç›l›fl› için
Karadeniz'deydik, burada da bofl durmad›k, bir dizi aç›l›fl gerçeklefltirdik.

7 Nisan'da Ordu'da düzenlenen toplu aç›l›fl töreniyle, TOK‹ taraf›ndan Fatsa'da yapt›r›lan
330 konutu, içinde okullar›n, yurtlar›n, sa¤l›k tesislerinin, sanayi kurulufllar›n›n, ticari
tesislerin ve KÖYDES projelerinin bulundu¤u 22 tesisi vatandafl›m›z›n hizmetine sunduk.
Ayn› gün Giresun teknik e¤itim veren bir lisemizin atölye ve laboratuar binas›n› hizmete
açt›k.

Ard›ndan 8 Nisan'da Çoruh Vadisi Projesi'nin önemli bir halkas› olan ve Türkiye'de
üretilen toplam enerjinin yüzde 6's›n› karfl›layacak olan Borçka Baraj› ve Hidroelektrik
Santrali'ni törenle faaliyete geçirdik.

9 Nisan'da bu defa baflkentte yar›s› hay›rsever vatandafllar›m›z›n katk›lar›yla yapt›r›lm›fl
olan 84 ayr› e¤itim tesisimizi toplu olarak hizmete açt›k.

21 Nisan'da yine ülkemizin dev projelerinden birini ‹stanbul-Bursa Mudanya Hatt›'n›
faaliyete geçirdik.

Ülkemizin ulafl›m aç›s›ndan en yo¤un güzergâhlar›ndan
biri olan ‹stanbul- Mudanya Bursa aras›n› 75 dakikaya
indirecek, 1 saat 15 dakikal›k bir sürece indirecek bu
önemli feribot hatt›, gerek ekonomik aç›dan, gerek turizm
aç›s›ndan, gerekse ulafl›m güvenli¤i ve rahatl›¤› aç›s›ndan
bölgeye çok önemli art› de¤erler kazand›racakt›r.
Hatt›n aç›l›fl›yla efl zamanl› olarak bu hatta çal›flacak, 1200 yolcu ve 225 araç kapasitesine
sahip son derece modern donan›ma sahip Osmangazi H›zl› Feribotu'nu da devreye
soktuk. Temmuz bafl›nda da Orhangazi Feribotunu inflallah devreye sokaca¤›z.
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Ayn› gün Bursa'ya geçerek Bursa Feribot Liman›'n› da Mudanya'da hizmete açarak seriyi
tamamlam›fl olduk.

Hakikaten bizler için bir gurur abidesi olan Mudanya Terminali gerçekten çok farkl›yd›
ve halk›m›z›n da be¤enisini kazanan bu terminalle biz hakikaten Atatürk'ün ifade etti¤i
o muas›r medeniyetler seviyesinin üstüne ç›kma yolunda inan›yorum ki bir ispat-› vücut
olarak onu da bitirmifl olduk.

Yine ayn› gün Bursa'da özel sektörümüzün yat›r›m› olan ve ça¤dafl donan›ma sahip bir
hastanemizi gururla, sevinçle sektörümüze kazand›rd›k. Bunun yan›nda yine TOK‹
taraf›ndan Bursa Y›ld›r›m Belediyesi s›n›rlar› içinde yapt›r›lan 492 konutu sahiplerine
teslim ettik.

Ve yine ayn› gün Bursa'm›zda Mustafakemalpafla'da yanm›fl olan Karaköy'ü yeniden
afet kapsam› içerisinde bütün konutlar› yaparak sahiplerine resmen teslim törenini
gerçeklefltirdik.

Her günü ülkemize yeni bir hizmet ve yeni bir coflkuyla sürdürüyoruz.

Durmak yok!

Yeni bir yat›r›m kazand›rmak her zaman hedefimiz oldu. Bu flekilde yolumuza devam
ediyoruz, gayretlerimizi sürdürüyoruz. Sizlerin büyük deste¤iniz ve kat›l›m›n›zla
sürdürdü¤ümüz bütün bu gayretler meyvelerini daha flimdiden vermeye bafllam›flt›r.

‹nan›yorum ki yar›nlar ülkemiz için bugünlerden çok daha güzel, çok daha parlak olacakt›r.

Ve ben bu sözlerle konuflmama son veriyor, tek tek her bir vatandafl›ma sevgilerimi,
sayg›lar›m› sunuyorum.

Kal›n sa¤l›cakla...





R. Tayyip ERDO⁄AN
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Sevgili Vatandafllar›m,

Ayl›k buluflmam›z›n bafl›nda sizleri en kalbi duygular›mla selaml›yorum.

Öncelikle bu ay 19 May›s'ta millet olarak birlik ve beraberlik içinde karfl›lad›¤›m›z Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor Bayram›n› bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. En büyük
mutlulu¤um, milli bayramlar›m›z›n resmi törenlerle s›n›rl› kalmamas›, milletimizin bir
bütün halinde hissederek yaflamas›, kutlamas›d›r. Bildi¤iniz gibi ülkemizin gelece¤i,
milletimizin beklentileri do¤rultusunda bafllatt›¤›m›z de¤iflim ve geliflme süreci ad›na,
huzur ve istikrar›m›z›n korunmas› ad›na son derece önemli bir seçim sürecinin bafl›nday›z.

Bu akflam seçim öncesindeki bu son ulusa seslenifl konuflmamda, hissiyat›m›, duygular›m›
sizlerle paylaflmak, gelece¤imiz ad›na çok belirleyici oldu¤una inand›¤›m ortak
sorumluluklar›m›z› hat›rlamak ve hat›rlatmak istiyorum.

Hükümet olarak Türkiye'nin son dört buçuk y›ll›k dönem içinde att›¤› ileri ad›mlar›, hayat›n
her alan›nda ald›¤› mesafeleri ve nihayet yakalam›fl oldu¤u huzur ve istikrar ortam›n› son
derece de¤erli kazan›mlar olarak telakki ediyoruz.

Ülkemizin gerçekleri, yaflad›¤›m›z ça¤›n gerekleri ve milletimizin beklentilerini karfl›lamak
için bafllatt›¤›m›z de¤iflim ve geliflme hamlesinin yar›m kalmamas›n›, gelece¤imiz
aç›s›ndan hayati derecede önemli buluyorum. Gerek dünyan›n gidiflat›, gerekse
bölgemizdeki geliflmeler, ülkemizdeki huzur ve istikrar ortam›n›n korunmas›n›n Türkiye
için önümüzdeki dönemde çok daha fazla önem kazanaca¤›n› aç›kça gösteriyor.

Türkiye'nin son dönemde ekonomide, siyasette, yönetim anlay›fl›nda, sosyal hizmet
alanlar›nda, yat›r›mlarda ve d›fl meselelerde elde etti¤i her kazan›m ülkemize uzun y›llar
sonra nihayet hâkim olan bu huzur ve istikrar ortam›n›n eseridir.

Her vatandafl›m›z›n, elimizdeki en de¤erli servet olan bu huzur ve istikrar ortam›n›n
korunmas›nda, en az bizim kadar hassas oldu¤unu biliyor, milletimizin sa¤duyusuna,
tarihimizin her döneminde bu topraklardan eksilmeyen akl›selime sonuna kadar inan›yor,
güveniyorum.

Bu vesileyle önümüzdeki seçimlerin ülkemize hay›rlar getirmesini, yap›lacak bu önemli
seçimin Türkiye'nin mutlu ve müreffeh gelece¤ine uzanan yolun kap›s›n› sonuna kadar
açmas›n› temenni ediyorum.

Demokratik rekabete kat›lan bütün siyasi partilerimize flimdiden baflar›lar diliyorum.
Siyasi partilerimizin has›m de¤il, sadece rakip olduklar›n› unutmayal›m.

Hep dedik ki, maksat baki olan bu kubbede hofl bir seda
b›rakmakt›r. Bizim gökkubbemiz, Türkiye Cumhuriyeti'dir.
Bu gökkubbe alt›nda birlik ve beraberli¤imizi herfleyin
üstünde tuttuk, bundan sonra da tutmaya devam edece¤iz.
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Hepsi, ülkemiz için, milletimiz için iyi ve do¤ru olan› yapmak iddias›yla göreve talip olarak
bu yar›flta yer almaktad›r.

Nihayet karar, aziz milletimizin, yani sizlerindir.

Önümüzdeki demokratik yar›fl sürecinin bu anlay›flla sayg›, hoflgörü, huzur ve sa¤duyu
içinde geçece¤ine inan›yorum. Seçmenlerin oy kullanmak üzere sand›k bafl›na gitmelerinin
kutsal bir vatandafll›k görevi oldu¤unu da bu vesileyle hat›rlatmak istiyorum.

Sevgili Vatandafllar›m,

Demokrasilerde hükümetler sand›kla iflbafl›na gelir, ama geldi¤i gibi de sand›kla gider.
Kendisini kimin idare edece¤ine bizzat millet karar verir. Onun için demokrasi, millete
güvenmektir. Milletin akl›na, iradesine sayg› duymakt›r. Hükümetler gelip geçicidir.

Kal›c› olan millettir, bayrakt›r, vatand›r, devlettir. Bizler bu makamlarda baki de¤iliz.

Bugün bizim oturdu¤umuz koltuklarda dün baflkalar› vard›. Bunu hiç bir zaman unutmad›k.

Hep dedik ki, maksat baki olan bu kubbede hofl bir seda b›rakmakt›r. Bizim gökkubbemiz,
Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu gökkubbe alt›nda birlik ve beraberli¤imizi herfleyin üstünde
tuttuk, bundan sonra da tutmaya devam edece¤iz.

‘Herfley Türkiye için!’ diyerek yola ç›kt›k. ‘Vatan›, milleti
sevmek ona hizmet etmekle olur’, dedik.
Arkadafllar›mla birlikte Milletimize hizmet yolunda tarihi baflar›lara imza atman›n bahtiyarl›¤›n›
yafl›yorum. Ancak inan›yorum ki, en büyük hizmeti milletimizin birlik ve beraberli¤ine,
cumhuriyetimize ve demokrasimize yapt›k.

Biz, büyük düflünelim, milletimiz kazans›n, Türkiye kazans›n diye yola ç›kt›k. Sorunlardan
kaçan, üstünü örten anlay›fllar›n Türkiye'yi ne hale getirdi¤ini geçmiflte hep beraber
yaflad›k, bunlar› hep birlikte gördük.

Biz, sorunlar›n üstüne giderek Türkiye'yi ayak ba¤lar›ndan, s›rt›ndaki o yüklerden
kurtarman›n mücadelesini veriyoruz. Onun için ekonomik kalk›nma ile demokratik
reformlar› birlikte yürütüyoruz. Onun için özgürlükler ve refah, birbirinden ayr›lmaz ikiz
kardefl gibidir, bunu böyle anl›yoruz. Birinin olmad›¤› yerde di¤erini bulmam›z mümkün
de¤ildir. E¤er bugün Türkiye, çat›flma ve ihtilaflarla dolu bir bölgede refah ve istikrar
unsuru olabildiyse, iflte bu anlay›fl›m›z sayesindedir.

Kendi kendime en çok flunu soruyorum; bugün Türkiye'nin dünden çok daha iyi olmad›¤›n›
kim söyleyebilir? Biz, üç Y ile yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele
edece¤imizi söyleyerek iflbafl›na geldik. Bugün insanlar›m›z›n dünden daha yoksul
oldu¤unu, Türkiye'nin yolsuzluklar konusunda dünden daha kötü, özgürlüklerde dünden
daha geri oldu¤unu söyleyebilmek mümkün mü?

Dar ve orta gelirliler ile üst gelir grubundakiler aras›ndaki makas bu dönemde daralmaya
bafllam›flt›r.
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Milyonlarca insan›m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktan kurtularak orta s›n›f bir hayat
standard›na do¤ru yürümeye bafllam›flt›r. Her gün bir yenisi patlayan yolsuzluklar›n, bat›k
banka skandallar›n›n, çetelerin, ihale mafyalar›n›n sonu da bu dönemde gelmifltir.

Türkiye bir yasaklar ülkesi olmaktan ç›km›fl, özgürlükler en çok bu dönemde genifllemifltir.
Milli gelirimize, al›m gücü rakamlar›m›za bakt›¤›n›zda; daha çok refah üretmekle
kalmad›¤›m›z›, refah› daha çok yayg›nlaflt›rma konusunda da sonuç almaya bafllad›¤›m›z›
görürsünüz.

Benim 'demokrasinin dire¤i' olarak gördü¤üm 'orta tabaka',
eriyip kaybolmufltu. fiimdi böyle bir hayat standard›n›n
tekrar yayg›nlaflmaya bafllad›¤›n› görüyoruz.
Orta tabaka hayat standard›, benim için, kaliteli ve ulafl›labilir bir e¤itim ve sa¤l›k hizmeti,
gerçeklefltirilebilir bir ev ve araba hayali demektir. Dün hayal olanlar bugün milyonlarca
insan›m›z için gerçe¤e dönüflmüfl, kalan milyonlar için de ulafl›labilir hale gelmifltir.

‹flte o dünün umutsuzluk, karamsarl›k ve korku ülkesi olan Türkiye'nin bugün bir umutlar,
imkanlar ve f›rsatlar ülkesi haline gelifl öyküsü budur. Bütün bunlar› bir tek fley için
anlat›yorum; o da, umutlar›m›z› canl› tutmakt›r. Geliflmenin, ilerlemenin, daha iyi bir
hayat›n önünde bir engel varsa bana göre o da, karamsarl›kt›r, umutsuzluktur.

Bugünlerde yeniden böyle bir havan›n yay›lmak istendi¤ini görüyorum.  Aç›k söylüyorum;
önümüzdeki en büyük tehlike bu havaya teslim olmakt›r. Bu Türkiye'ye, kendi kendimize
yapaca¤›m›z en büyük haks›zl›k olacakt›r. Baflta da söyledim, hükümetler gelip geçer,
aslolan umutlar›m›z›, gelecek ideallerimizi kaybetmemektir.

Birlik ve beraberli¤imizi, toplumsal huzur ve bar›fl›m›z› herfleyin üstünde tutmak
mecburiyetindeyiz.

De¤erli Kardefllerim,

Türkiye bir çok aç›dan tarihi bir dönemden geçiyor. Etraf›m›zda olup bitenlere bakt›¤›n›zda
bunu görürsünüz. Zor bir zamanda yafl›yoruz. Bu süreç, zorluklar›n›n yan›nda önümüze
çok önemli imkan ve f›rsatlar ç›karm›fl bulunuyor. Daha önce de ifade ettim, çok aç›k
söylüyorum, bu imkan ve f›rsatlar› de¤erlendirebilirsek, tarihi ve co¤rafi sorumluluklar›m›z›n
gere¤ini yerine getirebilirsek millet olarak bizi çok parlak bir gelecek bekliyor.

‹çinde yaflad›¤›m›z bölge bugün dünya siyasetinin oyun sahas› haline gelmifltir. Küresel
güç mücadeleleri bu bölgede, bizim mahallemizde yaflanmaktad›r. Bütün olumsuzluklar›yla
birlikte dünyan›n ve bölgemizin bu yeni flartlar› bizi yeniden öne ç›kar›yor.

21. yüzy›l›n imkan ve f›rsatlar›n› de¤erlendirmekten Türk milletini al›koyacak bir fley varsa
o da, içe kapanmac›, izolasyonist anlay›fllard›r. O da, birlik ve beraberli¤imizi bozan, bizi
kendi içinde kavgal›, tart›flmal› bir toplum haline getirmek isteyen anlay›fllard›r.

‹flte, önümüzdeki en büyük tuzak budur.
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Gerek karfl› karfl›ya bulundu¤umuz zorluklar› aflman›n, gerekse aya¤›m›za gelen tarihi
f›rsatlar› de¤erlendirmenin tek yolu toplumsal bar›fl›m›z› güçlendirmektir. Ayk›r› sesler
kimseyi yan›ltmas›n. Farkl›l›klar›m›z, ortak de¤erlerimizde birleflmeye mani de¤ildir.

84 y›ll›k Cumhuriyet rejimimiz milletimizle kucaklaflmay› baflarm›flt›r; milletimiz de
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyet de¤erlerimizin sahibidir.
Atatürk, aziz milletimizin her bir ferdini, Türkiye Cumhuriyeti vatandafll›¤› temelinde
birlefltirmeyi baflarm›flt›r.

Dün Cumhuriyetimizi kurarken nas›l ortak de¤erlerimiz ve hedeflerimiz etraf›nda birleflmeyi
baflard›ysak bugün de bir ve beraber olmak durumunday›z. Cumhuriyetimizin
modernleflme, ça¤dafllaflma projesinin bana göre en büyük baflar›s› bu olmufltur.

Baflta da söyledim, inan›yorum ki, son 4.5 y›lda bu baflar›ya arkadafllar›m›zla birlikte
bizler de çok büyük katk›larda bulunduk.

Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet de¤erlerimizi her türlü gündelik siyasi tart›flman›n üzerinde
tutarak, ayr›flt›r›c› de¤il birlefltirici, milletimizin bütün fertlerini kucaklayan bir mutabakat
zemini haline getirmek için çal›flt›k. Onun için siyasi ve ekonomik istikrar› sa¤lamlaflt›rd›ktan
sonra yeni dönem önceli¤imizi sosyal istikrar› güçlendirmek olarak belirledik.

Sosyal istikrar, toplumsal bar›fl demektir. Önümüzdeki
süreci bu anlamda toplumsal zaaflar›m›z› giderecek,
bar›fl›m›z› kuvvetlendirecek bir sosyal restorasyon süreci
olarak görüyorum. Bunu defalarca vurgulad›m.
Cumhuriyetimizi daha yükseklere tafl›yacak olan birlik ve beraberli¤imizi, toplumsal
bar›fl›m›z› ancak bu flekilde güçlendirebiliriz.

Türkiye, etnik kökeni, inanc›, bölgesi, düflünce ve cinsiyeti ay›rt edilmeksizin bütün
vatandafllar›yla bar›fl›k bir toplum olmal›d›r.

Uzun y›llard›r mücadele etti¤imiz bölücü terörün zeminini kurutacak olan da budur.
Milletimizin devletiyle olan vatandafll›k ba¤lar›n› güçlendirmenin, güven ve sadakat
iliflkisini sa¤lamlaflt›rman›n yolu da buradan geçmektedir.

Unutmayal›m ki, birlik ve bütünlü¤ümüzün güvencesi, devlet-millet kucaklaflmas›d›r.

Devletimiz, hiçbir ayr›ma gitmeksizin vatandafllar›m›z› kucaklayacak, flüphe duvarlar›
aradan kalkacak, vatandafllar›m›z da devletimize güvenecektir.

Birlik ve bütünlü¤ümüze yönelik tehditler dün oldu¤u kadar bugün de vard›r. Elbette
devletimiz, hukuk zemininde birlik ve bütünlü¤ümüze yönelik tehditlerle mücadele
edecek, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini koruyacakt›r.

Bölücü terörle de, afl›r› uçlarla da mücadelemiz devam edecektir. Bunun için gerekli
imkan ve kabiliyetlere sahibiz.
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Ancak bunu yaparken insanlar›m›z› afl›r› uçlara itmek yerine kazanmay› esas alan
kucaklay›c›, birlefltirici bir dil ve yöntem kullanmak mecburiyetindeyiz.

Sevgili Vatandafllar›m,

Asr›n f›rsatlar›n› de¤erlendirebilmek için içeride toplumsal bar›fl›m›z› güçlendirirken,
d›flar›da da tarihi ve co¤rafi sorumluluklar›m›z› yerine getirmek durumunday›z. Bölgemizde
de, dünyam›zda da bar›fl ve istikrara yapaca¤›m›z katk›lar› reddedemeyiz.

Daha önce de çokça ifade ettim. Türkiye'nin içinden geçti¤i tarihi süreci yanl›fl analiz
edenler zaman zaman içe kapanmac› sloganlar at›yorlar.

Türkiye, içe kapanmakla d›fla aç›lmak aras›nda bir tercih yapmak durumunda de¤ildir.

Hiç kimse yanl›fl bir vehme kap›lmas›n; sadece s›n›rlar›m›z›n güvenli¤ini sa¤layarak,
kendimizi dünyan›n geri kalan›ndan izole ederek ç›karlar›m›z› korumam›z bugünün
dünyas›nda mümkün de¤ildir. Aram›zda co¤rafi mesafeler olsa dahi bugün hiçbir ülkenin
menfaatleri, di¤erlerinden ayr› düflünülemez durumdad›r.

Küreselleflme dedi¤imiz gerçek iflte budur. Cumhuriyetimizin ça¤dafllaflma felsefesi,
özgür ve müreffeh dünyan›n bir parças›, sayg›n bir üyesi olmay› hedeflemifltir.

Biz, bugün de bu hedefin takipçisiyiz. ‹nan›yorum ki, bu hedefe de her zamankinden
çok daha yak›n bir noktada bulunuyoruz. Arzumuz, gayemiz, insan›m›z› ça¤›n en ileri
refah ve özgürlük standartlar›na kavuflturmakt›r.

Türkiye medeni milletler aras›nda lay›k oldu¤u yeri almaktad›r. Dün, Cumhuriyetimizin
kurulufl y›llar›nda bunun göstergesi, yurdumuzu bir bafltan bir bafla demir a¤larla örmekti.

Bugün ise, ça¤dafllaflman›n kriteri, bilgisayars›z ev ve okul b›rakmamakt›r. Yurdu bafltan
bafla internet a¤lar›yla örmektir. ‹flte biz bunu baflar›yoruz.

AB üyeli¤i, tafl›d›¤› anlam bak›m›ndan Cumhuriyetimizin
kurulufl ideali olan ça¤dafllaflma hedefinin bir tezahürüdür.
Bu süreçte rehberimiz, ortak ak›ld›r, milletimizin de¤iflim
iradesidir, ülkemizin yüksek menfaatleridir.
De¤erli Vatandafllar›m,

Türkiye'nin önümüzdeki 20 y›l›n›, 30 y›l›n› bugünden flekillendirmenin, sizlere ve
çocuklar›n›za bafl› dik, zengin, müreffeh bir Türkiye b›rakman›n hesab›n› yap›yoruz.

Bunu yaparken, uza¤› görmekten yak›n› göremez hale gelenlerden de olmuyoruz. Son
dört buçuk y›ll›k dönemde ad›m ad›m hayata geçirilen büyük de¤iflimin mimarlar› ve
tafl›y›c›lar› sizlersiniz, sizlerin gücünüzle, sizlerin inanc›n›zla, sizlerin büyük Türkiye
sevdan›zla bugünlere geldik.

Türkiye büyük bir h›zla karanl›k günleri, kay›p y›llar› ard›nda b›rakarak p›r›l p›r›l parlayan
bir gelece¤e do¤ru yola ç›km›flt›r, bu yoldan dönüfl olmayacakt›r.
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Bu süreç, Türkiye'nin kalk›nmas›na, ilerlemesine, zenginleflmesine, güçlü bir devlet
olmas›na giden süreçtir. Bak›n›z, Türkiye ekonomisi tam 20 dönemdir üst üste büyüyor.

Bu, tarihimizde daha önce hiç yaflanmam›fl bir geliflmedir. Türkiye'nin borçlar›, 2005 ve
2006 y›llar›nda azalma gösterdi, bunun da tarihimizde bir örne¤i yoktur.

Burada alt›n› çizerek bir konuyu vurgulamak durumunday›m. Kamu net borç stoku yani
devletin borcu dendi¤i zaman bu borcun miktar›n›n artmas› olarak olay de¤erlendirilemez.
Devletlerin borçlar› gelir leriyle mukayese edilmek suretiyle belir lenir.

Bizim milli gelirimiz nedir? Borcumuz nedir? Bunu birbirine oranlad›¤›m›z zaman bu oran
art›yor mu? Eksiliyor mu? ‹flte göreve geldi¤imiz de bu oran % 90'd›. fiimdi ise Maastricht
kriterlerini yakalad›k. Bu denli bir inifle geçmifl durumday›z. Türkiye art›k güçlü bir ülke.
E¤er biz devletin borcuna bakacak olursak dünyan›n en borçlu ülkesi Amerika, en borçlu
ülkelerinden bir tanesi Japonya, Almanya. Ama milli gelirleriyle mukayese edildi¤inde
durumun hiç de öyle olmad›¤›n› görüyorsunuz.

‹hracat›m›z son ay 94 milyar Dolar› yakalad›, 79 y›lda 36 milyar Dolar ama dört buçuk
y›lda bak›n bunun üzerine koydu¤umuz rakam 58 milyar Dolar ve flimdi hamdolsun 94
milyar Dolar› yakalad›k ve bu y›l sonu itibar›yla 100 milyar Dolar› hedefledik.

Do¤rudan uluslararas› yat›r›mlar 20 milyar Dolar› yakalad›
geçen y›l sonu itibariyle. Bu y›l ise ilk 4 ayda 14 milyar
Dolar› yakalad›k. Bu yat›r›mlar fabrikad›r, bunlar bankad›r,
bunlar çeflitli birçok yat›r›mlarla ülkemize gelen küresel
sermayedir.
Turizm gelirlerimiz 18 milyar Dolar› aflt›. Millet olarak bu geliflme seviyelerine de ilk defa
flahit oluyoruz.

Milli param›zdan 6 s›f›r› bir defada att›k, olmaz diyorlard› yapt›k, e¤er bunu yaparsan›z
enflasyon patlar diyorlard› tam aksine çatlad› tek haneli rakama düfltü, % 30'un
üzerindeyken tek haneli rakama geldi. Geçmifle bakarsan›z sadece eklenen s›f›rlar›
görebilirsiniz. Ve enflasyon tek haneli oranlara indi, inflallah bundan sonra böyle devam
edecek. Bunun bir baflka örne¤i bundan 35 y›l öncesindedir.

Gören gözler için Türkiye'nin tarihi bir de¤iflim, geliflim ve ilerleme içinde oldu¤u ayan
beyan ortadad›r. Türkiye'nin do¤usuyla bat›s›n›, kuzeyiyle güneyini bir gören, az› çokla,
yoksullu¤u zenginlikle, mahrumiyeti nimetle dengelemenin gayretinde, gelir adaletini
temin etmeyi en temel önceliklerinden biri sayan bir anlay›flla yola ç›kt›k, böyle çal›flt›k.

Gerek ekonomideki, gerek sosyal ve siyasi alanlardaki inan›lmaz de¤iflimiyle bütün
dünyay› flafl›rtan, 2000'li y›llar›n y›ld›z ülkesi oldu¤u ifade edilen, bar›fl›n, hoflgörünün,
medeniyetler yak›nlaflmas›n›n mimarlar› aras›na giren, büyüklü¤üne yak›flan yepyeni bir
Türkiye var.



Allah'›n izniyle millet olarak önümüze koydu¤umuz bütün hedefleri tek tek tutturmam›z
mümkün olacakt›r. Ben bu ülkenin insanlar›nda bu umudu, gençlerimizin gözlerinde bu
›fl›lt›y› görüyorum.

Ülkemizin dört bir yan›nda, çeflitli vesilelerle gitti¤imiz flehirlerimizde bu kalk›nma
heyecan›n›n nas›l büyük bir coflkuya dönüfltü¤üne bizzat flahit oluyorum.

Daha geçen haftalarda önce Erzurum'da, sonra Van'da, sonra Sivas'ta vatandafllar›m›zla
kucaklaflt›k, oralarda birçok onlarca aç›l›fllar› yapt›k ve devlet olarak yapm›fl oldu¤umuz
bu aç›l›fllarla birlikte halk›m›z›n coflkusunu gördük.

Türkiye'nin yaflad›¤› büyük de¤iflimin gururunu, sevincini, mutlulu¤unu paylaflma imkân›
bulduk.

Ve KÖYDES projeleriyle ta köylere kadar uzanan o yollar›n o sular›n ve bundan dolay›
bizlere, ‘evet Allah sizlerden raz› olsun art›k yolumuz da var, sular›m›z da ak›yor’ diyen
vatandafllar›m›z› gördük.

Her üç vilayetimizde de tamamlanan önemli yat›r›mlar›n,
okullar›n, hastanelerin, yollar›n, toplu konutlar›n, altyap›
üstyap› yat›r›mlar›n›n bu flehirlerimizi gelece¤e haz›rlayan
nice tesislerimizin aç›l›fllar›n› toplu olarak gerçeklefltirdik.
Türkiye'nin nas›l ad›m ad›m, nas›l flehir flehir, nas›l tesis tesis büyüdü¤ünü, kalk›nd›¤›n›,
geliflti¤ini bir kere daha müflahede ettik ve umudumuza umut katt›k.

Bu sinerjiyle, bu duygu birli¤iyle felaketlerin efli¤ine kadar gelmifl bir ülkeyi dünyan›n
en çok umut veren, geliflmeye, büyümeye, ilerlemeye en aç›k ülkesi haline getirdik.

Ortak hedefimiz güçlü, müreffeh, ayd›nl›k bir Türkiye idealidir.

Ve burada özellikle son olarak gerek A¤r›'da, gerek Van'da, fianl›urfa'da, buralardaki sel
felaketlerinde ebediyete intikal eden vatandafllar›ma bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet
diliyorum. Geride b›rakm›fl olduklar› kederli ailelerine flahs›m, milletim ad›na baflsa¤l›¤›
diliyor, sab›rlar diliyorum.
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Bunlar bugün baflard›klar›m›z, inflallah çok daha güzel hedefleri gerçe¤e dönüfltürecek,
Türkiye'yi bir daha asla o karanl›k girdaplara kap›lmayacak bir ülke haline getirece¤iz.

Kiminle? Milletimizle...

Kiminle? Sizlerle...

Türkiye çok daha güzel, çok daha ayd›nl›k bir gelece¤in altyap›s›n› bugünden haz›rl›yor.
Ben en k›sa zamanda dünyan›n en geliflmifl ülkeleri aras›nda yerimizi alaca¤›m›za bütün
samimiyetimle inan›yorum. Yeter ki biz Türkiye'nin gelece¤ine inanal›m, güvenelim.

Yeter ki el ele verelim, ortak hedefler etraf›nda birleflelim. Yeter ki birbirimize ve ülkemize
ba¤l›l›¤›m›z›, huzur ve istikrar›m›z›, yönümüzü ve hedeflerimizi yitirmeyelim.
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Bu sözlerle konuflmama son veriyor, önümüzdeki seçim sürecinin ülkemize, milletimize
ve demokratik hayat›m›za hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.

Aslolan Türkiye'nin kazanmas›d›r.

Aslolan milletimizin kazanmas›d›r.

Herfley Türkiye için diyor, sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.



R. Tayyip ERDO⁄AN

2007ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

R. Tayyip ERDO⁄AN

ULUSA SESLEN‹fi
KONUfiMALARI

ARALIK 2007
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Sevgili Vatandafllar›m,

Art›k geride b›rakt›¤›m›z 2007 y›l›n›n bu son Ulusa Seslenifl'inde sizleri en kalbi duygularla
selaml›yorum.

Türkiye'nin mutlu ve müreffeh yar›nlar›na yapt›¤›m›z yolculukta bir y›l› daha geride
b›rakmaya haz›rlan›yoruz.

2007 y›l›, Türkiye'nin de¤iflim takviminde son derece önemli merhalelerden geçti¤imiz,
çok önemli kazan›mlar elde etti¤imiz bir y›l olmufltur. Tesis etti¤imiz güven ve istikrar›n
devam›, demokrasimizin ifllerli¤i aç›s›ndan çok önemli bir seçim gerçeklefltirilmifl,
demokrasimiz önemli bir s›navdan daha baflar›yla ç›km›flt›r.

Daha önce de söyledi¤im gibi 22 Temmuz seçimlerinde kazanan güven ve istikrar
olmufltur, kazanan demokrasimiz ve cumhuriyetimiz olmufltur, kazanan birlik ve
beraberli¤imiz, ortak gelece¤imiz olmufltur.

Seçim sonuçlar›na yans›yan milli irade, kurdu¤umuz 60. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti
olarak omuzlar›m›zdaki sorumlulu¤u daha da art›rm›flt›r.

Biz, yeni dönemde de bu sorumlulu¤un idraki içinde, farkl› siyasi tercihlerde bulunan
bütün vatandafllar›m›z›n iradesini, sand›kta verdikleri mesaj› dikkate alarak yola devam
ediyoruz.

Bildi¤iniz gibi genel seçimlerin ard›ndan görev süresi dolan 10. Cumhurbaflkan›m›z Say›n
Ahmet Necdet Sezer'in yerine, TBMM taraf›ndan Say›n Abdullah Gül 11.
Cumhurbaflkan›m›z olarak seçilmifltir.

Yine cumhurbaflkan›n›n do¤rudan halk oyuyla seçilmesi baflta olmak üzere Türkiye'nin
siyasi t›kanma noktalar›n› açmay› hedefleyen anayasa de¤iflikli¤i paketi referanduma
sunulmufl, büyük bir kat›l›mla gerçekleflen referandumda milletimizin onay›n› alm›flt›r.

2007, hayat›n her alan›nda kaydetti¤imiz geliflmelerin, içeride ve d›flar›da yaflad›¤›m›z
zorluklar›n yan›nda iflte bütün bu tarihi kararlar›n al›nd›¤› müstesna bir y›l olmufltur.

Milletimiz, büyük zorluklarla, önemli s›k›nt›lara gö¤üs gererek kazand›¤› huzur ve
istikrar›ndan vazgeçmeyece¤ini bir kere daha en güçlü biçimde ortaya koymufltur.

Bu sebeple 2007'yi gelece¤imiz ad›na milletimizin kâr hanesine yaz›lan bir y›l, çok büyük
bir kazanç olarak görüyoruz.

Bu vesileyle bir kere daha 2007 y›l› içine s›¤an bütün bu önemli geliflmelerin ülkemize
ve milletimize hay›rlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Herkes bilmelidir ki, vatandafllar›m›z›n can ve mal
emniyetini, s›n›rlar›m›z›n güvenli¤ini, birlik ve
bütünlü¤ümüzü korumaktan baflka bir amac›m›z yoktur.
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De¤erli Vatandafllar›m,

Bu buluflmam›zda 2007 y›l›n›n genel bir de¤erlendirmesini yapal›m, Türkiye'nin befl y›ll›k
de¤ifliminin geldi¤i noktay›, önümüzde aç›lan ufuklar› sizlerle birlikte flöyle bir gözden
geçirelim istiyorum.

Bildi¤iniz üzere Türkiye, birlik ve beraberli¤imize kast eden terör örgütünü toplumdan
tecrit etme mücadelesinde yeni bir safhaya girmifltir.

Terör örgütünü içeride ve d›flar›da tam olarak izole etmeyi, sosyal, lojistik, finansal ve
psikolojik bütün desteklerini kesmek için büyük bir gayretin içindeyiz.

TBMM'nde büyük bir ço¤unlukla kabul edilen tezkere çerçevesinde, haz›rl›k çal›flmalar›
yap›ld›ktan sonra 28 Kas›m itibariyle hükümetimiz, Türk Silahl› Kuvvetlerimiz’i
yetkilendirmifltir.

Bu çerçevede silahl› kuvvetlerimizin icra etti¤i ve bundan sonra icra edece¤i s›n›rötesi
harekatlar›n hedefi sadece Irak'›n Kuzey'inde bulunan terör örgütü kamplar›d›r.

Dost ve kardefl Irak halk›na karfl› olumsuz bir yaklafl›m
içinde olmad›k, olmayaca¤›z. Irak'›n toprak bütünlü¤ünü,
ulusal birli¤ini, huzur ve istikrar›n› bugüne kadar en çok
arzulayan ve destekleyen ülkelerin bafl›nda olduk, bundan
sonra da desteklemeye devam edece¤iz.
Herkes bilmelidir ki, vatandafllar›m›z›n can ve mal emniyetini, s›n›rlar›m›z›n güvenli¤ini,
birlik ve bütünlü¤ümüzü korumaktan baflka bir amac›m›z yoktur.

D›fl dünyada yo¤un bir diplomasi trafi¤i yürüterek, terörü tecrit etmek için çok uygun
bir vasat yakalad›k.

Bugüne kadar ne yaz›k ki dostlar› taraf›ndan bile yaln›z b›rak›lan Türkiye, terörle
mücadelesinde ilk kez dünyadan bu kadar güçlü bir destek bulmay› baflarm›flt›r. Bölgedeki
komflular›m›z, Ortado¤u ülkeleri, ABD ve AB, hakl› mücadelesinde Türkiye'nin yan›nda
yer almaya bafllam›flt›r.

Hükümetimiz etkin bir diplomasi yürüterek, Türkiye'nin hakl›l›¤›n›, kararl›l›¤›n› ve meflru
konumunu gidip bu ülkelere bizzat anlatm›flt›r.

Daha düne kadar yandafllar›n›n menfi propagandas› istikametinde terör örgütünün
tesirinde kalanlar›n bile, art›k gerçe¤i görerek söylem de¤iflikli¤ine gittiklerini sizler de
görüyor, biliyorsunuz.

Bu süreçte siyasi, askeri, diplomatik, sosyal ve ekonomik araçlar› bundan sonra da
kararl›l›kla kullanmay› sürdürece¤iz. Türkiye 780 bin kilometre kare topra¤›yla, bütün
bölgeleriyle, 70 milyon insan›yla bir bütün olarak geliflecektir, kalk›nacakt›r, özgürleflecektir.
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Bölücü terör örgütünün hedefi, birlik ve beraberli¤imizi bozmakt›r. Teröre verilecek en
güzel cevap da millet olarak bugüne kadar yapt›¤›m›z gibi birlik ve beraberli¤imizi
güçlendirmek, ortak hedef ve de¤erlerimiz etraf›nda kenetlenmektir.

Türkiye'de hak arama yollar› aç›kt›r. Anayasal düzen içinde meflru zeminlerde kalanlar
için iflleyen bir demokrasi vard›r.

Dost, düflman herkesin kabul etti¤i gibi Türkiye, son y›llarda demokratikleflme alan›nda
devrim say›lacak reformlar gerçeklefltirmifltir.

Bir kez daha söylüyorum, terörün hiç bir gerekçesi yoktur, olamaz. Bu yolla bir yere
varmak ta mümkün de¤ildir. ‹nsanlar›m›z›n ihtiyaçlar›n› biliyoruz, y›llar içinde baz› ihtiyaçlar›n
ihmal edildi¤inin de bilincindeyiz.

Bu aç›klar› kapatmak, bu eksiklikleri gidermek, bölgelerimiz ve flehirlerimiz aras›ndaki
gelir farkl›l›klar›n› en aza indirmek, böylece mahzun gönülleri flenlendirmek için samimiyetle
çal›fl›yoruz.

Do¤usuyla-bat›s›yla, kuzeyiyle-güneyiyle, nerede yafl›yor olursa olsun, her insan›m›z›n
varl›¤›n› aziz biliyoruz, her birine ayn› muhabbetle hizmet götürmenin gayreti içindeyiz.

Geçmiflte baz› bölgelerimizin ihtiyaçlar›na yeterince cevap verilmedi¤i, yap›lmas› gereken
yat›r›mlar›n ihmal edildi¤i bir gerçektir, ama bu üzücü tablo art›k de¤iflmeye bafllam›flt›r,
daha da de¤iflecektir.

Bat›da olan›n do¤uda da olmas›, sözgelimi ‹stanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Konya'da
bulunan›n Diyarbak›r'da, Tunceli'de, A¤r›'da, Batman'da, Siirt'de de bulunmas› için
imkânlar›m›z› seferber ettik. Bak›n›z 2003 y›l›ndan bugüne Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
bölgemize yap›lan yat›r›m›n tutar› 8,4 milyar YTL'dir, yani 8,4 katrilyondur.

Terörün yol açt›¤› s›k›nt›lar azald›kça bu yat›r›mlar, özellikle
özel sektör ve yabanc› sermaye yat›r›mlar› daha da
artacakt›r. TOK‹ taraf›ndan bu bölgelerdeki il ve
ilçelerimizde 72 binin üzerinde konut inflaat› bafllat›lm›fl,
bunlar›n 30 bine yak›n› tamamlanm›flt›r.
KÖYDES projesi kapsam›ndaki yat›r›mlarda kullan›lmak üzere 1,5 milyar YTL tutar›nda
bir kaynak bölgeye aktar›lm›fl, buradaki insanlar›m›z›n ihtiyaç duydu¤u yat›r›mlar
gerçeklefltirilmifltir.

Yine 1 milyar 212 milyon YTL tutar›ndaki sosyal yard›m ödenekleri befl y›l içinde bölgedeki
ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›lm›flt›r.

Bunlar Türkiye'nin 81 vilayetine ayn› yak›nl›kta duran, 70 milyon insan›m›z›n tamam›na
ayn› flefkati ve ilgiyi gösteren yeni bir yönetim anlay›fl›n›n iflaretleridir.

Bu yeni anlay›fl›n etkileri hem flehirlerimizde, hem insanlar›m›zda görülmeye bafllam›flt›r.
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Zaten varl›¤›n› olumsuzluklara, düflmanl›klara, kin ve nefrete borçlu olan terör odaklar›n›
rahats›z eden de iflte budur. Bu ülkenin huzur ve istikrar›ndan, bu milletin dostluk ve
kardeflli¤inden, bu topraklar›n her köflesinde hissedilen kalk›nma umut ve heyecan›ndan
rahats›z oluyorlar.

‹nflallah 2008 y›l› Türkiye'nin de içinde yer ald›¤› bu bölgenin, ac›larla yo¤rulan bu
co¤rafyan›n yeniden huzur, bar›fl ve istikrar› yakalad›¤› bir y›l olacakt›r.

Sevgili Vatandafllar›m,

Bütün göstergeler iflaret ediyor ki, 2007 y›l› da Türkiye'nin geliflme ve kalk›nma hanesine
yaz›lan bir kazanç y›l› olmufltur.

Ekonomimizde 2002 y›l› sonundan bu yana devam eden h›zl› iyileflme süreci, bugün
art›k bir at›l›m sürecine dönüflmüfltür. Büyük bir s›çraman›n efli¤ine gelmifl bulunuyoruz.
Bundan 5 y›l önce, tarihimizin en a¤›r ekonomik krizinin yaralar›n› sarmak için kollar›m›z›
s›vam›flt›k.

Bugün ise dünyan›n en güçlü ekonomileri aras›nda yerimizi almak için topyekün bir
seferberlik hali içindeyiz. Hamdolsun, olumsuz küresel flartlara ra¤men 2007 y›l›nda da
bu at›l›m süreci devam etmifl, milletçe yüzümüzü güldürecek, gönlümüzü ferahlatacak,
gelece¤e çok daha umutla bakabilmemizi sa¤layacak geliflmeler yaflanm›flt›r.

fiuraya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Türkiye, 2002 y›l›nda, milli gelir itibariyle, dünyadaki 180
ülke aras›nda 26. s›radayd›. Bugün ise Türkiye, 180 ülke
aras›nda 17. s›raya yükselmifltir. 2002 y›l›nda Avrupa'n›n
12. büyük ekonomisiydik, bugün 6. büyük ekonomisi
haline geldik.
Büyüme devam ediyor, enflasyon tek haneli oranlarda, faizlerde düflüfl sürüyor, ihracat
hedefledi¤imiz 100 milyar Dolar› aflm›fl durumda, do¤rudan yat›r›mlar 20 milyar Dolar
seviyesini zorluyor.

Düne kadar 25 Avrupa Birli¤i ülkesine k›yasla Türkiye, bütçe aç›¤›n›n gayri safi milli
has›laya oran› bak›m›ndan en yüksek oranl› ülkeydi.

Bugün bütçe fazlas› veren 9'uncu ülkeyiz.

Hamdolsun, Türkiye'nin yükselifli, kalk›nmas›, büyümesi h›z kesmeden devam etmektedir.

Türkiye ekonomisi, bu dönemde, tam 23 çeyrek üst üste büyüme baflar›s›n› göstermifl,
bu yönüyle tarihimizde bir ilki gerçeklefltirmifltir.

Bu büyüme, bu kalk›nma süreci devam edecek ve inflallah Türkiye önümüzdeki y›llarda
bugünden çok daha güçlü, sa¤lam, dayan›kl› bir ekonomik yap›ya sahip olacakt›r.
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Ekonominin makro dengelerinde kaydetti¤imiz iyileflmenin, ülkemizin her köflesine ayn›
derecede yans›mas› için de yo¤un bir çaba harc›yoruz.

‹stiyoruz ki, Türkiye'nin bir ucundan di¤er ucuna, her köflesinde, her köyünde, ilçesinde,
ilinde; insan›m›z ekonomik büyümeden yararlans›n, ekonomideki iyileflmeyi sofras›nda
hissetsin.

Bak›n›z, TÜ‹K 2006 y›l› sonu yoksulluk endeksini daha yeni aç›klad›. Buna göre 2002
y›l›nda bizim devrald›¤›m›z Türkiye'de 18 milyondan fazla insan›m›z yoksulluk s›n›r›n›n
alt›nda yaflarken, 2006 sonunda bu rakam 13 milyonun alt›na inmifltir.

5 y›lda 5 milyon insan›m›z yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktan kurtulmufl, orta tabaka
bir hayat standard›na kavuflmufltur.

En fakirle en zengin aras›ndaki makas›n daralmaya bafllad›¤›n› gösteren bu tablo, son
derece sevindiricidir, umut vericidir.

De¤erli Vatandafllar›m,

‹nan›yorum ki 2007 y›l› ekonomideki bu güzel geliflmelerle birlikte Türkiye'nin tarihi
de¤ifliminin de baflar›yla sürdürüldü¤ü bir y›l olarak hat›rlanacakt›r.

Bu y›l içinde Türkiye her alanda çok önemli ilerlemeler kaydederek, ayd›nl›k bir gelece¤e
do¤ru ad›mlar›n› h›zland›rm›flt›r. Milletimiz Türkiye'nin problemlerinin çözüm adresinin
siyaset kurumu oldu¤unu bir kere daha aç›kça ilan etmifltir.

Türkiye'nin ifllerli¤i kan›tlanm›fl demokratik parlamenter sisteminin bölgesi ve dünya için
ne kadar de¤erli bir tecrübe oldu¤u da çok daha iyi anlafl›lm›flt›r.

Türkiye bu sinerjiyle yoluna devam ediyor, de¤iflime, huzura, istikrara, kalk›nmaya devam
diyor. 2007 y›l› Türkiye için kritik bir kavflakt›, milletimiz büyük bir coflku ve heyecanla
yola devam karar› ald›. Bütün hizmet alanlar›nda güç, bütün sektörlerde güven tazelendi.

Baflta e¤itim, sa¤l›k, adalet ve emniyet olmak üzere
toplumumuzun hayat standard›n› yükseltecek temel
hizmetlerde ç›ta bir kere daha yükseltildi. Çocuklar›m›z›
gelece¤in flartlar›na haz›rlayacak e¤itim at›l›m› yeni bir
ivme kazand›.
Her y›l bütçeden en büyük pay› e¤itime ay›rarak ayd›nl›k bir gelece¤i infla etmekte ne
kadar kararl› oldu¤umuzu gösteriyoruz. 2002 y›l›ndan bugüne bütçeden e¤itime ayr›lan
pay %207 oran›nda artm›fl durumda.

2003 y›l›ndan bugüne milletimizle güç birli¤i yaparak tam 112 bin 38 derslik yapt›k, 7'si
vak›f olmak üzere 39 yeni üniversite kurduk.

Befl y›lda ö¤rencilerimize tam 567 milyon adet ders kitab›n› ücretsiz da¤›tt›k, sadece
2007 y›l›nda da¤›t›lan kitap say›s› 157 milyon...
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Ülkemizin dört bir köflesindeki okullar›m›za herhangi bir ayr›m yapmadan 550 bin adet
bilgisayar gönderdik, h›zl› internet ba¤lant›s›n› en ücra köflelere kadar yayg›nlaflt›rarak
okullar›m›z› dünyaya ba¤lad›k.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program› ile herkese kaliteli bir sa¤l›k hizmeti ulaflt›rmak için çal›fl›yoruz.
Befl y›l içinde 305'i hastane ve ek binas› olmak üzere 912 sa¤l›k yat›r›m›n› hizmete açt›k.

Göreve geldi¤imizde, odas›nda banyo ve tuvalet bulunan hasta yata¤› say›s› 10.100 idi,
biz bu rakam› befl y›lda 22.088'e ç›kard›k. 2003-2007 y›llar› aras›nda 102.000 yeni sa¤l›k
çal›flan› istihdam› oluflturduk.

Kaynaklar› çok daha verimli kulland›k, herkesin sa¤l›k hizmetlerinden adil flekilde
yararlanmas›n› sa¤lad›k, hastanelerde rehin tutulma, acilden geri çevrilme gibi o utanç
verici uygulamalar› sona erdirdik.

Befl y›lda 112 acil hizmetlerinde istasyon say›s›n› iki buçuk kat artt›rd›k. K›rsalda yaflayan
vatandafllar›m›z›n sadece %20'si 112 acil hizmetlerinden yararlanabiliyordu, flimdi %97'si
yararlanabiliyor.

2005 y›l›nda Düzce ilimizde bafllad›¤›m›z aile hekimli¤i uygulamas›n› 2007 sonu itibariyle
13 ilimize yayg›nlaflt›rm›fl durumday›z, önümüzdeki y›l 11 ilimiz daha bu uygulamaya
geçmifl olacak.

Sevgili Vatandafllar›m,

Befl y›lda 7 bin 767 km. bölünmüfl yol yapt›k, Türkiye'nin bölünmüfl yollar›n› ikiye katlayan
bu uzunluk Cumhuriyet tarihi boyunca yap›landan daha fazlad›r.

Y›llar önce bafllanan, aradan on y›llar geçti¤i, birçok
hükümet de¤iflikli¤i yafland›¤› halde bir türlü bitirilemeyen
Karadeniz Sahil Yolu ve Bolu Tüneli gibi iki dev projeyi
tamamlayarak Türkiye'ye kazand›rd›k.
Ayn› flekilde ‹zmir Ödemifl'te Beyda¤› baraj›n› bitirerek açmak da bize nasip oldu.
Marmaray ve H›zl› Tren projeleri h›zla ilerliyor. 2002 y›l›nda sadece 9 ilimiz do¤algaz
kullanabiliyordu, bugün 51 ilimiz do¤algaz›n nimetlerinden yararlan›yor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Mavi Ak›m projeleri art›k rüya de¤il gerçek, NABUCCO konusunda
çal›flmalar devam ediyor, geçti¤imiz Kas›m ay›nda Türk-Yunan Do¤algaz Boru Hatt›'n›
da hizmete açt›k.

Türkiye, dünyan›n en önemli enerji koridorlar›ndan biri haline gelmifl durumda...

Sanayimizin geliflmesinde son derece önemli bir rol biçti¤imiz OSB ve KSS'lerin
yayg›nlaflt›rmas› yolunda büyük mesafeler ald›k.

1965'ten 2002'ye kadar geçen 37 y›lda ancak 65 OSB yap›labilmiflti, biz buna befl y›lda
40 OSB daha ilave ettik.
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Sosyo-ekonomik geliflimimize ve istihdama büyük katk›s› olan KOB‹'lerimize, KOSGEB
arac›l›¤›yla son befl y›lda 510 milyon YTL tutar›nda destek verdik.

Milli gelirden az pay alan illerimizde teflvik uygulamas›n› bafllatt›k, bu illerimizin
ekonomilerinde önemli canlanmalar yafland›, önümüzdeki dönemde bu konuda baflka
uygulamalar› da devreye sokaca¤›z.

Y›llar y›l› kaderine terk edilen Türk tar›m›nda da de¤iflimi bafllatt›k, tar›m sektörümüz 3,5
y›l üst üste büyüme baflar›s› gösterdi.

2002 y›l›nda 550 Bin çiftçiye 529 Milyon YTL tar›msal kredi kulland›r›lm›fl iken, biz 2007
y›l› Kas›m ay› itibariyle 1 Milyon 63 Bin çiftçiye 4,8 Milyar YTL yani 4,8 Katrilyon TL
tar›msal kredi kulland›rd›k. 2007 y›l›nda ç›kar›lan Kanun ile müteselsil kefalet yüzünden
hacze u¤rayan çiftçilerin ma¤duriyetini giderdik, bu sayede 650 bine yak›n çiftçimiz haciz
k›skac›ndan kurtulmufl oldu.

Yaklafl›k 500 çeflit üründe uygulanan KDV oran›n› 2007 y›l›nda %18'den %8'e düflürdük.
Sektörde yap›sal dönüflümü sa¤layacak hukuki altyap›y› büyük oranda oluflturacak 12
adet kanun ç›kard›k.

2002 y›l›nda 1 Milyar 868 Milyon YTL tar›msal destek verilmifl iken, bu rakam› yaklafl›k
3 kat art›rarak 2007 y›l›nda 5 Milyar 274 Milyon YTL'ye ulaflt›rd›k. Hükümetimiz döneminde
ya¤l› tohum prim desteklerini yaklafl›k 7 kat, hayvanc›l›k desteklerini 9 kat art›rd›k.

Bu y›l küresel ›s›nman›n bir sonucu olarak yaflad›¤›m›z kurakl›¤›n zararlar›n› en aza
indirmek için tedbirlerimizi ald›k, 545 bin çiftçimize 264,5 Milyon YTL tutar›nda yard›mda
bulunduk.

KÖYDES ve BELDES projeleriyle bugüne kadar devletin hizmet ve yat›r›mlar›n› götürmekte
zorland›¤› köylerimize, beldelerimize, ilçelerimize en h›zl› flekilde hizmet ve yat›r›mlar›m›z›
götürdük. Medeniyeti yol ve su olarak insan›m›z›n aya¤›na getirdik.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesini
gerçeklefltirerek, bugüne kadar 285 binin üzerinde konutun
inflaat›na bafllad›k, 2007 sonu itibariyle tamamlananlar›n
say›s› 156 bini bulmufltur.
Dar gelirli insanlar›m›z›n da konut hayallerini gerçe¤e dönüfltürdük, önümüzdeki dönemde
bu konuda çok daha iyi imkânlar oluflturman›n haz›rl›¤› içindeyiz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Uluslararas› alanda Türkiye'nin gücünü, etkisini, itibar›n› en üst seviyeye ç›kard›k.

Bugün Türkiye uluslararas› toplumun sözü dinlenen, gündem belirleyen, küresel bar›fl
ve istikrara katk› yapan, Medeniyetler ‹ttifak› giriflimine öncülük eden sayg›n bir üyesi
haline gelmifltir.
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Zaman zaman engellerle ve haks›zl›klarla karfl›lafl›yor olsak da, AB ile müzakerelerimizi
kararl›l›kla sürdürüyoruz. K›br›s'›n d›fl politikam›zdaki öncelikli konumu devam ediyor.

Yürüttü¤ümüz diplomatik çal›flmalarla KKTC bugün bir çok uluslararas› zeminde tan›n›r,
kabul görür hale gelmifltir.

Bunun yan›nda ortaklafla gayretlerimizle KKTC ekonomisi büyük canl›l›k kazanm›fl, son
dört y›lda %50 oran›nda büyümüfltür. Türkiye uluslararas› zeminde aktif ve bar›flç›
diplomasisiyle her geçen gün sayg›nl›¤›n› ve etkinli¤ini artt›rmaktad›r.

2007 y›l› içinde bu gerçe¤in delili say›labilecek çok yo¤un bir diplomasi trafi¤i yaflad›k.
Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Örgütü'nün 15. y›ldönümünün kutland›¤› bir dönemde
Örgüt'ün Dönem Baflkanl›¤›'n› üstlendik.

Kas›m ay›nda Geniflletilmifl Irak'a Komflu Ülkeler D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›'n›n ikincisine
ev sahipli¤i yapt›k. Yine Kas›m ay›nda Türkiye'nin öncülü¤ünde Nisan 2005'te bafllatt›¤›m›z
Ankara Forumu toplant›lar›n›n yedincisini gerçeklefltirdik.

‹srail Devlet Baflkan› Shimon Peres ve Filistin Ulusal Yönetimi Baflkan› Mahmud Abbas'›
Ankara'da a¤›rlayarak Ortado¤u'da bar›fl çabalar›na güçlü bir flekilde destek mesaj› verdik.
Dünyan›n dört bir yan›na, say›s›z ülkeye ziyaretlerde bulunduk, yine ayn› flekilde dünyan›n
önemli liderlerini ülkemizde a¤›rlad›k.

Bu durumu, milletimizin hak etti¤i seviyelere do¤ru ilerledi¤inin bir müjdesi olarak
görüyor, ülkemizin küresel bir aktör olarak kazand›¤› bu güç ve itibardan mutluluk
duyuyoruz.

Sevgili Vatandafllar›m,

‹nflallah 2008 y›l›nda, bir yandan bu önemli kazan›mlar› koruyacak ve daha ileri seviyelere
tafl›yacak, bir yandan da yap›sal reformlar›m›za daha da yo¤un bir flekilde devam edece¤iz.

Özellikle Avrupa Birli¤i sürecindeki kararl›l›¤›m›z› ayn› flekilde devam ettiriyoruz, devam
ettirece¤iz.

Planlar›m›z› yapt›k, hedeflerimizi yeniledik, ilk günkü azim ve heyecanla kald›¤›m›z yerden
yola devam ediyoruz. 2008 y›l› için hedefimiz, en az %5,5 oran›nda büyüyen, kifli bafl›na
gelirini 7 bin Dolara yükselten bir Türkiye...

Huzur ve istikrar›n› koruyan, güvenli¤ini tam olarak tesis
etmifl bir Türkiye; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devleti olarak yükselen bir Türkiye'dir.
Cumhuriyetimizin 100. kurulufl y›l›n› Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdi¤i ça¤dafllaflma
hedeflerini yakalam›fl bir ülke olarak kutlamak için büyük bir seferberlik bafllatm›fl
durumday›z. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealine her geçen y›l biraz daha yaklafl›yoruz.
2007 y›l› bu aç›dan zorluklarla dolu ama verimli, bereketli bir y›l olmufltur. Karfl›lamaya
haz›rland›¤›m›z 2008 y›l›n›n da ülkemize ve milletimize yeni baflar›lar, bölgemize ve
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dünyam›za daha çok huzur, bar›fl ve refah getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.

Sizleri sevgi ve sayg›yla selamlarken tüm vatandafllar›ma eflleriyle, çocuklar›yla mutlu
nice y›llar temenni ediyorum.

Hoflça kal›n...




