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S‹YASET AKADEM‹S‹  (04.01.2003)
Aziz ‹stanbullular,

Siyaset Akademisi'nin De¤erli Kat›l›mc›lar›,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

De¤erli Dostlar,

Hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.

Bu y›l›n bafl›nda ‹stanbul ‹l Baflkanl›¤›m›z taraf›ndan hayata geçirilen Siyaset Akademimiz,
inflallah Eylül ay›ndan itibaren yeni ders dönemini aç›yor.

Bütün sosyal bilimleri kapsayan e¤itim program› oldukça kapsaml› bir flekilde haz›rlanm›fl
bulunuyor. Teflkilat›m›z›n bundan önceki döneminde Siyaset Akademisi'ne gösterdi¤i
ilginin büyüklü¤ünü memnuniyetle izledim.

Ayn› ilginin artarak bu yeni ders döneminde de sürece¤ine inan›yorum.  AK Parti
teflkilat›n›n "bilgiye dayal› siyaset" anlay›fl›n› bir ilke olarak benimsedi¤inden ve içine
sindirdi¤inden kuflku duymuyorum. AK Parti kuruldu¤u günden beri ben ve arkadafllar›m
sürekli olarak bilgiye dayal› siyasete ›srarla vurgu yap›yoruz.

Çünkü Türkiye'nin yeni bir siyasete, yeni bir siyaset düflüncesine, yeni bir siyaset
prati¤ine ihtiyac› var.

Peki nas›l oluflacak bu yeni siyaset?

Bir kere, siyasetin di¤er sosyal bilimlerden ve bütün hayat alanlar›ndan ba¤›ms›z, kopuk
ve uzak olmad›¤› fikrine al›flaca¤›z. Popüler tabirle, siyasetin sadece siyasetten ibaret
olmad›¤›n› anlayaca¤›z.

Siyasetin sosyolojiyle, psikolojiyle, tarih ve ekonomiyle ba¤lar›n› araflt›racak, siyasal alan›
kerameti kendinden menkul siyaset tekerlemeleriyle, sloganlarla doldurmaktan
vazgeçece¤iz. Bu tür siyasetin ülkemize neler kaybettirdi¤ini geçmifl y›llarda ac› bedeller
ödeyerek yaflad›k.

Bir daha ayn› yanl›fla düflmemek için siyaseti do¤ru anlamak, siyasetin toplumsal rolünü
ve sorumlulu¤unu iyi kavramak gerekiyor.

Bu yap›lamad›¤›ndand›r ki, bugüne kadar Türk toplumu ile siyaseti birbirini tamamlayan

Siyasetin sosyolojiyle, psikolojiyle, tarih ve ekonomiyle
ba¤lar›n› araflt›racak, siyasal alan› kerameti kendinden
menkul siyaset tekerlemeleriyle, sloganlarla doldurmaktan
vazgeçece¤iz.



bir bütünlük içinde olamam›flt›r. Toplumsal alanda olan biteni anlayamad›¤› için siyasetçi,
temsil etmekle yükümlü oldu¤u toplumu ileriye tafl›yamam›fl, aksine frenlemifl, önünde
engel teflkil etmifltir.

Siyaset adam› ça¤›n de¤iflim h›z›n› ve toplumun taleplerini yakalamad›¤› zaman toplumun
gerisinde kalm›flt›r.

Bunun için gelece¤in yöneticilerinin kendini yenileyebilen, dünyay› alg›lama güçlü¤ü
çekmeyen, ö¤renmeye aç›k insanlar olmas› gerekiyor. Siyaset Akademisinin asli görevi
de budur.

De¤erli Dostlar,

Siyasi tarihimiz, siyasetin sosyal alan içindeki yeri ve ifllevini anlayamad›¤› ve bu
hassasiyete s›rt çevirdi¤i için siyaset sahnesinin d›fl›nda kalan partilerin ve siyasetçilerin
silik hat›ralar›yla doludur.

Bu anlamda bir dönüm noktas› olan 3 Kas›m 2002 tarihinin tasfiye etti¤i siyaset anlay›fl›
üzerinde durmam›z ve tasfiyenin nedenlerini çok iyi analiz etmemiz gerekiyor.

Ayn› hatalara ve ayn› yanl›fllara düflme ihtimalinin ayn› sonuçlar› do¤uraca¤›n› unutmamal›y›z.
Bunun için ülkemize ve dünyaya hangi noktadan bakt›¤›m›z ve neleri gördü¤ümüz büyük
önem kazan›yor. Toplumun ve insanl›¤›n ortak, kal›c› de¤erleri üzerinden siyaset yap›lmas›n›
savunuyoruz.

Çat›flmac› ve gerilimden nemalanan siyaset anlay›fl› yerine
topluma yaslanan, halka güvenen, milletin müflterek
iradesini esas alan bir siyaset anlay›fl›yla ülkemize hizmet
edebiliriz.
Hat›rlay›n›z, milletin tasfiyesine u¤rayanlar siyasetteki ibret tablolar›d›r. Biz bu tablolardan
gerekli dersleri alarak yola ç›kan bir siyasi partiyiz.

Bizim so¤uk savafl y›lar›n›n köhne siyasetiyle, eski klifle söylemlerle ve kuru sloganlarla
bir iflimiz yoktur. Bizi anlamakta hâlâ güçlük çekenler, kendi dar ideolojik flablonlar›yla
tan›mlamak isteyenler asl›nda kendi dünyalar›n›n darl›¤›n› gösteriyorlar.

Biz, Türkiye'nin ihtiyaç duydu¤u yeni siyaseti üretmek ve hayata geçirmek için yola
ç›kt›k. Allah'›n izniyle bu kararl›l›kla da ad›mlar›m›z› atmaya devam ediyoruz.

Ancak bugün bulundu¤umuz noktay› da yeterli görmüyoruz. ‹lerlemezsek geriye
düflece¤imizin fluuru içindeyiz.

O sebepledir ki, siyaseti bütün yönleriyle kavramak, yönetim anlay›fl›m›z› zenginlefltirmek,
ülkemizi gelece¤e tafl›yacak siyasi haz›rl›klar› yapmak konusunda yakalad›¤›m›z bütün
imkânlar› kullan›yor, yeni imkânlar oluflturmak için de flartlar›m›z› zorluyoruz.

Sadece üst yap›m›z› de¤il, parti teflkilat›m›z› da Türkiye'nin gelece¤inde hizmet görecek
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bir kaliteye, bir seviyeye, bir donan›ma ulaflt›rmak için gayret gösteriyoruz.

Siyaset Akademisi, iflte böyle önemli bir haz›rl›¤›n, böyle önemli bir birikimin sa¤land›¤›,
Türkiye'ye yeni bir siyaset vizyonu kazand›racak bir giriflimimizdir. Ak Parti ‹stanbul
teflkilat›n›, Türk siyasetinde bugüne kadar pek örne¤i olmayan böyle bir çal›flmay› hayata
geçirdiklerinden dolay› hararetle kutluyorum.

Örnek bir çal›flmad›r ve inflallah hem AK Parti olarak bizler, hem siyasetten ülkemizin
dertlerine çözüm üretmesini bekleyen milletimiz, hem de di¤er siyasi hareketler fayda
göreceklerdir.

De¤erli Arkadafllar,

Siyaset Akademimiz yeni döneme Yerel Yönetimler Bölümü çal›flmalar› ile bafllayacak.
Biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var.

Türkiye'nin yerel problemlerinin çözümünde önemli katk›lar›, kolayl›klar› olacak yeni Yerel
Yönetimler Yasas›'yla gidilecek olan bu seçimler, Türk siyaseti için de bir kavflak nokta
olma özelli¤i tafl›yacak.

Yeni Yerel Yönetimler Yasas› ile Türkiye'nin flehirleri, ilçeleri, beldeleri önemli ölçüde
yerinden yönetilmeye bafllanacak ve maruzat için Ankara yollar›na düflme devri art›k
yavafl yavafl kapanacakt›r.

Bu son derece önem verdi¤imiz bir konu.

Zira bu mesele ülkemizin en esasl› meselesidir.

Adalet ve Kalk›nma hedeflerimize yerel dinamikleri
güçlendirmeden ulaflmam›z mümkün de¤ildir. Sorunlar
yerinden çözülemedi¤i için Ankara'da birikmekte ve
bürokrasi devasa boyutlarda büyümektedir.
H›z, rekabet ve kalitenin belirleyici oldu¤u günümüzde bu a¤›r bürokrasi, bu her fleyi
kontrol etmek isteyen merkeziyetçi anlay›flla hizmet üretemeyiz.

Devlet toplum iliflkilerinde yaralay›c› sonuçlar do¤uran bu bürokratik yönetim anlay›fl›
demokrasinin de halk›n yönetime kat›lmas›n›n da önünde engeldir.

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler aras›ndaki uyumu sa¤lamak için bütün kurumlar›n
gerçek gücüne ulaflmas›, yetkilerini tam olarak kullanmas› gerekiyor.

fiehirlerimiz kendi problemlerini çözmeye bafllad›kça, ilçelerimiz, beldelerimiz kendi
sökü¤ünü dikmeye bafllad›kça, Ankara'n›n s›rt›na binen a¤›r yük de hafifleyecek ve devlet
as›l u¤raflmas› gereken ifllerle u¤raflabilecek rahatl›¤a kavuflacakt›r.

‹flte bunun ad› yeni siyasettir. Türkiye'nin asli ihtiyaçlar›na cevap verece¤i için yeni
siyasettir. Türkiye'nin her bir köflesini, Ankara siyasetine mahkûm etmeyece¤i için yeni



siyasettir. Yerel yönetimlerimizi rahatlataca¤›, halka nefes ald›raca¤› için yeni siyasettir.

De¤erli Arkadafllar,

Biliyorsunuz ben eski bir belediye baflkan›y›m.

Yerel yönetimlerin dertlerini, t›kanma noktalar›n›, Ankara bürokrasisinden neler çektiklerini
en iyi bilecek kiflilerden biriyim. Bu yüzdendir ki çarenin ne olmas› gerekti¤ine dair bir
kanaatim de var.

Size buradan iyi haberi veriyorum; yeni Yerel Yönetimler
Yasas›, flehirlerimizin modernleflmesi, altyap›lar›n h›zla
tamamlanmas›, sorunlar›n zaman›nda çözülmesi, zaruri
yat›r›mlara kaynak sa¤lanmas› gibi yerel yönetimlerimizin
pek çok problemini çözecek nitelikleri haiz olacakt›r.
Bu problemleri en yo¤un biçimde yaflam›fl eski bir belediye baflkan› olarak bize güvenin;
yeni yasayla önemli rahatlama sa¤lanacak, Türkiye'nin her köflesinde bu rahatlaman›n
izleri en k›sa zamanda görülmeye bafllanacakt›r.

Türkiye'nin yeniden imar›nda, bu yeni yasayla aya¤a kalkacak olan yenilenmifl yerel
yönetimlerimizin çok büyük pay› olaca¤›na yürekten inan›yorum.

De¤erli Arkadafllar,

Siyaset Akademimizin yeni dönem program›, yerel yönetimler hakk›nda sözünü etti¤imiz
bütün bu yenilikleri de içeren bir derinli¤e ve zenginli¤e sahip...

Umuyorum ki bütün kat›l›mc›lar›m›z faydalan›rlar.

Onlar›n kazanc› bizim kazanc›m›z, Türkiye'nin kazanc›, siyasetimizin ve yerel
yönetimlerimizin kazanc› olacakt›r.

Bilgiye dayal› siyaset anlay›fl›m›zla hayata geçirdi¤imiz bu çal›flmalar›m›z›n semeresini
hep birlikte görmenin umudunu tafl›yorum.

‹nflallah siyaset hamurunun yo¤ruldu¤u bu tekneden, milletin halinden haberdar, dünyay›
bilen, siyaseti her yönüyle kavram›fl ve ülkesinin önüne çözüm sa¤layacak yeniliklerle
ç›kabilen yeni siyasetçiler ç›kacak, bu bereketli tarlada tohumunu Türkiye aflk›ndan alan
nice yeni idealler yeflerecektir.

Zira bize göre bilgi temelinden kopuk siyaset anlay›fl› körleflmeyi, kopuflu, izolasyonu
beraberinde getirir.

Tasfiye edilen siyaset anlay›fl› budur. Biz sadece alk›fllayan, sadece slogan atan de¤il
derinlemesine dünya gerçeklerini anlama çabas›n› b›rakmamal›y›z.Bu yüzden toplumla
birlikte düflünmeyi, kendimizi yenilemeyi ›srarla vurguluyoruz. Bu yüzden Ak Parti'nin
siyaset anlay›fl› toplumun hem vicdan›, hem kalbi hem de akl› olmak zorundad›r.
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Bu da göründü¤ü gibi kolay bir çaba de¤ildir.

Hem iç denetimimizi, özelefltirimizi kendimiz yapaca¤›z hem de dünyaya aç›k olaca¤›z.
Partileflme sürecini tamamlar tamamlamaz Türkiye'nin büyük emanetini omuzlayan
arkadafllar›m›n her biri bu emanete sadakatle ba¤l› kalmal›d›r.

Bu düflüncelerle hepinizi yeniden sevgiyle selaml›yorum. Yeni dönemin Siyaset
Akademimize hay›rl› olmas›n› temenni ediyor ve sayg›lar sunuyorum.



TÜS‹AD (23.01.2003)
Bugün, bu gibi toplant›larda yap›lan al›fl›lagelmifl bir konuflma yapmak istemiyorum. 58.
Cumhuriyet Hükümeti'nin Baflbakan› olarak ne kadar isabetli ve do¤ru ifller baflard›¤›m›zdan,
kendi erdem ve becerilerimizden söz etmeyece¤im.

Bunun yerine, Abdullah GÜL'ü de, hükümeti de, devlet yönetimi ve bürokrasiyi de bir
aynaya tutup; s›k›nt›lar›m›z›n, dertlerimizin ve kötü bir tarihsel miras olan baz› ekonomik
hastal›klar›m›z›n derinlemesine analiz edilmesini, gündeme getirilmesini istiyorum.

2003 y›l›nda ülkemiz niçin dünyan›n en geliflmifl ülkelerinden birisi de¤il? Neden fert
bafl›na milli gelirimizi 20.000 dolarlar›n üzerine ç›karamad›k? Yolsuzluk ve israf ekonomisi
niçin yok edilmedi bugüne kadar?

Tanzimat'tan bu yana, yaklafl›k 150 y›ld›r hep ayn› konular› tart›fl›yor, hep ayn› sorunlar›
konufluyor ama bir türlü çözümler üretemiyoruz.

Büyük devlet adam› ve tarihçi Ahmet Cevdet Pafla'n›n "Maruzat" ‹simli kitab›nda
yazd›klar›n›n içeri¤i ile, 2000'li y›llar›n Türkiye'sindeki sorunlar›n paralelli¤ine dikkat
çekmek istiyorum. 1855 y›l›nda Sultan Abdülmecid Vükelaya / (bakanlara) hitaben yapt›¤›
konuflmada: <<‹stikraz (borçlanma) olunmamak için çok çal›flt›m. Lakin ahval/ (koflullar)
bizi istikraza mecbur etti. Bunun hediyesi varidat›n (gelirlerin) artmas› ile olur. Bu dahi
imar-› mülk ile, yani her devlette oldu¤u gibi kumpanyalar (flirketler) teflkil ederek,
demiryollar› yapmakla olur. Art›k kumpanyalara da muvafakat eylemeliyiz. Garlar da
yapmal›; fakat varidat artd› deyü masraf› da art›rmamal›.

Ve illa bir semere (olumlu netice) has›l olmaz. (Masraflar› art›rmak) Yine batak yoludur.
Befliktafl Saray› (Dolmabahçe Saray›) pek tekellüflü (masrafl›) oldu, daha sadece olabilirdi.
Buyurduklar›nda Fethi Pafla ve Kaptan-› Derya Halil Pafla: “Efendimize göre bu bir fley
de¤il” demeleri üzerine.”Yok, yok ziyadece oldu¤unu benim de kalbim flahadet etti"
diye buyurmufl idi.

Tanzimatla bafllayan borçlanma ve kamuda savurganl›¤›n tarihsel kökenlerine inilmeli,
ayr›ca kamuda borçlanma ve savurganl›k felsefesinin ekonomik, sosyolojik ve kültürel
analizleri de yap›lmal›d›r. TÜS‹AD böyle bir çal›flmaya öncülük edebilir. Üniversitelerimiz
ve sivil toplum örgütlerimizin bu çerçevede çal›flmalar›n›n çok yararl› olaca¤›
düflüncesindeyim.

Niçin yöneticilerimiz savurgan? Neden devlet mal› deniz olmufl?
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Küreselleflmenin bize getirdi¤i bir numaral› olgu: REKABET!
Rekabet edebilme dinamiklerini yakalayamam›fl bir ülke
ekonomisi diskalifiye olmufl bir olimpiyat sporcusuna
benzer.
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Niçin eline f›rsat ve güç geçiren devlet adamlar›m›z borç yi¤idin kamç›s› felsefesi ile
borçland›kça borçlanm›fllar? Kamuda hangi nedenlerden dolay› savurganl›k ve israf
dizginlenemez bir düzeye gelmifl?

Yine Cevdet Pafla'ya, Maruzat'a dönüyoruz: Badehu (daha sonra) Mahmut Pafla Sadrazam
oldukda ecnebiler ile akd olunan mukavelelerden mebali¤-i külliye (büyük mebla¤) olup
bundan bir mikdar›n› Zat-› flahaneye (Sultan Abdülmecid) takdim ile “efendim öteden
berü bu türlü mukavelelerden para al›nur, lakin alanlar›n ellerinde kalur; bunlar ise
hakikatde efendimize aid paralard›r.” dedi¤i mahramane (gizlice) iflidilmifl idi.

Niçin 150 y›l sonra tarih tekerrür ediyor?

Bizim baz› bürokrat ve siyasilerimiz bulunduklar› konumu istismar ederek neden
yolsuzluklar›n devam etmesine f›rsat tan›yorlar? Milyonlarca insan› açl›k s›n›r›nda olan
bir ülkede, devletleraras› anlaflmalardan ç›kar sa¤layabilecek bürokratlar›, politikac›lar›
hangi de¤er ölçüleri ve kültür, hangi devlet yap›s› destekliyor?

Tapu dairelerinde, otobanlarda, mali ve idari denetimlerde al›nan rüflvetleri hangi de¤erlerin
erozyona u¤ramas› ile aç›klayabilirsiniz? Kamu ihalelerinde ve al›mlarda milyonlarca
dolarl›k yolsuzlara bulaflanlar bu gücü kimlerden al›yorlar? Hangi ekonomik ve etik
gerekçelerle klasik tabirimizle "tüyü bitmemifl yetimin" hakk›na el uzat›yorlar?

2003 y›l›nda niçin daha iyi bir Türkiye bulamad›¤›m›z›n
cevab›n› bu tarih yolculu¤unun bize verdi¤i derslerden
ç›karabiliriz.  150 y›l önce sorun ne ise 150 y›l sonra sorun
yine ayn›.
• Hesaps›z kamu borçlanmas›

• Devlette israf ve savurganl›k

• Kamu al›m ve ihalelerinde, devlet hizmetlerinde yolsuzluk ve rüflvetin yayg›n
bir biçimde devam etmesi.

Bir de buna:

• Bürokratik verimsizli¤i ve vizyonsuzlu¤u ekledi¤imizde sorunlar›n 150 y›ld›r 
aynen devam etti¤ini görüyoruz.

Burada özellikle flu hususa dikkat çekmek istiyorum.

Sorunlar›m›z yüzeysel ve gelip geçici bir rüzgâr›n b›rakt›klar›na pek benzemiyor. Sosyolojik
ve kültürel alt yap›s› var. Yani daha derinlerde... Bu nedenle biraz önce s›ralad›¤›m›z
"KAMUSAL HASTALIKLARI"  daha ciddiye almal›y›z.

Baflbakan olarak ve vatandafl Abdullah GÜL olarak kamunun hesaps›z borçlanmas›n›n
önüne geçilmesini, israf ve savurganl›¤›n durdurulmas›n› ve yolsuzluk ekonomisinin yok
edilmesini çok önemsiyorum! Bu sorunlar ülkemiz için ölüm-kal›m savafl›d›r. Geçmifl
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iktidarlardan farkl› olarak biz, hem yasal ve idari olarak bu problemlerin çözümü ile ilgili
üzerimize düfleni yapaca¤›z hem de bu geçmiflten gelen sorunlara karfl› ekonomik,
kültürel, sosyolojik ve etik kriterleri, yaklafl›mlar› gündeme getirerek kamudaki yolsuzluklarla
israf ve savurganl›kla nas›l bir u¤rafl› verebilece¤imizi somut bir mücadele program›
haline getirece¤iz.

Yolsuzluk ve savurganl›¤›n önlenmesi, daha fleffaf bir
bürokratik yap›lanma ile "TEM‹Z DEVLET" olgusunun
etkin k›l›nmas› konular›nda deneyim kazanm›fl uluslararas›
kurumlar vard›r.
Hükümet olarak onlar›n deneyimlerinden de yararlanmak istiyoruz.

Bu sözünü etti¤im uluslararas› kurumlardan nas›l yararlanaca¤›n› iyi bilen, neyi niçin
yapt›¤›n›n fark›nda olan bilinçli bir devlet yönetimi uluslararas› bütün kurumlardan fayda
sa¤layabilir.

Türkiye sürdürülemez bir borç stoku tafl›mamal›d›r. BORÇ STOKUNUN DÜfiÜRÜLMES‹
KAMUNUN VER‹ML‹ ÇALIfiMASI VE KAÇAKLARIN ÖNLENMES‹ SONUCU OLUfiACAK
TASARRUFLA SA⁄LANAB‹L‹R.  Bir uluslararas› kurum olan IMF de böyle söylüyor. Faiz
d›fl› fazlay› milli gelirin yüzde 10'una ulaflt›rabilsek de bir an önce borç yükümüzü
düflürebilsek biz mi kazançl› ç›kar›z yoksa IMF mi?

Konuflmama "2003 y›l›ndan bafllayarak Türk Ekonomisinin Rekabet Gücünü her y›l daha
çok nas›l art›rabiliriz?” Sorusunu sizlere sorarak bafllamak istiyordum. Ama bu sorudan
önce ekonomimizin sorunlar› ile ilgili tarihsel bir perspektif ortaya koymak istedim.

Sadece iki ay önce yönetime gelmifl bir hükümetin önünde 150 y›ll›k sorunlar›n var
oldu¤unu, ama bu problemleri y›lmadan usanmadan u¤rafl› vererek çözebilece¤imizi
hat›rlatarak, bu arada da bu konularla ilgili hepimize görev düfltü¤ünü de vurgulayarak
konuflmama bafllad›m.

Küreselleflmenin bize getirdi¤i bir numaral› olgu: REKABET! Rekabet edebilme dinamiklerini
yakalayamam›fl bir ülke ekonomisi diskalifiye olmufl bir olimpiyat sporcusuna benzer.
Madalya ac›mas›z rekabet sonucu verilen bir ödül.

Refah ve zenginlik, toplumsal mutluluk da rekabet edebilmenin, ekonomik yar›flta
olman›n sonucu al›nan madalyalard›r.

Türk ekonomisini k›sa, orta ve uzun vadede daha rekabetçi yapacak önlemleri, kararlar›
bir bir yürürlü¤e koyuyoruz. Piyasalarda oluflan GÜVEN‹N DEVAMLILI⁄ININ sa¤lanmas›,
F‹NANS MAL‹YETLER‹N‹N DÜfiÜRÜLMES‹, devletin yat›r›mc› ve ifladamlar›m›za engel
de¤il bir FIRSAT HAZIRLAYICI olmas›, verimlili¤i art›rmak için ENFORMASYON
TEKNOLOJ‹LER‹N‹N artan bir yo¤unlukta iflletmelerde kullan›lmas›n›n TEfiV‹K‹ VE
DESTEKLENMES‹, E⁄‹T‹MDE KAL‹TE VE STANDARTLARIN YÜKSELT‹LMES‹ gibi,
k›sa, orta ve uzun vadeli bir YOL HAR‹TASI haz›rl›yoruz.
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Ekonomi ve kamu yönetimlerini geliflen ve de¤iflen koflullara göre "transformasyona"
tabi tutmayan ülkeleri sosyal ve ekonomik s›k›nt›lar bekliyor. Ayn› flekilde 21.yüzy›l›n
bafl döndürücü geliflme ve teknolojilerinin gerisinde kalan, geliflmifl management proses
ve tekniklerini kullanamayan flirketler de bir dünya flirketi olamayacak maalesef. Koflullar
ve de¤iflim öyle bir noktaya do¤ru gidiyor ki Intel'in kurucular›ndan Andy Grove'un "Only
Paranoid Can Survuive / Sadece Paranoyaklar Yaflamaya Devam Edebilirler." Kitab› yeni
bir ifl ve de¤iflim felsefesinin de ipuçlar›n› veriyor. Her y›l, hatta her ay yeni ürünler,
yenilikler piyasaya süremeyen iflletmeler kepenklerini indirmek zorunda kalacaklar.

O halde, hem bir sivil kurulufl olarak TÜS‹AD'a, size, di¤er sivil toplum örgütlerine,
üniversitelere ve hem de hükümet olarak bize a¤›r sorumluluklar yüklemekte bu de¤iflim
dinamikleri...

Aksi takdirde "at› alan Üsküdar'› geçecek."

"KEND‹ EV‹M‹Z‹ DÜZENE" koymak için öncelikler s›ralamas› yapt›k hükümet olarak. Bu
çerçevede baflbakan› bir CEO olarak düflünebilirsiniz. Yeni iflbafl›na gelen bir CEO'nun
yapaca¤› ilk ifl flirketin bir foto¤raf›n› çekmek.

Sonra kaçaklar› ve lüzumsuz harcamalar› önleyerek, flirket üzerindeki fazla yükleri atmak.
Bu arada kaliteli bir ekip oluflturarak, flirketin yap›s›na uygun en iyi strateji ya da stratejileri
belirlemek, seçmek...

Ayaklar› yere basan, hayalci olmayan ama vizyon sahibi gerçekçi bir “management
team" ile yola devam etmek.

Yanl›fl borçlanan, savurgan, sektöründe ne olup bitti¤inin
fark›nda olmayan, de¤iflim ve yeniliklere kapal› bir flirketin
bafl›na ne gelirse, devletin bafl›na da o gelir.
Sadece bir fark ve : fi‹RKET BATAR, DEVLET SÜRÜNÜR!.. Batmak m› daha iyi, sürünmek
mi daha iyi, onu sizin takdirinize b›rak›yorum. Biz de ülkemiz ekonomi yönetimine bir
CEO yaklafl›m› ile bakmak zorunday›z. Baflka bir yaklafl›m tarz› ile baflar›l› olma flans›m›z
yok. Hesab›n› bilmeyen, kazand›¤›ndan daha çok harcayan, rekabet olgusu tafl›mayan,
hantal ve vizyonsuz bir flirketin akibeti ayn› kaderi paylafl›yor. Biz hükümet oldu¤umuz
yaklafl›k iki ayl›k süreç içerisinde "Acil Eylem Plan›" ile neler yapabilece¤imizin ipuçlar›n›
verdik ve bu çerçevede yasal ve idari düzenlemeler ile baz› uygulamalar› da bafllatt›k.

Ancak daha bafllar bafllamaz Irak sorununu kuca¤›m›zda bulduk. Daha çok ekonomik
reformlara zaman ay›raca¤›m›z yerde maalesef d›fl sorunlara daha fazla mesai vermek
zorunda kald›k.

Özellikle Irak sorununun bar›flç› yollardan çözümü ekonomimiz için çok önemlidir. Dost
ve müttefikimiz ABD yönetiminin Türk ekonomisinde istikrar›n devam› konusunda destek
ve anlay›fl›n› takdirle karfl›l›yoruz. Ancak geçmifl körfez krizinde de gördük ki, yan›
bafl›n›zdaki bir savafl›n etkileri sizin varsay›mlar›n›z›n, hesaplar›n›z›n üzerinde oluyor.
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Körfez krizi sonras›, y›llarca baz› sektörlerimizin durgunlu¤a girmesi, bölgesel ekonomik
faaliyetlerin en alt düzeye inmesi sonucu, ciddi ekonomik kay›plar getirdi ekonomiye.
Hatta bu kay›plar baz› sektörleri bitirme noktas›na getirdi.

Biz, Irak'la ilgili bütün senaryolara karfl› ekonomimizi haz›rlad›k. Al›nmas› gerekli tüm
tedbirleri de ald›k.

Ama savafl olmadan, bar›fl içerisinde bir çözüm bulmam›z hem bizim, hem de ABD'nin
ç›karlar›na en uygun olan seçenektir. Bunun için biz hükümet olarak üzerimize düfleni
yapmaya devam edece¤iz.

"HERfiEY TÜRK‹YE ‹Ç‹N!" slogan› ile iktidara gelmifl ve kendisini "business friendly"
olarak tan›mlayan bir hükümetin baflbakan›, CEO's› olarak sanayici ve ifladamlar›m›z›n,
al›nteri ile üretip ihracat yapan, ülkemize döviz getiren, vergi veren, refah ve zenginlik
üreten sizlerin yan›nda oldu¤umuzu içtenlikle belirtmek istiyorum... Biz sizlerin önünü
açmak için var›z! Türkiye'yi yeni hedeflere bizden çok sizler tafl›yacaks›n›z.!

"HERfiEY TÜRK‹YE ‹Ç‹N, TÜRK EKONOM‹S‹ ‹Ç‹N EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE..."  diyerek
hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
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KAMU YÖNET‹M‹ REFORMU TOPLANTISI (06.04.2003)
De¤erli Bilim Adamlar›, De¤erli Misafirler,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

‹çiflleri Bakanl›¤›m›z ile Dünya Bankas› Enstitüsü'nün birlikte tertipledi¤i "Kamu Yönetimi
Reformu Süreci ‹çerisinde Yerel Yönetim Reformu" konulu toplant›ya hofl geldiniz.

Öncelikle, toplant›y› tertipleyenlere ve kat›l›mc›lara teflekkür ediyorum.

‹darenin yeniden yap›land›r›lmas›, çok önemli ve çok boyutlu bir konudur.

Bu sebeple sürekli ve canl› bir tart›flmay› beraberinde getiriyor.

Ben, bir aç›l›fl konuflmas›n›n s›n›rlar› içinde, belli bir safhaya getirdi¤imiz "Kamu Yönetiminin
Yeniden Yap›land›r›lmas›" çal›flmalar›yla ilgili baz› hususlar› sizlerle paylaflmak istiyorum.

Bilindi¤i üzere, Türkiye'de idarenin yeniden düzenlenmesine yönelik aray›fllar›n tarihi
oldukça eskiye gidiyor. 19. yüzy›l Osmanl› modernleflmesi, özellikle Tanzimat reformlar›
çerçevesinde, modern-merkezi bir devlet ayg›t› oluflturmak için genifl kapsaml› idari
reformlara sahne oluyor.

Cumhuriyet döneminde de idarenin yeniden yap›land›r›lmas›n› amaçlayan çal›flmalar,
gündemdeki yerini aral›klarla da olsa, sürekli koruyor.

1930'lu y›llardan itibaren, daha çok yabanc› uzmanlara haz›rlat›lan çok say›da rapor, kamu
yönetiminin temel problemlerine ve çözüm imkânlar›na odaklan›yor.

Çok partili hayata geçiflten sonra, özellikle demokrasinin kesintiye u¤rad›¤› dönemlerde,
idarenin yeniden yap›land›r› lmas› çabalar›n›n yo¤unlaflt›¤›n› görüyoruz.

Bunlar aras›nda, 1960 sonras› MEHTAP (Merkezi Hükümet Teflkilat› Araflt›rma Projesi),
1971'den sonra "‹dari Reform Projesi" ve 1980'den sonra KAYA (Kamu Yönetimi
Araflt›rmas›) Projesi, ilk elde say›labilecek örneklerdir.  Fakat bu çal›flmalar, daha çok
kâ¤›t üzerinde kalm›fl ve uygulamaya aktar›lmam›fl çal›flmalard›r.

Demokratik meflruiyete sahip iktidarlar, çeflitli kayg›larla, ne yaz›k ki, kamu yönetimini
yeniden yap›land›rma hususunda çekimser davranm›fllard›r.

Ancak 1980'lerden sonra dünya'n›n ve Türkiye'nin yaflad›¤› süreç, idarenin yeniden
yap›land›r›lmas›n› ihtiyaç olmaktan ç›karm›fl, bir mecburiyete dönüfltürmüfltür. Dünya
ekonomisinde ve siyasetinde yaflanan h›zl› dönüflüm karfl›s›nda Türkiye'deki idari sistem,
bir "yönetememe krizi" içerisine girmifltir.

Yeniden yap›land›rman›n temel unsuru, mahalli idarelerin
güçlendirilmesi ve merkeziyetçi yap›n›n k›r›lmas›d›r.
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Türkiye'deki klasik bürokratik yap›n›n, ülkenin ve toplumun potansiyellerinin harekete
geçirilmesini engelleyici bir fonksiyon icra etti¤i, bugün toplumun hemen her kesimince
paylafl›lan bir kanaattir.

Özellikle Turgut Özal hükümetleri zaman›nda yürütülen ekonomik yeniden yap›lanma
stratejileri, siyasi ve idari boyutlar› eksik kald›¤› için 20 y›ll›k bir sürenin sonunda, baflka
memleketlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, istenen neticeleri verememifltir.

Geldi¤imiz aflamada, ekonominin ve demokrasinin küreselleflen standartlar›, ülkemizi
kamu yönetimini yeniden yap›land›rma zorunlulu¤uyla bafl bafla b›rakm›flt›r.

Türkiye'de demokrasinin ve refah›n yükselmesi, toplumun ayak ba¤lar›ndan kurtularak
dinamik bir hale gelmesi, bu yeniden yap›land›rma teflebbüsü ile birebir iliflkilidir.

Üstelik devletin ve toplumun büyük bir uzlaflma içinde yöneldi¤i AB hedefi, Türkiye'nin
idare alan›nda da ça¤dafl normlara kavuflturulmas›n› zaruri k›lmaktad›r.

Hükümetimiz gerek Seçim Beyannamemizde, gerekse
hükümet program›nda ve Acil Eylem Plan›m›zda kamu
yönetimini yeniden yap›land›raca¤›n› milletimize taahhüt
etmifltir.
58. hükümet döneminde bafllat›lan ve 59. hükümet döneminde yürütülen çal›flmalar
neticesinde, "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" tasar›s›, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu
toplant›s›nda imzaya aç›lacak hale gelmifltir.

Kamu tasar›s› haz›rlan›rken, devletin ve toplumun ilgili kesimleriyle ciddi bir tart›flma
platformu oluflturulmufl ve mutabakat aranm›flt›r.

‹darenin temel ilke ve uygulamalar›n› belirleyen bu kanunu, Mahalli ‹dareler Kanun
tasar›lar› izleyecektir.

De¤erli Konuklar,

Daha önce de ifade etti¤im gibi, kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas› çok boyutlu
bir ifltir. Bu bak›mdan bütüncü bir bak›fl› gerektirmektedir.

Zikretti¤im bu kanun tasar›lar›na paralel olarak Kamu Mali Sistemi Yönetimi, Devlet
Personel Rejimi ve ‹dari Usul Kanunu düzenlemeleri, yeniden yap›land›rman›n tamamlay›c›
ayaklar› olarak hayata geçirilecektir.

Peki, kamu yönetimini yeniden yap›land›r›rken nas›l bir sistem oluflturuyoruz ve ne tür
yenilikler getiriyoruz?

Bunlar toplant›n›n gündemi içinde ayr›nt›lar›yla tart›fl›lacak olsa da ben önemli gördü¤üm
birkaç nokta üzerinde durmak istiyorum. Yeniden yap›land›rman›n temel unsuru, mahalli
idarelerin güçlendirilmesi ve merkeziyetçi yap›n›n k›r›lmas›d›r. Kamu Yönetimi Temel
Kanunu tasar›s›, merkezi idarenin görev ve yetkilerini tan›mlamakta ve bunun d›fl›ndaki
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bütün görev ve yetkileri mahalli idarelere vermektedir.

Merkezi idarenin görevleri, adalet, milli savunma, güvenlik, d›fl politika maliye, sosyal
güvenlik, milli e¤itimin genel ilkelerinin belirlenmesi gibi devletin asli olarak yürütmesi
gereken hizmetlerle s›n›rland›r›lmaktad›r.

Bakanl›klar›n taflra teflkilatlar› büyük ölçüde görevleriyle birlikte ‹l Özel ‹darelerine ve
Belediyelere devredilmektedir.

Türkiye'nin imza koydu¤u, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik fiart›'n›n "yerellik" ilkesine
uygun olarak, mahallinde görülmesi mümkün olan bütün hizmetler, mahalli idarelere
verilmektedir.

Görev ve yetki devrinin ötesinde, mahalli idareleri sahici
manada özerk ve demokratik kurumlara dönüfltürmeyi
amaçl›yoruz.
Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki vesayetini s›n›rland›r›yoruz ve mahalli
toplulu¤un yönetim ve karar sürecine kat›l›m›na imkan verecek mekanizmalar oluflturuyoruz.

Kamu yönetimini yeniden yap›land›r›rken iki temel amaç güdüyoruz. Bunlar, idarenin
demokratiklefltirilmesi ve rasyonellefltirilmesidir.

Hantal, topluma kapal›, hesap vermeyen, insan haklar›n› gözetmeyen bir idari yap›y›
evrensel-demokratik normlara göre yeniden düzenlemeyi amaçl›yoruz.

Kaynaklar› rasyonel kullanan, vatandafllar›n kat›l›m›na aç›k bir idari sistem, hem Türkiye'nin
potansiyellerini harekete geçirecek hem de devlet ile vatandafl› birbirine yaklaflt›racakt›r.

Toplum/millet, sistemin gerçek sahibi olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Tabii ki, idarede yeniden yap›lanman›n baflar›s›, idari sisteme hakim zihniyet kodlar›n›n
dönüflmesiyle de yak›ndan iliflkilidir.

Getirdi¤imiz sistemin, zaman içinde bu zihniyet de¤iflimini de h›zland›raca¤› kanaatindeyiz.

Zihniyet de¤ifliminin en önemli boyutu, kamu otoritesini kullananlar›n kendilerini imtiyazl›
bir konumda görmemeleridir..

Kamu otoritesini kullanan makamlar›n ve kiflilerin asli görevi, topluma ve insana hizmettir.
Bu çerçevede önem arzeden bir baflka husus ise, vatandafl›n idareye bak›fl›yla ilgilidir.

Vatandafl›m›z da bu zihniyet ve yap› de¤iflimine ayak uydurmal›, kendisinin sistemin asli
sahibi oldu¤unu bilerek hem merkezi hem de mahalli seviyede yönetime kat›l›m imkânlar›n›
azami ölçüde kullanmal›d›r.

De¤erli katk›lar›n›z›n bu anlamda bize yol gösterici olmas› temennisiyle, toplant›y›
tertipleyenlere ve bütün kat›l›mc›lara teflekkürlerimi sunuyorum.
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TOBB KONUfiMASI (10.04.2003)
Say›n Bakanlar, Say›n Baflkanlar, Say›n Misafirler,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Sözlerime, dost ve kardefl ülkelerimizin de¤erli özel sektör temsilcilerini ülkemde
görmekten duydu¤um memnuniyeti belirterek bafllamak istiyorum.

Türkiye'ye hofl geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hükümetimiz, sa¤lam bir siyasi iradenin varl›¤›n› uluslararas› bütün iliflkilerin en önemli
zemini ve güvencesi olarak kabul etmektedir.

Daha dün Belgrat'ta kat›ld›¤›m Balkan Ülkeleri toplant›s› da bir kez daha gösterdi ki,
sa¤lam bir siyasi irade uluslararas› bütün iliflkilerin esas›d›r.

Siyasi, diplomatik, ekonomik bütün iliflkiler siyasi irade kullananlar›n zaaf göstermemesine
ba¤l›d›r.

Sözlerimizin arkas›nda durmal› ve kesinlikle anlaflmalar›m›za sahip ç›kmal›y›z. Unutmayal›m
ki, hepimizin ortak gelece¤i birbirimizin hukukunu gözeterek gelecek ufuklara
bakmam›zdad›r.

Dünyada yaflanan yeni geliflmeler art›k olaylar›n ard›ndan gitmeyi de¤il gelecek
tasavvurumuzu, projelerle önceden aç›kça ortaya koymam›z› zorunlu k›l›yor.

Tecrübelerimizi birbirimize aktard›¤›m›zda, imkânlar›m›z› birbirimize açt›¤›m›zda çok, ama
çok büyük bir dinamizm ortaya ç›kacakt›r.

Bu dinamizmin ülkelerimizin, toplumlar›m›z›n gücü olarak her alandan adalet, refah ve
kalk›nma üretece¤ine inan›yorum.

Hepimiz bu heyecan› duymak ve önümüzdeki zorluklar› aflmak zorunday›z. 

Hemen flunu ifade edeyim ki, karfl›l›kl› ekonomik ve ticari iliflkilerimizin önündeki en
önemli engel, mevzuat engelidir.

Geriye dönük yorum yapmadan bir cümleyle flunu söyleyeyim ki, geliflmelere kapal› ve
kat› rejimler toplumlar› mevzuata bo¤maktad›rlar.

De¤erli misafirler,

Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri aras›ndaki iliflkiler, bu co¤rafyan›n sadece

Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri aras›nda 1992
y›l›nda 300 milyon Dolar olarak bafllayan d›fl ticaret hacmi,
1997 y›l›nda 1,5 milyar Dolar› aflt›.
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geçmiflini ve bugününü anlatmakla kalmay›p, büyük bir medeniyetin gelece¤ine de ›fl›k
tutan tarih, kültür ve kader birli¤inin yap› tafllar›n› oluflturmaktad›r.

fiunu art›k aç›k yüreklilikle itiraf etmeliyiz ki, 1991 y›l›nda Sovyetler Birli¤i'nin da¤›lmas›yla
flekillenen yeni dünya oluflumunu istedi¤imiz flartlarda karfl›layamad›k.

Elbette ki bunda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun parçalanma döneminde Anadolu ile
Kafkaslar ve Orta Asya aras›ndaki fiziki ba¤lar›n kopar›lm›fl olmas› çok önemli bir yer
tutmufltur.

Ancak, 1991 y›l›ndan bu yana geçen k›sa sürede çok önemli geliflmeler kaydettik. Sizlerin
de takip etti¤i gibi, sürekli güç mücadelelerine sahne olan, dengelerin, birlikteliklerin
sürekli de¤iflti¤i dünyam›zda, devletlerimiz aras›ndaki siyasi iliflkileri, her zaman ve her
yerde iftiharla söyledi¤imiz gibi, olmas› gereken en üst düzeye ç›kard›k ve bunu art›rmaya
da devam edece¤iz.

Çünkü, insanlar›m›z aras›nda tarihten gelen öylesine güçlü ve derin ba¤lar vard›r ki, hiçbir
güç, hiçbir engelleme dostlu¤umuzu, kardeflli¤imizi ve ebedi birlikteli¤imizi zedeleyebilecek
bir kudrete sahip olamayacakt›r.

Ancak, flunu da çok iyi biliyoruz ki, uluslararas› alanda sadece siyasi ve kültürel iflbirli¤i
temellerine dayanan iliflkilerin uzun vadeli ve kal›c› bir yap›da idame ettirilmesi mümkün
olamayabilir.

Dünya tarihinin her döneminde aç›kça görüldü¤ü üzere, devletler aras›nda kurulan kal›c›
iliflkilerin temelinde ticari ve ekonomik iliflkilerde sa¤lanan ileriye yönelik ortak ç›kar
birliktelikleri yer almaktad›r.

Sizlerin de yak›ndan takip etti¤iniz gibi, Türkiye, geçti¤imiz yirmi y›l içerisinde çok büyük
bir ekonomik de¤iflim süreci yaflam›flt›r.

Türkiye, faizin ve döviz kurunun kamu otoritesi taraf›ndan
belirlendi¤i, ithalat›n ve sermaye hareketlerinin kontrol
alt›nda tutuldu¤u uzun bir dönemin ard›ndan 1980'li
y›llardan itibaren ihracata dönük, rekabete ve d›fla aç›k
serbest piyasa ekonomisine geçmifltir.
Bu yap›sal reformlar ekonominin her alan›nda etkisini göstermifl ve 1980 y›l›nda yüzde
37'ye kadar gerileyen ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 1988 y›l›nda yüzde 81'e kadar
yükselmifl, 2001 y›l›nda yüzde 76 ve 2002 y›l›nda 69 olarak gerçekleflmifltir.

2002 y›l› itibariyle ihracat›m›z 35,1 milyar Dolar ve ithalat›m›z 50,8 milyar Dolar olarak
gerçekleflmifl, ticaret hacmi 86 milyar Dolara ulaflm›flt›r. ‹hracat›n yap›s› da sanayi ürünleri
lehine önemli bir de¤iflim göstermifl ve 2002 y›l› itibariyle toplam ihracat›n % 93'lük
bölümünü imalat sanayi ürünleri oluflturmufltur. 2002 y›l› itibariyle Türkiye ekonomisinde
yüzde 6,5'lik bir büyüme oran› ile Gayri Safi Milli Hâs›la 180,4 milyar Dolara ulaflm›flt›r.
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Ayr›ca, 2001 y›l›nda yüzde 68,5 olan enflasyon oran› 2002 y›l›nda yüzde 29,7'ye gerilemifltir.

Gerek Türkiye ekonomisinde gerekse Orta Asya ve Kafkas ülkeleri ekonomilerinde son
y›llarda yaflanan olumlu geliflmelere ra¤men ikili iliflkilerimizde arzulanan düzeylere
ulafl›lamad›¤› aç›kt›r.

Ülkelerimiz aras›ndaki iliflkilerin 1991 y›l›ndan bu yana kaydetti¤i geliflmeler, ne yaz›k
ki, ticari ve ekonomik iliflkilerimizin siyasi ve sosyal alanda kaydedilen geliflmelerin
gerisinde kalm›flt›r. ‹lk y›llarda yakalad›¤›m›z büyük heyecan› koruyamad›k ve hatta ticari
ve ekonomik iliflkilerimiz son dönemde durgunluk sürecine girdi.

Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas ülkeleri aras›nda 1992
y›l›nda 300 milyon Dolar olarak bafllayan d›fl ticaret hacmi,
1997 y›l›nda 1,5 milyar Dolar› aflt›.
Ancak, 1998 y›l›nda bafllayan bölgesel ve global krizlerin etkisiyle 1999 y›l›nda 1,2 milyar
Dolar düzeyine geriledi. 2000 y›l›ndan itibaren ekonomilerimizde yaflanan olumlu
geliflmeler d›fl ticaret hacminin de 1,4 milyar Dolara ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r.

Ayn› dönemde, Türk firmalar›nca Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde üstlenilen müteahhitlik
projeleri 10 milyar Dolar› aflt› ve çok önemli altyap› projeleri firmalar›m›zca tamamland›.
Ne var ki, bu projelerin çok büyük bir bölümü 1992-1999 döneminde üstlenilmifl, son
üç y›l içinde ise 200 milyon Dolarl›k bir proje hacmine ulafl›lm›flt›r.

Gerek ticari iliflkilerde, gerekse müteahhitlik projelerinde ilk y›llarda görülen art›fl ivmesinin
temel unsurlar›ndan birini de, Türk Eximbank taraf›ndan sa¤lanan krediler teflkil etmifltir.
1 milyar Dolar› aflan bir toplam kredi deste¤i, ilk temaslar›n kurulmas›n› ve iliflkilerde
süreklili¤in sa¤lanmas›n› temin etmifltir.

Ülkelerimiz aras›ndaki ekonomik iliflkilerin istenen ölçüde artmamas›, hatta son dönemde
durgunluk sergilemesi, üzerinde durulmas› gereken bir konudur. 1991 y›l›nda bafllayan
ve bugün de ayn› coflku ile devam eden duygusal yo¤unluk, hedefleri belirli bir politika
ve somut projeler çerçevesinde ticari ve ekonomik hayata yans›t›lamam›flt›r.

Bu gecikmifl özelefltiriyi, sonuç alacak sa¤lam ad›mlar atmak için hepimiz yapmak
zorunday›z. Zira büyük kaynaklar›m›z ve büyük imkânlar›m›z var. Gelinen tablo karfl›s›nda
umutsuzlu¤a kap›lmak için hiçbir neden yoktur.

De¤erli Misafirler,

Çok iyi bilinmelidir ki, bizler, geçmifl bin y›la damgas›n› vuran ve flüphesiz ki, gelecek
bin y›lda da etkisini sürdürecek bir co¤rafyan›n, bir medeniyetin kader birli¤i yapm›fl
çocuklar›y›z. Bu gerçek hepimiz için çok büyük bir güçtür.

Art›k bu bilinci bir duygu olarak yaflamakla yetinmemeli, bu gücün sa¤lad›¤› imkânlar›
kuvveden fiile ç›karmal› ve her alanda iflbirli¤i içinde olmal›y›z. Art›k, hamasete daha az
yer vermeliyiz ve gerçekçi ad›mlar atmal›y›z.
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Elbette ki, bugüne kadar yapt›klar›m›zla övünecek, yapamad›klar›m›z›n omuzlar›m›za
yükledi¤i sorumlulu¤u tafl›maya devam edece¤iz.

Ancak as›l önemli olan, bundan sonra ne yapaca¤›m›z› çok iyi tespit etmemiz ve bunlar›
kararl›l›kla ve en k›sa süre içinde hayata geçirmemizdir.

Bu noktada önem arzeden en önemli konunun, ticari ve ekonomik iliflkilerimizin uzun
vadeli bir projeksiyonunun yap›lmas›n›n teflkil etti¤ine inan›yorum.

Ülkelerimiz aras›ndaki ticari ve ekonomik iliflkilerin uzun
vadeli bir projeksiyonun yap›lmas› ve iliflkilerin bir strateji
çerçevesinde gelifltirilebilmesi için gerek siyasi, gerekse
ekonomik temellerin bugünden ve net bir flekilde tespit
edilmesi gerekmektedir.
Zira, bugün geldi¤imiz nokta beklentilerimize cevap vermiyor. Bunun ana unsurlar›ndan
biri de, ülkelerimiz aras›nda uzun vadeli, istikrarl› ve sa¤lam temellere dayanan bir
yaklafl›m›n hayata geçirilememifl olmas›d›r.

Temel politikam›z, birlikte, daha da kalk›nmakt›r. Bu hedefe ulafl›lmas› için yerine
getirece¤imiz iki asli görevimiz bulunmaktad›r.

Birincisi, ticari ve ekonomik iliflkilerimizdeki mevcut sorunlar› ve engelleri tamamen
ortadan kald›rmakt›r.

Ülkelerimiz aras›nda tam bir görüfl birli¤i oldu¤u aç›kt›r.

Zira, bugüne kadar gerçeklefltirilen çeflitli toplant›larda ticari ve ekonomik iliflkileri olumsuz
yönde etkileyen unsurlar ele al›nm›fl ve ivedilikle çözümü için gerekli tedbirler tespit
edilerek büyük ölçüde uygulamaya konulmufltur.

‹kinci görevimiz ise, sorunlardan ar›nd›r›lm›fl, sa¤lam bir temel üzerinde, ikili iliflkilerimizi
uzun vadeli bir yap›da yeniden infla etmektir.

‹flte bu uzun vadeli iflbirli¤inin temellerini atarken, her alanda çok kapsaml› proje
çal›flmalar›na ihtiyaç duyulacak, tüm sektörlerin, birbirlerini bütünleyecek bir yap›da ele
al›narak harekete geçirilmesi gerekecektir.

De¤erli Misafirler,

Sahici sonuçlar almaya yönelmek için dikkatlerinizi rica ediyorum. 

Aslolan; protokoller, prosedürler, imzalar, anlaflmalar, sözleflmeler de¤ildir. 

Ülkelerimiz aras›nda yüzlerce anlaflma, protokol haz›rlayabilir, ticaretimizi milyar dolarlar
düzeyine ç›karaca¤›m›z›, çok büyük projeler gerçeklefltirece¤imizi beyan edebilir ve bu
belgelerin alt›na imzalar›m›z› koyabiliriz; ancak, tüm bu iyi niyetli beyanlar›m›z› ve
çabalar›m›z› gerçekçi temellere ve somut projelere dayand›ramazsak, imzalad›¤›m›z bu
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belgeler tozlu raflarda çürümeye mahkûm kâ¤›t parçalar›ndan öteye gidemezler.

Hükümetler olarak ilk ad›mlar› h›zla att›¤›m›z› ve çok k›sa bir süre içinde sa¤lam temellere
dayal› uzun vadeli ekonomik iflbirli¤i programlar›n› hayata geçirece¤imizi ifade etmek
istiyorum.

Özel sektörlerimizin de katk›lar›yla haz›rlanmakta olan bu iflbirli¤i programlar›n›n
uygulanmas›nda yine en büyük görev siz özel sektör temsilcilerine düflecektir.

Ancak hükümetim ad›na, flunu da aç›kl›kla beyan etmek isterim ki, ihtiyaç duyulacak her
türlü deste¤i sa¤lamaya haz›r›z.

Türkiye, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin, baflta altyap›
projeleri olmak üzere tüm müteahhitlik ihtiyaçlar›n›
karfl›lamaya haz›rd›r.
Ayr›ca, bugün infla etmekte oldu¤umuz Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hatt›, bunun
yan› s›ra projelerini haz›rlad›¤›m›z di¤er petrol ve do¤al gaz iletim hatlar› bölgesel iflbirli¤inin
geliflmesine büyük katk›lar sa¤layacakt›r.

Avrupa ile Asya aras›nda sadece enerji köprüsü olmakla kalmayaca¤›z.  Bu co¤rafi
avantaj›m›z› ticari iliflkilerde de kullanaca¤›z. Ortak yat›r›mlar›m›z› art›rarak bölgede çok
daha etkin birer ekonomik güç olmam›z gerekir.

De¤erli Misafirler,

Ülkelerimiz aras›ndaki ortak tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel ba¤lar›n yan› s›ra, kader
birli¤imiz; içinde bulundu¤umuz dönemde, bizleri ideallerimizi gerçeklefltirme yönünde
daha ileri hamlelerde bulunmaya teflvik eden en önemli husus olmal›d›r.

Hükümetlerimizde ve halklar›m›zda mevcut olan iradenin ticari ve ekonomik iliflkilere
en k›sa sürede ve en üst düzeyde yans›t›lmas› asli görevlerimizin en önemlileri aras›nda
yer almaktad›r.

Ülkelerimiz aras›ndaki iliflkilerde geçen y›llar›n kay›plar›n› süratle telafi etmeli, coflkuyla
ve heyecanla ülkelerimizin gelece¤i için yeni ufuklara do¤ru kararl› ad›mlar atmal›y›z. 
Konuflmama son verirken, dost ve kardefl ülkelerin temsilcilerine tekrar hofl geldiniz
diyor, baflta Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin ve Türk ‹flbirli¤i ve Kalk›nma ‹daresinin
Say›n Baflkanlar› olmak üzere, bu organizasyonda eme¤i geçen tüm yetkililere takdirlerimi
sunuyor ve bu toplant›n›n tüm bölge ülkeleri için hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum.

Teflekkür ederim.
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TES-‹fi KONUfiMASI (11.04.2003)
De¤erli Kardefllerim,

Tes-‹fl Sendikam›z›n De¤erli Yerli ve Yabanc› Misafirleri,

TES ‹fi Sendikas›'n›n siz de¤erli temsilcilerini sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum. Türkiye
çok önemli günler yaflarken; ülkemizin üretici güçleri olarak sizlerle birlikte olmaktan,
düflüncelerimi sizin zemininizde aç›klamaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek
sözlerime bafll›yorum.

Önceki gün uluslararas› bir toplant›dayd›m, dün yerli ve yabanc› ifladamlar›yla birlikte
oldum, bugün sizlerle birlikteyim.

Sizler Türkiye'nin bu hayati günlerinde üretim ve kalk›nma hedeflerimiz için en önemli
sektörlerimizden biri olan enerji sektöründe al›n teri döküyorsunuz.

Öncelikle, sendikan›z›n Say›n Baflkan'›n›n konuflmas›na mevcut Türkiye foto¤raf›n›
önümüze koyarak bafllamas›n› takdirle karfl›lad›¤›m› ifade etmeliyim.  Evet, art›k geçmiflin
afl›nm›fl kavramlar›yla konuflmuyoruz ve art›k birbirimizi daha do¤u anl›yoruz.

Art›k her birimiz meselelere sadece kendi zaviyemizden bakm›yor, hepimiz öncelikle
ülke foto¤raf›n›n bütününü göz önünde bulunduruyoruz.

Bu bak›fl aç›s› gelece¤in Türkiye'sini birlikte kurmak, çok özledi¤imiz adalet ve kalk›nma
hedeflerimize birlikte varmak için hayati derecede önemlidir. Talep ederken de, itiraz
ederken de, demokratik elefltiri hakk›m›z› kullan›rken de önce önümüze ülkemizin
bütününü koymak zorunday›z.

Bunu özellikle bu günlerde yapmam›z gerekiyor. Çünkü bu günler millet olarak, hangi
sosyal gruba mensup olursak olal›m dayan›flma ruhumuzu atefllememiz gereken günlerdir.

Milletimizin ve sizlerin gösterdi¤i bu yüce ruhlu tavr›, bu tesanüdü bizler de ülkemize
yarafl›r bir temsille, yine dayan›flma içinde istikrara, güvene, adalete ve üretime
dönüfltürmeliyiz. Bu anlamda arkam›zda büyük bir gücün varl›¤›n› hissetmenin k›vanc›n›
yafl›yoruz.

Bu ülkede tafl üstüne tafl koyan, emek ve al›nteri döken, bize yol gösteren, umut ve
destek veren herkese minnettar›z. Allah'›n yard›m›yla bu dar koridordan hep birlikte
ç›kaca¤›z. Hepinizin bildi¤i gibi dünyadaki geliflmelerin ülkemizi do¤rudan ilgilendirdi¤i
bir süreci yafl›yoruz.

Bu geçifl döneminde Milli birlik ve beraberli¤imize yap›lan bütün vurgular› sayg›yla,
flükranla yâd ediyorum. Yap›lan bütün yol gösterici elefltirileri sayg›yla karfl›l›yorum.

Elde edece¤imiz baflar›y› milletimizin kazanç hanesine
kaydetmek için elimizden geleni yapmaya çal›fl›yoruz.
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Ben, öteden beri, demokratik mekanizmalar›n bütünüyle aç›k olmas› için elefltiri hakk›n›n,
itiraz hakk›n›n iyi kullan›lmas› ve kanallar›n aç›k olmas› gerekti¤ini savundum.

Dolay›s›yla Enerji sektörünün en önemli örgütlerinden biri olan TES-‹fi Sendikam›z›n
elefltiri ve uyar›lar›n› da sayg›yla karfl›l›yorum.

Sevgili Kardefllerim,

Biz, öncelikle Türkiye'nin imkânlar›yla, Türkiye'nin kaynaklar›yla ülkemize hizmet
edece¤imizi söyleyerek milletimizden yönetme emanetini ald›k.

Elimizde sihirli de¤nek olmad›¤›n›, önce toplumsal güven zeminini, siyasi istikrar›
sa¤lamlaflt›raca¤›m›z› söyledik. Çabam›z halâ bu yöndedir.

Elde edece¤imiz baflar›y› milletimizin kazanç hanesine kaydetmek için elimizden geleni
yapmaya çal›fl›yoruz. Bunun için hepimize düflen görevler var. Öncelikle Sivil Toplumun
yükseltti¤i sesi önemsiyoruz.

Türkiye ne yaz›k ki, Sivil Toplum konusunda yeterli donan›ma sahip de¤ildir. fiunun itiraf
edilmesi gerekir ki, yönetimler Sivil Toplumun gücünü ülkenin gücüne katmay›
baflaramam›fllard›r.

Uzun y›llar örgütlü olmaya, sendikalaflmaya kuflkuyla bak›lm›flt›r. Bunda kuflkusuz devletçi
ekonomi politikalar›n›n da önemli katk›s› olmufltur.

‹zlenen ekonomik politikalarda sosyal boyut, sosyal dinamikler ihmal edilmifltir. Bunun
sonucu olarak da toplumsal dokuda yer yer zedelenmeler meydana gelmifltir.

Buna ra¤men büyük bir tecrübe kazanm›flt›r Türkiye. fiimdi Türkiye yeni bir kavflak
noktas›ndad›r. Bu noktay› sa¤ salim aflacakt›r.

Umudu hep birlikte büyütece¤iz. Zira bizler "önce insan"
prensibiyle bu yola ç›kt›k.
Bu büyük ülkenin ekonomik kaynaklar›n›n, insan kaynaklar›ndan ba¤›ms›z olarak ele
al›nmamas› gerekti¤ini biliyoruz.

Bu nedenle hiçbir zaman Sivil Topluma s›rt›m›z› dönmeyece¤iz. Hesaplar›m›z› aç›k aç›k
ortaya koyaca¤›z ve beraber düflünece¤iz. Toplu Sözleflme Masas›nda bizler, as›k suratl›
devletin taraf›, sizler  ise gerilimli öteki taraf olmayacaks›n›z.Hepimiz bir masada ayn›
taraf olarak birbirimizin yüzüne bakaca¤›z. Meselelerimiz bir, özlemlerimiz bir, Ufkumuz
bir olmal›d›r.

Kazanmay›, baflarmay› önümüze koymal› ve kararl›l›kla yürümeliyiz. S›n›rs›z kaynaklara
sahip olmad›¤›m›z art›k bir s›r de¤il. Bu yüzden daha çok çal›flmak, daha çok üretmek
ve üretti¤imizi adaletle paylaflmak, sosyal dengeleri, gelece¤imizi görmek zorunday›z.

Kaynaklar›m›z›n y›llar boyu de¤erlendirilmedi¤ini, yolsuzluklar›n sistemi içeriden kemirdi¤ini,
sistemin kirlendi¤ini hepimiz gördük ve yaflad›k.
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Ufuksuz ve heyecans›z insanlarla yol alamayaca¤›m›z› da yaflayarak gördük.

Geldi¤imiz noktada yeni bir üretim heyecan› yaflamak ve bunu toplumun her alan›na
hissettirmek zorunday›z.

fiartlar ne olursa olsun, Türkiye ekonomik potansiyeli büyük bir ülkedir. Kalifiye insan
gücümüz, bilgi birikimimiz, yönetim ve üretim tecrübemiz bütün sektörleri flahland›racak
kadar büyüktür.

Fakat Türkiye uzun y›llar yap›sal reformlar› erteledi¤i için, k›s›r çekiflmelerle ayn› yöne
bakmay›, ayn› heyecan› birlikte üretmeyi baflaramad›¤› için büyük enerjisini harekete
geçirememifltir. ‹flçi-iflveren iliflkilerinde sorun olarak karfl›m›za ç›kan meseleler
aflamayaca¤›m›z büyük meseleler de¤ildir.

Her birini kolayca aflabiliriz ama, bu meseleler ülkemizin öteki meselelerinden de ba¤›ms›z
de¤ildir.

Bizim ekonomik politikalar›m›zda sosyal boyuta ne kadar önem verdi¤imizin art›k anlafl›lm›fl
oldu¤unu umuyorum. Bunun için genifl toplumsal kesimleri ilgilendiren kararlarda Sivil
Toplum kurulufllar›yla beraber düflünmeyi çok önemsiyoruz.

Tasarrufu Teflvik Fonunda çal›flanlar›n biriken ana paralar› bu ay içinde ödenecektir.

Nemalar›n›z ise yine daha önce ilan edildi¤i gibi 2004, 2005 ve 2006 y›llar›nda 10 taksit
halinde ödenecektir.

‹kramiyelerle ilgili olarak da, Maliye Bakanl›¤›m›z A¤ustos 2003 ve Aral›k 2003 tarihlerinde
tediyelerin ödenebilmesi için çal›flmalar›n› yürütmektedir.

Evet, De¤erli Sendikac› Kardefllerim,

Bu ülke hepimizin, Say›n Baflkan'›n de vurgulad›¤› gibi
Baflka Türkiye yok. Bu ülkeye aflkla, imanla, sa¤lam bir
iradeyle hizmet edece¤iz.
fiartlar ne olursa olsun umutsuzlu¤a ve zaafa düflmeyece¤iz. Gerilim üretmeyece¤iz ve
çat›flma alanlar› üzerinde durmayaca¤›z.

Enerjimizi yar›nlar›m›z için harcayaca¤›z ve bu yolda omuz omuza olaca¤›z Genel
kurulunuzun hay›rl› olmas›n›, seçilecek yeni yönetimin baflar›l› olmas›n› diliyor, TES-‹fi
camias› flahs›nda bütün çal›flanlar›m›za, bu ülkenin kalk›nmas› için al›nteri döken herkese
sevgilerimi sunuyorum.

Teflekkür ederim.



34

1 8  N ‹ S A N  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

ANKARA SANAY‹ ODASI (18.04.2003)
Ankara Sanayi Odas›'n›n De¤erli Mensuplar›,

De¤erli Bas›n Temsilcileri,

Hepinizi sayg›yla selamlayarak sözlerime bafllamak istiyorum. Konuflmama bafllarken
Ankara Sanayi Odas›'n›n Geniflletilmifl Meclis Toplant›s›n›n sektöre ve ülkemize hay›rl›
olmas›n› diliyorum.

Bir ülke için hiç kuflkusuz üretimin temel dinami¤ini oluflturan özel sektör ve toplumun
düflüncelerini, beklentilerini ve taleplerini yans›tan sivil toplum örgütleri çok önem
tafl›maktad›r.

Bu nedenle bu toplant›y› çok önemsiyorum ve burada bulunmaktan dolay› da mutluyum.

Hükümet olarak toplumun bütün kesimleriyle ve bütün sorunlar›yla yak›ndan ilgileniyoruz.
Ama bugün burada, siz sanayicilerimizle birlikte oldu¤umuz için, sizleri do¤rudan
ilgilendiren ekonomik konulardan ve Hükümetimizin bu alanda yapt›¤› çal›flmalardan ana
hatlar›yla söz etmek istiyorum.

Türkiye, çok iyi bildi¤iniz üzere hemen yan› bafl›nda, ç›kmas›n› istemedi¤i bir savaflla
yüz yüze kalm›flt›r.

Yak›n zamanda yaflanan ekonomik krizin yaralar› henüz sar›lmaya bafllanm›flken ülke
ekonomisi bu kez de Irak'ta yaflanan s›cak geliflmelerden olumsuz yönde etkilenmifltir.

Biz Irak'taki durumun en k›sa zamanda normale dönece¤ini umuyoruz. Türkiye bu konuda
elinden gelen her türlü çabay› göstermektedir ve göstermeye de devam edecektir.

Hiç kuflku yoktur ki, Türkiye bu kriz dalgas›n› en k›sa zamanda ve mümkün olan en az
hasarla atlatacakt›r. Çünkü Türkiye, yaflanan bütün olumsuzluklar› giderecek potansiyele
sahip büyük bir ülkedir.

Bu noktada ihtiyaç duyulan en önemli fley güvendir. Bu nedenle hükümetimizin kurulufluyla
birlikte sa¤lanm›fl olan güven ortam›n›n artarak sürmesi en büyük arzumuzdur.

Hükümet olarak bafl›ndan beri gece gündüz, var gücümüzle çal›fl›yoruz.

Bu çerçevede, bir yandan üretimi art›rmak için gereken bütün tedbirleri al›rken, bir
yandan da kamuyu yeniden yap›land›rma çal›flmalar›m›za h›z vermifl bulunuyoruz.

Kamunun yeniden yap›land›r›lmas›, içinde bulundu¤umuz
ekonomik ve sosyal flartlar göz önünde
bulunduruldu¤unda, ülkemiz aç›s›ndan çok büyük bir
önem tafl›yor.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Kamunun yeniden yap›land›r›lmas›, içinde bulundu¤umuz ekonomik ve sosyal flartlar
göz önünde bulunduruldu¤unda, ülkemiz aç›s›ndan çok büyük bir önem tafl›yor.

Bilindi¤i gibi 1980'den bu yana ekonomi ve siyaset anlay›fl›nda köklü bir dönüflüm
yaflanmaktad›r. Bizdeki kamu yap›lanmas› ise, bir yan›yla tar›m toplumlar›n›n, bir yan›yla
da sanayi toplumlar›n›n yönetim zihniyetine göre biçimlenmifltir.

Oysa art›k,  sanayi sonras› topluma göre, yani bilgi toplumunun gereklerine uygun yeni
bir kamu yönetimi anlay›fl›na, kurgusuna ve iflleyifline ihtiyaç vard›r. Biz hükümet olarak
iflte bu ihtiyac› gidermeye çal›fl›yoruz.

Bu ba¤lamda, hükümetimiz çok genifl bir çal›flmay› bafllatm›fl bulunmaktad›r. Bu büyük
bir dönüflüm projesidir.

Bu büyük dönüflüm çal›flmas›n›n amaçlar›n› sizlere flu flekilde özetleyebilirim:

• yerinden yönetimi güçlendirmek

• fleffafl›¤› art›rmak

• k›rtasiyecili¤i ve bürokratik ifllemleri azaltmak

• yönetimde do¤rudan sorumluluk esas›n› getirmek

• ve en önemlisi Vatandafl Merkezli Bir Kamu Yönetim Sistemini kurmak.

Bütün bu çal›flmalar›n altyap›s›n› oluflturmak amac›yla
hükümetimiz "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" ad›nda bir
çal›flmay› bafllatm›fl bulunmaktad›r. Bu Kanun çerçevesinde
kamu yönetiminin temel ilkeleri, yap›lar›, de¤erleri ve
politikalar› yeniden tan›mlanacakt›r.
Bu çerçeve kanun,  merkezî yönetim ve Bakanl›k, Merkez, Taflra, Ba¤l›, ‹lgili ve ‹liflkili
Kurumlar›n yap›lar›n› ve bunlar›n birbirleriyle iliflkilerinin esaslar›n› belirleyecektir.

Bu temel kanunun ç›kmas›ndan sonra, her Bakanl›¤›n, Ba¤l› ve ‹lgili Kurulufllar›n yap›
ve iflleyifli yeniden düzenlenecektir.

Bu çerçevede, her kurum, belli bir süre içinde, yap›land›rma stratejilerini gelifltirecek,
örgüt içi yap›lar›n› düzenleyecek, performans kriterlerini belirleyecek, ödüllendirme
sistemini oluflturacakt›r.

Ayr›ca yerel yönetimler reformu da, bu kanuna paralel olarak en k›sa zamanda haz›rlan›p
hayata geçirilecektir. Bu flekilde, varolan sorunlar› yerinde ve en k›sa zamanda çözmek
mümkün olacakt›r. Hükümetimizin büyük bir h›zla bafllatm›fl oldu¤u yeniden yap›lanma
süreci belli bir tarihte ve tek bir seferde yap›lacak bir ifl de¤ildir. Bu, uzun vadeli ve ucu
aç›k bir süreçtir.
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Bizim bu ad›mlar›m›zla y›llardan beri sözü edilen, ama bir türlü giriflilemeyen bu büyük
dönüflüm süreci bafllam›fl bulunmaktad›r.

Bu noktada sivil toplum örgütleri ve meslek kurulufllar›n›n bu sürece katk›s› büyük bir
önem kazanmaktad›r.

Bu nedenle ben herkesin katk›s›n› bekliyor ve istiyorum.

De¤erli Arkadafllar,

Bildi¤iniz gibi Türkiye'nin en önemli sorunu sürdürülebilir bir kalk›nma ve büyüme modelini
gerçeklefltirmektir.

Büyüme ve kalk›nma ise üretime ba¤l›d›r. Üretim ise özünde bireylerin ve özel sektörün
gerçeklefltirebilece¤i bir fleydir.

Burada devlete düflen görev, üretim ortam›n› iyilefltirmek ve üretim iliflkilerini kolaylaflt›rmak
olmal›d›r.

Biz Hükümet olarak bunu yapmak üzere kararl› bir flekilde yola ç›km›fl bulunuyoruz.

Bu kararl›l›¤›m›z›n istenen sonuçlar› vermesi, flüphesiz üretimin ana dinami¤ini oluflturan
bireylerin ve özel sektörün, yani siz sanayicilerin, üretimi art›rmaya yönelik giriflimlerine
ba¤l›d›r.

Hükümetimiz üretim ortam›n› iyilefltirmek ve üretim iliflkilerini kolaylaflt›rmak için öncelikli
olarak gerekli yasal düzenlemeleri h›zla yapmaya bafllam›flt›r.

Bu çerçevede yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi için haz›rlad›¤›m›z Reform Program›
peyderpey hayata geçmeye bafllam›flt›r. Bu reform Program›n›n amac›, yat›r›m ortam›n›n
iyilefltirilmesinin yan›nda, yerli ve yabanc› yat›r›mlar›n art›r›lmas›na yöneliktir. Bu program
çerçevesinde 10 ayr› teknik komite oluflturulmufl bulunmaktad›r.

Bu komiteler flu alanlarda çal›flmalar›n› sürdüreceklerdir:

• flirket kuruluflu

• istihdam

• sektörel izinler

• yat›r›m yeri

• do¤rudan yabanc› yat›r›m mevzuat›

• vergi ve teflvikler

• gümrükler ve standartlar

• fikrî mülkiyet haklar›

• yat›r›m promosyonu

• KOB‹'ler.



Bu çerçevede Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›zca haz›rlanan ve genel manada tüketici
ç›karlar›n› korumay› amaçlayan "4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanunda
De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek, 14
Mart günlü ve 25048 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl bulunmaktad›r.

Öte yandan, Hükümetimiz taraf›ndan, sanayicilerimizin
önünde bulunan engellerin afl›lmas›na ve yat›r›m ortam›n›n
iyilefltirilmesine yönelik, organize sanayi bölgeleri ve
endüstri bölgeleri mevzuatlar›nda de¤ifliklik yap›lmas›
öngörülmektedir.
Bu kapsamda, kalk›nmada öncelikli yörelerde bulunan organize sanayi bölgelerinde
bedelsiz arsa tahsisi ile endüstri bölgelerinin oluflumu ve iflleyiflini kolaylaflt›r›c›
düzenlemelerin en k›sa sürede hayata geçirilmesi yönündeki çal›flmalar sürmektedir.

Bu noktada, Hükümetimizin Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri'ne verdi¤i önemin alt›n› çizmek
istiyorum. Ülke sanayisinin uluslararas› piyasalarda rekabet edebilir ve ihracata yönelik
bir yap›ya kavuflturulabilmesi amac›yla flimdiye kadar birçok teknoloji gelifltirme bölgesi
kurulmufl bulunmaktad›r ve yeni teknoloji bölgeleri kurulmas› yolundaki baflvurular da
titizlikle de¤erlendirilmektedir.

Bu noktada, ürün borsalar›n› gelifltirme projesinden de söz etmek istiyorum. Mevcut
ticaret borsalar›n›n gelifltirilmesi amac›yla seçilen pilot ürünlerde, yani bu¤day ve pamukta,
önemli miktarda ifllem hacmine sahip olan 8 borsada bafllat›lan ürün borsalar›n› gelifltirme
projesi tamamlanma aflamas›na gelmifl bulunmaktad›r. Bu projenin sa¤layaca¤› yararlar
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De¤erli Arkadafllar,

KOB‹'ler üzerinde özellikle durmak istiyorum. Hükümetimiz KOB‹'lere büyük önem
vermektedir. Bu konuyla ilgili olarak "Borsa D›fl› Teflkilatlanm›fl Menkul K›ymetler
Piyasalar›n›n Kurulufl ve Çal›flma Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik" Sermaye Piyasa Kurulu
taraf›ndan haz›rlanarak 18 Mart 2003 günlü ve 25052 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›flt›r.
KOB‹'lere modern finansman imkân› sa¤layan bu düzenlemeyle;

• KOB‹ler piyasadan fon bulabilecek

• KOB‹ler bölgelerindeki arac› kurum vas›tas›yla hisse senetlerini halka arz edebilecek

• fiirketler hisse senetlerini talep olan illerdeki müflterilerine satabilecek

•  Ve, fiyatlar arz-talep dengesine göre oluflacakt›r.

Yap›lan bir di¤er düzenleme de 4077 say›l› Tüketici Yasas›n›n ç›kart›lmas›d›r. Bilindi¤i
üzere tüketicilerin talep ve ihtiyaçlar›nda de¤ifliklikler, sosyal ve ekonomik hayatta
yaflanan geliflmeler nedeniyle, tüketiciler baz› alanlarda sorunlar yaflamaya bafllam›flt›.
Bunun yan›nda Avrupa Birli¤i mevzuat›na uyum çerçevesinde yeni düzenlemelere
gidilmesi zorunlulu¤u bulunmaktayd›.
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aras›nda, girdi maliyetlerinin düflmesi, tar›msal sanayinin rekabet gücü kazanarak
geliflmesi ve istihdam›n artmas› say›labilir.

Hükümetimiz taraf›ndan sanayi ve ticaret alan›nda yap›lan düzenlemelerden biri olarak
flirket kurmak için gereken bürokratik ifllemler önemli ölçüde azalt›lm›fl ve eskiden bir
flirket kurabilmek için 19 ayr› ifllem gerekiyorken, bu say› flu anda 3'e indirilmifltir.

Bunun yan›s›ra KOSGEB destekleri yeniden gözden geçirilmifl ve etkinlefltirilmifltir.

De¤erli Arkadafllar,

Sizleri do¤rudan ilgilendirdi¤ine inand›¤›m bir baflka husus da kamu arazilerinin
de¤erlendirilmesi meselesidir. Hükümetimiz Hazineye ait tafl›nmaz mallar›n yönetimi
ve de¤erlendirilmesini yeni bir anlay›flla ele alarak, yeni bir Kanun Tasar›s› haz›rlam›flt›r.
Haz›rlanan kanun tasar›s› ile:

Hazineye ait tafl›nmaz mal sat›fllar› h›zland›r›lmakta,
kolaylaflt›r›lmakta ve taksitle ödeme süresi 4 y›la
ç›kart›lmaktad›r.
Hazineye ait tafl›nmaz mallar›n yönetim ve de¤erlendirilmesinde karfl›lafl›lan aksakl›klar
giderilmekte, bürokratik formaliteler azalt›lmaktad›r.

Ülke kalk›nmas›nda önemli yer tutan; Organize Sanayi Bölgelerinin, Küçük Sanayi
Sitelerinin, Organize Hayvanc›l›k ve Besi Bölgelerinin, Endüstri Bölgelerinin, Teknoloji
Gelifltirme Bölgelerinin ve Serbest Bölgelerin kurulmas›n›n teflvik edilmesi amac›yla, bu
bölgelerdeki Hazineye ait mallar›n harca esas de¤er üzerinden ve ihalesiz olarak ilgili
gerçek veya tüzel kiflilere devredilmesi imkân› getirilmektedir.

Bu kanun tasar›s›yla ayr›ca karfl›l›kl› olmak ve belli koflullara uymak kayd›yla yabanc›
gerçek kifliler ile ticaret flirketlerinin, Türkiye'de tafl›nmaz mal edinebilmeleri
kolaylaflt›r›lmaktad›r.

Dolay›s›yla, yap›lan bu düzenlemeler ile:

• Hazine tafl›nmaz mallar›n›n kullan›m›ndan kaynaklanan Devlet ile vatandafl aras›ndaki
   uyuflmazl›klar›n çözüme kavuflturulmas›

• Yat›r›m olanaklar›n›n iyilefltirilmesi

• Yabanc› yat›r›mc›lar›n teflvik edilmesi

• Yerel yönetimlerin mali yap›lar›n›n güçlendirilmesi

• Kiflilerin mülkiyet haklar›n›n kullan›lmas›na iliflkin ma¤duriyetlerinin giderilmesi

• Ve hazineye kaynak sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

Söz konusu tasar›n›n haz›rl›k çal›flmalar› bitmifl olup, flu anda Bakanlar Kurulu
gündemindedir. En k›sa zamanda tamamlanarak TBMM'ne sevk edilecektir.
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De¤erli Arkadafllar,

Fazla ayr›nt›ya girmeden sizlerle ihracat›m›zdaki baz› geliflmeleri de paylaflmak istiyorum.
2003 y›l› 1 Ocak ve 15 Nisan tarihleri aras›nda ihracat›m›z bir önceki y›l›n ayn› dönemine
göre %34.5 artm›fl, 12 milyar dolara ulaflm›flt›r.

Bunca olumsuz flartlara ra¤men bu ihracat rakamlar›n› gerçeklefltiren ifladamlar›m›z›,
sanayicilerimizi ve giriflimcilerimizi yürekten kutluyorum. Belki de bu süreçte en çok
tebrik ve teflekkürü hak edenler onlard›r. Son zamanlarda baz› ihracatç›lar›m›z taraf›ndan,
e¤er gerekli ilgi ve destek sa¤lan›rsa y›ll›k 50 milyar dolar ihracat hedefinin daha yukar›lara
do¤ru çekilebilece¤ine dair güzel duyumlar al›yorum.

Bu nedenle burada aç›kça ifade ediyorum: fiimdiye kadar ihracatç›lar›m›z için birçok
alanda iyilefltirmeler yapt›k. Bunlar› çok iyi biliyorsunuz. Ve bundan sonra da hükümetimiz
bu yönde çaba harcayan ihracatç›lar›m›za her türlü kolayl›¤› ve deste¤i gösterecektir.

De¤erli Dostlar,

Son haftalarda, bölgemizde yaflanan s›cak geliflmeler nedeniyle, ister istemez ön plana
ç›kan uluslar aras› sorunlar ve konular, bafllatt›¤›m›z ve büyük bir kararl›l›kla sürdürdü¤ümüz
büyük dönüflüm hamlesinin gölgede kalmas›na neden oldu. Böyle bir toplant› vesilesiyle,
genel olarak kamuoyumuzla, özel olarak da siz de¤erli sanayicilerimizle, bu olumlu
geliflmeleri paylaflmak ve sizlerin görüfl, öneri ve elefltirilerinizden yararlanmak f›rsat›n›
verdi¤iniz için Ankara Sanayi Odas›'n›n siz de¤erli üyelerine özellikle teflekkür etmek
istiyorum.

Umuyorum ki, burada bulunan bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri de, bu olumlu geliflmeleri
ve bütün bu çal›flmalar› kamuoyumuza yans›tmakta üzerine düfleni yapacakt›r.

Bu duygu ve düflüncelerle hepinizi tekrar selamlarken, hepinize baflar›lar dilerim.



ATO VERG‹ REKORTMENLER‹ TOPLANTISI (24.04.2003)
De¤erli Arkadafllar,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Bu toplant›n›n ülkemize hay›rl›, yararl› sonuçlar üretmesini diliyor, Ankara Ticaret Odas›'n›n
flahs›nda bütün üretici kesimleri selaml›yorum.

Bir y›l içinde sizlerle say›s›z defalar bir araya geldik, hükümet olarak neler yapt›¤›m›z›
anlatt›k ve sizlerin taleplerini ald›k.

Devlet ile vatandafl aras›ndaki ba¤lar›n güçlenmesi için hükümet olarak azami gayret
gösterdi¤imizi görüyorsunuz.

Yo¤un çabalar›m›z›n k›sa zaman içinde semeresini verdi¤ini de görüyorsunuz.

Türkiye'yi bir derin girdaptan ç›kard›k ve herkesin gelece¤ini öngörebilmesine imkân
haz›rlad›k.

Ülkenin emanetini omuzlar›m›zda hissetti¤imiz ilk günden "bildi¤ini okuyan", "sivil topluma
s›rt›n› dönen" bir siyaset izlemeyece¤imizi, toplumun sevincine ortak olaca¤›m›z›,
elefltirilere kulak verece¤imizi söyledim.

Hükümetimizin ilk bir y›ll›k icraat›nda devlet-toplum birlikteli¤ine gösterdi¤imiz özeni
yaflayarak gördünüz.

Ald›¤›m›z mesafeyi, baflar›lar›m›z› sizlerle, toplumla paylaflmaya özen gösteriyoruz.

Zira, elde etti¤imiz baflar› tamamen milletimizin, ülkemizin baflar›s›d›r. Ülke meselelerine
bu anlay›flla bakt›¤›m›z için bu gün burada, sizlerleyiz.

Sevincinizi, baflar›lar›n›z› kendi baflar›lar›m›z, kendi sevincimiz olarak görüyor, sahipleniyor,
paylafl›yoruz. Bugüne kadar hiçbir dönemde olmad›¤› kadar özel sektörün önünü açmaya
çal›fl›yoruz. Devlet ile vatandafl aras›ndaki ihtilaf alanlar›n› ortadan kald›r›yor, herkesin
önünü görebilmesini sa¤l›yoruz.

Birikmifl sorunlar›m›z›n topluma ra¤men de¤il toplumla birlikte, toplumun deste¤ini
daima yan›nda hissetmekle çözülece¤ine inan›yoruz.

Bu inançla ifl gördü¤ümüz için her geçen gün umutlar yefleriyor ve milletimizin deste¤i
katlanarak art›yor.

Çözümün, üretimin artmas›yla, rekabet ortam›n›n güçlenmesiyle, haks›z rekabetin
kald›r›lmas›yla, bürokrasinin azalmas›yla mümkün oldu¤unu düflünüyoruz.
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‹stiyoruz ki Türkiye, sadece konuflan, sadece tart›flan bir
ülke olmaktan ç›ks›n ve üretmenin heyecan›na kap›ls›n.
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Bunun için herkesin deste¤ine ihtiyac›m›z var. Herkesten, Türkiye'nin yakalad›¤› bu
imkâna  gölge  düflürecek, karamsar ça¤r›fl›mlara yol açacak bir tek cümle bile kurmamas›n›
rica ediyorum.

Türkiye, kay›t-d›fl›l›k ay›b›ndan kurtulmak zorundad›r.Türkiye, etkin ve verimli bir kamu
yönetimi anlay›fl›n› sistemlefltirmek zorundad›r.

Vatandafl ile devlet aras›nda zay›flayan ba¤lar nereden kaynaklan›yorsa oralarda vatandafl-
 devlet ba¤›n› güçlendirmek zorunday›z. Hat›rlay›n›z, yolsuzluk ekonomisi tek tarafl› bir
iflleyifl de¤ildir.

Devletin, suiistimale aç›k kap›lar›n› kapatmazsan›z sistemi
çürütüyorsunuz. Bu anlamda düne kadar hayal bile
edilemeyen büyük ad›mlar at›yoruz.
‹stiyoruz ki Türkiye, sadece konuflan, sadece tart›flan bir ülke olmaktan ç›ks›n ve üretmenin
heyecan›na kap›ls›n. Ayn› meseleleri döne döne konuflmaktan b›kt›k, usand›k art›k.

Çürümeye, yolsuzlu¤a, verimsizli¤e, kalitesizli¤e savafl açt›k. Bu savafl› kesinlikle
kazanmak zorunday›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Vatandafll›k ba¤›n›n en önemli unsurlar›n›n bafl›nda vergi ödemek geliyor. Vatandafll›k
bilinci vergi ile do¤rudan ilgilidir. Vatandafll›k hukukunun korunmas› da vergi ile do¤rudan
ilgilidir.Sizin vergilerinizle size hizmet üretmek zorunda olan devletin memuru sonuna
kadar devletin garantisi alt›nda de¤ildir.

Devletin memuru, milletin memurudur. Milletin memuru, üretmekten sorumludur.

Bu geç kalm›fl zihniyet devrimini baflaraca¤›z. Baflaramazsak bu ülkeye borcumuzu
ödememifl olaca¤›z. Vergi bar›fl›n› hangi anlay›flla getirdiysek Kamu Yönetiminde sorunlar›n
yerinde, süratli ve üretim esas›nda çözülmesine ayn› anlay›flla bak›yoruz.

Bugünkü dünyada vatandafl›n›z ne kadar güçlü ise devletiniz o kadar güçlüdür.  Devletin
önündeki sorunlar› ayr›, vatandafl›n önündeki sorunlar› ayr› ayr› ele alamay›z. Vatandafl›n
talebi, adaletle iflleyen bir hukuk nizam›d›r. Bütün gayretimizle buna çal›fl›yoruz.

Saydam bir vergi mevzuat›, öngörülebilir bir vergi yükü

Mükellef odakl› etkin bir vergi idaresi için gösterdi¤imiz çabalar› biliyorsunuz.

Vergi sisteminin temel görevi kamu hizmetlerinin gerçeklefltirilmesi için gerekli finansman›
sa¤lamakt›r. Dolay›s›yla kamu yönetimi vergi verenlerin denetimindedir ve onlar›n
taleplerine tabidir. Bunun için mali milad› kald›rd›k. Bunun için vergi bar›fl›n› getirdik.
Bunun için teflvik belgesini kald›rd›k. Bunun için bürokrasiyi azaltt›k. Yat›r›m indirimi
istisnas› uygulanan kazanç üzerindeki yüzde 19.8 oran›ndaki vergi yükünü bu yüzden
kald›rd›k.
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Kurum kazançlar› üzerindeki vergi yükünü yüzde 65'ten yüzde 45'e indirirken de
düflüncemiz üretimdir, adalettir.

Bak›n›z!

Türkiye, dünyan›n gerçekleriyle kendi gerçeklerimizi, imkânlar›m›z› buluflturma hedefine
do¤ru h›zla yürümeye devam ediyor.

Büyük hedeflerimize do¤ru yürürken karfl›laflt›¤›m›z dönemsel sorunlar bir bir afl›l›yor,
afl›lacakt›r. ‹ktidar›m›z›n birinci y›l›n› geride b›rak›rken toplumun önüne koydu¤umuz
hedeflerin çok daha ilerisine geçebilmifl olman›n hakl› onurunu, gururunu yafl›yoruz.

Bu onuru bize yaflatan bütün insanlar›m›za, bütün kurumlar›m›za teflekkür ediyoruz. Bir
y›l boyunca belki de en çok güven ve istikrara vurgu yapt›k ve en çok bu alanda mesafeler
ald›k.

Ald›¤›m›z mesafeyi ülkemizi adaletle büyütmek ve ileriye tafl›mak için ilk merhale olarak
görüyoruz.

Bu kofluda, toplumun üretici kesimleri baflta olmak üzere bütün kesimler bu heyecan›m›za
ortak oldular, katk› sa¤lad›lar.

Ülkemiz bir daha kördü¤üm olmufl meselelere dönmesin, güç ve enerji kaybetmesin
diye huzur ortam›n›n geliflmesine destek oldular, gücümüze güç katt›lar.

Suni, sahte gerilim alanlar›nda ›srar edenler ise ülkedeki olumlu atmosfer karfl›s›nda
biraz daha marjinallefltiler.

Siyasetimizin ana ekseni olarak belirledi¤imiz "toplumsal
merkez" marjinal seslere tenezzül etmedi.
Güven ve istikrar gelifltikçe ekonomi büyüdü, üretimin, çal›flma bar›fl›n›n, eme¤in ve
al›n terinin düflman› olan enflasyon canavar› dizginlendi. Bugün nereden, hangi siyasi
zaviyeden bakarsan›z bak›n Türkiye'nin bir y›l önceki Türkiye olmad›¤›n› göreceksiniz.

Zor olan›, ümitlerimize gölge düflüren a¤›rl›klar› ülkemizin üzerinden at›yoruz. Devlet ve
milletimizin güven ekseninde kaynaflmas›, rekabetçi, üretici bir ekonominin ifllemesi,
milli davalar›m›z› çözüme kavuflturma hedefimize her zamankinden daha çok bizi
yak›nlaflt›rm›flt›r.

 En büyük hedefimiz, en büyük davam›z milletimizin yüzünü güldürmektir. Sizlere bu
ülke için yapt›¤›n›z katk›lardan dolay› teflekkür ediyorum. Üretti¤iniz için, istihdam kap›lar›
açt›¤›n›z için teflekkür ediyorum.
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VAL‹LER TOPLANTISI (08.05.2003 )
Say›n Valiler,

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

59. Cumhuriyet hükümetimizin kurulmas›ndan sonra ilk defa bir Valiler toplant›s› yap›yoruz.

Bu vesileyle hükümetimizin önceliklerini birlikte konuflma, gelecek Türkiye tasavvurumuzu
birlikte paylaflma ve sizlerin önerilerinizi alma imkân› bulaca¤›m için mutlu oldu¤umu
ifade ederek sözlerime bafll›yor, hepinize hofl geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Sözlerimin bafl›nda göreve yeni bafllayan valilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin geliflmesine
yapacaklar› hizmetlerden dolay› flimdiden kutluyorum.

Malum oldu¤u üzere bu seçkin ve onurlu görevler, önemini vatandafl›m›za hizmet
etmekten alan, dolay›s›yla sorumlulu¤u yüksek görevlerdir.

Bu nedenledir ki, Cumhuriyet hükümetlerinin temel önceliklerinin valiler taraf›ndan
bilinmesi, merkezi hükümetin önceliklerinin yak›ndan takip edilmesi hayati derecede
önemlidir.

Say›n Valiler,

Bugüne kadar hükümetlerle valiler aras›ndaki uyumun sa¤lanmas›nda baz› aksakl›klar
oldu¤unu iyi biliyorsunuz.

Örne¤in, merkezi hükümet tasarruf genelgesi yay›mlam›fl, baz› valiler illerinde bu
genelgeyi uygulamam›fl, uygular görünmüfl...

Hükümet, karfl›lama ve u¤urlamay› belirli bir kayda ba¤lam›fl, ama baz› valiler, bakan
geliyor diye insanlar› yollara dökmüfl...

Ankara, verimsiz yat›r›m istemiyoruz demifl, lakin bir tak›m valiler havaalan› yapmaya
kalk›flm›fl...

Bu örnekleri duyan kifliler, valiler merkezi dinlemiyormufl, bak›n Baflbakan bile böyle
söylüyor diyebilir. Ama ben tabloyu flöyle okuyorum: Merkezi idare, hangi konuda ne
talimat verece¤ini bilememifltir. S›k s›k karar de¤ifltirmifltir. Uygulay›c›ya güven vermemifltir.

Bu nedenle diyoruz ki; uygulanma imkân› olan kararlar verece¤iz ve bunlar› mutlaka takip
edece¤iz. Bir karar› verdikten sonra o karar› mutlaka uygulayaca¤›z.

Hizmeti erteleyen, flekilci bürokrasiyi önemseyen, yönetim ile vatandafl aras›ndaki
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Hükümet olarak önceli¤imiz, vatandafla insanca yaflam
için gerekli olanlar› kazand›rmakt›r. Bu hedef için gerekli
siyasal kararl›l›¤a sahibiz.



mesafeyi açan her türlü uygulamay› ve gelene¤i kald›rmak zorunday›z. Evet, yönetimin
her kademesine ahenk, ritim ve coflku getirmemiz gerekiyor. Bunun için her birimize
önemli görevler düfltü¤ünün fluurunda oldu¤unuzu zaten biliyorum.

Say›n Valiler,

Bugün burada 59'uncu Cumhuriyet hükümetinin önceliklerini sizlerle paylaflaca¤›m.
S›n›rl› bir zaman diliminde bütün düflüncelerimi anlatmama imkân bulunmad›¤›n› takdir
edece¤inizden eminim.

Önceliklerimizi gündeme getirmeden flu hususu aç›kça belirtmeliyim ki, ülkenin sorunlar›n›
iyi biliyoruz ve bu sorunlar› çözmek, halk›m›z›n önünü açmak için kararl›y›z. Nitekim
yap›lmas› gerekenleri "Acil Eylem Plan›"m›zda s›ralad›k ve toplumun önüne koyduk.

Sorunlar› temel bafll›klar alt›nda toplad›k ve çözüm önerilerini de karfl›lar›na yazd›k.
Bunlardan daha önemlisi, yapaca¤›m›z iflleri önceliklerine göre bir takvime ba¤lad›k.

Dünya ve bölge konjonktüründeki bütün olumsuzluklara ra¤men, takvimi küçük sapmalar
d›fl›nda baflar›yla uyguluyoruz.

Yüce Meclis ve hükümetimiz, gecesini gündüzüne katarak, yap›sal dönüflümler için
yap›lmas› gerekenleri birer birer yasalaflt›r›yor.

Ana hedefimiz, ekonomik ve sosyal alanda Avrupa Birli¤i
normlar›n› yakalamakt›r. Bunlar hayal de¤ildir.
Yeter ki, baflta devlet ayg›t› olmak üzere, toplum bu amaca kilitlenebilsin. Yeter ki, y›llar›n
ihmaliyle toplumun ertelenmifl taleplerine cevap üretmede hepimiz ayn› kalp at›fllar›na
sahip olal›m. Ayn› heyecan› duyal›m ve klasik memur zihniyetini aflal›m.

Her zaman söyledi¤imiz gibi bizim çözülmeyecek meselemiz yoktur ama, yeter ki,
malzemeden çalan, vatandafla tepeden bakan anlay›fl› terk edelim ve bu köhne anlay›fl›
bir daha dönmemek üzere yönetimden uzaklaflt›ral›m.

Say›n Valiler,

Hükümet olarak önceli¤imiz, vatandafla insanca yaflam için gerekli olanlar› kazand›rmakt›r.
Bu hedef için gerekli siyasal kararl›l›¤a sahibiz. Bizim kararl›l›¤›m›z, vatandafl›m›z›n da
kararl› olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Vatandafl art›k, insan haklar›na sayg› istiyor, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele istiyor,
saydaml›k istiyor, ifl istiyor, afl istiyor, huzur istiyor, gelece¤e güvenle bakmak istiyor.

Halk›m›z; korkularla, kayg›larla, endiflelerle u¤raflmay› de¤il, somut, gözle görülür, günlük
hayat›na yans›m›fl iyilefltirmeleri bekliyor.

Biz de, vatandafl›m›zdan ald›¤›m›z güvenle, bu talepleri yerine getirmeye çal›flaca¤›z.
Sizlerden ricam, bu sa¤lam güven zeminini halka do¤ru geniflletmek için öncülük
etmenizdir.
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De¤erli Valiler,

Sizlere en önemli mesaj›m, temel hak ve hürriyetlerin evrensel standartlarda ve ülkenin
her yerinde yaflanmas› konusunda gerekli her türlü tedbiri alman›zd›r.

Biliyorsunuz, son bir y›ld›r bu amaçla gereken pek çok yasal de¤ifliklik yap›lm›fl, gerekli
yeni düzenlemeler de ertelenmeden yap›lacakt›r. Toplumsal hayat›n dinamizmini ve
ça¤›n h›zla de¤iflen flartlar›n›n do¤urdu¤u yeni ihtiyaçlar› göz önünde tutarak özgürlük
alan›n› alabildi¤ine geniflletme konusunda kararl›y›z.

Ancak, temel hak ve hürriyetler sadece hukuki düzenlemelerle korunamaz. Kanun kadar
önemli, belki daha önemli olan, o kanunu uygulayan kamu görevlilerinin anlay›fl› ve
uygulama tarz›d›r.

Hürriyetlere sayg›, kamu görevlilerinin zihin dünyas›n›n asli bir unsuru olmal› ve uygulamaya
yans›mal›d›r.

Tam bu noktada sizlere büyük görevler düflmektedir. Bir seferberlik havas› içinde, insan
haklar› konusunu önemsemenizi istiyorum. ‹flkence ve kötü muamele iddialar›n›n
toplumsal haf›zadan silinmesini bekliyorum.

Peki, bu sonucu nas›l yakalayaca¤›z? Yani, insan haklar› ihlali iddialar›n› nas›l ortadan
kald›raca¤›z?

Kanaatimce, öncelikle say›n valilerimiz buna inanacak, illerinde bu konunun hassasiyetine
göre eylem planlar› haz›rlayacak, insan hakk› ihlallerinin üzerine en etkili biçimde gidilecek.

Tabiat›yla, insan haklar› konusu mümkün oldu¤unca genifl yorumlanacak, örne¤in acil
serviste hastalar›n uzunca bir süre bekletilmesi, insan hakk› ihlali olarak görülüp, mücadele
edilecek.

Vergisini yat›rmak isteyen vatandafl›n, yersiz biçimde
bekletilmesine izin verilmeyecek. ‹flini takip için kamu
makamlar›na baflvuran sade vatandafl, as›k bir surat ile
karfl›lanmayacak.
De¤erli Valiler,

Hükümetimiz, iflkence ve kötü muamelenin kökünün kaz›nmas›na kararl›d›r. Hiçbir flekilde
iflkenceye ve kötü muameleye müsamaha etmemize imkân yoktur.

Sizlerden, oluflmas› muhtemel her türlü insan haklar› ihlali iddialar›n›; en etkili biçimde
ve derhal inceleyerek sonuçland›rman›z› bekliyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

Temel önceliklerimizden biri de yoksullukla mücadeledir. Bu noktaya özellikle dikkatlerinizi
çekiyorum. Türkiye'nin yaflad›¤› ekonomik krizin boyutlar›n› ve derinli¤ini biliyorsunuz.



Hamdolsun krizin etkileri giderek da¤›lmakta, üretim yükselmekte ve kapasite kullan›m›
artmaktad›r. Ancak, kriz süresince pek çok aile iflini, gelirini kaybetmifltir.

Sosyal risk yükselmifl, insanlar; o güne kadar yapmay› hiç düflünmedikleri, kendileri için
pek de uygun görmedikleri baz› ifllerde çal›flmak zorunda kalm›flt›r.

58 ve 59 uncu hükümetler döneminde; sosyal riski azaltmak amac›yla, valilerimiz ve
kaymakamlar›m›z›n dürüst ve dirayetli ellerine tevdi edilen; Sosyal Yard›mlaflma ve
Dayan›flma Vak›flar›, artan oranlarda desteklenmifl,  270 trilyon kaynak bu amaca tahsis
edilmifltir.

Ekonomik istikrar program›n›n yürütüldü¤ü s›k›nt›l› bir dönemde hükümetimiz bu kayna¤›
sizlerin emrine göndermifltir. Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu bu dönemde
sosyal dokunun korunmas› ve yoksullukla mücadelede hayati önem kazanm›flt›r.

Bu imkân›n gerçek ihtiyaç sahiplerine öncelik verilerek halka ulaflt›r›lmas› için azami
titizlik gösterilmesini özellikle istiyorum. Yard›m›n kendisi kadar, organizasyonu da
önemlidir. Önceleri çok s›k gördü¤ümüz sefalet manzaralar›n›n ve insan haysiyetiyle
ba¤daflmayan görüntülerin oluflmas›na f›rsat vermeyiniz.

Yard›mlar, muhtaç vatandafllar›m›z› rencide etmeyecek bir organizasyon içinde da¤›t›lmal›d›r.

Kurdu¤unuz veya bundan sonra kurmay› tasarlad›¤›n›z yard›m da¤›t›m sistemi, gerçek
ihtiyaç sahibini bulmaya yönelik olmal›d›r. Sistem, aç ve aç›kta hiç kimsenin kalmamas›n›
temin etmelidir. Çünkü bu, "Sosyal Devlet" olman›n bir gere¤idir.

Burada güven unsurunun her birimizin hizmetlerinde temel unsur oldu¤una dikkatlerinizi
çekiyorum.

Çat›k kafll›, vatandafla mesafeli, toplumsal taleplere
duyars›z kamu görevlisi zihniyetiyle her birimiz mücadele
etmeli, devletin vatandafla, vatandafl›n devlete duydu¤u
güvenin karfl›l›kl› olufltu¤unu unutmamal›, halka daha
yak›n olmal›s›n›z.
Unutmayal›m ki, baflar›m›z›n ön flart›, devletle vatandafl aras›ndaki ahengi ve güveni
tesis edebilmektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Hükümetimizin bir baflka önceli¤i de, bölünmüfl yol yap›m› konusudur. Ben bu konuyu üç
nedenle çok önemsiyorum. Birincisi, inflaat sektörü ülkemiz için motor sektörlerden birisidir.

‹nflaat sektöründeki bir canlanma, dalga dalga di¤er alanlarda etkisini gösterebilecektir.
‹kincisi ise, uluslararas› ticaret aç›s›ndan Türkiye kavflak say›labilecek noktadad›r. Ulafl›m
alt yap›s›ndaki yükselme Türkiye'yi, transit tafl›mac›l›kta daha çok tercih edilen bir ülke haline
getirecektir.
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Üçüncü ve en önemlisi ise; trafik kazalar›n› azaltacak bir altyap›n›n haz›rlanmas› gere¤idir.

Bu bak›mdan biz, duble yol yap›m›n› yeniden gündeme
tafl›d›k ve bir "bölünmüfl yol seferberli¤i" ilân ettik. 15.000
km bölünmüfl yol yapmay› tasarl›yoruz. 2003 y›l› içinde
yeni yap›lacak bölünmüfl yol 674 km'dir.
Valilerimiz, geçmifl y›llarda, toplum kalk›nmas› yöntemiyle pek çok ifli baflar›yla ikmal
etmifllerdir. fiimdi bizim beklentimiz; bütün kamunun araç park›n›, duble yol yap›m›na
tahsis etmeniz, gerekti¤inde özel idare imkanlar›n› da kullanman›zd›r.

De¤erli Valiler,

Haz›r konumuz yap›m iflleriyken, bir hususu alt›n› çizerek belirmekte yarar görüyorum.
Kötü müteahhitlik hizmetleri, telafisi olmayan can ve mal kay›plar›na yol açmaktad›r.
En küçük bir sars›nt›da; trilyonlar ödenerek yap›lan kamu binalar› kullan›lamaz hale
gelmektedir. Bu gerçek, yolsuzlu¤un aç›k bir göstergesi oldu¤u kadar, denetimsizli¤in
de ispat›d›r. Biz, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele konusunda batakl›¤›n kökünü
kurutmak için yo¤un bir çaba içerisindeyiz.

"Malzemeden çalan" zihniyetin ülkemize ödetti¤i fatura gerçekten çok a¤›r bir faturad›r.
Bu nedenle sizlerden yap›m iflleri ile bizzat ilgilenmenizi, özellikle de kontrol elemanlar›n›
yak›ndan takip etmenizi istiyorum. Kötü malzeme ve kalitesiz iflçilikle hazinenin
soyulmas›na, canlar›n kaybedilmesine daha fazla seyirci kal›namaz.

Bu bak›mdan, vakit geçirmeden mevcut yap› stokunun ciddi bir denetime tabi tutulmas›n›
sa¤lay›n›z. Tehlikeli buldu¤unuz yap›lar›n, dayan›kl› hale gelmesi için tedbirler üretiniz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Üniter devlet yap›s›, bizleri taflrada güçlü bir valiye ihtiyaç bulundu¤u gerçe¤ine
götürmektedir.

Bu çerçevede, kamu yönetimi ve mahalli idareler reformu içinde; taflrada, merkezi
yönetimin temsilcisi olan valilerin pozisyonu, yeniden ve güçlü bir biçimde tan›mlanacakt›r.
Hükümetimiz, gerçeklefltirmeyi öngördü¤ü kamu yönetimi ve mahalli idareler reform
çal›flmalar›nda mülki idare amirlerinin, tecrübelerinden faydalanmaya özel önem
vermektedir. Bu bak›mdan, bir nevi dönüflüm projesi olan bu reform tasar›lar›n›n haz›rl›k
çal›flmalar›nda, valilerimiz de etkin bir rol oynam›flt›r. Valiler iflin pratik uygulamas› ve
Türkiye gerçe¤ini tan›yan en yüksek seviyeli kamu görevlileridir.

Bazen, alanda çal›flmam›fl teorik reçetelerin, sorunlar›n çözümünde yetersiz kald›¤›na
tan›k olmufluzdur. Biz, iflin vatandafla dönük yüzünü çok önemsedi¤imizden, al›nan
kararlar›n pratik alanda nas›l sonuç do¤uraca¤›n› valilerimizle paylaflmay› yararl› buluyoruz.

Biliyorsunuz, yönetim teknikleri; art›k t›pk› sanayi ürünlerinde oldu¤u gibi, h›zl› bir geliflme
göstermektedir.
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Son dönemde, vatandafl odakl› yönetim anlay›fl› ön plana ç›kmaktad›r. Vatandafl› esas
almayan, onun ihtiyaçlar›n› ön plana yerlefltirmeyen yönetimler tasfiye edilmektedir.

Bunu da do¤al karfl›lamak gerekir. Zira, yükselen bir de¤er olarak demokratik rejim;
halk›n kat›l›m›n› ve denetimini esas almaktad›r. Yani, yeni yönetim anlay›fl› ile demokrasi
aras›nda s›k› bir iliflki bulunmaktad›r. Biz kendimize demokrasiyi vazgeçilmez bir siyasal
tercih olarak kabul etti¤imize göre, idaremizi de halka dönük olarak reorganize etmeliyiz.
Söz Kamu Yönetimi Reformuna gelmiflken, bir - iki hususun üzerinde durmay› faydal›
görüyorum.

Türkiye'de farkl› toplumsal ve siyasi çevrelerden insanlar, ülkenin bir "yönetilememe"
problemiyle karfl› karfl›ya oldu¤u konusunda hemfikirdir.

Mevcut idari-bürokratik sistem, hem kurumsal yap›s›yla hem de zihniyet kodlar›yla,
Türkiye'yi daha ileriye tafl›yabilme kabiliyetini yitirmifltir.

Dolay›s›yla yaklafl›k yar›m as›rd›r Türkiye'nin gündeminde olan idari reform, bugün acil
bir ihtiyaç haline gelmifltir.

Üzerinde çok konuflulan, tart›fl›lan; ancak bugüne kadar hiçbir siyasi iktidar›n göze
alamad›¤› bütünlüklü bir Kamu Yönetimi Reformunu gerçeklefltirmekte kararl›y›z.

Ancak, flunu çok iyi biliyoruz ki, demokratik ve verimli bir kamu yönetimi, sadece görev
ve yetkilerin yeniden yap›land›r›lmas›yla oluflturulamaz.

‹flin esas›, kamu bürokrasisine yön veren zihniyetin ve bu
zihniyetin yans›mas› olan ilkelerin süreç içinde
dönüfltürülmesidir.
Bu sürecin baflar›l› bir flekilde tamamlanmas›, toplumun mümkün olan en üst seviyede,
idari sisteme kat›l›m›na imkân verecek mekanizmalar›n oluflturulmas› ve iflletilmesiyle
mümkündür.

Demokratik, fleffaf, hesap veren, kat›l›mc› bir idari sistemin gerek flart›, bürokratik
statülerin bir imtiyaz makam› olmaktan ç›kar›larak bir sorumluluk makam› haline
getirilmesidir.

Kamu otoritesini kullanan kamu görevlileri kendilerini asla ayr›cal›kl› ve halk›n üzerinde
bir mevkide görmemelidirler. Çünkü bu otoritenin meflruiyet kayna¤› bizatihi toplumdur,
halkt›r. Sizlerden iste¤im, toplumun bütün kesimleriyle sürekli irtibat halinde olman›z
ve demokratik idari zihniyeti il bürokrasisinin bütün unsurlar›na yans›tman›zd›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Mülki idare, do¤al afet gibi kriz zamanlar›n›n aran›lan mesle¤idir. Son Bingöl depremi
de bu gerçe¤e bir kez daha iflaret etmifltir.

‹çiflleri bakanl›¤›m›z, sabaha karfl› 03.27'de vuku bulan depremin hemen ard›ndan; yedi

50

0 8  M A Y I S  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I



genç meslektafl›n›z›, Bingöl valili¤i emrine vermifl, Vali yard›mc›lar›m›zdan üçü sabah
07.30'da Bingöl'de, görevlerinin bafl›nda haz›r bulunmufllard›r.

Di¤erleri de ö¤le saatlerinde duruma vaziyet ettiler.

Bu noktada, flu hususa iflaret etmek istiyorum. Do¤al afetlere önceden haz›rl›k yap›labilir,
bunu yapaca¤›z. Afetlere zaman›nda müdahale edilebilir, edece¤iz. Vatandafl›n yaralar›
zaman›nda sar›labilir, saraca¤›z.

Sizlerden, afet konusuyla ilgili olarak; afet öncesi planlamalar›n›z› tekrar gözden geçirmenizi
istiyorum.

Planlar›n›z› mutlaka, plan tatbikatlar› ve küçük senaryolar çerçevesinde haz›rlanan
tatbikatlar biçiminde uygulamada s›nay›n›z. Karfl›l›kl› yard›m iliflkisi içinde olaca¤›n›z illeri,
gerek kendi ekiplerinizi oraya götürerek ve gerekse o illeri davet ederek, imkan ve
kabiliyetleriniz aç›s›ndan tan›t›n›z.

Bingöl'de acil kurtarma hususunda çok güzel bir s›nav verdik. Hakikaten kurtarma
ekiplerimiz; genelkurmay birli¤i, jandarma genel komutanl›¤› birli¤i ve sivil savunma
birli¤i mükemmel hizmetler verdiler. Çok iyi organize oldular.

Say›n Valiler,

Her duruma olumlu ya da olumsuz yönden bakmak
mümkündür. fiunu hat›rlatmak için ifade ediyorum. Hep
söyleriz: "Zengin kaynaklar›n fakir bekçili¤ini yap›yoruz."
Bunun üzerinde durulmas›, hem de çok ciddi olarak durulmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
Kaynak derken, olabilecek en genifl anlam›yla ele almak gerekiyor. Yani, ilinizdeki yer-
alt› zenginliklerimiz de buna dahil, nüfusun dinamizmi de... Mevcut sanayi ve üretim
tesisleri de, üniversitelerimiz de...

Özellikle üniversitelerimizin üzerinde durmak istiyorum. Üniversiteler, flehirlerimize,
ekonomik, sosyal, kültürel bak›mdan dinamizm kazand›rmaktad›r.

Bu dinamizm üretime yans›t›lmal›, üniversite-sanayi iflbirli¤i yönünde kullan›lmal›d›r.

Bu hedef istikametinde üniversitelerle iflbirli¤i yap›larak il envanterleri sa¤l›kl› bir biçimde
oluflturulmal›, il dahilindeki planlama faaliyetlerinde bu çal›flmalardan faydalan›lmal›d›r.

De¤erli Valiler,

Sizler ve biz ayn› tak›m›n oyuncular›y›z. Oyunumuzun ad› bayrak yar›fl› ve hedefi, kalk›nm›fl,
modern bir Türkiye'dir. Bu yar›fl› kazanmak için, hiç bir oyuncunun üzerine düfleni
yapmaktan baflka çaresi bulunmamaktad›r.

Çünkü, bu aziz millet her türlü hizmete lay›kt›r.

Bugüne kadar flöyle veya böyle kendisine haks›zl›k edilmifl olabilir, belki tepeden bakanlar
da ç›km›flt›r aram›zdan... Ama gün; bar›flmak, kucaklaflmak günüdür. Zaman, omuz
omuza çal›flmay› mecbur k›lmaktad›r.

Hepimizin yürüdü¤ü yol milletimizin yoldur.
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ANTALYA TOPLANTISI 2003 (15.05.2003)
De¤erli Arkadafllar›m,

Aziz Milletim,

Hepinizi sevgiyle, sayg›yla, dostluk ve kardefllikle selaml›yorum.

Ankara'n›n yo¤unlu¤undan iki gün uzaklaflarak dünyan›n en güzel beldelerinden biri olan
Antalya'da bir araya geldik. Bu birlikteli¤imizin hepimiz için, ülkemiz için hay›rl› olmas›n›
diliyorum.

Burada daha çok konuflma f›rsat› bulaca¤›z. Neler yapt›¤›m›z›, neler yapt›¤›n›z› karfl›l›kl›
konuflma imkân› bulaca¤›z. Ankara'n›n resmi ortam› d›fl›nda söylenecek sözlerin, yap›lacak
tespitlerin, beraber düflünmemize büyük katk› sa¤layaca¤›n› umuyorum. Öncelikle bas›n
mensuplar› yoluyla milletimize seslenirken, siyasi haf›zam›z› tazeleyerek sözlerime
bafllamak istiyorum.

fiunu herkes aç›k ve net olarak ifade etmeli ki Türkiye art›k demokratik istikrar zeminine
oturmufltur. Buna ra¤men d›fl dünyadan içeriye pompalanan haberlerle demokrasimizi
zaaf içinde göstermeye çal›flan haber ve yorumlar eksik olmuyor. Bu milletin gerçek
evlatlar› demokrasimizi ve anayasal sistemimizi zaaf içinde gösterme çabalar›n›n
milletimizin bugününe ve gelece¤ine hizmet etmedi¤ini çok iyi bilirler.

Demokrasimizin gücü milletimizin gücüdür. Anayasal sistemimizin gücü çocuklar›m›z›n
gelece¤inin parlak ve ayd›nl›k olmas›n›n teminat›d›r. Bu gerçe¤in d›fl›ndaki spekülasyonlar›
ortaya koymak bu millete yap›lacak en büyük kötülüktür. Fakat demokrasimizi zaaf içinde
gösterme çabalar› sadece d›flar›dan kaynaklanm›yor. Ne yaz›k ki demokrasi d›fl› fikirleri
kafas›ndan atamam›fl yorum sahipleri de eksik olmuyor Türkiye'de.

Dünya kamuoyunun gözleri bütün dikkatiyle üzerimizdeyken, demokrasimizi tart›flmal›
k›lmaya milletin meflru hükümetini haks›z yollarla karalamaya ve Türkiye'yi küçük
düflürmeye çal›flanlar bilsinler ki ima ettikleri oyun daha önce oynand› ve biz bu filmi
daha önce gördük. 3 Kas›m günü millet o filme en çirkin senaryo ve en kötü oyuncu
oskarlar›n› lay›k gördü.

Türkiye'nin art›k böyle ça¤ d›fl› tart›flmalara ay›racak vakti ve enerjisi yok. Hepimiz
üzerimize düflen tarihi sorumlulu¤u yerine getirmeye, bu ülkenin omuzlar›m›za yükledi¤i
sorumlulu¤u baflarmaya mecburuz. Tam demokrasi için, milletimizin itibar›n› yükseltmek
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Türkiye demokrasi konusunda bir daha asla tereddüt
geçirmeyecektir. Karar Türkiye'nin karar›d›r. Demokrasi
iflleyecek ve herkes bu demokrasi kültürünü içine
sindirecektir. Türkiye eflittir tam demokrasidir.
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için evrensel insan hak ve hürriyetlerinin halk›m›zdan esirgenmemesi için hepimiz
kalplerimizi, umutlar›m›z› ve enerjimizi birlefltirmeliyiz. Hepimiz tasfiye edilen eski siyaset
anlay›fl›n›n ne için tasfiye edildi¤ini, insani zaaflar›n nas›l kullan›ld›¤›n› ve bu siyaset
de¤irmeninin kimleri ö¤üttü¤ünü iyi bilmek zorunday›z.

Maalesef bu eski al›flkanl›klar›n siyaset sahnesinden tamamen silindi¤ini söylemek
mümkün de¤ildir.

Oysa demokrasi sadece politikaya de¤il as›l Türkiye'ye, Türkiye'nin müreffeh gelece¤ine
laz›md›r. Demokrasi politikac› için varolan bir fley de¤il, politikac› demokrasinin hizmetinde
olan kiflidir.

Hiç kimse kargafla ç›karmaya, gerginlik oluflturmaya, dumanl› hava üretmeye ve bu
suretle Türkiye'yi yolundan çevirmeye yeltenmesin.

Hiç kimse çocuklar›m›za bize b›rak›lm›fl olandan daha ayd›nl›k bir Türkiye b›rakmam›z›
engelleyebilece¤ini düflünmesin.

Türkiye demokrasi konusunda bir daha asla tereddüt geçirmeyecektir. Karar Türkiye'nin
karar›d›r. Demokrasi iflleyecek ve herkes bu demokrasi kültürünü içine sindirecektir.
Türkiye eflittir tam demokrasidir.

Demokrasimizi zaaf içinde göstermeye çal›flmak Türkiye'yi güçsüz k›lmak demektir.
Türkiye'nin tam demokrasi çerçevesinde anayasan›n de¤ifltirilemez ilkeleri do¤rultusunda
hukuk devleti prensibine s›ms›k› ba¤l› olarak ça¤dafl bir devlet ve ça¤dafl bir toplum
olma ideali temelinde yolunu yürümesi ve yönetilmesi d›fl›ndaki seçenekleri ak›llar›ndan
bile geçirenler çocuklar›m›z›n gelece¤ine karfl› suç ifllemektedirler.   

Demokrasimizi zaaf içinde göstermeye çal›flan d›fl kaynakl›
haber ve yorumlar da bunlara bahane üreten iç kaynakl›
haber ve yorumlar da ayn› yerde hizalan›yorlar. Aziz
milletimizin adalet ve kalk›nma davas›na da bu arada
zarar veriyorlar.
Milletimizin önüne umut koyamazsak, ülkemizi mutlu insanlar ülkesi haline getirecek
at›l›mlar› yapamazsak, bu aflkla bu heyecanla gece gündüz çal›flmay› ve üretmeyi en
temel meselemiz göremezsek, bize gösterilen teveccühü iyi anlamam›fl, getirilmifl
oldu¤umuz yüce görevleri baflaramam›fl oluruz.

Ancak biliyorum ki AK Parti çat›s› alt›nda ülkesine inanc›n› yitirmifl, insan›na umut olma
azminden uzaklaflm›fl bir tek kifli bile yoktur.

3 Kas›m seçim sand›¤›ndan ç›kan sonuç Türkiye'de ifllerin yolunda gitmedi¤inin ama
milletimizin buna daha fazla tahammül edemeyece¤inin vicdani ve siyasi iktidar›d›r.
Milletimiz Türkiye'nin iyi yönetilmedi¤i gerçe¤ini oylar›yla ortaya koymufltur. Yeni bir
siyaset ve yönetim anlay›fl›n›n kap›s›n› açm›flt›r.
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Millet Türkiye'nin problemlerine h›zl› ve gerçekçi çözümler getiren, yolsuzluklar›n önüne
geçen, devlet kaynaklar›n› millet ihtiyaçlar›na ve Türkiye'nin yarar›na olacak yat›r›mlara
harcayan bir yönetim mekanizmas› arzulamaktad›r. Pek tabii ki makinenin do¤ru ve
verimli çal›flmas› için aksayan parçalar de¤ifltirilecektir.

AK Parti yönetimin bafl›na geldi¤i ilk günden bugüne mekanizman›n do¤ru ve verimli
çal›flmas›n› sa¤layacak atamalar gerçeklefltirmifltir. Uyumlu çal›flabilece¤imiz üst yap›y›
kurmak amac›yla yapt›¤›m›z cüzi say›daki atama kadrolaflma suçlamalar›na muhatap
olmaktad›r. Bu çok ciddi bir yanl›flt›r.

Türkiye'nin gelece¤ini imar etmek için yola ç›km›fl bir siyasi kadronun kadrolaflmak gibi
küçük hesaplar› olmaz, olamaz!..

Uzun bir kara k›fl›n ard›ndan flükür ki ekonomimizde bahar geldi, geliyor. Bu ekonomik
bahar› iyi yaflamal›, bize sundu¤u f›rsatlar› iyi kullanmal›y›z. Piyasalarda, üretim sektöründe
d›fl pazarlara aç›lmada ve halk›m›z›n ekonomik beklentilerinde havalar›n yeniden
so¤umas›na izin vermemeliyiz.

‹stikrar›n sa¤lanmas›, ekonominin dengelenmesi, yolsuzluk ve yoksulluklar›n önüne
geçilmesi için ortaya koyulan çabalar› engellemek üzere atefle durmadan odun atmaya
çal›flanlara meydan› b›rakamay›z, b›rakmamam›z laz›m.

Türkiye bizden bunu bekliyor. Onun için bofl laflar›, k›s›r çekiflmeleri bir yana b›rak›p bizi
bekleyen zorluklara karfl› gereken haz›rl›¤› her alanda yapmal›y›z.

Say›n Milletvekilleri, De¤erli AK Partililer,

Sizlerden kalk›nm›fl, güçlü ve yaflayanlar›n umutlar›n› kaybetmedi¤i bir Türkiye için durup
dinlenmeden çal›flman›z›, insanlar›m›z›n dertlerine, s›k›nt›lar›na ve beklentilerine kulak
vermenizi, küçük büyük ay›rt etmeden Türkiye'nin problemlerine çareler araman›z›,
projeler üretmenizi bekliyorum.

Bu kutlu yolda ideolojik ön yarg›lara, flahsi ihtiraslara, milletin ç›kar›na olmayan siyasi
fantezilere, ufuksuz, vizyonsuz ve dar bak›fllara, kiflisel, mevki ve ç›kar aray›fllar›na, kutsal
de¤erlerin istismar›na ve Türkiye'nin ortak de¤erlerinin tart›flma konusu yap›lmas›na
asla yer yoktur.

AK Parti koflulsuz adaletin egemen oldu¤u kalk›nm›fl bir
Türkiye aflk›n› ve heyecan›n› yüre¤inde tafl›yan ça¤dafl ve
demokrat muhafazakârlar›n adresidir. Bu böyle bilinmelidir.
AK Parti Türkiye'nin kendi de¤erlerini koruyan küresel rekabet ortam›nda güçlü bir aktör
olarak yerini almas› yönündeki çabalar›n fark›ndad›r. Gelin bunu dosta düflmana bir kez
daha gösterelim. Her iflimizde ve her sözümüzde azami titizlik içinde olal›m.

Yakas› AK Parti rozeti tafl›yanlar›n söyledikleri her söz art niyetlerle bir polemik vesilesi
yap›labiliyor. Ki negatif elektrik üreten bezirgânlar›n ifline yarayacak malzemeyi vermemeye
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özen göstermemiz gerekiyor. Her birimiz Türkiye'nin gelece¤ine olan borcumuzu, bugün
yükümlü oldu¤umuz temsil görevini üstün bir liyakat ve hassas bir sorumluluk anlay›fl›yla
yerine getirerek ödemeliyiz.

Yeri gelmiflken dikkat çekmek istedi¤im bir baflka konu da gerek birbirimizle, gerek
medya ile daha sa¤l›kl›, daha güçlü iliflkiler kurma meselesidir.

Gerek 58. hükümet gerek 59. hükümet olarak AK Parti hükümeti baflar›l› bir hükümettir.
Ancak bu baflar› lay›k›yla paylafl›lmamakta dolay›s›yla gerekti¤i kadar bilinmemektedir.
Bir baflka hükümet e¤er bizim aylar içinde yapt›klar›m›z› y›llar içinde yapsayd› bile bunlara
ne derlerdi biliyor musunuz? Çok baflar›l›, çok çal›flkan!

Bu noktada bizim s›rt›m›zdaki yük a¤›rd›r. Ama onun flerefi de bir o kadar büyüktür.

Hat›rlay›n›z geçmifl iktidarlar›n kötü bir fleyler yapmamas› dahi onlar için art› bir puan
olarak kaydediliyordu. AK Parti'den ise mutlaka ve hep daha büyük baflar›lar bekleniyor.
Çünkü milletimiz uzun y›llardan beridir ilk defa bu iktidara bizim iktidar›m›z diye bak›yor.

Bu hepinizin flevkini, ülkeye ve millete hizmet etme heyecan›n› sürekli canl› ve diri
tutmal›d›r. Yapt›klar›m›z› sürekli olarak birbirimizle paylaflal›m.

Bilgi ak›fl›n› sürekli ve canl› tutal›m. Bunu kesin olarak
sa¤lamal›y›z ki toplumun iletiflim kanallar›yla da
iliflkilerimiz sa¤l›kl› ve olumlu olabilsin.
On y›llard›r tart›fl›lan Türkiye'nin en büyük sorunlar›n› çözmek için att›¤›m›z dev ad›mlar
bile gölgelenmek isteniyor. Milletin sevincini, ac›s›n› paylaflmayanlar›n bizi takdir etmelerini
alk›fllamalar›n› beklemiyoruz ama kendimizi do¤ru anlatmak, toplumun iletiflim araçlar›n›
do¤ru bilgilendirmek zorunday›z.

fiu ana kadar 86 temel kanun ç›kard›k. Avrupa Birli¤i Uyum Yasalar›, demokratikleflme
baflta olmak üzere önümüzdeki çok yo¤un olarak çal›flmam›z› gerektiren bir dönem var.
Avrupa Birli¤i hedefi için önümüzdeki 18 ay› çok iyi de¤erlendirece¤iz. Türkiye y›llar›n
ertelenen sorunlar›n› AK Parti iktidar›nda aflacakt›r.

Halk›m›zla bütünleflmeye devam edece¤iz. Ülke sorunlar›n› önceliklerine göre çözece¤iz.
Halk›m›z›n bize, siyasetimize duydu¤u güveni 3 Kas›m'dan sonraki Siirt ve Çorum
seçimlerinde test etmifl bulunuyoruz. Bize duyulan güveni bofla ç›karmayacak, halk›n
uzun y›llar sonra kurdu¤u bu istikrarla onu geniflletece¤iz.

Eski siyasi al›flkanl›klar hepimizin haf›zas›ndad›r. Türkiye bu al›flkanl›klarla bu güne kadar
büyük zaman kaybetti, güç kaybetti. Biz o tuzaklara karfl› teyakkuz halinde olaca¤›z. Ama
bu al›flkanl›klar› halâ devam ettirmek isteyenler yok mu? Var. ‹flte örne¤i. fiu anda bir
‹fl Kanununu ç›karma yasas› çal›flmalar› var de¤il mi? Bu yasan›n ç›kmas›n› engellemek
için muhalefet partisinin gayretlerini görüyoruz.

Bizim de ç›karmak için gece gündüz demeden yapt›¤›m›z çal›flmalar görülüyor. Birisi
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ç›karmamak, iktidar ise ç›karmak istiyor. Peki, ç›karmamak için gayret eden muhalefetin
elindeki gerekçe nedir? Sadece bu ülkede yat›r›mc›n›n, iflverenin önünü kesmek! "Efendim
biz iflçiyi savunuyoruz." Yalan iflçinin savunuldu¤u falan yok. Bunlar›n tarihlerinde iflçiye
sa¤lad›klar› laftan baflka hiçbir pozisyon olmad›. ‹flçiyi sadece istismar etmifllerdir. Ve
iflçi gerçek sahiplerini  bilmektedir.

Bana göre ben iflçimin cebine giren paraya bakar›m. ‹flçinin cebine girecek parayla onun
yaflam standard›n› yükseltmeye bakar›m. Ve burada AK Parti olarak bizim bir düflüncemiz
daha var.

Bizim görevimiz sadece iflini bulmufl olan iflçi de¤ildir.
Bizim görevimiz ayn› zamanda bu ülkedeki 15 milyon
iflsizin ifl sahibi yap›lmas›d›r. Bunu da unutmayal›m.
Öyleyse ortada iki ac› gerçek vard›r. Bir; mevcut iflyerlerinin kapanmas› tehlikesi. ‹ki;
bizim yeni yeni iflyerlerinin aç›lmas› gayretimiz var. Ne için? ‹flsizli¤i önlememiz gerekiyor.
Öyleyse bizim ifl güvencesinden yana olarak iflyeri güvencesini sa¤lama görevimiz var.
Niye? çünkü mevcut ifl sahiplerinin iflten at›lmas›n› veya kap› önüne konulmas›n›
engellemektir. E nas›l olacak bu? E nas›l olsun.

Türkiye'nin en önemli ifladamlar› buradaki fabrikalar›n› kapat›yor, komflu ülkelerde yeni
tesisler, yat›r›mlar yap›yorlarsa bunun ad› ne olabilir? Niçin ülkemin yat›r›mc›lar›n›n baflka
ülkelere, bu ülkedeki yat›r›mlar›n› kapatarak gitmelerine zemin haz›rlayal›m.

‹ki, bizim ülkemizdeki yat›r›m› daha cazip hale getirmemiz laz›m. Daha kolay hale
getirmemiz laz›m. Allah aflk›na kifli bafl›na milli gelirin 1500 dolar›n alt›nda oldu¤u illerde
yat›r›m› teflvik için biz bu kararlar› niye al›yoruz? Niçin buralarda vergi muafiyeti, SSK
primlerinde gerekli kolayl›klar›, arazileri ücretsiz vermek suretiyle yat›r›m› teflvik ediyoruz.

Yat›r›mc›m›z, müteflebbisimiz gelsin ülkemde yat›r›m yaps›n, iflsizim de bu ülkenin en
ücra köflesinde ifl bulsun diye bunu yap›yoruz.

Ama halâ bunu anlayamayan maalesef bir zihniyet var. ‹flte biz basit hesaplara girmeden
bunu anlatmak ve halletmek durumunday›z.

Asla hiç kimse Türkiye'de AK Parti'yi iflçinin, eme¤iyle, al›n teriyle kazanan›n karfl›s›nda
gösteremez ama müteflebbisin de karfl›s›nda gösteremez. Çünkü biz ne eme¤i olmayan
bir teflebbüs ne de teflebbüsü olmayan bir emek düflünemiyoruz.

Çünkü bunlar›n her ikisi bir arada oldu¤u zaman siz bu ürünü bulamazs›n›z. Ama iflte bu
yanl›fl zihniyet, bu geçmiflten dersini alamayan zihniyet hala tribünlere oynamak, tribünlere
selam vermek suretiyle bu ifli halledebilece¤ini zannediyor. Halledemeyecek.

Göreceksiniz biz flu anda yaza girdik. Ekonomide art›k baharla birlikte yaz hamd olsun,
hâkim durumda.

Daha iyi günler var önümüzde. Ve iflçimizin imkânlar›n›n, hani söz vermifltik ya meydanlarda,
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üçüncü y›l›n sonunda insan›m›z cebinde bir fleylerin oldu¤unun fark›nda olacak. Art›k
cebi delik olmayacak. Bunu bizim dönemimizde görecek. Bunu ancak bu teflebbüs
yoluyla, ruhuyla baflaraca¤›z.

Engelliyorlar. Gönderildi. Geri döndü. E flimdi gece gündüz demeden iki hafta geçti.
Üçüncü haftaya giriyoruz. Yaz›kt›r, günaht›r. Ayn› fleyi orman olay›nda da yapmad›lar m›?
Yapt›lar. Ortada büyük gerçek var.

fiu orman arazileri denilen arazilerin orman diye bir vasf› yok. Olmamas›na ra¤men bunu
da engellemeye çal›fl›yorlar. Ne yapt›lar. Oy kulland›rtmad›lar mensuplar›na ama lafa
geldi¤i zaman ne diyorlar. Biz demokrat›z.

Biz demokrasinin gereklerini yapar›z. Parlamento evet,
parlamenterin iradesini ortaya koydu¤u yerdir. E¤er onun
iradesini ortaya koymaya engel oluyorsan›z, bunun ad›
otoriter veya totaliter bir mant›k olur. Bu mant›k hiçbir
zaman demokrasiyle örtüflemez, ba¤daflamaz!
Bunu da millet çok iyi de¤erlendiriyor. Milletimizden ve onun taleplerinden hiçbir zaman
AK Parti olarak gözümüzü ay›rmayaca¤›z. Bunu böyle bilmenizi istiyorum.

Milletimiz ve onun talepleri her zaman bizim yol göstericimiz olacakt›r. Siyasetimizin
ana ekseni millettir. Halkt›r. Bunun için sosyal dokuya, sosyal bar›fla her fleyden çok
önem veriyoruz.

Bölgeler aras› adalette, toplumun farkl› kesimlerine kadar herkese eflit yak›nl›ktay›z. Bu
böyle biline.

Asla partizanl›k yapmayaca¤›z, çünkü biz bu ülkenin umudu ve gelece¤iyiz.

Ak Parti belirli bir kesimin, belirli bir zümrenin de¤il Türkiye'nin partisidir. Seçime giderken
bütün vurgumuzu Türkiye'ye yapt›k. Seçimden sonraki icraat›m›z da Türkiye içindir.

Dar, ideolojik mülahazalar›n de¤il, genifl ve sa¤l›kl› bir toplumsal mutabakat›n üzerinde
siyaset yap›yoruz. S›f›r kilometre bir parti olarak kurulduk ve mevcut partiler içinde
herkese ayn› mesafedeyiz. Hiçbir dar ideolojik mülahazayla iliflkimiz yoktur.

Türkiye'nin cumhuriyetle sembolleflmifl, demokrasiyle taçlanm›fl genifl ve sa¤lam
mutabakat alanlar›ndan güç al›yoruz. “Yeter söz milletindir” diye yola ç›kan demokrasi
mücadelesinin bugündeki yeter karar milletindir diyen takipçisi ve temsilcisiyiz.

Partimiz muhafazakâr demokrat siyaset felsefesi temelinde merkez sa¤da siyaset yapan
demokratik merkezin yeni kurucusu olan bir kitle partisidir.

3 Kas›m seçimleriyle aziz milletimiz demokratik merkezi yeniden güçlendirme görevini
yeniden partimize vermifltir. Say›sal ço¤unlu¤umuz 365 milletvekili ile çok büyüktür.
Ama siyasal ço¤unlu¤umuz tüm demokratik merkezi kapsayacak kadar ve bu bak›mdan



Ekonomi politikalar›m›z›n sosyal boyutu her zaman belirleyici olacakt›r.

K›fl›n sonunun bahar oldu¤unu halk›m›z gördü Allah'a
flükür. 15 bin kilometrelik bölünmüfl yol projemizle bütün
sektörleri harekete geçiriyoruz. Emekli maafllar›ndaki
art›flla emeklilerimizin yüzünü güldürdük.
Vergi bar›fl›yla toplumun hükümete duydu¤u güveni ispatlad›k. Zorunlu tasarruf bir
kangrene dönüflmüfltü, dü¤ümü çözdük.

Çiftçi borçlar›na getirdi¤imiz kolayl›klarla çiftçimizin yüzünü güldürmenin ilk ad›mlar›n›
att›k.

Elektrik borçlar›n› yeniden yap›land›rd›k ve sürekli vurgulad›¤›m›z güvenin her alanda
semere verdi¤ini gördük.

Enerji fiyatlar› otomata ba¤lanm›flt›. Hep yükselirdi ülkemizde. Ama dünyadaki petrol
fiyatlar› düflmeye bafllay›nca ilk defa bizde de fiyatlar›n düflmeye bafllad›¤›n› halk›m›z
gördü. Niye dürüst, güvenilir bir yönetim ifl bafl›ndayd› da onun için.

Geçen akflam bir taksi dura¤›na aniden girdim. Ve 20 mensubu bulunan taksi floförleriyle
orada kulübede biraz görüfltük.

Hemen o esnada kulübenin etraf› bir miting alan›na dönüfltü. Tabi taksi floförlerinin flu
temennisi beni duyguland›rd›. Size inand›k, size güvendik bizi aldatmad›n›z. Gerçi
araçlar›m›z›n arkas›ndaki otogaz fiyatlar› artmaya bafllad›kça k›z›yoruz.

Ama ard›ndan da inmeye bafllad›¤›n› görünce dedik ki bizim hükümetimiz bizi yan›ltmad›.
Niye? Çünkü siz hep flimdi dünyadaki konjonktür gere¤i bu art›yor ama indi¤i takdirde
de indi¤ini göreceksiniz demifltiniz, bunu bize gösterdiniz, bunu bize ispatlad›n›z dediler.

Ayn› fleyi dikkat ederseniz, çiftçimize karfl› da uygulad›k. Ne dedik? Çiftçimize mazot
fiyatlar›n› inflallah ekim mevsiminde de hasat mevsiminde de yüzde 40'lara varan bir
indirimle sa¤layaca¤›z. ‹flte buyurun. Onun da uygulamas›n› bu ay sonu itibariyle yap›yoruz.
Ekim mevsimi ve hasat mevsiminde de inflallah yapmaya devam edece¤iz. ‹hracat›n
önünü açt›k ve mevzuat kirlili¤ine karfl› bir seferberlik ilan ettik.

Az önce de ifade etti¤im gibi kifli bafl›na milli gelirin 1500 dolar›n alt›nda olan illerimize
bu farkl›l›klar›, teflviki getirece¤iz. fiu anda onun çal›flmalar› yap›l›yor ve çal›flmalar biter
bitmez hangi iller oldu¤unu da ilan edece¤iz. Yaklafl›k 36 il zannediyorum bu kapsam›n
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say›sal ço¤unlu¤umuzla bile mukayese edilmeyecek kadar büyüktür. Say›sal gücümüzle
ve siyasal derinli¤imizle toplumun zay›flayan yanlar›na omuz vermek temel önceli¤imizdir.
Herkesin felaket senaryolar› çizdi¤i bir dönemde bu kararl›l›¤› gösterdik. ‹nflallah
önümüzdeki günlerde Türkiye'yi özlemlerine kavuflturaca¤›z. ‹ki temel kavram› asla
unutmayaca¤›z; Adalet ve Kalk›nma.

Toplumun bütün kesimlerinin bize güvendi¤ini de akl›m›zdan ç›karmayaca¤›z.
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içinde olacak ve bunlar›n özelliklerini, hususiyetlerini sizlere anlataca¤›z. Sadece bu bile
sosyal politika ve toplumsal adaletle kalk›nma ad›na büyük bir olayd›r.

Gerginlik politikas›yla, negatif muhalefet anlay›fl›ndan kurtulamayan sosyal demokratlar›m›z,
izledi¤imiz bu sosyal politikay› hayal bile edemezler. Ak Parti iktidar› olarak kemikleflmifl
al›flkanl›klar› kald›rman›n ve toplumun önünü açman›n kolay olmad›¤›n› biliyoruz.

Bizi anlamakta güçlük çekenlere sab›rla kendimizi anlatmal›y›z. Ne yap›yoruz?

Devletin kurumlar›na ahenk getirmeye çal›fl›yoruz.
Anayasal sistemimizi daha iyi iflletmek, devletimizi daha
da güçlendirmek, ça¤dafl ve etkili siyasi uygulamalar›
ço¤altmak için çaba sarf ediyoruz.
Toplumun taleplerine bütünlük içinde cevap üretiyoruz. Yolsuzluk ve kirlenme üreten
mekanizmalar› de¤ifltiriyoruz. Yapt›klar›m›z› yeterli görmüyor, elefltirilere kulaklar›m›z›
t›kam›yoruz.

Birlikte düflünüyoruz ve birlikte karar veriyoruz. ‹nsan haklar› ve demokrasi konusunda
Türkiye'nin önünü açacak, toplumsal bar›fla do¤ru bu güven zeminini geniflletece¤iz.

Keflke eski siyasi al›flkanl›klara sahip olanlar da ezberlerini bozsalar ve keflke halk›n
sevincini kursa¤›nda b›rakma gayreti içinde olmasalar diyoruz. Keflke yüce meclisin
çal›flmalar›nda ezbercilik tümden ortadan kalksa ve Türkiye daha dinamik bir flekilde
yolunda ilerlese.

De¤erli Kardefllerim,

Sizlerden ricam flartlar ne olursa olsun topluma do¤ru, dünyaya do¤ru büyük ad›mlar
atman›zd›r. Bu ad›mlar› at›yoruz. Uzak Do¤u'dan Amerika'ya Avrupa'n›n bütün ülkelerine,
Orta Do¤u'ya, Orta Asya'ya her yere ad›mlar›m›z› att›k, at›yoruz. AK Parti'nin bütün
mensuplar› duygu ve düflünce birli¤i içinde oldu¤u kadar inan›yorum ki tüm gönüllerini
verenleriyle birlikte tam bir dil birli¤i içinde de olmal›d›r.

Bu konuda azami çaba göstermeli ve birbirimizi tamamlar nitelikte olmal›y›z. Türkiye
d›flar›da gücü ve potansiyeli oran›nda tan›nm›yor.

D›fl politikaya getirdi¤imiz dinamizm sadece devletleraras› iliflkilerde de¤il, ekonomik
alanda, kültürel alanda, turizm alan›nda, e¤itim alan›nda büyük imkânlar sundu ve
sunacakt›r.

Bu imkân› toplumla paylaflt›¤›m›z oranda baflar›l› say›laca¤›z.

Türkiye'nin dünya ile en çok konufltu¤u bir dönemdeyiz. Ayn› zamanda Türkiye'yi dünyan›n
da en çok konufltu¤u bir dönemdeyiz. Daha önce hat›rlatm›flt›m bir kez daha dikkatlerinizi
çekiyorum:

Meclisin dostluk gruplar›n› önemseyiniz. Bundan önceki parlamentolar aras› dostluk
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faaliyetlerinden yüz a¤art›c› sonuçlar al›nmam›flt›r. Turistik seyahatler yap›lm›fl ama bu
seyahatlerden bir has›la elde edilememifltir.

‹çten d›fla do¤ru Türkiye'nin önünü açacak giriflimlerde bulunun.

Ekonomi bürokrasisiyle, d›fl temsilciliklerimizle temas halinde olun ve hangi ülkeyle ne
kadar iliflkimiz oldu¤unu izleyin.

Bunlar› yapmad›¤›m›z zaman küçük hesaplar önümüze ç›kacak, ileriye bakmad›¤›m›z,
yol almad›¤›m›z zaman yerimizde saym›fl olaca¤›z.

Zaman zaman AK Parti'nin bir bütün halinde olmad›¤› içinde farkl› kümelenmeler oldu¤u
yolunda haberler ç›k›yor. Birlik ve bütünlü¤ümüzü irdelemeye çal›flan bu haberlerin
gerçek olmad›¤›n› her AK Partili biliyor. AK Parti içinde geçmiflte farkl› siyasi partilerde
siyaset yapm›fl arkadafllar›m›z var.

Siyasete ilk olara AK Parti saflar›nda kat›lm›fl arkadafllar›m›z da var. Fakat geçmifl siyasi
alg›lardan ve davran›fllardan bugüne bir fley tafl›nmas›, bunlar›n AK Parti içinde hizipleflme
ya da gruplaflmalara yön açmas› söz konusu olamaz.

AK Parti geçmiflin dar siyasi labirentlerinde kalm›fl olanlar›n
ve küçücük zihinlerde yolunu kaybetmifl olanlar›n de¤il
büyük meydanlarda konuflma vizyonuna sahip olanlar›n
ve okyanuslar› hedefleyenlerin partisidir. Bu böyle bilinmeli.
Dar ideolojik mülahazalar›n ya da s›¤ dünya görüfllerinin bu partide bulunmas› mümkün
de¤ildir.

Hazreti Mevlana'n›n dedi¤i gibi, "dün, dünle gitmifltir ve bugün yeni bir söz söylenmifltir",
art›k AK Parti dönemi bafllam›flt›r. AK Parti, duygu, düflünce ve dil birli¤i yönünde en
iyiye do¤ru her geçen gün çok daha etkili ad›mlar atan bir partidir.

AK Parti'de, ne geçmiflte milletin ufkunu karartm›fl olan siyasi ve ideolojik hayaletlerin
ne de gerçekçi olmayan siyasi ve ideolojik hayallerin yeri yoktur.

AK Parti milletimizin gerçek de¤erlerinin ve sahici uzlaflmas›n›n neticesidir.

Milletimizin nam›na ortaya ç›km›fl hassasiyetlerin ifadesi olan AK Parti için baflka bir fley
düflünülmesi zaten söz konusu olamaz. Çünkü kendi öz de¤erlerimizden güç alan bir
ça¤dafl vizyon ancak bu yolla mümkündür.

Aziz milletimiz, kendi öz iktidar› olan hükümetimizle beraber gelece¤e emin ad›mlarla
ilerlemektedir. Milletimiz kendini her geçen gün daha çok esenlik ve güven içinde
hissedecektir.

Bu güvenin teminat› olan siz de¤erli AK Partili milletvekilerini yani kurucular kurulunun
tüm üyelerini kalbimin derinliklerinden gelen hassasiyetle selaml›yor, yüce milletimize
en derin sayg›lar›m› iletiyorum.
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TRABZON KONUfiMASI (29.05.2003)
De¤erli Hemflehrilerim,

Ulusal ve Yerel Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selamlayarak sözlerime bafll›yorum.

Bugün 29 May›s 2003. Türkiye'nin, ‹stanbul'un ve Trabzon'un tarihinde önemli ve anlaml›
bir gündür bugün.

Sözlerimin bafl›nda ecdad›m›z› rahmetle, minnetle ve flükranla an›yoruz.

Böyle anlaml› bir günde Türkiye'yi dünyaya açacak bir proje olarak Dünya Ticaret
Merkezi'nin temel atma töreni için sizlerle birlikte bulunmaktan duydu¤um mutlulu¤u
ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Zira bu tarih, yani 29 May›s tarihi, yaln›zca ‹stanbul'un fethi de¤il ayn› zamanda Türkiye'nin
Avrupa tarihine, Avrupa diplomasisine ve Avrupa siyasetine girdi¤i tarihtir.

550 y›ld›r Avrupa ülkesi olan Türkiye'mizin yeni ufuklar›n› konuflmak üzere buraday›z.
Tarihin bu döneminde Türkiye'nin itibar›na ve gelecek tasavvuruna yarafl›r projeleri
hayata geçirmek üzere bir araday›z. ‹nflallah çok daha iyi ifller üzerinde de bir arada ve
birlikte olaca¤›z.

Böyle bir imkân› sundu¤unuz için sizlere, Trabzon Sanayi Odas›'n›n yönetimine ve tüm
mensuplar›na teflekkür ediyorum.

De¤erli Dostlar›m,

Yak›ndan izledi¤iniz gibi dünyada son derece önemli olaylar cereyan ederken bizler
Türkiye'nin içeride ve d›flar›da kaybetti¤i y›llar›n telafisi için süratle kofluyoruz. S›k s›k
sivil toplum kurulufllar›m›zla, özel sektör temsilcilerimizle bir araya geliyoruz.

Siyasi irade olarak yakalad›¤›m›z büyük heyecan dalgas›n› yurdumuzun her yerine tafl›maya
çal›fl›yoruz.Hükümet olarak, Ankara'ya hapis olmuyoruz ve Türkiye'nin foto¤raf›na bir
bütünlük anlay›fl› içinde bak›yoruz.

Türkiye'nin geliflme, büyüme ve adaletle kalk›nma heyecan›na yetiflmek için flehirden
flehre kofluyoruz.

Kofluyor, ayn› anda bütün dünya ülkeleri ile konufluyoruz..

Türkiye'nin büyük hedefleri için dünya merkezlerinde aktif bir d›fl politika yürütüyor,

‹stiyoruz ki, art›k halk›n sesi ile devleti yönetenlerin sesi
bütünleflsin ve art›k Ankara'n›n gündemi ile Türkiye'nin
gündemi ayn› olsun.
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Avrupa Birli¤i hedefimize varmak için hükümet olarak, parlamento olarak azami çaba
sarf ediyoruz. Bizler bu yola ç›karken Türkiye'yi y›llarca ertelenmifl özlemlerine
kavuflturaca¤›m›z› söylemifltik.

Allah'a hamdolsun Türkiye, geçmiflin a¤›rl›klar›n› süratle terk ederek istikrar içinde rotas›na
girmifl bulunuyor. Bu olumlu geliflmelere vesile oldu¤umuz, Türkiye'nin önünü açt›¤›m›z
için mutluyuz, bahtiyar›z.

Her zaman ve her yerde siyasetimizin ana ekseni millet olacakt›r dedik. Program›m›z›n,
eylem plan›m›z›n ve taahhütlerimizin bir cümleyle özeti k›saca bu cümle oldu.

3 Kas›mdan hemen sonra bunun prati¤ini ortaya koyduk ve flimdi halk›m›z›n daralan
yollar›n› açmakla meflgulüz.

Bizler sadece belli kesimlere de¤il, toplumun bütün kesimlerine kulak veriyor, herkesi
dinliyor, herkesle ayn› dili konufluyor, kendi heyecan›m›z› herkese tafl›maya, herkesin
heyecan›n› paylaflmaya çal›fl›yoruz.

Toplumun tüm temsilcileriyle, iflverenlerle, iflçilerle, sendikalarla ve odalarla Türkiye'nin
sorunlar› ve bu sorunlar›n çözümleri üzerine yo¤un bir görüfl al›flveriflinde bulunuyoruz.
Türkiye'nin sorunlar›na bir bütünlük içinde bakmaya özel bir önem veriyoruz.

Konufltu¤umuz herkesin dikkatini ülke foto¤raf›n›n bütününe çekiyor, bu noktan›n ›srarla
alt›n› çiziyoruz. Ülke foto¤raf›n›n tamam›n› göz önünde bulundurmas›n› herkesten
istiyoruz.

Zira devlet ile toplum iliflkilerinde, yönetim ile halk iliflkilerinde bütünlü¤ü gözden
kaç›rman›n faturas›n› en a¤›r biçimde hep birlikte ödedik.

‹stiyoruz ki, art›k halk›n sesi ile devleti yönetenlerin sesi
bütünleflsin ve art›k Ankara'n›n gündemi ile Türkiye'nin
gündemi ayn› olsun.
Bu yüzden tespitlerimizi de çözümlerimizi de bu bütünlük içinde üretmeye çal›fl›yor,
meseleleri önceliklerine göre ele al›yor, hiçbir taraf› ihmal etmeden eflzamanl› çözümler
üretiyoruz.

Hükümetimiz kararlar›n› sadece Ankara'dan alan, seçimden seçime Anadolu'ya ç›kan
bir siyaset anlay›fl›yla ifl görmedi¤ini göstermifltir. Seçimden önce bunu vaad etmifltik,
flimdi iktidar›m›zla da bu çizgide yürüyoruz. Evet, bizler toplumla, yani sizlerle birlikte
düflünmeye, alaca¤›m›z kararlar› halka ra¤men, Anadolu'ya ra¤men de¤il halkla birlikte,
Anadolu'yla birlikte, sizlerle birlikte almaya dikkat ediyoruz. Amac›m›z ülkemizin ve
halk›m›z›n tüm sorunlar›n› peyderpey çözmektir.

Zira önümüzde y›llar›n birikmifl sorunlar› duruyor. Ve tabii sorunlar çözülmedikçe y›llar
içinde s›rada¤lar gibi kökleflmifl yanl›fl al›flkanl›klar do¤urmufltur. Devlet ile toplum
aras›ndaki iliflkiler yönetimdeki zaaflar›ndan dolay›, hükümetlerin Ankara'ya hapsolmas›ndan
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dolay›, zay›f ve iradesiz koalisyonlardan dolay› zedelenmifltir. Ve tabii y›llar içinde Ankara,
Türkiye'nin büyüme arzusundan ve halk›n heyecan›ndan kopmufltur. Büyük bir mevzuat
kirlili¤i, devasa bir bürokrasi engeli, yorgun bir siyaset anlay›fl› müteflebbisimizin önüne
ç›km›fl ve ülkemiz engellenmifltir.

Ama biz mazeret üretmeyece¤imizi söyleyerek ifle koyuldu¤umuz için Ak Parti iktidar›yla
Türkiye engelli bir ülke olmaktan ç›k›yor ve dünya devletleriyle eflit düzeyde bulufluyor.
Bu olumlu geliflmeleri her alanda görebilir ve heyecan›m›za ortak olabilirsiniz.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'nin sorunlar› birbirine do¤rudan ba¤l›d›r.

Ekonomi, demokrasi, hukuk, adalet ve kalk›nma hedefleri birlikte ele al›nmas› gereken
hedeflerdir.

Mükemmel bir demokrasi zay›f bir ekonomiyle mümkün olmad›¤› gibi, ekonomik kalk›nma
ve büyüme demokrasisiz olmaz.

Elbette halk›m›z›n öncelikli sorunu ekonomidir, geçim s›k›nt›s›n› aflmakt›r, üretimdir,
istihdam sorununu çözmektir, büyümedir, kalk›nmad›r. Ekonomideki sorunlar› çözmek
için güven ve istikrar laz›md›r. Türkiye 3 Kas›mda güven ve istikrar›n kap›s›n› açm›flt›r.

Bütün kötümserlik propagandalar›na ra¤men a¤›r bir krizden ç›karak güven zeminini
sa¤lamlaflt›rd›k ve ekonomideki a¤›r k›fl mevsimini geride b›rakt›k. Art›k geriye dönmeyelim
ve sadece ileriye bakal›m diyoruz.

Güvenden sonraki en önemli vurgumuz istikrar oldu.
‹stikrar›n anlam› statüko ya da durgunluk de¤ildir. ‹stikrar
sanayici için, ifl yapacak herkes için önünü görebilmektir.
Her gün yeni bir skandalla ülkenin sars›ld›¤›, sabah ayr› akflam ayr› bir krizin ç›kt›¤› o
günler geride kald›. ‹stikrardan hemen sonraki anahtar kavram›m›z ise dinamizm olacakt›r.

‹flte Türkiye o mecalsiz günlerden bugünlere gelmifl ve yeniden her anlamda büyüme
trendine girmifltir.

Ne var ki, gerçekçi olmak ve önümüzdeki zorluklar› aflmak zorunday›z. Bugün halâ devlet
büyük bir borç yükü ve yüksek faiz bask›s› alt›ndad›r.

Bu borcun çevrilmesi gerekiyor. Zaman içinde faizler düflürülerek borcun eritilebilmesi,
tafl›nabilir hale getirilerek ülke tasarruflar›n›n yat›r›ma, üretime ve istihdama yönlendirilmesi
laz›md›r.

Biz Allah'a flükür Türkiye,'yi bu olumlu çizgiye getirdik. Faizler biz iktidara geldi¤imizde
yüzde 70 civar›ndayd›, bugün gelinen nokta ideal olmasa da biliyorsunuz. Üstelik bu
baflar›n›n yan›bafl›m›zda yaflanan Irak savafl›na ra¤men gerçeklefltirdi¤imiz bir baflar›
oldu¤unu da biliyorsunuz.
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Enflasyonda da düflme e¤ilimi devam ediyor. Yaz aylar›nda eksi enflasyon bile olabilece¤ini
düflünüyoruz.

Ekonomide hedeflerimizi mutlaka tutturaca¤›z ve mutlaka Türkiye'yi hayal edilenin
ötesine tafl›yaca¤›z.

Hepiniz ifl adam›s›n›z ve iyi biliyorsunuz. Toplumla devlet aras›nda ciddi bir mali çat›flma
vard›. Vergi Bar›fl›yla bu çat›flmaya son verdi¤imiz gibi devlete çok büyük bir ilave kaynak
da sa¤lad›k.

IMF baflta olmak üzere herkes bu projenin ne anlama gelece¤ini tahminlerinde fena
halde yan›lg›ya düfltü. Ama sonunda gülen biz olduk ve 6.6 katrilyon lira ekstra gelir
imkan› oluflturduk. ‹flte güven ve istikrar›n, pozitif enerjinin, iyi niyetin ekonomik hayata
yans›mas› ve iflte rakamsal olarak ald›¤›m›z sonuç.

De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, teflebbüs hürriyetinin önünde Ankara'y› engel
olmaktan ç›karaca¤›z. Ankara sizlerle ayn› heyecan›
tafl›yacak. Bütün çabalar›m›z bunun içindir. Yerli ve yabanc›
müteflebbisler için bürokrasiyi minimum düzeye
getiriyoruz.
Türkiye'nin yollar›n› aç›yoruz.

Sosyal dokunun korunmas›na ve geliflmesine önem veriyoruz. 1500 dolar›n alt›nda Milli
gelirden pay alan illerimizin elinden tutuyor, teflebbüsü cesaretle teflvik ediyoruz.
Çiftçimize mazotta yüzde 35 ucuzluk imkân› sa¤l›yoruz. ‹fl bar›fl› ve üretimi esas alan
bir ekonomi için çal›flma hayat›n› bir çat›flma alan› olmaktan ç›kar›yoruz.

‹flverenlerle iflçilerin ayn› hedefe bakmas› gerekti¤ini söylüyoruz. Birimizin menfaati
ötekinden ba¤›ms›z de¤ildir. Adaletle kalk›nmay› baflar›rsak hep birlikte kazanaca¤›z.

Çat›flma gelene¤ini b›rakmak ve ayn› heyecanla hedefe kilitlenmek zorunday›z. Hedef,
sadece para kazanmak, sadece biriktirmek de¤il, sosyal fayda üretmek, toplumun elinden
tutmakt›r.

Hepimizin baflar›s› bu ülke için üretti¤imizle ölçülecektir. Hepimizin mutlulu¤u da birbirimizi
gözetmemize, birbirimizi do¤ru anlamam›za, ön yarg›lardan s›yr›lmam›za ba¤l›d›r.

Bak›n›z, Türkiye'nin imkânlar›yla Türkiye'nin önünü açmaya çal›fl›yoruz ama bizler de
engellerle karfl›lafl›yoruz.

Elbette herkesin bizim gibi düflünmesini, bizi alk›fllamas›n› beklemiyoruz. Elbette bizler
de insan›z ve yanl›fl yapma ihtimalimiz vard›r ama, flunu da söylemek zorunday›m ki,
ülkenin baflar›s›, halk›n menfaati k›skançl›k konusu olamaz, olmamal›d›r. Bugün burada
aç›k seçik söylüyorum.Devlet ile toplumun ihtilafl› olmas›ndan nemalananlar var. Bu



65

2 9  M A Y I S  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

ihtilaf alanlar›n› çözüme kavuflturmakta kararl›y›z ve geri ad›m atmayaca¤›z. ‹flte, Orman
Arazileri projemiz de halk ile devlet aras›ndaki ihtilaf› giderme ve Türkiye'nin büyümesi
için kaynak oluflturma çabam›z›n bir ürünüdür.

Bizim hükümetimiz Türkiye'yi yeni borçlar alt›na sokmamakta kararl›d›r. Biz borca borç
katmaya de¤il Türkiye'nin itibar›n› yükseltmek için ülkemizin borçlar›n› yok etmeye talibiz.

Ak Parti iktidar› kendi yandafllar›n›n de¤il, her fleye lay›k olan milletimizin bütün fertlerinin
yüzünü güldürmeye çal›fl›yor. Buna inan›n ve iktidar›n›za, hükümetinize güvenin.

De¤erli Trabzonlular,

Enflasyon düflüyor, Faizler düflüyor, Devlet net borç öder
hale geliyor. Devlet ilk kez enflasyon muhasebesine
geçiyor. Türkiye dünyaya aç›l›yor...
Bütün bunlar neticesinde varaca¤›m›z yer yat›r›m, üretim ve istihdamd›r. Bu hedefe
halk›m›za s›k›nt› çektirmeden varaca¤›z. Bizden önceki iktidarlar halka kemer s›kt›rarak
sonuç elde etmeyi marifet say›yorlard›.

Ekonomik istikrar programlar›n›n faturas›n› insan›m›za; sanayicimize, iflçimize, köylümüze
ve memurumuza ödetiyorlard›. Biz ise program hedeflerine ulafl›rken halk›m›za ilave
hiçbir s›k›nt› yüklemedi¤imiz gibi onun yüklerini de hafifletiyoruz..

Do¤rudan gelir deste¤iyle;

Giriflimcilerimize getirdi¤imiz teflviklerle, devletin kap›lar›n› özel sektöre açarak, herkesi
rekabete ve üretime ça¤›r›yoruz. Art›k devlet her fleyin sahibi olmayacak.

Devlet halk›n refah› ve huzuru için vard›r. Bizler halk›m›z›n yükünü hafifletirken popülizme
de sapm›yoruz. Olmayan imkânlar› harcam›yoruz. Ülke imkânlar›n›n heba edilmesine,
çarçur edilmesine göz yummayaca¤›z. Herkesi flafl›rtan baflar›lar›m›z›n temelinde güven
ve istikrar oldu¤unun alt›n› çiziyoruz.

Fakat bizim baflar›lar›m›z› hazmedemeyenlerin bu güven ve istikrar› zedeleme çabalar›n›
da esefle izliyoruz. Türkiye'yi dünya devletleri nezdinde küçük düflürmeye hiç kimsenin
hakk› yoktur. Devletimizin kurumlar› aras›nda nifak oluflturmak istenmektedir.

Bütün milletimi uyan›k olmaya ça¤›r›yorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletin
hükümetiyiz.

Biz sizin için var›z, ‹stanbul'da söyledim, Samsun’da söyledim, Antalya'da söyledim: Biz
hizmet hükümetiyiz. Sizlerin emrindeyiz.

Siz üreteceksiniz, siz baflaracaks›n›z ve ülkemizin insan›n›n yüzü gülecek.Bize düflen de
yollar›n›z› açmakt›r.

Hepinize sevgiler sayg›lar sunuyorum.



TOBB KONUfiMASI  (31.05.2003)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin De¤erli Baflkan›,

Genel Kurul'un De¤erli Üyeleri,

Muhalefet Partilerinin De¤erli Baflkan ve Temsilcileri,

De¤erli Bakan ve Milletvekili Arkadafllar›m,

De¤erli Misafirler,

Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin 58. Ola¤an Mali Genel Kurulu hay›rl› ve u¤urlu
olsun. Buradan al›nacak kararlar milletimize flevk ve azim versin.

Sözlerimin hemen bafl›nda ifade etmeliyim ki;

Sizler; sanayici, ticaret erbab›, üretici ve yat›r›mc›lar olarak Türkiye'nin omurgas›s›n›z.

Sizlerin baflar›s›n› Türkiye'nin baflar›s› olarak görüyoruz. Dolay›s›yla size hitap etmekten
çok sesinize kulak vermek, taleplerinizi, elefltiri ve uyar›lar›n›z› almak istiyoruz.

Yak›ndan izledi¤iniz gibi dünyada son derece önemli olaylar cereyan ederken, bizler
Türkiye'nin içeride ve d›flar›da kaybetti¤i y›llar›n telafisi için süratle kofluyoruz.

S›k s›k sivil toplum kurulufllar›m›zla, özel sektör temsilcilerimizle bir araya geliyoruz.
Siyasi irade olarak yakalad›¤›m›z büyük heyecan dalgas›n› yurdumuzun her yerine tafl›maya
çal›fl›yoruz.

Hükümet olarak, Ankara'ya, devlet dairelerine hapsolmuyoruz ve Türkiye'nin foto¤raf›na
bir bütünlük anlay›fl› içinde bak›yoruz.

Türkiye'nin geliflme, büyüme ve adaletle kalk›nma heyecan›na yetiflmek için flehirden
flehre kofluyoruz. Ayn› anda bütün dünya ülkeleri ile konufluyor, etkin bir d›fl politika
yürütüyoruz.

Türkiye'nin büyük hedefleri için dünya merkezlerinde aktif bir d›fl politika yürütürken
ekonominin dünyaya aç›lmas› için yo¤un çaba harc›yoruz.

Türkiye'yi Avrupa Birli¤i standartlar›na kavuflturmak için hükümet olarak, parlamento
olarak azami çaba sarf ediyoruz. Fedakârl›klar› kendi inisiyatiflerimizden bafllayarak
sars›lan dengeleri yerli yerine oturtmaya çal›fl›yoruz.
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Bizler bu yola ç›karken Türkiye'yi y›llarca ertelenmifl
özlemlerine kavuflturaca¤›m›z› söylemifltik.
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Bizler bu yola ç›karken Türkiye'yi y›llarca ertelenmifl özlemlerine kavuflturaca¤›m›z›
söylemifltik. Allah'a flükürler olsun Türkiye, geçmiflin a¤›rl›klar›n› süratle terk ederek
istikrar içinde rotas›na girmifl bulunuyor.

Bu olumlu geliflmelere vesile oldu¤umuz, Türkiye'nin önünü açt›¤›m›z için mutluyuz,
bahtiyar›z.

De¤erli Arkadafllar,

Her zaman ve her zeminde siyasetimizin ana ekseni millet olacakt›r dedik. Program›m›z›n,
eylem plan›m›z›n ve taahhütlerimizin bir cümleyle özeti k›saca bu cümle oldu.

3 Kas›mdan hemen sonra bunun prati¤ini ortaya koyduk ve flimdi halk›m›z›n daralan
yollar›n› açmakla meflgulüz.

Bizler sadece belli kesimlere de¤il, toplumun bütün kesimlerine kulak veriyor, herkesi
dinliyor, herkesle ayn› dili konufluyor, kendi heyecan›m›z› herkese tafl›maya, herkesin
heyecan›n› paylaflmaya çal›fl›yoruz.

Toplumun tüm temsilcileriyle, Türkiye'nin birikmifl sorunlar›n› ve bu sorunlar›n çözümü
için yo¤un bir görüfl al›flveriflinde bulunuyoruz.

Ülkemizin sorunlar›na bir bütünlük içinde bakmaya özel bir önem veriyoruz. Konufltu¤umuz
herkesin dikkatini ülke foto¤raf›n›n bütününe çekiyoruz. Herkesin bu foto¤raf›n tamam›n›
görmesini istiyoruz. A¤aca bakarken orman› gözden kaç›ran bir siyaset izlememeye
çal›fl›yoruz.

De¤erli Dostlar›m,

Devlet ile toplum iliflkilerinde bütünlü¤ü gözden kaç›rman›n faturas›n› en a¤›r biçimde
hep birlikte ödedik.

‹stiyoruz ki art›k, halk›n sesi ile devleti yönetenlerin sesi bütünleflsin. ‹stiyoruz ki art›k,
Ankara'n›n gündemi ile Türkiye'nin gündemi ayn› olsun.

Çözümlerimizi bütünlük içinde üretmeye çal›fl›yor, hiçbir taraf› ihmal etmeden ülkenin
her taraf› için, bütün sektörleri aya¤a kald›rmak için çözümler üretiyoruz.

Biliyoruz ki, küreselleflen dünyada güçlü bir ülke olman›n yolu üretimdir, rekabettir,
dünyaya aç›k olmakt›r.

Ve biliyoruz ki, omuzlar›m›zdaki yük yönetimi halkla
paylaflt›kça tafl›nabilecek bir yüktür. Milletimizden
ald›¤›m›z bu emaneti lay›k›yla tafl›yaca¤›z. Ve baflar›y›
sizlerle elde edece¤iz.
Hükümetimiz kararlar›n› sadece Ankara'dan alan, seçimden seçime halk›n karfl›s›na
ç›kan bir siyaset anlay›fl›yla ifl görmüyor, seçimden önce bunu vaad etmifltik, flimdi
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iktidar›m›zla da bu çizgide yürüyoruz.

Evet, bizler toplumla, yani sizlerle birlikte düflünmeye, kararlar› halka ra¤men de¤il sizlerle
birlikte almaya azami dikkat ediyoruz. Amac›m›z, ülkemizin ve halk›m›z›n tüm sorunlar›n›
peyderpey çözmektir.

Zira önümüzde y›llar›n birikmifl sorunlar› duruyor. Biliyorsunuz, biriken sorunlar en çok
umutlar›m›z›, kendimize güveni zay›flatm›flt›r.

Oysa sosyal dokunun yara almas›ndan, adalet duygusunun zedelenmesinden ve insanlar›n
kendilerine duyduklar› güvenin zay›flamas›ndan daha kötü bir fley yoktur.

Devlet ile toplum iliflkileri hükümetlerin Ankara'ya hapsolmas›ndan, zay›f ve iradesiz
koalisyonlardan dolay› zedelenmifltir. Hükümet olarak öncelikle yaral› alanlar› sarmaya,
sorunlar›n kayna¤›na inmeye çal›fl›yoruz.

Mevzuat kirlili¤i, hantal bir bürokrasi ile yorgun bir siyaset anlay›fl› birleflince Türkiye
kötürüm hale gelmifltir. Müteflebbisin önüne çözüm de¤il sorun konmufltur.

Bizler ise mazeret üretmeyece¤imizi söyleyerek ifle
koyulduk. Sözümüzde durdu¤umuz için Ak Parti iktidar›yla
Türkiye engelli bir ülke olmaktan ç›k›yor.
Türkiye art›k dünya devletleriyle eflit düzeyde bulufluyor ve konufluyor. Bu olumlu
geliflmeleri her alanda görüyorsunuz. Heyecan›m›za ortak oldu¤unuz için sizlere teflekkür
ediyorum. Son günlerde ‹stanbul'da, Antalya'da, Samsun'da, Trabzon'da ve A¤r›'da siz
sanayicilerle, ifl adamlar›yla s›k s›k bir araya geldim.

Gitti¤im her yerde gözlerinizin parlad›¤›n› gördüm. Özel sektöre büyük bir dinamizm
gelmifl olmas› hükümet olarak bizim de moralimizi yükseltiyor.

Türkiye, üreterek büyümeyi, adaletle kalk›nmay› yeniden önüne koymufltur.

Kaybedilmifl zamanlar›n telafisi için el ele vermeli ve yeni hedeflere koflmal›y›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye'nin sorunlar› birbirine do¤rudan ba¤l›d›r. 

Siyasetin sorunlar› ekonomiden, ekonominin sorunlar› siyasetten ba¤›ms›z de¤ildir.

D›fl politika iç politikadan ba¤›ms›z de¤ildir.

E¤itimdeki haks›z rekabet ticaretteki haks›z rekabetten ba¤›ms›z de¤ildir. 

Haks›zl›k ve adaletsizlik bir alanda varsa her alana sirayet ediyor.

Ticarette serbest piyasac›, e¤itimde totaliter, hukukta demokrat olamay›z.

Onurunu incitti¤iniz bir ç›raktan, bir kalfadan, bir iflçiden verimli olmas›n›, rekabet etmesini
beklemeye hakk›n›z yoktur.
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Ekonomi, demokrasi, hukuk, adalet ve kalk›nma hedefleri birlikte ele al›nmas› gereken
hedeflerdir. Herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için rekabet istemeliyiz.

Mükemmel bir demokrasi zay›f bir ekonomiyle mümkün olmad›¤› gibi, ekonomik kalk›nma
ve büyüme de demokrasisiz olamaz. Sizlerden ricam tam bir muhasebe yapman›zd›r.

Zira, sadece siyaset kurumunu elefltirerek bir yere varamay›z. E¤er, ülkenin omurgas›
olarak sizler risk almadan, üretim heyecan› duymadan, istihdam kap›s› açmadan büyümeyi
hedeflerseniz, sorumlulu¤unuzu tam olarak yerine getirmifl olmazs›n›z. Samimiyetime
tam olarak inanaca¤›n›zdan emin oldu¤um için rahatl›kla söylüyorum. Bugün devletçi
bir ekonomiden hala flikâyetlerimiz varsa bunda kendi pay›m›z›n ne oldu¤unu da hesap
etmemiz laz›md›r.

Zira, tepeden t›rna¤a bir kirlenme, bir yolsuzluk ekonomisi yaflan›rken sizlerin sesi daha
fazla ç›kmal›yd›.

Karamsarl›kla mücadelede sizler daha çok ses vermelisiniz.

Tekrar ifade ediyorum; sorunlar›m›z birdir ve birbiriyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Sizin
sorunlar›n›z iflçi kesiminin sorunlar›ndan ayr›, iflsiz milyonlar›n sorunlar› sizin sorunlar›n›zdan
ayr› de¤ildir.

De¤erli Dostlar›m,

Ülkemizin temel meselesi geçim s›k›nt›s›n› aflmakt›r, üretimdir, istihdam sorununu
çözmektir, büyümedir, kalk›nmad›r.  Ekonomideki sorunlar› çözmek için güven ve istikrar
laz›md›r. Türkiye 3 Kas›m'da güven ve istikrar›n kap›s›n› ard›na kadar açm›flt›r.

Bu millete müteflekkiriz, sizler de müteflekkir olunuz.
Bütün kötümserlik propagandalar›na ra¤men a¤›r bir
krizden ç›karak güven zeminini sa¤lamlaflt›rd›k ve
ekonomideki a¤›r k›fl mevsimini geride b›rakt›k. Art›k
geriye dönmeyelim ve sadece ileriye bakal›m diyoruz.
Güvenden sonraki en önemli vurgumuz istikrar oldu. ‹stikrar›n anlam› statüko ya da
durgunluk de¤ildir. ‹stikrar sanayici için, ifl yapacak herkes için önünü görebilmektir.

Her gün yeni bir skandalla ülkenin sars›ld›¤›, sabah ayr› akflam ayr› bir krizin ç›kt›¤› o
günler geride kald›. ‹stikrardan hemen sonraki anahtar kavram›m›z ise dinamizm olacakt›r.

‹flte Türkiye o mecalsiz günlerden bugünlere gelmifl ve yeniden her anlamda büyüme
trendine girmifltir.  Ne var ki, gerçekçi olmak ve önümüzdeki zorluklar› aflmak zorunday›z.

Bugün hala devlet büyük bir borç yükü ve yüksek faiz bask›s› alt›ndad›r. Bu borcun
çevrilmesi gerekiyor. Zaman içinde faizler düflürülerek borcun eritilebilmesi, tafl›nabilir
hale getirilerek ülke tasarruflar›n›n yat›r›ma, üretime ve istihdama yönlendirilmesi laz›md›r.
Biz Allah'a flükür Türkiye'yi bu olumlu çizgiye getirdik. Faizler biz iktidara geldi¤imizde
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yüzde 70 civar›ndayd› bugün gelinen nokta ideal olmasa da biliyorsunuz, hala yüksek
olsa da, faizler yüzde 50'nin alt›na düfltü.

Üstelik bu baflar›n›n yan› bafl›m›zda yaflanan Irak savafl›na ra¤men gerçeklefltirdi¤imiz
bir baflar› oldu¤unu da biliyorsunuz. Enflasyonda da düflme e¤ilimi devam ediyor.

Yaz aylar›nda eksi enflasyon bile olabilece¤ini umuyoruz.
Ekonomide hedeflerimizi mutlaka tutturaca¤›z ve mutlaka
Türkiye'yi hayal edilenin ötesine tafl›yaca¤›z.
Hepiniz ifl adam›s›n›z ve iyi biliyorsunuz. Toplumla devlet aras›nda ciddi bir mali çat›flma
vard›. Vergi Bar›fl›yla bu çat›flmaya son verdi¤imiz gibi devlete çok büyük bir ilave kaynak
da sa¤lad›k. IMF baflta olmak üzere herkes bu projenin ne anlama gelece¤ine iliflkin
tahminlerinde fena halde yan›lg›ya düfltü.

Ama sonunda gülen biz olduk ve 6.6 katrilyon lira ekstra gelir imkân› oluflturduk. ‹flte
güven ve istikrar›n, pozitif enerjinin, iyi niyetin ekonomik hayata yans›mas› ve iflte
rakamsal olarak ald›¤›m›z sonuç.

De¤erli Kardefllerim,

Sizlerle birlikte olmaya özen gösterdi¤imizi, yönetimi halkla paylaflmak istedi¤imiz
söyleyerek ifl bafl›na geldik. Bunun prati¤ini ortaya koyduk. Bak›n›z belli bafll›klarla neler
yapt›k, neler yap›yoruz?

Sizlere verece¤im müjdeler nelerdir? Ekonomik ve Sosyal Konsey sembolik hale gelmiflti,
biz bu kurulu tam bir istiflare kurulu haline getirdik. Ekonomik ve Sosyal Dan›flma
Kurulu'nu kurduk ve bugüne kadar 6 kez topland›k. ESDK'n›n kurulufluyla, bugüne kadar
sonuçlanan çal›flmalardan birkaç bafll›k veriyorum:

Bak›n›z:

• Giriflim sermayesi yeniden düzenlendi

• KOB‹ piyasalar›n›n kurulmas› ile ilgili yasal düzenleme yap›ld›.

• fiirket kuruluflu ve sermaye art›r›m›ndaki binde 2'lik pay binde 1'e indirildi.

• Yat›r›m Teflvik Belgelerinin süreleri 1 sene uzat›ld›.

• Zirai ürün ihracat›nda borsa tecil beyannamesi istenmesi flart› geri getirildi.

• Enflasyon Muhasebesine 1 Ocak 2004 tarihinde geçiliyor.

• Dampingli ithalat›n önlenmesi konusunda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ile mutabakat 
sa¤land›.

• fiirket kurmak için 19 bürokratik kademeden geçen ifllem say›s› 3'e indirildi. 
Ayn› kolayl›klar› yabanc› yat›r›mc›lara da sa¤lad›k.
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• Türkiye'nin sanayi envanterini ç›kar›yoruz.

• ‹stihdam sa¤layan yat›r›mc›lar› ödüllendiriyor SSK primlerini indiriyoruz. 

De¤erli TOBB Üyeleri,

Türk Standartlar› Enstitüsü bildi¤iniz gibi sizlere ait bir
kurumdu ama Türkiye'deki devletçi iktisadi anlay›fl
zaman›nda bu kurumu elinizden alarak devletlefltirdi.
Evet, flimdi biz bu kurumu sizlere iade ediyoruz. Az önce söyledi¤im gibi, Vergi Bar›fl›n›
gerçeklefltirdik. Toplum ile devlet aras›ndaki bir ihtilaf alan›n› çözerken devlete büyük
bir kaynak oluflturduk. 15 bin kilometre bölünmüfl yol projemizi hayata geçirdik. Bütün
sektörleri ayn› anda harekete geçirecek ve uzun vadede bütün ekonomik hayata
yans›yacak yol projelerimiz h›zla devam ediyor.

1500 dolar›n alt›nda gelire sahip olan illerimizin kalk›nmas› için devrim say›lacak özendirici
teflvikler getirdik. Keza ayn› kolayl›klar› yabanc› yat›r›mc›lara da sa¤lad›k. SSK ve Ba¤-
Kur primlerini yeniden yap›land›rd›k. Elektrik Borçlar›n› yeniden yap›land›rd›k ve enerji
kaça¤›na karfl› sonuç alacak etkin bir mücadele bafllatt›k.

‹fl Kanununu yeniledik ve Çal›flma Hayat›m›z›n bir çat›flma alan› olmaktan ç›kmas› için
gerekli yasal düzenlemeleri yapt›k. Avrupa Birli¤i standartlar› için gerekli yasal düzenlemeleri
yapmak üzere parlamentomuz tatilden feragat edecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, teflebbüs hürriyetinin önünde Ankara'y› engel olmaktan ç›karaca¤›z. Antalya'da,
Samsun'da, ‹stanbul'da üst üste kat›ld›¤›m toplant›larda ifl adamlar›m›z›n yat›r›m için,
üretim için heyecanla parlayan gözlerini gördüm. Ve onlara da sizlere söyledi¤im gibi,
"Ankara sizlerle ayn› heyecan› tafl›yacak", dedim.

Bütün çabalar›m›z bunun içindir. Yerli ve yabanc› müteflebbisler için bürokrasiyi minimum
düzeye getiriyoruz. Türkiye'nin t›kanan yollar›n›, kanallar›n›, kap›lar›n› ve köprülerini
aç›yoruz. Bak›n›z burada yine sizleri do¤rudan ilgilendiren bir fleyden söz etmek istiyorum.

29 May›s'ta Trabzon'da Dünya Ticaret Merkezi'nin aç›l›fl›na kat›ld›m. Orada gördü¤üm
heyecan› sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk duydum. Orada bizden bir talepleri oldu
ve hemen orac›kta yerine getirdik. Tar›m Bakanl›¤›na ait bir araziyi talep ettiler ve hemen
verdik.

Gümrük Kap›lar›m›z› yeniliyoruz ve bunu Özel Sektör eliyle yap›yoruz: Cuma Günü
Gürbulak s›n›r kap›s›n› açt›k. Bu kap›y› Uluslararas› Nakliyeciler Birli¤i yapt›.

Sizler ‹PSALA'y› yapt›n›z. Bu kap›lar yurt d›fl›na ç›kanlar için birer eziyet kap›s› olmufltu.
fiimdi 5 gümrük kap›s› daha ayn› yöntemle yap›l›p iflletilmek üzere sizleri bekliyor.



Evet De¤erli Arkadafllar›m,

Bu ülke bizim. Bize sonsuz nimetler sunan bu topraklara ve kendi insan›m›za hizmet
edece¤iz. Ülkemize hizmetimiz oran›nda fleref duyaca¤›z.

Kimsenin gözü kimsenin ekme¤inde olmas›n istiyorsak hepimiz adaletin korunmas›na
özen gösterelim.

Trabzon'da söyledim, burada tekrarl›yorum: S‹Z ADALET M‹ ‹ST‹YORSUNUZ, AYRICALIK
MI?

Evet, lütfen bu soruyu vicdan›m›za soral›m ve cevap verelim. Devlet, e¤er devletçi
ekonomide, tekelcilikte ›srar ettiyse bunda risk almayan, üretmeyen, istihdam kap›s›
açmayan sermayenin de pay› olmufltur. Bunu itiraf etmekten çekinmeyelim.

Dostlar›m,

Hepimiz tek tek sosyal dokunun korunmas›na ve geliflmesine önem vermeli, katk›da
bulunmal›y›z. Zira yaflad›¤›m›z sosyal yaralar›n alt›nda yoksulluk ve adaletsizlik var.

Toplumun manevi dinamikleri sars›l›rsa rakamlar sayesinde
demokrasiyi, adaleti, hukuku koruyamay›z. Onun için her
fley para ve pul de¤ildir. Bizim millet olarak en büyük
dinamizmimiz de budur.
Evet, Serbest Piyasa ekonomisini savunuyoruz ve bütün icraat›m›z üretimin, rekabetin
önünü açmak, ülkemizi dünya standartlar›na kavuflturmakt›r. Bu yüzden Türkiye'nin içe
kapal› dönemlerinden kalma al›flkanl›klarla mücadele ediyoruz. Yeri gelmiflken sorunlar›m›z›n
kayna¤›na inmek için flunu söylemek zorunday›m:

Biz, s›n›rs›z bir bireycili¤i savunamay›z. Zira, bireycilik sahipsiz bireyi toplumun d›fl›na
itiyor.  Haks›z rekabet Aile kurumunu yaral›yor ve toplumda suç potansiyelini yükseltiyor.
Bunun için sizlerin öncülü¤ünde topluma do¤ru bir seferberlik bafllatman›z› rica ediyorum.

Yaflad›¤›n›z flehrin tamam›n›, ülkenin tamam›n› düflünmenizi rica ediyorum. Bu çerçevede
Türkiye odalar ve Borsalar Birli¤i'nin Bingöl Depremi'nde gösterdi¤i fedakarl›¤› huzurlar›n›zda
alk›fll›yorum. Ve tabii, Bingöl'e el uzatan bas›n organlar› ile yüreklerini açan iflletmeleri
de flükranla an›yorum.

De¤erli Kardefllerim,

Biz ad›mlar›m›z› Türkiye foto¤raf›n›n bütününe göre at›yoruz. Yeter ki, heyecan›m›z›,
umudumuzu, güvenimizi yitirmeyelim. 1500 dolar›n alt›nda Milli gelirden pay alan
illerimizin elinden tutuyor, teflebbüsü cesaretle teflvik ediyoruz. Çiftçimize mazotta
yüzde 35 ucuzluk imkân› sa¤l›yoruz.

‹flverenlerle iflçilerin ayn› hedefe bakmas› gerekti¤ini söylüyoruz. Birimizin menfaati
ötekinden ba¤›ms›z de¤ildir.
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Adaletle kalk›nmay› baflar›rsak hep birlikte kazanaca¤›z. Çat›flma gelene¤ini b›rakmak
ve ayn› heyecanla hedefe kilitlenmek zorunday›z.

Hedef, sadece para kazanmak, sadece biriktirmek de¤il, sosyal fayda üretmek, toplumun
elinden tutmakt›r.

Hepimizin baflar›s› bu ülke için üretti¤imiz katma de¤erle
ölçülecektir. Hepimizin mutlulu¤u da birbirimizi
gözetmemize, birbirimizi do¤ru anlamam›za, ön
yarg›lardan s›yr›lmam›za ba¤l›d›r.
Bak›n›z, Türkiye'nin imkânlar›yla Türkiye'nin önünü açmaya çal›fl›yoruz ama bizler de
engellerle karfl›lafl›yoruz.

Elbette herkesin bizim gibi düflünmesini, bizi alk›fllamas›n› beklemiyoruz. Elbette bizler
de insan›z ve yanl›fl yapma ihtimalimiz vard›r ama, flunu da söylemek zorunday›m ki,
ülkenin baflar›s›, halk›n menfaati k›skançl›k konusu olamaz, olmamal›d›r.

Bugün burada aç›k seçik söylüyorum. Devlet ile toplumun ihtilafl› olmas›ndan nemalananlar
var. Bu ihtilaf alanlar›n› çözüme kavuflturmakta kararl›y›z ve geri ad›m atmayaca¤›z. ‹flte,
Orman Arazileri projemiz de halk ile devlet aras›ndaki ihtilaf› giderme ve Türkiye'nin
büyümesi için kaynak oluflturma çabam›z›n bir ürünüdür.

Bizim hükümetimiz Türkiye'yi yeni borçlar alt›na sokmamakta kararl›d›r. Biz borca borç
katmaya de¤il Türkiye'nin itibar›n› yükseltmek için ülkemizin borçlar›n› yok etmeye talibiz.

Ak Parti iktidar› kendi yandafllar›n›n de¤il, her fleye lay›k olan milletimizin bütün fertlerinin
yüzünü güldürmeye çal›fl›yor.

Buna inan›n ve iktidar›n›za, hükümetinize güvenin.

De¤erli Arkadafllar›m,

Enflasyon düflüyor, Faizler düflüyor. Devlet net borç öder hale geliyor. Devlet ilk 25 y›ld›r
tart›fl›lan ve ama bir türlü gelmeyen enflasyon muhasebesini flimdi getiriyor.

Türkiye dünyaya aç›l›yor...

Bütün bunlar neticesinde varaca¤›m›z yer yat›r›m, üretim ve istihdamd›r. Bu hedefe
halk›m›za s›k›nt› çektirmeden varaca¤›z.

Bizden önceki iktidarlar halka kemer s›kt›rarak sonuç elde etmeyi marifet say›yorlard›.
Ekonomik istikrar programlar›n›n faturas›n› insan›m›za; sanayicimize, iflçimize, köylümüze
ve memurumuza ödetiyorlard›.

Biz ise program hedeflerine ulafl›rken halk›m›za ilave hiçbir s›k›nt› yüklemedi¤imiz gibi
onun yüklerini de hafifletiyoruz.

Do¤rudan gelir deste¤iyle;
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Giriflimcilerimize getirdi¤imiz teflviklerle, devletin kap›lar›n› özel sektöre açarak, herkesi
rekabete ve üretime ça¤›r›yoruz.

Art›k devlet her fleyin sahibi olmayacak. Devlet halk›n refah› ve huzuru için vard›r.

Bizler halk›m›z›n yükünü hafifletirken popülizme de sapm›yoruz.

Olmayan imkânlar› harcam›yoruz. Ülke imkânlar›n›n heba edilmesine, çarçur edilmesine
göz yummayaca¤›z.

Herkesi flafl›rtan baflar›lar›m›z›n temelinde güven ve istikrar oldu¤unun alt›n› çiziyoruz.

Fakat bizim baflar›lar›m›z› hazmedemeyenlerin bu güven ve istikrar› zedeleme çabalar›n›
da esefle izliyoruz.

Türkiye'yi dünya devletleri nezdinde küçük düflürmeye hiç kimsenin hakk› yoktur.

Herkes, Türkiye'yi küçük düflürecek, halk›n maneviyat›n› k›racak beyanlardan sak›ns›n
ve herkes bu ülke için neler yapt›¤›na baks›n.

‹htilaf ç›karmak isteyenlere karfl› bütün milletimi sizlerin flahs›nda uyan›k olmaya ça¤›r›yor
ve flunu tekrarl›yorum:

Biz, Türkiye Cumhuriyetinin, bu milletin hükümetiyiz.

Biz sizin için var›z, ‹stanbul'da, Samsunda, Antalya'da, Trabzon'da söyledim: Biz hizmet
hükümetiyiz. Sizlerin emrindeyiz. Siz üreteceksiniz, siz baflaracaks›n›z ve insan›m›z›n
yüzü gülecek.

Bu duygularla Genel Kurulunuzun hay›rl› olmas›n diliyor

Hepinize sevgiler ve sayg›lar sunuyorum.
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TÜS‹AD ‹STANBUL KONUfiMASI (11.06.2003)
TUS‹AD'›n De¤erli Baflkan› ve De¤erli Üyeleri,

De¤erli Misafirler,

Bas›n›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

TÜS‹AD ‹stiflare Konseyi'nin toplant›s› hay›rl› olsun. Umuyorum ki, burada görüflülecek
fikirler Türkiye'nin gelece¤i için yol gösterici olacakt›r.

Hemen belirtmeliyim ki; Size hitap etmekten çok sesinize kulak vermek, taleplerinizi,
elefltiri ve uyar›lar›n›z› almak istiyoruz. TÜS‹AD Baflkan›'n›n ekonomiden ziyade konuflmas›n›
d›fl politika a¤›rl›kl› bir zemine oturtmas› da gösteriyor ki, önceliklerimiz ayn›d›r.

Art›k küreselleflen dünyada ekonominin gerçekleri siyasetin ve diplomasinin belirleyicisi
olmufltur. Devletleraras› iliflkiler ve uluslararas› hukuk ekonomi temelinde flekillenmektedir.

Dolay›s›yla AB sürecinin tamamlanmas› hedefi baflta olmak üzere dünya ile iliflkilerimizde
sizlere büyük sorumluluklar düflüyor. Bize düflen de ekonomimizi dünyaya açmak,
üretimin, rekabetin, istihdam›n önündeki engelleri ortadan kald›rmakt›r.

Tek görevimiz bu de¤ildir ama bu asli görevlerimizin birincisidir. Zira Türkiye'nin omurgas›
üretimdir, sanayidir, ihracatt›r, rekabettir, emek ve al›n teridir. Bu yüzden tafl üstüne
tafl koyan herkese hizmet edece¤imizi söylüyoruz.

Bu yüzden sizleri dinliyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin içeride ve d›flar›da kaybetti¤i y›llar›n
telafisi için süratle kofluyoruz. Her gün ayr› bir flehirdeyiz, her gün yeni bir aç›l›fltay›z.

Özel sektörün canlanmas›, d›fl piyasalarda ülkemize duyulan güvenin artmas› umutlar›m›z›
tazeliyor ve güvenimizi art›r›yor. Türkiye'nin her taraf›nda, her flehrinde sivil toplumla,
özel sektörle bir araya geliyoruz. Siyasi irade olarak yakalad›¤›m›z büyük heyecan dalgas›n›
sizlere tafl›maya çal›fl›yor, sizin heyecan›n›z› paylaflmaya özen gösteriyoruz.

K›sa süre önce Türkiye Odalar ve borsalar Birli¤imizin kongresinde söyledi¤im bir cümleyi
burada tekrarl›yorum:

fiikâyetlerinizi, taleplerinizi biliyoruz, elefltirilerinizi dinliyoruz. Hükümet olarak, Ankara'ya,
devlet dairelerine hapsolmuyoruz, olmayaca¤›z. Türkiye'nin foto¤raf›na bir bütünlük
anlay›fl› içinde bak›yoruz.Bütün zeminlerde ayn› dili kullan›yoruz ve ayn› hedeflere vurgu
yap›yoruz.

Biz kötümserli¤e prim vermiyoruz, vermeyece¤iz, siz de
bu ülkenin sanayicileri olarak kötümser senaryolara prim
vermeyiniz.
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Yegâne hedefimiz ülkemizi adalete ve kalk›nmaya kavuflturmakt›r. Bunun için azmimiz,
enerjimiz ve siyasi irademiz var.

Türkiye'nin geliflme, büyüme ve adaletle kalk›nma heyecan›n› kamç›layaca¤›z. Bunun
için bütün dünya ülkeleri ile konufluyor ve etkin bir d›fl politika yürütüyoruz.
Sizlerden ricam lütfen bu olumlu güven ve istikrar ortam›na katk› sa¤lay›n›z.

Biz kötümserli¤e prim vermiyoruz, vermeyece¤iz, siz de bu ülkenin sanayicileri olarak
kötümser senaryolara prim vermeyiniz.

Bak›n›z ekonominin dünyaya aç›lmas› için yo¤un çaba harc›yoruz. Allah'a flükürler olsun
ç›tay› yükse¤e koyduk ve k›sa sürede Türkiye'nin itibar›n› yükselttik.

Avrupa Birli¤i standartlar›na kavuflturmak için azami çaba sarf ediyoruz. Fedakârl›klara
kendi inisiyatiflerimizden bafllayarak sars›lan dengeleri yerli yerine oturtmaya çal›flt›¤›m›z›
görüyorsunuz.

Bizler bu yola ç›karken Türkiye'yi y›llarca ertelenmifl özlemlerine kavuflturaca¤›m›z›
söylemifltik. Türkiye'nin imkânlar›n›n, yetiflmifl insan gücünün, ekonomik potansiyelimizin
bize yeter oldu¤unu söylüyoruz.

‹flte Türkiye, geçmiflin a¤›rl›klar›n›, kötürüm zamanlar›n ataletini süratle terk ederek
istikrar içinde rotas›na girmifl bulunuyor. Ekonominin bütün göstergeleri do¤ru yolda
yürüdü¤ümüzü ispatl›yor. Enflasyonda yüzde 20, büyümede yüzde 5 hedefimizi
tutturaca¤›z.

De¤erli Sanayiciler,

Siyasetimizin ana ekseni millet olacak, Türkiye'nin
kazanmas› olacakt›r dedik. fiimdi biz Türkiye'nin daralan
yollar›n› açmakla meflgulüz.
Sadece belli kesimlere de¤il, toplumun tüm kesimlerine kulak veriyor, herkesle ayn› dili
konufluyoruz. Türkiye'nin birikmifl sorunlar›n› ve bu sorunlar›n çözümü için yo¤un bir
görüfl al›flveriflinde bulunuyoruz.

Ülkemizin sorunlar›na bir bütünlük içinde bakmaya özel bir önem veriyoruz. Bunu özellikle
TÜS‹AD zemininde vurgulamam gerekiyor. Herkesin dikkatini ülke foto¤raf›n›n bütününe
çekmek istiyoruz.

Foto¤raf›n tamam›n› gözden kaç›r›rsak demokrasiden, adaletten, büyümeden fedakârl›k
yapaca¤›z. Devlet iç ve d›fl borç sarmal›yla bo¤uflurken, 101 milyar dolar iç borç, 64
milyar dolar d›fl borç yükü alt›ndayken, herkes kendi önceliklerini kabul ettirmeye çal›fl›rsa,
kalk›nma hedefimizi gerçeklefltiremeyiz.

De¤erli Sanayiciler,

Devlet ile toplum iliflkileri yaraland›¤›nda bu durum herkese bir fatura ç›karacakt›r.
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‹stiyoruz ki art›k, sizlerin sesi ile devleti yönetenlerin sesi bütünleflsin. ‹stiyoruz ki art›k,
Ankara'n›n gündemi ile Türkiye'nin gündemi ayn› olsun.

Bu yüzden hiçbir kesimi ihmal etmeden bütün sektörleri aya¤a kald›rmak için sorunlar›n
kayna¤›na inmeye çal›fl›yoruz. Biliyoruz ki, küreselleflen dünyada güçlü bir ülke olman›n
yolu üretimdir, rekabettir, dünyaya aç›k olmakt›r. Milletimizden ald›¤›m›z bu emaneti
lay›k›yla tafl›yaca¤›z. Ve baflar›y› sizlerle elde edece¤iz.Hükümetimiz kararlar›n› sadece
Ankara'dan almayacak.

Evet, bizler toplumla, yani sizlerle birlikte düflünmeye, kararlar› halka ra¤men de¤il sizlerle
birlikte almaya azami dikkat ediyoruz.

Zira önümüzde y›llar›n birikmifl sorunlar› duruyor. Biliyorsunuz, biriken sorunlar en çok
umutlar›m›z›, kendimize güveni zay›flatm›flt›r. Oysa sosyal dokunun yara almas›ndan,
adalet duygusunun zedelenmesinden ve insanlar›n kendilerine duyduklar› güvenin
zay›flamas›ndan daha kötü bir fley yoktur.

Devlet ile toplum iliflkileri hükümetlerin Ankara'ya hapsolmas›ndan, zay›f ve iradesiz
koalisyonlardan dolay› zedelenmifltir.Sorunlar›n kayna¤›na inmeye çal›fl›yoruz. Mevzuat
kirlili¤i, hantal bir bürokrasi ile yorgun bir siyaset anlay›fl› birleflince Türkiye kötürüm hale
gelmifltir.Müteflebbisin önüne çözüm de¤il sorun konmufltur. Bizler ise mazeret
üretmeyece¤imizi söyleyerek ifle koyulduk

AK Parti’nin tek bafl›na iktidar›yla Türkiye engelli bir ülke
olmaktan ç›k›yor. Türkiye art›k dünya devletleriyle eflit
düzeyde bulufluyor ve konufluyor.Bu olumlu geliflmeleri
her alanda görüyorsunuz. Heyecan›m›za ortak olman›z›
istiyorum.
Son günlerde Türkiye'nin her taraf›ndan ifl adamlar›yla bir araya geldim. Art›k insanlar›n
gözlerinin parlad›¤›n› görüyorum. Özel sektöre büyük bir dinamizm gelmifl olmas› hükümet
olarak bizim de moralimizi yükseltiyor.

De¤erli Arkadafllar›m,

fiu gerçe¤i biliyorduk ama ifl bafl›na geldikten sonra daha do¤rudan gördük ki; Türkiye'nin
sorunlar› birbirine do¤rudan ba¤l›d›r. Dolay›s›yla çözüm de birbirine ba¤l›d›r.

Siyaset ekonomiden, ekonomi siyasetten ba¤›ms›z de¤ildir.D›fl politika iç politikadan
ba¤›ms›z de¤ildir. E¤itimdeki haks›z rekabet ticaretteki haks›z rekabetten ba¤›ms›z
de¤ildir. Haks›zl›k ve adaletsizlik bir alanda varsa her alana sirayet eder.

Ticarette serbest piyasac›, e¤itimde totaliter, hukukta demokrat olamay›z. Onurunu
yaralad›¤›n›z bir ç›raktan, bir kalfadan, bir iflçiden verimli olmas›n›, rekabet etmesini
beklemeye hakk›n›z yoktur.  Ekonomi, demokrasi, hukuk, adalet ve kalk›nma hedefleri
birlikte ele al›nmas› gereken hedeflerdir. Herkes için demokrasi, herkes için adalet,
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herkes için rekabet istemeliyiz. Mükemmel bir demokrasi zay›f bir ekonomiyle mümkün
de¤il. Kalk›nma ve büyüme de demokrasisiz olmaz. Sizlerden ricam eksik muhasebe
yapmaman›zd›r.

Art›k, sadece siyaset kurumunu elefltirerek bir yere varamay›z. E¤er, ülkenin omurgas›
olarak sizler risk almadan, üretim heyecan› duymadan, istihdam kap›s› açmadan büyümeyi
hedeflerseniz vatandafll›k sorumlulu¤unuzu tam olarak yerine getirmifl olmazs›n›z.

Bugün hâlâ devletçi ekonomiden flikâyetlerimiz varsa bunda kendi pay›m›z› hesap
etmemiz gerekir. Tepeden t›rna¤a bir kirlenme, bir yolsuzluk ekonomisi yaflan›rken
sizlerin sesi daha fazla ç›kmal›yd›. Karamsarl›kla mücadelede sizler daha çok ses
vermelisiniz. Sorunlar›m›z birdir ve birbiriyle do¤rudan ba¤lant›l›d›r. Sizin sorunlar›n›z iflçi
kesiminin sorunlar›ndan ayr›, iflsiz milyonlar›n sorunlar› sizinkilerden ayr› de¤ildir.

De¤erli Dostlar›m,

Ülkemizin temel meselesi geçim s›k›nt›s›n› aflmakt›r, üretimdir, istihdam sorununu
çözmektir, büyümedir, kalk›nmad›r. Ekonomideki sorunlar› çözmek için güven ve istikrar
laz›md›r. Halk›m›z üzerine düfleni yapm›fl, demokratik kanallar› açm›fl 3 Kas›mda güven
ve istikrar›n kap›s›n› ard›na kadar açm›flt›r. Bu millete müteflekkiriz, sizler de müteflekkir
olunuz.

Bütün kötümserlik propagandalar›na ra¤men a¤›r bir
krizden ç›karak güven zeminini sa¤lamlaflt›rd›k ve
ekonomideki a¤›r k›fl mevsimini aflt›k.
Art›k geriye dönmeyelim ve sadece ileriye bakal›m diyoruz.Güvenden sonraki en önemli
vurgumuz istikrar oldu. ‹stikrar statüko de¤il, durgunluk de¤il, sanayici için, üretici için
önünü görebilmektir.‹stikrardan hemen sonraki anahtar kavram›m›z ise dinamizm olacakt›r.

Bu dinamizm de bafllam›flt›r. Ama kötümserlikle iflimiz var bizim.

Yolsuzlukla mücadele eder gibi karamsarl›kla, kötümserlikle mücadele etmeliyiz. Bak›n›z
kimsenin iflini kimseye tarif edecek de¤iliz ama halk›n sevincini kursa¤›nda b›rakmak,
onun sevincine ortak olmamak, olumlu geliflmeleri gözden kaç›rmak da sorumluluk
gerektirir.Sadece bir örnek verece¤im: Türkiye aylarca 1 Milyar dolar› konufltu. Sanki
bütün kaderimizi de¤ifltirecekmifl gibi konufluldu, yaz›ld›.

Geçti¤imiz hafta sonu Ankara'da Türk özel sektörü ile ‹spanya'dan bir konsorsiyum 1.2
milyar dolarl›k h›zl› tren projesini hayata geçirdik. Peki sorar›m, neden bu olumlu geliflme,
gelmesi muhtemel 1 milyar dolarl›k kredi ya da hibe kadar haber de¤eri tafl›m›yor
dersiniz? Karamsarl›¤a al›flm›fl›z, al›flt›r›lm›fl›z. ‹flte o mecalsiz günlerden bugünlere geldik.
Evet gerçekçi olmal›, önümüzdeki zorluklar› aflmak zorunday›z. Bugün hala devlet büyük
bir borç yükü ve yüksek faiz bask›s› alt›ndad›r.Bu borcun çevrilmesi gerekiyor. Zaman
içinde faizler düflürülerek borcun eritilebilmesi, tafl›nabilir hale getirilerek ülke tasarruflar›n›n
yat›r›ma, üretime ve istihdama yönlendirilmesi laz›md›r. ‹ktidara geldi¤imizde faizler
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yüzde 70 civar›ndayd› bugün gelinen nokta ideal olmasa da biliyorsunuz, hala yüksek
olsa da, faizler yüzde 50'nin alt›na düfltü.

Enflasyonda da düflme e¤ilimi devam ediyor. Hepiniz ifl adam›s›n›z ve iyi biliyorsunuz.

Toplumla devlet aras›nda ciddi bir mali çat›flma vard›.
Vergi Bar›fl›yla bu çat›flmaya son verdik. IMF baflta olmak
üzere herkes yan›lg›ya düfltü.
Elefltiri ald›k ama sonunda gülen biz olduk ve 6.6 katrilyon liral›k bir imkan oluflturduk.
‹flte güven ve istikrar›n, pozitif enerjinin ekonomik hayata yans›mas›.

De¤erli Dostlar›m,

Birlikte düflünmeye, teflebbüs hürriyetinin önündeki bürokrasi heyulas›n› eritmeye önem
veriyoruz.

Ekonomik ve Sosyal Konsey sembolik hale gelmiflti, biz bu kurulu tam bir istiflare kurulu
haline getirdik.

Ekonomik ve Sosyal Dan›flma Kurulu'nu kurduk ve bugüne kadar 6 kez topland›k.

Bak›n›z:

- Giriflim sermayesi yeniden düzenlendi

- KOB‹ piyasalar›n›n kurulmas› ile ilgili yasal düzenleme yap›ld›.

- fiirket kuruluflu ve sermaye art›r›m›ndaki binde 2'lik pay binde 1'e indirildi.

- Yat›r›m Teflvik Belgelerinin süreleri 1 sene uzat›ld›.

- Zirai ürün ihracat›nda borsa tecil beyannamesi istenmesi flart› geri getirildi.

- Enflasyon Muhasebesine 1 Ocak 2004 tarihinde geçiliyor.

- Dampingli ithalat›n önlenmesi konusunda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› ile mutabakat 
sa¤land›.

- fiirket kurmak için 19 bürokratik kademeden geçen ifllem say›s› 3'e indirildi. 
Ayn› kolayl›klar› yabanc› yat›r›mc›lara da sa¤lad›k.

- Türkiye'nin sanayi envanterini ç›kar›yoruz.

- ‹stihdam sa¤layan yat›r›mc›lar› ödüllendiriyor SSK primlerini indiriyoruz.

- Trabzon'da Dünya Ticaret merkezini açt›k.

- Ankara'y› ‹stanbul'a, Türkiye'yi Avrupa'ya ba¤layacak olan h›zl› tren projesini bafllatt›k.

15 bin kilometre bölünmüfl yol projemizi hayata geçirdik.

1500 dolar›n alt›nda gelire sahip olan illerimizin kalk›nmas› için devrim say›lacak özendirici
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teflvikler getirdik. Keza ayn› kolayl›klar› yabanc› yat›r›mc›lara da sa¤lad›k.

SSK ve Ba¤-Kur primlerini yeniden yap›land›rd›k.

‹fl Kanununu yeniledik ve Çal›flma Hayat›m›z›n bir çat›flma alan› olmaktan ç›kmas› için
gerekli yasal düzenlemeleri yapt›k.

Avrupa Birli¤i standartlar› için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere parlamentomuz
tatilden feragat edecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, radikal say›lacak bir fley söylüyorum: Teflebbüs
hürriyetinin önünde Ankara'y› engel olmaktan ç›karaca¤›z.
fiekilci, güvensiz, rekabete kapal›, ticari h›z› hesaplamayan bürokrasiyi minimum düzeye
getiriyoruz. T›kanan yollar›, kanallar›, kap› ve köprüleri aç›yoruz. ‹flimizi h›z ve süratle
yap›yoruz. Bir örnek veriyorum. Trabzon'da Dünya Merkezi'nin aç›l›fl›nda Tar›m Bakanl›¤›na
ait bir arazi istendi bizden. Hemen orada karar verdik ve buyurun dedik. Bu kadar.
Gürbulak s›n›r kap›s›n› açt›k. Bu kap›y› Uluslararas› Nakliyeciler Birli¤i yapt›. Öteki Gümrük
kap›lar›n› da Özel sektör eliyle modernize ediyoruz.

Evet De¤erli Arkadafllar,

Bu ülke bizim. Ülkemize hizmetimiz oran›nda fleref duyaca¤›z.

Kimsenin gözü kimsenin ekme¤inde olmas›n istiyorsak hepimiz adaletin korunmas›na
özen gösterelim. ‹fl adamlar›n›n toplant›lar›nda birkaç kez söyledim. "Adalet mi istiyorsunuz,
ayr›cal›k m›?"Evet, bu sorunun cevab› önemlidir.

Hem devletçi ekonomiden yak›narak hem de tamamen devletten beslenerek, devletçi
ekonominin zaaflar›ndan beslenerek buraya geldik. Bu sonuç refah, büyüme ve kalk›nma
üretmediyse bu durumdan sizler de bizler de üzerimize düflen muhasebeyi yapmal›y›z.

Nabza göre flerbet vermiyor, popülist bir siyasi dil kullanm›yorum. Aç›k konufltu¤umu
biliyorsunuz. Sizlere sanayinin hem Türkiye'nin omurgas› oldu¤unu söylüyorum hem
de flu düflüncelerimi aç›kça paylafl›yorum. Devlet, e¤er devletçi ekonomide, tekelcilikte
›srar ettiyse bunda risk almayan, üretmeyen, istihdam kap›s› açmayan sermayenin de
pay› olmufltur. Bunu itiraf etmekten çekinmeyelim.

Dostlar›m,

Sosyal dokunun korunmas›na katk›da bulunmal›y›z. Sosyal yaralar›m›z›n alt›nda yoksulluk
ve adaletsizlik var. Toplumun manevi dinamikleri sars›lmamal›d›r. Adaleti ve hukuku
korumal›y›z. Her fley para ve pul de¤ildir.

Biz, s›n›rs›z bir bireycili¤i savunamay›z. Zira, bireycilik sahipsiz bireyi toplumun d›fl›na
itiyor. Bizim millet olarak en büyük dinamizmimiz de budur.

Haks›z rekabet Aile kurumunu yaral›yor ve toplumda suç potansiyelini yükseltiyor.
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Bunun için sizlerin öncülü¤ünde topluma do¤ru bir seferberlik bafllatman›z› rica ediyorum.
Ülkenin tamam›n› düflünmenizi rica ediyorum. Toplumun sizlerden gelecek s›cak
mesajlara da ihtiyac› var.

De¤erli Kardefllerim,

Heyecan›m›z›, umudumuzu, güvenimizi yitirmeyelim.

1500 dolar›n alt›nda Milli gelirden pay alan illerimizin
elinden tutuyor, teflebbüsü cesaretle teflvik ediyoruz.
Çiftçimize mazotta yüzde 35 ucuzluk imkân› sa¤l›yoruz. ‹flverenlerle iflçilerin ayn› hedefe
bakmas› gerekti¤ini söylüyoruz.

Birimizin menfaati ötekinden ba¤›ms›z de¤ildir. Adaletle kalk›nmay› baflar›rsak hep
birlikte kazanaca¤›z. Baflaramazsak hep birlikte kaybedece¤iz. Çat›flma gelene¤ini
b›rakmak ve ayn› heyecanla hedefe kilitlenmek zorunday›z.

Hedefimiz tam demokrasidir. Hepimizin baflar›s› üretti¤imiz katma de¤erle ölçülecektir.

Hepimizin mutlulu¤u da birbirimizi gözetmemize, birbirimizi do¤ru anlamam›za, ön
yarg›lardan s›yr›lmam›za ba¤l›d›r. Bak›n›z, Türkiye'nin imkânlar›yla Türkiye'nin önünü
açmaya çal›fl›yoruz ama bizler de engellerle karfl›lafl›yoruz.

Elbette herkesin bizim gibi düflünmesini, bizi alk›fllamas›n› beklemiyoruz.

Aç›k seçik söylüyorum.

Devlet ile toplumun ihtilafl› olmas›ndan nemalananlar var.

Bu ihtilaf alanlar›n› çözüme kavuflturmakta kararl›y›z ve geri ad›m atmayaca¤›z.

Ama her fley yasal düzenlemelerle bitmiyor.

- Demokrasimizin, iç borç yükümüzle do¤rudan ilgisi var.

- Uluslararas› iliflkilerimizin, d›fl borç yükümüzle do¤rudan ilgisi var.

- Sosyal sorunlar›m›z›n adaletsizlikle do¤rudan ilgisi var.

- E¤itimin kalifiye eleman yetifltirmemesinin, haks›z rekabetle ilgisi var.

- Yolsuzluklar›n, her fleyi devlet s›rr› sayan, bilgiyi toplumdan esirgeyen bürokratik 
anlay›flla do¤rudan ilgisi var.

- Üretime ve yat›r›ma yönelmek yerine parayla para kazanmay› tercih etmenin alt›nda
yat›r›m ortam›n›n korunmamas› var.

Demek ki, biz bugüne kadar kendi ayaklar›m›z› ba¤lam›fl›z.

Büyük ve afl›lmazm›fl gibi görünen sorunlar›m›z›n ço¤u asl›nda afl›lmas› kolay sorunlard›r.

Halk ile devlet aras›ndaki ihtilaf alanlar›n› çözdü¤ümüzde, hepimiz ayn› hedefe



kilitlendi¤imizde, herkes için adalet istedi¤imizde Türkiye'yi flahland›raca¤›z.

eter ki, Türkiye'nin büyüme iradesine hepimiz omuz verelim. Ve yeter ki, gerilimli
alanlardan zihinlerimizi kurtaral›m. Siyasi güven ve istikrar baflta ekonomi olmak üzere
her alana sirayet ediyor. D›flar›da ülkemize duyulan güven her gün art›yor.

AB süreciyle ilgili geliflmelerde eski tereddütler afl›l›yor ve karfl›l›kl› güven güçleniyor.
AB Uyum Paketi için gecemizi gündüzümüze kat›yoruz.

Müttefikimiz Amerika ile iliflkilerimiz tarihi temelleri üzerinde güçleniyor. Ar›zi sorunlar
soru olmaktan ç›k›yor ve ileriye bak›yoruz. ‹ç talep canlan›yor Enflasyon "kader" olmaktan
ç›k›yor ve düflüyor.

Faizler düflüyor. Devlet net borç öder hale geliyor.

25 y›ld›r tart›fl›lan ve ama bir türlü gelmeyen enflasyon muhasebesini flimdi getiriyoruz.
Yat›r›m ortam› iyilefltiriliyor. Yabanc› sermaye girifli kolaylaflt›r›l›yor, yerli ve yabanc›
yat›r›mlar›n önündeki bürokrasi en aza iniyor.

Kamu Yönetimi Reformu'yla devlete ulaflmak, sorunlar› yerinde çözmek mümkün hale
geliyor.Türkiye itibar›na yarafl›r flekilde dünyaya aç›l›m›n› sürdürüyor.

Bütün bunlar neticesinde varaca¤›m›z yer yat›r›m, üretim ve istihdamd›r.

Yolumuz güven ve istikrar yoludur. Yolumuz aç›kt›r.

Sözlerimi ba¤larken TÜS‹AD camias›na, bütün ifl camiam›za, çal›flma hayat›m›z›n bütün
taraflar›na ve bu ülke için tafl üstüne tafl koyan herkese sayg›lar sunuyorum.
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‹KT‹SAD‹ KALKINMA VAKFI KONGRES‹  (30.07.2003)
‹ktisadi Kalk›nma Vakf› Kongresi'nin De¤erli Delegeleri,

‹fl Dünyam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sevgiyle ve dostlukla selaml›yorum.

Genel kurulunuz hay›rl› ve u¤urlu olsun.

Türkiye her geçen gün istikrar zeminine oturdukça inan›yorum ki, siz ifl adamlar›, yat›r›mc›
ve ihracatç›lar›n mutlulu¤u da katlan›yordur.

Evet, Türkiye meselelerine hâkimiyetle e¤ilen, ülkenin önceliklerine dikkatle sahip ç›kan,
sosyal dokuyu koruyan, ekonominin makro dengelerini gözeten ve en önemlisi ülkemizi
dünya ile buluflturan bir hükümete kavufltu.

Hükümetimizin sa¤lad›¤› bu istikrar ortam› her alanda semerelerini vermeye bafllad›.

Bu süreçte toplumun güvenine lay›k olabilmek için azami çaba sarf etti¤imizi en çok ifl
dünyas›n›n takdir etti¤ini söyleyebilirim.  Bundan büyük mutluluk duydu¤umuzu da
belirtmeden geçemeyece¤im.

De¤erli Arkadafllar›m,

‹fl bafl›na geldi¤imizde, Türkiye'nin ertelenen özlemlerine kavuflaca¤›n› söyledik.

Tedbiri hiçbir zaman elden b›rakmad›k ve popülist siyasi taahhütlere iltifat etmedik.
Umutsuzlu¤a, gerilime, çat›flmaya, kavgaya zerre kadar prim vermedik, vermeyece¤iz.

‹fl bafl›na gelir gelmez sars›lan dengeleri yerli yerine oturtmam›z›n zaman alaca¤›n›
biliyorduk. Bu yüzden elimizde sihirli de¤nek olmad›¤›n›, Türkiye'yi kendi imkânlar›yla
ve kendi kaynaklar›yla düzlü¤e ç›karaca¤›m›z› söyledik.

Allah'a flükürler olsun k›sa zamanda içeriden ve d›flar›dan esen kas›rgalara ra¤men
e¤ilmeden, bükülmeden ülkemizin itibar›na itibar katt›k. Toplumla birlikte düflünmeye,
kararlar›m›z› toplumla birlikte almaya özen gösterdik. Bu yüzden Sivil toplum kurulufllar›m›z›n
hemen bütün etkinliklerine kat›ld›m.

Avrupa Birli¤i konusunda y›llard›r biriken kayg›lar› nas›l
bertaraf etti¤imizi gördünüz. ‹nan›yorum ki, 7. Paket de
Meclisimizden geçecektir ve art›k Türkiye Avrupa Birli¤i
konusunda kararl›l›¤›n› en üst düzeyde, sa¤lam bir siyasi
iradeyle ortaya koymufl olacakt›r.
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Devletin kap›lar›n› ard›na kadar toplumu temsil eden kurulufllara açt›k. ‹flveren kurulufllar›n›n,
sendikalar›n, odalar›n, derneklerin faaliyetlerine, aç›l›fllar›na koflarak gittik. Her gitti¤imiz
yere kendi heyecan›m›z› tafl›d›k ve her gitti¤imiz yerden heyecan ald›k. fiahitlerimizin
ço¤u buradad›r, 15 Mart tarihinden bu yana befl ayda 50 kez Sivil toplum kuruluflumuzla
görüfltüm.

Toplant›lar›na, aç›l›fllar›na, kongrelerine kat›ld›m, onlar› dinledim, sorular›na cevap verdim.
Antalya'dan Samsun'a, Diyarbak›r'dan ‹zmir'e, Ankara'dan ‹stanbul'a, Erzurum'dan
Bolu'ya...Yine befl ay içinde 60'a yak›n aç›l›fla, temel atma törenine kat›ld›m.

Yine befl ay içinde 60'a yak›n ülkenin devlet baflkan›, baflbakan›, d›fliflleri bakan›yla
görüfltüm. Avrupa Birli¤i sürecini, yan› bafl›m›zdaki savafl dolay›s›yla yaflanan krizi de bu
süreçte baflar›yla yönettik. Felaket tellallar›n›n hevesleri kursaklar›nda kald› ve Türkiye
tarihi önemini dünyaya duyurdu. Tabii ki parlamento ve hükümet saat gibi çal›fl›rken
bunlar› yapt›k.

Bir yandan ulusal program, di¤er yandan ekonomik ve sosyal alanlarda reform çal›flmalar›n›
baflar›yla yürüttük ve büyük ölçüde hedeflerimize vard›k. Bütün görüflmelerimde, bütün
seyahatlerimde Ak Parti iktidar›n›n ülkemize getirdi¤i güvenin içeriden d›flar›ya, Asya'dan
Amerika'ya herkese yans›d›¤›n› gördüm.

Avrupa Birli¤i konusunda y›llard›r biriken kayg›lar› nas›l bertaraf etti¤imizi gördünüz.
‹nan›yorum ki, 7. Paket de Meclisimizden geçecektir ve art›k Türkiye Avrupa Birli¤i
konusunda kararl›l›¤›n› en üst düzeyde, sa¤lam bir siyasi iradeyle ortaya koymufl olacakt›r.

Ve inan›yorum ki, Avrupa Birli¤inin karar mekanizmalar› art› Türkiye'yi eski argümanlarla
de¤erlendirmekten vazgeçeceklerdir.

Ulusal program›m›z, ç›kard›¤›m›z uyum yasalar› kamuoyuna belki daha çok siyasi
özellikleriyle gündeme tafl›nd›.

Evet ama, tam demokrasinin ekonomiyle, özgürlüklerin ve adaletin kalk›nmayla ne kadar
ilgili oldu¤unu bildi¤imiz için zaten bütün vurgumuzu adalet ve kalk›nma kavramlar›na
yap›yoruz. Bu anlamda Adalet ve Kalk›nma Partimiz’in, ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›m›z’›n
ad›yla ve hedefleriyle örtüflen bir parti oldu¤unu düflünüyorum.

Yeri gelmiflken ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n Avrupa Birli¤i konusundaki duyarl›l›¤a yapt›¤›
katk›ya da teflekkür ediyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, Türkiye, sivil toplum örgütleriyle, devlet kurumlar›yla
bu süreçte tam bir uyum ve ahenk içinde uyum paketlerini
yasalaflt›rm›flt›r.
Tabii ki, ald›¤›m›z kararlar›n, ç›kard›¤›m›z kanunlar›n takipçisi olaca¤›z ve uygulamada
mazeret üretmeyece¤iz.
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Zira Türkiye'nin veya herhangi bir ülkenin esas meselesinin kanunlarla çözülmeyece¤ini
biliyoruz.

Türkiye, kendi de¤erleriyle, kendi dinamikleriyle, kendi insan gücüyle dünyaya aç›l›yor.
Avrupa Birli¤ine de bu zaviyeden bak›yoruz.

Avrupa Birli¤ini insanl›¤›n son gayesi ve bir cennet olarak görmüyoruz. Bizim de Avrupa
Birli¤ine kataca¤›m›z, kazand›raca¤›m›z büyük de¤erlerimiz var. Biz, bu güvenle dostlar›m›zla,
müttefiklerimizle ifl tutuyoruz.

Ülkeler, sadece ekonomik pazarlar›yla, sadece rakam ve istatistiklerle güçlü kabul
edilemezler. Evet Türkiye'nin ekonomik sorunlar› var ama biliyoruz ki, bizim d›fl›m›zdaki
ülkelerin de çok daha derin sosyal sorunlar› var ve olabilir.

Bu anlamda küreselleflen dünyaya Türkiye gibi dinamik bir ülkenin kataca¤›, kazand›raca¤›
çok fley var. ‹flte dünya entelektüelleri Türkiye'nin tarihten gelen bu çok özel yerini,
gücünü ve potansiyelini görüyorlar. Uluslararas› planda yaflanan bütün geliflmeler
Türkiye'nin artan önemine iflaret ediyor.

‹flte hükümet olarak biz bu krediyi, bu gücü ülkemizin gerçek gücüne tahvil edece¤iz.
‹çeride ve d›flar›daki bütün çabam›z budur. Yasal düzenlemelerle yetinmeyecek Avrupa
Birli¤i müktesebat›n›n hayata geçmesinde de ayn› flekilde iddial› olaca¤›z.

De¤erli Dostlar›m,

Acil Eylem Plan›m›z› hayata geçirdik ve ilk ifl olarak kay›p ve kaçaklarla mücadele ettik.
Her gün bir bankan›n içinin boflald›¤› günler geride kald›.

Kendi inisiyatiflerimizi hoyratça kullanmad›k, daha iflin
bafl›nda Bakanl›k say›s›n› 38'den 23'e düflürdük.
Bunun devlete ne kadar tasarruf sa¤lad›¤›n›, devlet kap›s›nda kap› kap› dolaflan ifl adamlar›
olarak var›n siz hesap edin.

Kamu vicdan›nda bir yara haline gelen milletvekili lojmanlar›na girmedik. ‹fl bafl›nda
geldi¤imiz gün makam araçlar›n›n kullan›m›n› s›n›rlad›k. Kamu lojmanlar›n› rayiç bedelleri
üzerinde oturanlara kiralad›k. Sermayeyi kaç›rtan Mali Milat'a son verdik.

Vergi yükünün tabana yay›lmas› için gerekli düzenlemeleri yapt›k. Temel g›da ve ilaçta
KDV indirimine gittik. Vergi bar›fl›n› sa¤lad›k. Türkiye ilk defa eksi enflasyonla bulufltu.

2003 y›l›n›n ilk üç ay›nda 7.4'lük bir büyüme sa¤lad›k. Reel faizler yüzde 70'lerden yüzde
50'nin alt›na düfltü. Türkiye'nin itibar›n› yurt d›fl›nda yükselttik ve yabanc› yat›r›mc›lar için
kolayl›klar sa¤lad›k. Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu'nu ç›kard›k. Hazineye uzun
süreli borçlanma imkân› sa¤lad›k. Zorunlu tasarruf hesab›nda y›llar içinde kangren olmufl
1.4 katrilyonluk mebla¤› hak sahiplerine ödemeye bafllad›k. 2003 y›l› bütçesinde 11.3
katrilyon liral›k kamu harcamalar›nda tasarruf sa¤lad›k.Tar›m sigortal›lar›n›n 65 milyon
olan ayl›klar›n› 165 milyona ç›kard›k.
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En düflün SSK emeklilerinin ayl›klar›n› 257 milyon liradan 332 milyon liraya ç›kard›k.
Esnaf Halk Bankas›na yüzde 30'la borçlanmaktad›r. Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimizde
s›n›r ticaretini ihya edecek S›n›r ticaret Merkezleri kurulmas› için Bakanlar kurulumuz
karar ald›.

KOB‹'ler için Avrupa Yat›r›m Bankas›’ndan kredi temin edildi. ‹hracatç›lar›m›z, yat›r›mc›lar›m›z
için bürokratik engeller en aza indirildi.

De¤erli Dostlar›m,

Dün Parlamento çat›s› alt›nda söyledim, huzurlar›n›zda bir kez daha vurguluyorum.

Milletin mutlulu¤u, adalet duygusu, güvenlik, emniyet her fleyden önce gelir. Bu anlamda
Türkiye'nin yüzünü güldürdü¤ümüzü, icraat›m›zla mahcup olmad›¤›m›z› söylemek
istiyorum. Tabii ki, önümüzde almam›z gereken uzun bir yol var. Biz milletin yolunu
açaca¤›m›z› söylüyoruz, siz de üzerinize düfleni yap›n›z.

Merak etmeyin!

Türkiye art›k eski gerilimli günlere, koalisyon krizlerine,
Meclisi boykot ederek anayasal suç iflleyen siyasete geri
dönmeyecektir. Türkiye bir rotaya oturmufltur.
Gerilimden nemalananlar›n, bizi kendi kirli minderlerine çekmeye çal›flanlar›n gücü buna
yetmeyecektir.

Milletimiz de bu geri siyasete iltifat etmeyecektir. Biz sonuna kadar topluma ve millete
yaslanaca¤›z. Kuru s›k› sloganlara, hakaretlere pabuç b›rakmayaca¤›z. Milletin hukukunu
üç befl hortumcuya çi¤netmeyece¤iz.

Üretenlerle üretim heyecan› yaflayaca¤›z.

Politikalar›m›z› milletimizle birlikte milletimiz için belirleyece¤iz.

De¤erli Dostlar›m,

Ucuz mazot temininden destek fiyatlar›na kadar sosyal politikalarla, sosyal dokunun
korunmas›n› esas al›yoruz.

Bunun için yüzde 140'l›k destek art›fl› sa¤lad›k ve yüzde 35'lik mazot indirimi sa¤l›yoruz.
Çiftçimiz borcunu ödeyemedi¤i için art›k hapis yatmayacak. Evet, sosyal politika halk›n
yan›nda olmay› gerektirir. Biz flehirleri birbirine, ülkemizi dünyaya ba¤l›yoruz. 15 bin
kilometrelik duble yol projemizi hayata geçirdik.

Meskenlerde 150 kilovat› aflan enerji kullan›m› için yüzde 50 zam uygulamas›na son
verildi. Enerji anlaflmalar›n›n hepsi gözden geçiriliyor. Sa¤l›k ve e¤itim sistemi yenileniyor.
Her iki alanda haks›z rekabete son veriliyor. Ders kitaplar›n› ücretsiz verece¤iz. Yoksullukla
mücadele temel vurgumuz oldu. Bunun için çal›flkan ama imkân› olmayan 10 bin
çocu¤umuzu devlet eliyle okutaca¤›z.
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De¤erli Dostlar›m,

Türkiye tam demokrasiye geçebilmeyi y›llarca konufltu.  Sizlerden rica ediyorum, toplumun
vicdan›n› yaralayan alanlarda sizler biraz daha seslerinizi yükseltmelisiniz.

Toplumsal dokunun adaletle muhafazas›na dikkat etmelisiniz. Bugüne kadar olup
bitenlerden, olumsuzluklardan sadece geçmifl siyasetçileri yarg›layarak bir yere varamay›z.

Siz ifl adamlar› da muhasebenizi yapmal›s›n›z. Her yerde söylüyorum, burada bir kez
daha tekrarl›yorum. Üretime, mutlaka üretime yönelmelisiniz. Gördü¤ünüz gibi para ile
para kazananlar uzun vadede kazanm›fl olmuyorlar.

Ülkemizin kaderinde pay sahibi olmak istiyorsak hepimiz üretime, yat›r›ma, adalete,
kalk›nmaya, kaliteye, rekabete omuz verelim. Hükümet olarak biz her türlü deste¤i
verece¤imize söz veriyoruz.

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n kongresi hay›rl› olsun.
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T‹M GENEL KURUL KONUfiMASI  (31.07.2003)
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Kongresi'nin De¤erli Delegeleri,

‹fl Dünyam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sevgiyle ve dostlukla selaml›yorum.

Genel kurulunuz hay›rl› ve u¤urlu olsun.

Türkiye her geçen gün itibar›na itibar ekleyen bir seviye yakalam›flt›r.

Umuyor ve inan›yorum ki, bu geliflmelerden en çok sizler memnun ve mutlu
oluyorsunuzdur. Y›llar›n telafisi için gece gündüz demeden çal›fl›yoruz. Ülkenin birikmifl
meselelerini bir bütünlük anlay›fl› içinde ele al›yoruz.

Demokrasiye yat›r›m yaparak ekonomiyi, ekonomiye yat›r›m yaparak demokrasiyi
gelifltirece¤imize inan›yoruz.

Bu anlay›fla omuz veren, destek veren herkese teflekkür ediyorum.  Uzun vadede bu
yat›r›mlar›m›z ülkemizin yüzünü güldürece¤i gibi k›sa vadede de bunun semerelerini
almaya bafllad›k. Türkiye, güçlü siyasi irademiz sayesinde Avrupa Birli¤i hedefine her
zamankinden daha yak›n bir konumdad›r.

‹fl bafl›na geldi¤imizde Türkiye'nin ertelenen taleplerine kavuflaca¤›n› söyledik. Popülist
siyasi taahhütlere iltifat etmedik. Sars›lan dengeleri yerli yerine oturtmam›z›n zaman
alaca¤›n› biliyorduk.

Türkiye'yi kendi imkânlar›yla ve kendi kaynaklar›yla düzlü¤e ç›karaca¤›m›z› söyledik.
Toplumla birlikte düflünmeye, kararlar›m›z› toplumla birlikteye almaya özen gösterdik.
Bu yüzden Sivil toplum kurulufllar›m›z›n hemen bütün etkinliklerine kat›ld›m. Dün ‹ktisadi
Kalk›nma Vakf›'n›n kongresindeydim, bugün sizlerleyim. Devletin kap›lar›n› ard›na kadar
toplumu temsil eden kurulufllara açt›k.

Milletimize yukar›dan, yüksek rak›ml› tepelerden bakm›yoruz, f›rsat buldukça birlikte
olmaya çal›fl›yoruz.Gitti¤imiz her yere kendi heyecan›m›z› tafl›yor her yerden heyecanla
dönüyoruz.

15 Mart tarihinden bu yana befl ayda 51 kez Sivil toplum kuruluflumuzla görüfltüm. Yine
befl ay içinde 60'a yak›n aç›l›fla, temel atma törenine kat›ld›m.

60'a yak›n ülkenin devlet baflkan›, baflbakan›, d›fliflleri bakan›yla görüfltüm.

Vergi bar›fl›n› sa¤lad›k ve devlet ile vatandafl›n daval›,
kavgal› olmas›na büyük ölçüde son verdik.
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Bu süreçte felaket tellallar›n›n hevesleri kursaklar›nda kald› ve Türkiye tarihi önemini
dünyaya duyurdu. AB konusunda y›llard›r biriken kayg›lar› nas›l bertaraf etti¤imizi gördünüz.

AB karar mekanizmalar› bundan böyle Türkiye'yi eski argümanlarla de¤erlendiremeyecekler.

De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, Türkiye, sivil toplum örgütleriyle, devlet kurumlar›yla bu süreçte tam bir uyum ve
ahenk içinde uyum paketlerini yasalaflt›rm›flt›r. Uygulamalar›m›zda da ayn› titizli¤i ve
dikkati gösterece¤iz.

Evet, Türkiye, kendi de¤erleriyle, kendi dinamikleriyle, kendi insan gücüyle dünyaya
aç›l›yor.Biz, bu güvenle dostlar›m›zla, müttefiklerimizle ifl tutuyoruz.

Uluslararas› planda yaflanan bütün geliflmeler Türkiye'nin artan önemine iflaret ediyor.
Ekonomik bütün göstergeler iyi yönde seyrediyor. ‹flte hükümet olarak biz bu krediyi,
bu gücü ülkemizin gerçek gücüne tahvil edece¤iz. ‹çeride ve d›flar›daki bütün çabam›z
budur.

De¤erli Dostlar›m,

Toplumla birlikte düflünüyor, birlikte hareket ediyoruz. Her gün bir bankan›n içinin
boflald›¤› günler geride kald›. Bakanl›k say›s›n› 38'den 23'e düflürdük..

Öncelikle devletin iki yakas›n› bir araya getirmeye çal›flt›k. Bu anlamda büyük mesafeler
ald›k.

Kamu vicdan›nda bir yara haline gelen milletvekili
lojmanlar›na girmedik. Sermayeyi kaç›rtan Mali Milat'a
son verdik. Vergi yükünün tabana yay›lmas› için gerekli
düzenlemeleri yapt›k. Temel g›da ve ilaçta KDV indirimine
gittik.
Vergi bar›fl›n› sa¤lad›k ve devlet ile vatandafl›n daval›, kavgal› olmas›na büyük ölçüde
son verdik.

Türkiye ilk defa eksi enflasyonla bulufltu.Enflasyonu dize getirdik. 2003 y›l›n›n ilk üç
ay›nda 7.4'lük bir büyüme sa¤lad›k. Reel faizler yüzde 70'lerden yüzde 50'nin alt›na
düfltü. Türkiye'nin itibar›n› yurt d›fl›nda yükselttik ve yabanc› yat›r›mc›lar için kolayl›klar
sa¤lad›k. Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu'nu ç›kard›k.

Hazineye uzun süreli borçlanma imkân› sa¤lad›k. Türkiye'nin ç›k›fl kap›lar›n› ve yollar›n›
geniflletmeyi esas ald›k. Do¤u ve Güneydo¤u bölgelerimizde s›n›r ticaretini ihya edecek
S›n›r Ticaret Merkezleri kurulmas› için Bakanlar kurulumuz karar ald›.

KOB‹'ler için Avrupa Yat›r›m Bankas›’ndan kredi temin edildi. ‹hracatç›lar›m›z, yat›r›mc›lar›m›z
için bürokratik engeller en aza indirildi.
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De¤erli Dostlar›m,

Hep birlikte Türkiye'nin yüzünü güldürece¤iz. Türkiye'nin kurtulufl kap›s› insan potansiyelini,
ifl potansiyelini, ekonomik potansiyelini dünyaya açmakt›r.

Bunun yolu önce üretimden, sonra ihracattan geçiyor. Bunun için geleneksel bürokratik
zihniyeti de¤ifltirmemiz gerekiyor.Büyükelçilerimizin, diplomatlar›m›z›n, d›fl
temsilciliklerimizin asli görevlerinden biri de bulunduklar› ülkelerle ekonomik iliflkilerimize
katk›da bulunmak olmal›d›r. Bize göre dünyaya ihracat yapan, bu ülkenin eme¤ini, al›n
terini, ürününü satan herkes Türkiye'nin elçisidir.

Dolay›s›yla bürokrasinin birinci görevi, ifl yapmak isteyene engel olmak de¤il yat›r›mc›n›n,
müteflebbisin önünü açmakt›r. Zira Türkiye iyi bir rotaya girmifltir. Bu büyüme heyecan›n›n
herkesçe paylafl›lmas› gerekiyor. Bu yolda ilerlemek için hepimize görevler düflüyor.
Devletin itibar› ile toplumun itibar› birbirini tamamlamal›d›r. Devletin gücü ile toplumun
gücü birleflmelidir. Biz buna inan›yoruz ve üretenlerle üretim heyecan›n› yafl›yoruz.
Bunun için 5 ayda 60 aç›l›fla, temel atma törenine kat›ld›m. Bu yüzden her yerde, bu
ülke için tafl üstüne tafl koyan herkesin bafl›m›z›n üstünde yeri oldu¤unu söyledim.  .

De¤erli Dostlar›m,

Biz flehirlerimizi birbirine, ülkemizi dünyaya ba¤l›yoruz.
Bugün dünya ile iliflkilerimizde, dünyadaki itibar›m›z›n
art›fl› d›fl ticaret hacmimizle do¤rudan ilgilidir.
Zira yaflad›¤›m›z dünyada ekonomik iliflkiler, diplomatik iliflkilerin, siyasi, hatta askeri
iliflkilerin bile temel belirleyenidir.  Ama biz daha Akdeniz bölgemizdeki ürünü ‹stanbul'a
kolay ulaflt›ram›yorsak bilelim ki, Türkiye ihracattaki büyük hedeflerine ulaflamaz.

Ankara'daki bürokrat, ülkenin büyüme heyecan›n› yaflamazsa, maafl›n› ve ek göstergesini
düflünmekten ülkesine hizmete vakit bulamaz.

O zaman, "bugün git yar›n gel" k›s›rdöngüsünü k›ramay›z.  ‹flte biz, bu yüzden flehirleri
birbirine ba¤layan duble yollarla ülkemizi dünyaya açacak gümrük kap›lar›m›z› birlikte ele
al›yoruz.

Gümrük kap›lar›n› öncelikle kendi vatandafllar›m›za açmal›y›z ki, d›flar›dan yabanc› sermaye,
yabanc› yat›r›m gelsin.

De¤erli Dostlar›m,

Sorunlar› birlikte ele alal›m, çözümü de birlikte bulal›m.

Türkiye'nin gelece¤ine yap›lacak en büyük yat›r›m adalete, hukuka yapaca¤›m›z yat›r›md›r.
Adalet, mülk kadar önemlidir ve vazgeçilmezdir.

Kalk›nman›n temel dinami¤i de adalettir. Türkiye tam demokrasiye geçebilmeyi y›llarca
konufltu. Demokrasi eksi¤ini yaln›zca toplum-devlet iliflkilerinde yaflamad›k; ihracat
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yapmak, mal satmak isterken de karfl›m›za ç›kt›. Bu yüzden, lütfen yaln›zca kendi
alanlar›m›za sahip ç›kmakla yetinmeyelim. Toplumun vicdan›n› yaralayan bütün alanlarda
sesiniz yükselsin.

Toplumsal dokunun korunmas›, sosyal bar›fl›n korunmas›, demokrasinin geliflmesi ülkenin
gelece¤ine yap›lm›fl en büyük yat›r›md›r.

Bugüne kadarki yanl›fllardan hepimizin hissesine düflen bir pay var. Bugüne kadar kötü
para iyi paray› kovdu.

Haks›z rekabet piyasada ço¤u kez al›n terini, eme¤i tasfiye etti. Toplumda bir öfke birikti.

Biriken bu öfke hepimize bedeller ödetti. Art›k üretime, yat›r›ma, istihdama, rekabete,
ihracata yönelmeliyiz.  Para ile para kazananlar uzun vadede kazanm›fl olmuyorlar.

Ülkemizin kaderinde pay sahibi olmak istiyorsak hepimiz
adalete, kalk›nmaya, kaliteye omuz verelim.
Hükümet olarak biz her türlü deste¤i verece¤imize söz veriyoruz.

Bak›n›z, toplumsal hayat›m›z üzerinde y›k›c› etkileri olan bir ekonomik kriz yaflad›k ve
bu krizi afl›yoruz. Türkiye e¤er o a¤›r ekonomik krizi yaflamasayd› bugün ihracat›m›z ne
durumda olacakt›.

Ülkemizin döviz girdisine en çok ihtiyaç duydu¤u bir dönemde krize ra¤men Türkiye
yerinde durmad› ve ihracat›n› en a¤›r flartlarda 35.8 milyar dolara ç›karabildi.

Ekonomik büyümenin itici gücü kuflkusuz ihracatt›r.

Bu y›l›n Ocak-May›s döneminde ihracatta büyüme yüzde 30 olarak gerçekleflti.

Kald› ki bu dönemde uluslararas› iliflkilerde ne büyük badireler aflt›¤›m›z› biliyorsunuz.
‹flte biz y›l›n o zor ilk befl ay›nda bile 17.8 milyar dolarl›k ihracat yapt›k.

‹hracat›m›z›n yüzde 93.9'unun imalat sanayii ürünlerinden sa¤land›¤›n› hiç unutmamal›y›z.

‹hracat›n ithalat› karfl›lama oran›ndaki aç›¤›m›z› gidermek için ihracata daha fazla
yönelmeliyiz.

‹nan›yorum ki, ald›¤›m›z ve alaca¤›m›z tedbirler uzun vadede ihracat›m›z›n yüzünü daha
fazla güldürecektir.

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

Türkiye ‹hracatç›lar Birli¤i'nin kongresi hay›rl› olsun.
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AK PARTi 2. KURULUfi YILDÖNÜMÜ KONUfiMASI
(14.08.2003)
De¤erli Arkadafllar›m,

Hepinizi sevgiyle ve dostlukla selaml›yorum.

Sizlerin flahs›nda büyük milletimize en kalbi duygularla muhabbetlerimi sunuyorum.

Bundan bir y›l önce, Ak Parti'nin 1. Kurulufl y›ldönümünde "aziz milletimizin emaneti
emin ellerde olacak" demifltim.

‹flte bugün, aziz milletimizin emanetini ellerinde tafl›yan insanlar olarak biraraday›z.

Bize bu flerefi bahfleden Allah'a hamdediyor, omuzlar›m›za bu flerefli emaneti yükleyen
büyük milletimize teflekkür ediyoruz.

Milletimiz, 3 Kas›m seçimleriyle hem çat›flmac›, hem statükocu köhne siyaseti tasfiye
etmifl ve Türkiye'ye yarafl›r bir dinamizmle Ak Parti'yi tek bafl›na iktidara tafl›m›flt›r.

Dolay›s›yla Ak Parti, milletimizin kalbinden do¤mufltur.

Milletimizin Adalet ve Kalk›nma talebinden do¤an Ak Parti iki y›l önce ç›kt›¤› yolda azim
ve kararl›l›kla yürümektedir.

Yolu aç›k, yolculu¤u bereketli olsun!

Bundan bir y›l önce, partimizin birinci kurulufl y›ldönümünde "gerekirse kendimiz bedel
ödeyece¤iz ama, milletimize bedel ödetmeyece¤iz" demifltim, hat›rlars›n›z.

Bu özgüvenle diyorum ki;

Gördü¤ünüz gibi, bugüne kadar milletimizin bafl›n› önüne e¤dirmedik ve mahcup etmedik.

Yar›n da milletimizi mahcup ve piflman etmeyece¤iz.

De¤erli Kardefllerim,

Bugün burada partimizin ikinci kurulufl y›ldönümünü kutlamak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Bu kadar k›sa bir zaman içinde, Türkiye siyasi tarihinde bir baflka siyasi partiye gösterilmemifl
olan bir teveccühle karfl›laflt›k.

Bu bizim halis niyetimizin, temiz siyaset anlay›fl›m›z›n ve milletimizle ayn› lisan› konufluyor
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Sözlerimizin ve ilkelerimizin ne kadar arkas›nda
durdu¤umuzu iktidar›m›z›n ilk dokuz ayl›k icraat›nda
gördünüz, bütün Türkiye gördü.
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olmam›z›n getirdi¤i bir bereketti kuflkusuz. Bu iki y›l, genelde Türkiye siyaseti, özelde
AK Partililer olarak bizler için, önemli ipuçlar› ile doludur. Önce milletimizin bu ülkede
siyaset yapmaya azmeden herkese yol gösteren siyasi olgunlu¤unu takdir etmeliyiz.

Milletin Türkiye aflk› ve sevgisinden asla flüpheye düflmemeliyiz. Neyin Türkiye'nin
menfaatine oldu¤u, neyin olmad›¤› konusundaki milli basirete ve engin kavray›fla kulak
vermekten asla geri kalmamal›y›z.

Biz bu ilkeler ›fl›¤›nda, AK Parti olarak yola ç›karken dedik ki; Türkiye'de millet, siyasetin
arkas›ndan gitmeyecektir.

Türkiye'de siyaset her zaman milletin içinden, ba¤r›ndan hayat bulacakt›r. Bu nedenle
AK Parti'nin siyasi anayasas›n›n de¤iflmez maddesi olarak da: "Önce Millet!" dedik.

Ve iflte Türkiye'de siyasetin bitme noktas›na geldi¤i, umutlar›n k›r›ld›¤›, kimsenin önünü
göremedi¤i kriz ve bunal›m günlerinden sonra siyaset için ak bir sayfa açan partimiz ve
iflte icraat›m›z! Bu büyük millet davas›na omuz veren herkesi flükranla an›yorum.

Geçen bu iki y›l boyunca can›n› difline takarak AK Parti misyonunu ileriye tafl›yan,
ideallerine sahip ç›kan ve hizmet aflk›yla bizimle birlikte yollara düflen herkese kalbi
muhabbetlerimi ve teflekkürlerimi sunuyorum.

Eminim ki onlar›n vicdanlar› rahatt›r. Çünkü partimizi iktidara tafl›yan bu uzun yolda,
asl›nda sadece AK Parti'ye de¤il, Türkiye'nin mutlu ve ayd›nl›k yar›nlar›na omuz verdiklerinin
bilincindedirler. 3 Kas›m seçimlerinden hemen sonra milletimize flunlar› söylemifltim.

“AK Parti kadrolar› milletin emanetine liyakatle sahip
ç›kacaklard›r” Yine o gün demifltim ki; “Biz iktidar
sarhofllu¤una kap›lmayaca¤›z.”
Sak›n, hiçbir AK Parti’li iktidar sarhofllu¤una ve rehavete kap›lmas›n, bu emanet bize
milletimizin emanetidir."

De¤erli Kardefllerim,

Sözlerimizin ve ilkelerimizin ne kadar arkas›nda durdu¤umuzu iktidar›m›z›n ilk dokuz ayl›k
icraat›nda gördünüz, bütün Türkiye gördü.

"Bugünden sonra Türk siyasetinde hiçbir fley eskisi gibi olmayacak" demifltik. Yine
gördü¤ünüz gibi hiçbir fley eskisi gibi olmad›.

AK Parti iktidar›nda Türkiye, eksi büyümeden, büyümeye geçti.

Türkiye, kronik enflasyon canavar›n› durdurdu ve 18 y›l sonra eksi enflasyonla tan›flt›.

Faizler %70'lerden %40'lara indi. Döviz fiyatlar› düfltü, kapasite kullan›m oranlar› artt›.
‹flyerleri yeniden istihdam üretir duruma geldi.

Borç ödeme rasyosu %100'ler, %90'lardan %70'lere geriledi.
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Toplumun mayas›ndaki bin y›ll›k kardefllik duygular› harekete geçti ve gerilim tasfiye
edildi, yerine güven ve istikrar egemen oldu.

Yolsuzlara yol göründü ve milletin yolu aç›lmaya bafllad›. Malzemeden çalanlar hesap
vermeye bafllad›.

Devletin kaynaklar›na ve milletin lokmas›na göz diken cüretkâr hortumcular›n hortumlar›
kesildi. AK Parti'nin yürürlü¤e koydu¤u Acil Eylem Plan›m›zla Türkiye'nin öncelikli sorunlar›
205 kalemde tespit edildi ve derhal icraata baflland›.

Her f›rsatta toplumla birlikte düflünmeye devam edece¤iz
dedik ve devletin kap›lar›n› ard›na kadar sivil topluma
açt›k.
Ankara'ya hapis olmayaca¤›z dedik ve her gün milletimizle birlikte olduk. Türkiye'ye
nefes ald›rd›k.

De¤erli Kardefllerim

Nas›l bir Türkiye devrald›¤›m›z› hepiniz biliyorsunuz.

Yüksek enflasyon

Kamu Aç›klar› ve Borç Stoku

Düflük Büyüme

Dengesiz gelir da¤›l›m›

Yüksek iflsizlik ...

Yoksulluk ve yolsuzluk milletin umutlar›n› alabildi¤ine zay›flatm›flt›. Türkiye adeta
yönetilemez bir hale gelmiflti.

Y›llar›n biriktirdi¤i demokratik talepler sürekli erteleniyordu.

Peki, AK Parti iktidar› ne yapt›?

Adalet ve Kalk›nma kavramlar›n› siyasetimizin temel direkleri yapt›. Art›k hiçbir fleyin
eskisi gibi olmayaca¤› flekilde ad›mlar att›.

Bilmelisiniz ki, AK Parti iktidar›n›n en büyük yat›r›m› demokrasiye olmufltur. Demokrasiye
yat›r›m yaparak gelecek nesillerin güvenli¤ini, refah ve mutlulu¤unu garanti alt›na ald›k.

Bu yat›r›m›n ekonomik de¤eri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Uluslararas› iliflkilerden
d›fl borç ödemelerine, enerji politikalar›ndan e¤itime kadar ekonomik ve sosyal alanlar›n
hepsinde demokrasiye yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n çarpan etkisi olmufltur.

De¤erli Dostlar,

Art›k dünya ile konuflurken bafl›m›z dik ve aln›m›z aç›kt›r. Art›k çok yönlü ve uzun dönemli
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bir d›fl politika yürüterek ülkemizin gelece¤ini güvenceye al›yoruz. Türkiye'nin uzun
dönemli ç›karlar›n› günü birlik siyasete feda etmiyoruz.

Ülkemizin tarihi a¤›rl›¤›na yarafl›r yepyeni bir d›fl politika yürütüyoruz.  Bu çal›flmalar›m›z
sayesindedir ki, Türkiye'nin küresel rolü, bölgesel önemi büyük ölçüde artm›flt›r.

Son on y›l›n toplam› kadar diplomatik bir trafik yaflayarak, 9 ayl›k AK Parti iktidar›m›zda
dünyan›n bütün ülkeleriyle tam 377 resmi görüflme, ziyaret gerçeklefltirdik.

Daha iktidar›m›z›n ilk gününde Avrupa Birli¤i, K›br›s ve Irak meselesi ile yüzleflti¤imizi
biliyorsunuz.  Her üç sorun alan›nda son derece ince ve diplomatik bir siyaset gelifltirdik.
Komflu ülkelerle, Balkan ve Kafkas ülkeleriyle de diplomatik, ekonomik ve siyasi
iliflkilerimizde geçmiflin hatalar›n› telafi ediyoruz.

‹flte Kerkük- Yumurtal›k Boru Hatt›'nda yeniden petrol akmaya bafll›yor. Özellikle Do¤u
ve Güneydo¤u Bölgelerimizi y›llard›r olumsuz etkileyen s›n›r ticareti yeniden canlan›yor.

AB konusunda iliflkilerimiz en üst düzeye gelmifl bulunuyor. K›br›s'ta nereden nereye
geldi¤imizi biliyorsunuz.

Bu arada Irak'ta bizim olmad›¤›m›z hiçbir denklemin Irak'›n normalleflmesine katk›s›
olmayaca¤›n› bütün dünya gördü.

De¤erli Arkadafllar›m,

Kuflkusuz yapt›klar›m›z› ülkemiz için yeterli görmüyoruz.

Kendimizi henüz yolun bafl›nda kabul ediyor ve ülkemiz
için daha yapacak çok iflimiz var diyoruz. Gelece¤e güvenle
koflacak enerjimiz var.  Bütün enerjimizi ülkemiz için
harcayaca¤›z.
Bu arada hepimiz kendi özelefltirimizi, muhasebemizi yapmak durumunday›z.  ‹ktidarlar›n
y›prat›c›, yorucu, bozucu özelli¤i bizleri de¤ifltirmemeli.

Bu konuda hepinizi teyakkuza davet ediyorum.

Kimse yapt›klar›n› yeterli görmesin ve kendini rehavete b›rakmas›n.

Omuzlar›m›zdaki emanet milletin emanetidir.

Sevdas›n› tazelemeyenlerin tökezleyece¤ini, h›z›m›za yetiflmeyenlerin elenece¤ini
unutmayal›m.

De¤erli Arkadafllar›m,

AK Partililer, bundan böyle de, iktidar sarhofllu¤u yaflamayacak, kendi menfaatleri için
millet menfaatlerini unutmayacak ve hizmet aflk›n› asla yitirmeyeceklerdir.

Çünkü AK Parti, Allah'›n izniyle Türkiye'ye asla ihanet etmeyecek, milletinden ald›¤› her
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bir oyu helal ettirecektir. Bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan sonra da samimi, inançl›
ve gayretli desteklerinizi bekliyorum.

Bundan böyle de AK Parti Türkiye'nin itibar›na itibar katma kararl›l›¤›ndad›r.

Bak›n›z,  Türkiye silkinmifl, üzerindeki ölü topra¤›n› atm›fl, yeniden nefes almaya
bafllam›flt›r.

Gelece¤e umutla bakabilmek için gereken özgüven yeniden
kazan›lm›flt›r.  Allah'›n izniyle bundan böyle Türkiye'nin
yolu da aç›kt›r, ufku da aç›kt›r.
Yeter ki, milletimize hizmet etmekten duydu¤umuz heyecan›, ülkemize ba¤l›l›¤›m›z› ve
gelece¤imize olan inanc›m›z› yitirmeyelim.

Bu azim ve heyecan bizde var. Ayn› heyecan ve azim milletimizde de var.

Bu birlik ve beraberli¤e, bu azim ve heyecana, bu Türkiye aflk›na bakarak diyorum ki;
bugünler yar›nlar›n habercisidir.

‹nflallah Türkiye, ülkesi ve milletiyle bir daha e¤ilmemek üzere aya¤a kalkacak, sorunlar›n›
tek tek çözecek ve çocuklar›na yeniden umut veren bir ülke haline gelecektir.

Bunu sizlere gönül rahatl›¤›yla müjdeliyorum.

Sizler de ayn› gönül rahatl›¤›yla çocuklar›n›za müjdeleyin!

De¤erli Arkadafllar

Gelece¤e umutla bakarken, yaflad›klar›m›z› unutmamam›z, geçmiflten ders almam›z
gerekiyor.

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik krizlerle kaybetti¤i y›llar› hiç hat›r›m›zdan ç›karmaman›z
gerekiyor.

Param›z›n pul oldu¤u, milli servetin hortumland›¤›, yolsuzluklar›n her yan› sard›¤›,
gençlerimizin ülkemizin gelece¤inden umudu kesti¤i, yönetenlerin yönetmekten aciz
kald›¤›, kimseye yarar› olmayan tart›flmalarla zihinsel enerjimizin çal›nd›¤› o zor y›llar›
akl›m›zdan hiç ç›karmamam›z gerekiyor.

Türkiye'nin bir daha ayn› günlere dönmemesi omuzlar›m›zdaki emanetin fluurunda
olmam›za ba¤l›d›r. Hiçbir ayr›mc›l›k gözetmeden milletimize hizmet etmeliyiz.

Türkiye'nin ayn› girdaba yeniden sürüklenmemesi için dikkatli ve kararl› hareket etmemiz
gerekiyor. Allah'›n izniyle bir daha ayn› korkulu rüyalar› görmeyece¤iz.

Ama bunun için ülkemizde yaflayan her bireyin, akl-› selimle düflünüp hareket etmesi
gerekiyor. Hepimiz ayn› gemideyiz. Su s›zd›ran delikleri el birli¤iyle kapat›rsak, gemiyi
yüzdürür ve yolumuza esenlik içinde devam ederiz. Bu ülkenin Baflbakan› olarak aç›kça
söylüyorum; Türkiye bugün yak›n geçmifliyle karfl›laflt›r›lamayacak kadar iyi bir noktadad›r.
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Ancak flunu da ilave etmeliyim ki, Türkiye henüz bütün sorunlar›n› çözmüfl, bütün
meflakkatlerini aflm›fl, bütün dertlerine deva üretmifl de de¤ildir. Daha yapmam›z gereken
çok ifl var, açmam›z gereken çok yol var.

Sadece benim de¤il, sadece Bakanlar Kurulu'ndaki arkadafllar›m›n de¤il, sadece Meclis'teki
arkadafllar›m›z›n da de¤il, hepimizin, bu ülkede yaflayan herkesin, bu ülkeyi seven her
vatandafl›m›z›n yapaca¤› daha çok ifller var.

Biliyorum milletimiz bugüne kadar çok fedakârl›k yapt› ve bu fedakârl›klar›n›n karfl›l›¤›n›
da pek göremedi.

Ama ben bu kürsüden milletime söz veriyorum.

Bundan böyle milletimin tek bir kuruflu bile bofla harcanmayacak, tek bir liras› bile
hortumlanmayacak, yap›lm›fl tek bir fedakârl›k bile karfl›l›ks›z kalmayacak.

Milletime diyorum ki, bize güvenin, çok yak›nda düzlü¤e ç›kaca¤›z. Bizden deste¤inizi
esirgemeyin, dualar›n›z› eksik etmeyin.

De¤erli Arkadafllar,

Bütün içtenli¤imle inan›yorum ki çok yak›nda Türkiye'de flafa¤›n söktü¤üne, güneflin
ülkemizin her köflesini ayn› flekilde ayd›nlatt›¤›na, ›s›tt›¤›na hep birlikte flahit olaca¤›z.

Hiç kimsenin merak›, endiflesi olmas›n, Türkiye art›k güvenlik sorunlar›n› önemli ölçüde
aflm›fl, huzuru tesis etmifl bir ülkedir.

Bar›fl ve kardefllik rüzgâr› yurdumuzun bir ucundan di¤er ucuna esmektedir.  Köylerimizde,
kasabalar›m›zda, flehirlerimizde, vatan›m›z›n köfle buca¤›nda hiçbir vatandafl›m›z›n uykusu
korku ve endifleler yüzünden bölünmemektedir.

Türkiye bugün güvenli bir ülkedir. Milletimiz birbiriyle
eskiden oldu¤u gibi bugün de s›k› s›k›ya kaynaflm›fl,
düflmanl›klar k›r›lm›fl, asayifl problemleri asgariye çekilmifl,
kanayan yaralar sar›lm›flt›r. Bu kardeflli¤in, bu bar›fl
ikliminin bozulmas›na bir daha izin verilmeyecektir.
Milletimizin ufkunu karartmak isteyenlere, kardefli kardefle düflman etmek için f›rsat
kollayanlara Allah'›n izniyle bir daha meydan verilmeyecektir.

Türkiye kendine güvenini de, güvenli¤ini de bir daha kaybetmeyecektir. Herkes flunu
bilmelidir; devletimiz bütün kademeleriyle bu hassas görevin bilincindedir.

Yediden yetmifle herkesin içi rahat olsun; Türkiye sahipsiz de¤ildir. Sessiz kitleler sesini
bulmufl, kimsesizler kimine kavuflmufltur. Ülkemizin bugün ulaflt›¤› bu sevindirici nokta,
istikrarl› ve kararl› bir yönetimin eseridir.

Türkiye bugüne kadar istikrars›z yönetimlerin, karar almakta acze düflen çok parçal›
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hükümetlerin, kilitlenen Meclis aritmetiklerinin çok ac›s›n› çekti...

3 Kas›m'da sand›ktan ç›kan sonuç, bu vahim tabloya milletin itiraz›n› ve istikrarl› yönetime
olan özlemini dile getiriyordu.  Bu sonuç ayn› zamanda milletimizin AK Parti iktidar›ndan
beklentilerini de ortaya koymufl oluyordu.  Bugün sevinerek görüyoruz ki AK Parti'ye
gösterilen bu teveccüh, istikrarl›, kararl› ve sorunlar›n üstüne vakit kaybetmeden gidebilen
bir hükümet anlay›fl›n›n önünü açm›flt›r.

Bugün iktidara geldi¤imizden çok daha büyük bir halk deste¤ine sahibiz. Partimizin il
kongreleri tam bir flölen havas›nda geçti.

Genel kurulumuza daha çok büyüyerek ve coflkumuzu da büyüterek gidiyoruz. ‹zledi¤imiz
siyasetin ne kadar isabetli oldu¤u gerçe¤i Türkiye büyük Millet Meclisine de yans›m›fl
bulunmaktad›r.

Hükümetimiz ayn› enerji ve güçle problemlerin üzerine
gidebilmektedir. Keza, bürokratik kademelerin de bizdeki
bu heyecan› paylaflma yar›fl›na girmifl olduklar›n› görmek
bizi ayr›ca sevindirmektedir.
Meclisimiz geçmifl dönemlere göre yüzde 40 oran›nda daha fazla çal›flm›fl,  tarihinin en
verimli çal›flma dönemini geçirmifltir. Devlet yönetimimizde uzun y›llard›r görülmemifl
bir uyum ve düzen hüküm sürmektedir.

Devletin kurumlar› aras›nda çat›flma ve gerilim yerine ahenk hakim olmufltur.

Velhas›l yönetimdeki istikrar, bütün ülkemize yay›lm›fl, iflçisinden sanayicisine, memurundan
emeklisine, çiftçisinden esnaf›na toplumun bütün kesimleri yeniden devletine ve
hükümetine güvenir hale gelmifltir.

Bir kere daha görülmüfltür ki istikrarl› programlar, istikrarl› uygulamalar, istikrarl› hükümetler,
Türkiye'nin bütün hastal›klar›n›n ilac›d›r.

Hükümetimiz bunu aç›kça göstermifltir.

Bak›n›z enerjimizin en net olarak yans›d›¤› alanlardan biri olan enerji sektöründen birkaç
örnek veriyorum. 2003 y›l›n›n ilk alt› ay›nda elektrik üretimimiz yüzde 6.5 artt›.

Devlet Su ‹flleri Genel müdürlü¤ümüz Haziran ay›nda 4, Temmuz ay›nda 8 tane  tar›msal
sulama, içme suyu ve enerji baraj›n›n ya temelini atm›fl ya da hizmete açm›fl bulunuyor.
TEDAfi sadece alacaklar›n› yeniden yap›land›rarak 1.1 Katrilyon liral›k bir kayna¤a ulaflt›.

Evet, Türkiye Avrupa ile bölge ülkeleri aras›nda enerji koridoru haline geliyor

Do¤algaz ve akaryak›t fiyatlar› ilk kez düflüyor ve skandallarla ülke gündeminde olan
enerji hatlar› temizleniyor. fiehirlerimiz bir bir do¤algaza kavufluyor.

‹flte Erzurum, Kayseri ve Konya'y› di¤er illerimiz takip edecektir...
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De¤erli Arkadafllar›m,

Evet, ekonomik politikalar›m›z› sosyal politikalarla, d›fl politikam›z› ekonomik hedeflerimizle
birlikte yürütüyoruz. Bölünmüfl yollarla Türkiye'yi bir flantiyeye çevirdik.

Ülkemizin y›llard›r çözüm bekleyen e¤itim ve sa¤l›k sorunlar›na kal›c› çözümler üreterek
geleci¤imize yat›r›m yap›yoruz. Gençlerimizin ve çocuklar›m›z›n gelece¤ine güvenle
bakmas›n› istiyoruz.

Bunun için e¤itim en öncelikli gelece¤imizdir. Bu yüzden bütün ilkö¤retim ö¤rencilerimizin
ders kitaplar›n› ücretsiz olarak da¤›t›yoruz.

E¤itimde haks›z rekabeti kald›rman›n ilk ad›m› olarak yoksul ailelerimizin çocuklar›n›
devlet eliyle özel okullarda okutmak istiyoruz.

‹lkö¤retimden üniversiteye kadar haks›z rekabetin ve haks›z uygulamalar›n önünü kapatt›¤›
gençlerimizin maruz kald›¤› bütün yanl›fllar› telafi etmek istiyoruz.

Bafllatt›¤›m›z Sa¤l›kta Dönüflüm Projesini tamamlad›¤›m›zda gerçek anlamda bir sa¤l›k
reformu yapm›fl olaca¤›z.

Türkiye'nin tar›mda ve hayvanc›l›kta yeniden kendine
yeter bir ülke olmas› için her türlü tedbiri al›yoruz.
Orman Vasf›n› Kaybetmifl Arazilerin ekonomiye kazand›r›lmas› için büyük bir dirayetle
gerçeklefltirdi¤imiz yasal düzenlemede kararl›y›z.

2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda bütün parasal hedeflerimiz tutmufltur.

Yüzde 6.5 faiz d›fl› fazla, yüzde 5 büyüme hedefimiz ile yüzde 20'lik enflasyon hedefimizde
sapma yaflanmam›fl, güven ve istikrar her alanda belirleyici olmufltur.  Mali piyasalar,
bankac›l›k sektörü, siyasi ve ekonomik dalgalanmalara karfl› muhafaza alt›na al›nm›flt›r.

Bak›n›z, yan› bafl›m›zda yaflanan savafl›n yol açt›¤› talep daralmas›na ra¤men ihracat›m›z
ilk yedi ayda yüzde 34.4 oran›nda büyüme kaydetmifltir.

Temmuz ay›nda Cumhuriyet tarihinin rekoru k›r›lm›fl ve bir ayda 4.4 Milyar dolarl›k ihracat
yap›lm›flt›r.

47 tane çevre ve komflu ülke ile ihracat›m›z geçmifl y›llara göre yüzde 46 oran›nda
artm›flt›r. Mali milad›n kald›r›lmas›, vergi bar›fl›, çiftçi borçlar›ndan, SSK ve Ba¤-Kur
borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›na kadar bir dizi ifllemle hem toplumsal bar›fl› yeniden
tesis ettik, hem ekonominin t›kanan kanallar›n› açt›k.

Baflta Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Yasas›, Bilgi Edinme Hakk› gibi
çal›flmalar›m›zla Türkiye'nin y›llard›r çözüm bekleyen yap›sal sorunlar›n› gidermek
azmindeyiz. Evet; bu samimiyetin berekete dönüflmesi, gayretin semereye dönüflmesidir.

Her fley Türkiye için diye yola ç›kt›k ve her fleyi Türkiye için yap›yoruz. Kuflkusuz
yapt›klar›m›zla yetinmiyoruz ve gelecek ufuklara bak›yoruz.
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Gelecek nesillerin aidiyetinden mutluluk duyaca¤›, gelece¤ine güvenle bakacaklar› bir
Türkiye özlüyoruz.

Ülkemiz hem dünya ile bütünleflsin hem de kendi flerefli mazisine, manevi dinamiklerine
sahip ç›ks›n istiyoruz.

Bunun için toplumsal dokumuzun korunmas›n›, bizi millet k›lan de¤erlerin muhafaza
edilmesini hayati derecede önemsiyoruz.

Bu topraklarda yaflayan insanlar olarak iddia ile söylüyorum, bizim bütün dünyaya ve
uygarl›¤a çok kal›c› etkilerimiz, katk›lar›m›z olacakt›r.

‹flte biz, dünyaya buradan bak›yoruz.

Dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir sektörün sahip olmad›¤› zenginliklere ve imkânlara sahibiz.

Bu zenginlikleri gelecek nesillere emanet b›rakmal›y›z ki, Yar›nki Türkiye'de yaflayacak
insanlar bizi hay›rla yâd etsinler.

De¤erli Arkadafllar›m,

‹ftiharla söylüyorum ki, partimizin program›na en çok sinmifl kavram demokrasidir.

Ekonomideki istikrar Türkiye'yi mali aç›dan nas›l düzlü¤e ç›kartacaksa, demokrasideki
istikrar da toplumsal dirlik ve düzenimizi, birlik ve beraberli¤imizi o kadar sa¤lamlaflt›racakt›r.

Türkiye eksiksiz demokrasiyi fazlas›yla hak eden insanlar›n yaflad›¤› bir ülkedir.

Bu ülkede bu saatten sonra hiç kimsenin  antidemokratik s›n›rlamalarla, temsil haklar›n›n
gölgelenmesiyle, temel özgürlüklerin tart›flmaya aç›lmas›yla u¤raflmaya niyeti yoktur.

Modern demokrasinin tarifi aç›k ve nettir.

Avrupa Birli¤i sürecinin sonuna yaklaflmakta olan bir
ülkenin, kendi insanlar›na özürlü ve kusurlu bir demokrasi
tarifi dayatmaktan vazgeçmesi flartt›r.
Bu ülkenin kendine özgü flartlar› oldu¤unda herkes hemfikirdir.

Ancak Türkiye'ye özgü bu flartlar›n, bu s›k›nt›lar›n varl›¤›, Türkiye'ye özgü bir demokrasi
tarifi yapmay› hakl› ç›karmaz.

Türkiye kendi insan›na, kendi demokratik geçmifline ve siyasi kültürüne güvenebilecek
kadar olgun bir ülkedir.

Bize özgü demokrasi tariflerinden, bugünün sosyal ihtiyaçlar›na cevap veren ça¤dafl ve
özgürlükçü gerçek demokrasi tariflerine geçmenin vakti geldi diye düflünüyorum.

Türkiye tam demokrasiye haz›rd›r. Türkiye'ye özgü s›k›nt›lar›n giderilmesi için en büyük
garanti de, göreceksiniz demokrasimizin eksiklerinin giderilmesi yolunda att›¤›m›z cesur
ad›mlar olacakt›r.



108

1 4  A ⁄ U S T O S  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi çat›s› alt›nda gecesini gündüzüne katarak çal›flan
herkese bir kez daha teflekkür ediyorum.

Hassaten AB'ye uyum yasalar›n›n Meclisimiz'den geçmesi konusunda gösterilen bu
gayret benim için gurur kayna¤›d›r.

Yurtd›fl› gezilerimiz s›ras›nda Meclisimizin bu duyarl› gayretlerinin d›fl çevrelerce ne kadar
büyük bir takdirle karfl›land›¤›na flahit oluyoruz.

Bu da bize ayr›ca mutluluk veriyor.

Ayn› mutlulukla söyleyebilirim ki, hükümeti devrald›¤›m›z günden bu yana AB yolunda
ald›¤›m›z mesafe gerçekten ümit vericidir.

Çok yak›n bir zamanda bu kararl› gayretlerimizin karfl›l›¤›n› görece¤imize dair inanc›m
tamd›r.

Hepinizin de flahidi oldu¤unuz üzere göreve geldi¤imiz günden bu yana, dünyan›n dört
bir taraf›na oldukça yo¤un ve faydal› d›fl geziler yapt›k.

Bu temaslar›m›zda da gördük ki, Türkiye kendi içine kapand›kça, kendi problemlerinde
bo¤uldukça, asl›nda kendi büyüklü¤ünü hissetmekten uzaklafl›yor.

Dünyada Türkiye'nin yeri, bugün bizim kendi aram›zda
konufltu¤umuzun çok üstünde bir a¤›rl›¤a sahiptir.
Yeter ki bizler ülkemizi olmas› gerekti¤i her yerde, bulunmas› gerekti¤i her zaman ve
tafl›mas› gerekti¤i kadar büyük bir a¤›rl›kla temsil edebilelim.

‹çi bofl tekerlemeleri bir tarafa b›rakal›m art›k.

Türkiye bar›flç› ve dostane çabalar›n› sürdürdü¤ü sürece, dünyada bir çok dostluk köprüsü,
bir çok iflbirli¤i imkân› kurabilecek durumdad›r.

Bu süre içinde yapt›¤›m›z d›fl seyahatlerde biz bu sevindirici potansiyeli fazlas›yla gördük
ve yaflad›k.

Bu temaslar›n semeresi k›sa süre içinde hem siyasi, hem de ekonomik olarak görülmeye
bafllanm›flt›r. Unutmayal›m ki, komflumuz ve s›n›rdafl›m›z olan bir ülkede önemli bir
savafl felaketi yafland›.

Türkiye'nin maddi ve manevi olarak etkilenmesi kaç›n›lmazd›.

Bir yandan insani hassasiyetlerimizi, komfluluk ve kardefllik hukukumuzu gözetirken,
di¤er yandan da ülkemizin menfaatlerini korumak durumundayd›k.

Bu zor ikilemi en az zararla aflt›¤›m›za inan›yorum.

Türkiye bu badireden demokrasisine olan inanc›n›, bölgedeki a¤›rl›¤›n› ve tarihsel
misyonunu tazeleyerek ç›km›flt›r. ‹nflallah ülkemizin ve yer ald›¤›m›z bölgenin menfaatlerine
uygun olarak bar›fl›n tesisinde de üzerimize düfleni yapaca¤›z.
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Bar›fl, bölgemizde ve dünyada birinci önceli¤imizdir ve bundan da vazgeçmeyece¤iz.

De¤erli Arkadafllar,

Kuflkusuz bu y›l dönümünde, iktidar›m›z›n yapt›¤› tüm çal›flmalar› size aktarmam mümkün
de¤ildir. Yapt›klar›m›z öyle bir-iki konuflma çerçevesine s›¤abilecek ölçüde de de¤ildir.

Ama özet bab›nda flu kadar›n› rahatl›kla söyleyebilirim.

Bizim iktidar›m›zla herkes önünü görmeye bafllad›. Özel sektöre büyük bir dinamizm
geldi. Bunu son befl ay içinde 60'›n üzerinde kat›ld›¤›m aç›l›fllarda çok net gördüm.

Sanayicimiz, yat›r›mc›m›z yeniden nefes ald›. Piyasalar güven kazand›.

Kredibilitemiz artt›.Türkiye yeniden dünyan›n her köflesinde yat›r›m yapan ve dünyan›n
her köflesinden yat›r›mc›lar› kendisine çeken bir noktaya do¤ru hareketlendi.

Tabii ki, henüz yolun bafl›nday›z, çal›flmalar›m›z istikrarl› biçimde sürecek.

Genifl halk kesimlerimizin bu rahatlamay› daha fazla hissedebilece¤i günler de yak›nd›r.

‹flsizli¤in azald›¤›n›, çal›flanlar›m›z›n emeklerine karfl›l›k olabilecek ücretler almaya
bafllad›klar›n› inflallah hep birlikte görece¤iz.

Kimse umudunu ve heyecan›n› kaybetmesin.

Türkiye tafl›d›¤› büyük ekonomik potansiyelle önümüzdeki on y›llara damgas›n› mutlaka
vuracakt›r.

Allah yolumuzu aç›k etsin.

AK Parti’nin ikinci kurulufl y›ldönümü milletimize, ülkemize hay›rl› ve u¤urlu olsun.

Herfley Türkiye için!



18 A⁄USTOS SAKARYA BAKANLAR KURULU 
(18.08.2003)
De¤erli Kardefllerim

Aziz Milletim,

Hepinizi sevgiyle, kardefllikle selaml›yorum.

17 A¤ustos Marmara depreminin dördüncü y›ldönümünde hükmet olarak buraday›z.

A¤ustos ay› zaferlerimizin, baflar›lar›m›z›n ay› iken dört y›l önce yaflanan ac› ile A¤ustos
yüreklerimizi yakan bir ay oldu.

Marmara depreminin en çok y›kt›¤› merkezlerden biri olarak Sakarya'ya "yaln›z de¤ilsiniz
ve sizinle birlikteyiz" demeye geldik.

Devletin ve hükümetimizin en üst düzeyde sizlerle birlikte oldu¤unu, bugüne kadar
giderilemeyen ihtiyaçlar›n›z› gidermekte kararl› oldu¤unu, sizleri asla unutmad›¤›m›z›
söylemek için hükümetimle birlikte buraday›m.

17 a¤ustos günü, ac› haberi ald›ktan hemen sonra da buradayd›m. O büyük ac›y› burada
bizzat yaflad›m.

O tarife s›¤mayan ac› yüreklerimizi yakt› ama, gerek fert olarak, gerek toplum olarak ve
devlet olarak ileriye bakmak zorunday›z ve yaralar›m›z› h›zla sarmak zorunday›z.

O gün ne yaz›k ki, 20 bine yak›n insan›m›z hayat›n› kaybetti. Yaln›zca Sakarya'da 3891
insan›m›z vefat etti. Allah bir daha milletimize ve hiçbir millete böyle ac›lar yaflatmas›n.

O gün vefat eden kardefllerimizin hepsine Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Bu
ac› hat›ralar›m›z›n canland›¤› günümüzde milletimize yeniden sab›r diliyorum.

De¤erli Kardefllerim,

Geçen zaman içinde yaralar büyük ölçüde sar›lm›flt›r ama, henüz yap›lmas› gereken çok
fley vard›r. Ne yaz›k ki, 17 A¤ustos Marmara depremi sadece can ve mal kayb›yla
kalmam›fl Türkiye'nin bütün sorunlar›n› da içine alm›flt›r. 17 A¤ustos tarihinde Ankara'n›n
yan› bafl›ndaki Bolu'ya bile ne kadar uzak mesafede oldu¤unu gördük.

Hükümet ne yaz›k ki üç gün sonra Sakarya'ya ulaflabildi. O gün Sakarya'ya geldi¤imde
gördü¤üm felaketin bir yan› da buydu. Allah milletimize öyle felaketler  bir daha yaflatmas›n.
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"‹flini bilen" memur dokunulmazl›k z›rh› arkas›nda hiç
sahneye ç›kmad› ve biz onun ihmalini, bunca y›k›mdaki
katk›s›n›, sorumlulu¤unu hiç konuflamad›k.
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Hat›rlarsan›z, depremin ac›lar›yla birlikte bütün Türkiye nelerin enkaz alt›nda kald›¤›n›
aylarca tart›flt›.

Zira deprem, ihmalleri, kaçaklar›, malzemeden çalmalar›, rüflveti, iltimas›, siyasi ve
ekonomik rant çevrelerini gün yüzüne ç›karm›flt›.

Enkaz alt›nda, sadece kardefllerimiz, anne ve babalar›m›z ile çocuklar›m›z kalmam›fl,
darda kald›¤›m›zda aman dileyece¤imiz siyasi irade de ne yaz›k ki, enkaz alt›nda kalm›flt›.

Allah'a flükür devlet ve millet olarak yaralar›m›z›n ço¤unu sard›k ama, halen yaflanan
önemli sorunlar var. Kesinlikle siyasi bir mülahaza olarak söylemiyorum ama, malzemeden
çalanlar›n bir daha gün yüzüne ç›kmamas› gerekir.

Bunun ac›s›n› en iyi Marmara depremini yaflayanlar biliyor. Unutmay›n ki, malzemeden
çalan sadece müteahhit ya da tafleron de¤ildir.

Denetim birimleri de malzemeden çalm›flt›r. Dolay›s›yla "malzemeden çalma" bir sistem
sorunu haline gelmifltir.

"‹flini bilen" memur dokunulmazl›k z›rh› arkas›nda hiç sahneye ç›kmad› ve biz onun
ihmalini, bunca y›k›mdaki katk›s›n›, sorumlulu¤unu hiç konuflamad›k.

Bu yüzden as›l felaket, as›l y›k›c› olan zihinlerdedir diyorum.

De¤er tan›mayan, hukuk tan›mayan zihniyet baflkas›n›n can›na ve mal›na kastetmekte
hiçbir sak›nca görmeyecektir.

Bunun için hukuk devleti, malzemeden çalanlar›n, milletin can›na ve mal›na kastedenlerin
yakas›na yap›flan devlettir.

Biz bunu gerçeklefltirmeye çal›fl›yoruz.

Hamdolsun millet-devlet kaynaflmas›nda hayli yol alm›fl bulunuyoruz. Yaralar›m›z› saracak,
eksiklerimizi telafi edece¤iz. Ad›mlar›m›z, gayretlerimiz bu do¤rultudad›r.

Bilesiniz ki, Ankara'ya hapsolmayan, her meseleye
Ankara'dan çözüm üretmeye kalkmayan bir irade ifl
bafl›ndad›r.
Temmuz ay›nda Erzurum'da Bakanlar kurulumuzu toplad›k.

Bugün Adapazar›'nday›z. Eylül ay›nda Sivas'ta olaca¤›z.

Bakanlar Kurulumuz'un bu toplant›lar› sembolik olarak Ankara d›fl›nda düzenlenmiyor,
aksine ülke meselelerine bir bütünlük içinde bakabilmek için Bakanlar kurulumuzu Ankara
d›fl›nda topluyoruz. Marmara depreminin yaralar›n› sarmak için burada topland›¤›m›z gibi,
deprem konusunda devlet olarak yapmam›z gerekenleri de burada konuflaca¤›z. Devlet
ile toplumun bütünleflmesini en üst düzeyde göstermek istiyoruz.

Bilimsel verilere göre depremle birlikte yaflamaya, tedbirlerimizi depremi hesaba katarak
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almaya mecburuz. Buna devlet kadar vatandafl olarak da mecburuz. Bunun için
kanunlar›m›z, kamu yönetimimiz, flehir yönetimimiz bilimsel verilerle temellenmek
zorundad›r. Hukuk devletimiz hayat›, bireyi ve toplumu korumak için yenilenmelidir. Bu
yüzden denetim birimlerimiz, sorumsuz sorumlu olmaktan ç›kar›lmal›d›r.

Zira as›l felaket, as›l y›k›m, as›l deprem insan›n insana etti¤i fenal›kt›r. Bunu düzenleyecek
olan devlettir. Aç›k söylüyorum: Ben devlet memuruyum, iflimi bilirim diyen memurun
hukuk devletinde can› yanar.

Evet, hükümet olarak gücümüz oran›nda ülkemize hizmet etmek, bütün yaralar› sarmak
istiyoruz.

Dolay›s›yla, depremin üzerinden dört y›l geçti¤i halde konut aç›kl›¤›n›n büyüklü¤ünü
biliyorum. Tabii buraya gelirken, eli bofl gelmedik.

Bundan sonra yap›lmas› gerekenleri burada tart›flaca¤›m›z gibi, 812 konut için temel
ataca¤›z.

Eski flehir merkezi ile yeni flehir merkezini birbirine ba¤layacak 12 kilometrelik bölünmüfl
yol projemizi hayata geçirece¤iz. Kanunlaflma sürecine giren Yeni Yap› Denetim Yasas›’n›
konuflaca¤›z. Karayollar›m›z›n, ‹ller Bankas›n›n, Toplu Konut'un gerçeklefltirece¤i projeleri
konuflaca¤›z.

Kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas›yla sorunlar›n yerinden çözümü için hükümet
program›m›zdaki vurgular›m›z›n ne kadar yerinde oldu¤unu bu vesileyle bir kez daha
hat›rlatmak isterim. Zira, Ankara'dan sorunlar tam olarak görülemiyor ve çözülemiyor.

Bak›n›z, tabii ki, bir zorunluluktan ihtiyaç duyulmufltur ama, hükümet seri olarak o gün
kal›c› konutlara bafllasayd›, bugüne kadar konut sorunu çözülmüfl olacakt›.

Depremin büyüklü¤ü mukayese edilemez ama biz, Bingöl depreminde çok seri hareket
ettik ve derhal kal›c› konutlara bafllayarak kaynak israf›na gitmedik.

Demek istiyorum ki, sorunlar yerinde çözülmeli, yerel
yönetimlerin çözüm kabiliyeti art›r›lmal›d›r.
Aksi halde ça¤dafl devlete ulaflamam›fl, dolay›s›yla sorunlar› çözmüfl olmayaca¤›z.
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KARABÜK DS‹’DEK‹ KONUfiMA  (23.08.2003)
Sevgili Karabüklüler,

De¤erli Vatandafllar›m,

Böylesine hay›rl› bir günde sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um sevinci ifade ederken,
hepinizi en derin muhabbetlerimle selaml›yorum.

Türkiye'nin çok daha mâmûr, çok daha müreffeh, çok daha ayd›nl›k olaca¤›na inand›¤›m
yar›nlar›na bir ad›m daha yaklaflmak, gelece¤imizin temeline bir tu¤la daha koymak üzere
bir araya gelmifl bulunuyoruz. Bizi o mâmûr, o müreffeh, o ayd›nl›k günlere tafl›yacak
yolu hep birlikte ad›mlamak için buraday›z.

Bugün aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu önemli yat›r›mlar, iflte o güzel yar›nlar için yapt›¤›m›z ve
yapaca¤›m›z yat›r›mlar›n mütevaz› bir örne¤i olacakt›r.

AK Parti hükümetinin göreve bafllad›¤› günden bu yana izledi¤i "millet öncelikli siyaset"
gördü¤ünüz gibi meyvelerini vermeye bafllam›flt›r.

‹fl bafl›na gelirken dedik ki: "Herfley  Türkiye için!".

Adalet ve kalk›nmay› hayata geçirmeyi en büyük önceli¤imiz olarak ilan etmifltik. Milletin
bugüne kadar ihmal edilmifl ihtiyaçlar›, icraat makam›n›n sorumluluklar›n› yüklenmifl
bizler için en öncelikli meselelerdir.

Biz bu flerefli görevi üstlendi¤imiz sürece, sizlerden ald›¤›m›z bu kutsal emaneti tafl›d›¤›m›z
sürece, Allah'›n izniyle bir tek vatandafl›m›z k›fl›n ayaz›nda, yaz›n s›ca¤›nda yaln›z ve
sahipsiz kalmayacakt›r...

Hükümet olarak bizim amac›m›z, devleti, sadece felaket zamanlar›nda ortaya ç›kan,
muhtaç durumdaki vatandafllar›na yard›m elini uzatmakta zorlanan ve acil hizmetleri
ancak a¤›r aksak yerine getirebilen güvenilmez görüntüsünden uzaklaflt›rmak olacakt›r.

Biliyorum, Türkiye'nin her köflesinde devletten bekledi¤i flefkati görememifl birçok
vatandafl›m›z var.

Onlar›n umutlar›n› yeniden yeflertmenin, vatandafllar›m›z›n devletine verdiklerinin karfl›l›¤›n›
zaman›nda ve eksiksiz alabilmesinin çarelerini yavafl yavafl hayata geçiriyoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye büyük bir ülke... Türkiye mâkûs talihini afl›p ileriye do¤ru hamleler yapabilecek

Art›k yat›r›mlar› h›zland›rman›n, milletimizi aflama aflama
lay›k oldu¤u hayat standard›na ulaflt›rman›n zaman›
gelmifltir.



S›k›nt›lar›m›z›n en aza indi¤ine yak›n zamanda hep birlikte flahitlik edece¤iz. Bizler
enerjimizi Türkiye için harc›yoruz. Bundan kimsenin flüphesi olmas›n. fiimdi izninizle
aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z bu güzel tesisleri de ülkemize kazand›ran Enerji Bakanl›¤›m›z'›n
yürütmekte oldu¤u çal›flmalardan baz› örnekler vermek istiyorum.

Biliyorsunuz BP ile birlikte önemli bir petrol arama çal›flmas› bafllatm›fl bulunuyoruz.

Ümitvâr oldu¤umuz bu aramalardan milletimizin de yüzünü güldürecek sonuçlar al›nmas›n›
bekliyoruz. Do¤algaz konusunda önceki dönemde yap›lm›fl fahifl hatalar düzeltilmeye
çal›fl›l›yor.

Gazetelerde do¤algaz fiyatlar›nda sa¤lanan fiyat indirimi
haberlerini sizler de okuyorsunuz. ‹lk kez yak›tta indirim
gerçekleflmifl oluyor.
Trakya bölgesinde 1.6 milyar metreküplük yer alt› do¤algaz depolama tesisi inflaat›
bafllatt›k. ‹nflallah 2004 Nisan›nda hizmete açaca¤›z. Do¤algaz› yayg›nlaflt›rmak için de
çal›flmalar›m›z bütün h›z›yla sürüyor.

Kayseri, Konya ve Erzurum'dan sonra di¤er illerimize de birer birer müjde verece¤iz.
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zengin imkanlara sahip bir ülke. Yaflad›¤›m›z felaketlerden, ekonomik krizlerden, diplomatik
s›k›nt›lardan ç›kard›¤›m›z çok önemli dersler var.

Böyle zor kavflaklardan geçerken milletimizin en az s›k›nt›y› yaflamas› için bugünden
yap›lmas› gereken ifller var.

Bu ad›mlar at›lmaya, çareler üretilmeye bafllanm›flt›r.

Ama bu yetmez! Bu s›k›nt›l› zamanlar›nda isyan› de¤il sabr› seçen, devletin saramad›¤›
yaray› elbirli¤iyle kendisi saran, yard›m kurumlar›m›z›n ulaflamad›¤› yere dayan›flma
içinde ulaflan yüce milletimiz bundan çok daha fazlas›n› hakediyor.

Art›k yat›r›mlar› h›zland›rman›n, milletimizi aflama aflama lay›k oldu¤u hayat standard›na
ulaflt›rman›n zaman› gelmifltir.

‹flte bizler, gecemizi gündüzümüze katarak bu hay›rl› iflin alt›ndan kalkmak, uzun zaman
sonra milletimizin yüzünü yeniden güldürebilmek için çal›fl›yoruz.

Allah'›n izniyle bunu baflard›¤›m›z gün, bizim oturdu¤umuz makam› gerçekten haketti¤imiz
gün olacakt›r.

De¤erli Karabüklüler,

‹çiniz rahat etsin, Türkiye'yi güzel günler bekliyor.

Sizlerden ald›¤›m›z vekâletle sizler için canla baflla çal›fl›yoruz.

Bu çal›flmalar hakk›nda sizleri bilgilendirmek, bu ülkenin her flehrinin, her ilçesinin, her
köyünün Baflbakan› olarak benim görevimdir.
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Bunca y›l varl›k içinde yokluk çeken Türkiye'yi Avrupa ülkeleri ile bölge ülkeleri aras›nda
bir enerji koridoru haline getirmeyi amaçl›yoruz. Bunun için her türlü potansiyele sahibiz
ve bu projelerin Türkiye için hay›rl› olaca¤›na inan›yoruz.

Maden sektörünün önünü açacak kanuni düzenlemeler yap›l›yor. Türkiye Tafl Kömürü
Kurumu'nun y›llard›r ihmal edilmifl sorunlar›na art›k dur denecek ve gerekli iyilefltirmeler
ivedilikle gerçeklefltirilecektir. Gelece¤in en k›ymetli madenlerinden biri olan Bor için
ulusal bir araflt›rma enstitüsü kurulmas› için kanuni haz›rl›k yap›ld›.

Kütahya Emet'te Bordan uç ürün üretecek bir fabrikam›z Eylül ay›nda faaliyete geçecek.
Elektrik borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas› suretiyle ekonomimize 1.1 katrilyon geri
kazand›r›ld›.

Kaçak elektrik kullan›m›n›n önüne geçmek amac›yla önemli ad›mlar at›l›yor ve sonuçlar
al›nmaya baflland›.

Elektrik üretiminde yerli kaynaklara öncelik tan›narak -dikkat edin- günde 2 milyon dolara
varan tasarruf sa¤land›.

Bak›n›z, bu y›l›n ilk alt› ayl›k döneminde elektrik üretimimiz yüzde 6.5 oran›nda artt›r›ld›.
Att›¤›m›z bütün ad›mlar›n toplumun için olmas›na azami özen gösteriyoruz.

Bak›n›z, elektri¤e bu y›l itibar›yla hiç zam yap›lmad›. Ekonomi politikalar›m›z›n sosyal
aya¤›n› sa¤lam bir zemin üzerinde tutmaya çal›fl›yoruz.

E¤itimi ülkemizin gelece¤i olarak görüyoruz.

Bu yüzden ilkö¤retim ça¤›ndaki milyonlarca çocu¤umuzun ders kitaplar›n› ilk kez ücretsiz
olarak veriyoruz.

Milletten ald›¤›m›z› millete vermek istiyoruz. Bunun için
Baflkentin büyük binalar›na mahkum olmuyor, halk›n
aras›na kat›l›yoruz.
Devletin ve milletin imkânlar›n› kendi flahsi ç›karlar› için kullanan flah›slara bizim iktidar›m›zda
göz yumulmayaca¤›n› görüyorsunuz.

Ülkemizin zengin kaynaklar›n› hizmete dönüfltürdü¤ümüz için yapt›¤›m›z ifller bereketleniyor.

Tam bu noktada yerel yöneticilerimizden heyecan bekledi¤imizi, proje bekledi¤imizi
söylüyorum.

Zira devletin valisi milletin valisi, devletin kaymakam› milletin kaymakam› olmal›d›r.

Özel sektörün buralara yat›r›m yapabilmesi için kolaylaflt›r›c›, özendirici projeler üzerinde
çal›flmal›s›n›z.

De¤erli Karabüklüler,

Daha anlatacak çok fley var.
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Ama de¤erli vakitlerinizi almak yerine, yaflanan geliflmelere kendi gözlerinizle flahit olun
istiyorum. Bugün burada oldu¤u gibi. Biz Türkiye'nin gelece¤ine büyük yat›r›mlar
yap›yoruz. Ülkemizin gelece¤ine yapt›¤›m›z bu yat›r›mlar›n sonuçlar› önümüzdeki y›llarda
toplumun bütün fertlerine yans›yacakt›r.

Yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n en büyü¤ü adalete, kalk›nmaya ve demokrasiye yapt›¤›m›z
yat›r›mlard›r.

Keflif bedeli ve maliyeti en düflük ama, sonuçlar› itibariyle en kazançl› yat›r›m›n, toplumun
önünü açmak, herkesin adalete ulaflmas›n› kolaylaflt›rmak ve herkesin vatandafll›k
haklar›n› adaletle kullanmas›n› sa¤lamak oldu¤unu düflünüyoruz.

Gelir da¤›l›m› ve bölgesel adaletsizliklerin giderilmesi
bununla sa¤lanacakt›r. Bu yüzden hükümetimiz Ankara'ya
kendini hapsetmiyor.
Bu sayede çok s›k›nt›l› bir dönemin ard›ndan Türkiye'nin dünyadaki itibar› ve önemi her
geçen gün art›yor.

Bu yüzden özel sektörde büyük bir heyecan var.

Bu heyecan›n bütün kamu yöneticileri taraf›ndan paylafl›lmas›n› istiyorum. Zira biz,
Türkiye'nin her flehrine, her insan›na ayn› gözle bak›yoruz.

Türkiye'nin her flehrinin mamur olmas›n›, her ferdinin bafl› dik olmas›n› istiyoruz.  Devlet
vatandafl ile mesafeli de¤il iç içe olmal›d›r.

Bu nedenle Bakanlar Kurulumuzu Erzurum'da ve Adapazar›'nda toplad›k. Her gün yeni
bir flehirdeyiz ve bugün de sizlerin huzurunday›z.

Halk›n aras›na kat›lamayan, kimsenin gözüne bakamayan hükümetleri hat›rlarsan›z ne
demek istedi¤imi daha iyi takdir edersiniz.

De¤erli Kardefllerim,

Bendeniz, flehir yönetiminden Baflbakanl›¤a geldi¤im için sorunlar›n yerinden çözümüne,
flehirlerimizin altyap› sorunlar›n›n tamamlanmas›na büyük önem veriyorum.

Bunun için yol, su, elektrik ve do¤algaz hizmetleri en büyük önceli¤imizi oluflturuyor.

Bu alanlarda büyük bir süratle ilerliyoruz. Ama çok daha fazlas›n› yapmak zorunday›z.

Dünyan›n gözbebe¤i flehirlerimiz daha mamur olmak zorunda. fiehirlerimiz Karabük'te
ya da Zonguldak'ta oldu¤u gibi bir tek fabrikaya, bir tek sektöre mahkum olmamal›d›r.

Bak›n›z özellikle tekstil sektörü için Karabük ve çevresi tam bir cazibe merkezi olabilecek
potansiyele sahiptir.Bütün müteflebbislerimizin dikkatini buraya çekiyorum.

Safranbolu gibi, Amasra gibi dünyada turizm aç›s›ndan efline az rastlan›r güzelli¤e sahip
flehirlerimiz sahip olduklar› cazibeyi de¤il Türkiye'ye bütün dünyaya tan›tabilmelidir.
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‹flte bugün burada sizlere, bölge insan›na son derece hayati katk›lar getirece¤ine inand›¤›m
iki farkl› tesisin temelini at›yoruz.

Karabük ‹li ‹çme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi ile k›saca TEFER Projeleri
dedi¤imiz Türkiye Sel ve Deprem Felaketi Acil Yard›m Projeleri'nin üç ayr› etab›na
hay›rl›s›yla bafll›yoruz.

Bu önemli yat›r›mlar› gerçeklefltiren hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›m›z’› ve bakanl›k
çal›flanlar›n›, hem de Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ümüz’ü tebrik ediyor ve teflekkürlerimi
sunuyorum.

Bu tesislerin inflaatlar›, göreve geldi¤imiz günden bugüne gerek Bakanl›¤›m›z›n, gerek
Devlet Su iflleri Genel Müdürlü¤ümüzün sürdürdü¤ü hummal› çal›flmalar›n bir semeresi
olarak bafllat›lmaktad›r.

DS‹ Genel Müdürlü¤ümüzün nas›l bir tempoyla, nas›l bir aflk ve heyecanla hizmete
kofltu¤una örnek olsun diye son aylar›n k›sa bir dökümünü yapmak istiyorum.

‹lki 31 May›s 2003'te olmak üzere, Haziran'da 4, Temmuz'da 8 tesisin inflaat çal›flmalar›
DS‹ Genel Müdürlü¤ümüz taraf›ndan bafllat›lm›fl bulunuyor.

Bu aç›l›fllar›n hepsine sevinçle ve coflkuyla bizzat kat›ld›m.

Cumhuriyet tarihinde efli olmayan bu kalk›nma hamlesini
katlanarak önümüzdeki aylarda da sürdürece¤iz.
Bugün inflaat›n› bafllatt›¤›m›z Karabük ‹li ‹çme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Projesi,
Karabük ilimiz ve Safranbolu ilçemizin 2040 y›l›na kadar bütün su ihtiyac›n› karfl›layacak
bir yat›r›m...

‹nflallah 2006 y›l›n›n fiubat ay›nda hizmete açaca¤›z.

Buradan bunun sözünü veriyorum ve bugüne kadar oldu¤u gibi inflallah bu sözümüzü
de tutaca¤›m›zdan flüpheniz olmas›n.

Yine bugün 1998 y›l›nda Kastamonu, Karabük, Bart›n, Zonguldak ve Bolu illerimizde
yaflanan sel taflk›nlar›n›n yol açt›¤› zararlar›n giderilmesi için bafllat›lan TEFER Projesi
kapsam›nda Karabük'te gerçeklefltirilen rehabilitasyon inflaatlar›n› da tamamlam›fl
oluyoruz.

Sözlerime son verirken bütün bu yat›r›mlar›n, ülkemize, milletimize hay›rl› olmas›n› diliyor,
sizleri bir kez daha sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.



MALAZG‹RT ZAFER‹N‹N‹N YILDÖNÜMÜ (26.08.2003)
De¤erli Vatandafllar›m, Sevgili Malazgirtliler,

Hepinizi sevgiyle ve kardefllikle kucakl›yorum.

Büyük Selçuklu Hükümdar› Alp Arslan'›n 1071 y›l›n›n bir mübarek Cuma akflam›nda
kazand›¤› muhteflem zaferin y›ldönümünde aran›zda olmaktan ve bu aziz topraklar›n
havas›n› teneffüs etmekten büyük bir mutluluk duyuyor, bu vesileyle hepinizi sayg›yla
selaml›yorum.

Anadolu topraklar›ndaki tarihimizin Sultan Alp Arslan'›n Malazgirt'i fethiyle bafllad›¤›
hepinizin malumudur.

Sultan Alp Arslan'›n bu büyük fetihle Anadolu'nun kap›lar›n› sonuna kadar açt›¤›
beyliklerimiz, bu emaneti daha da büyüterek yaflatm›fllar ve Anadolu, o günlerden
bugünlere ayn› aflk ve sadakatle korunarak hepimizin vatan› olmufltur.

De¤erli kardefllerim,

Bu kutsal emanet, bugün bizlerin omuzlar›ndad›r.

‹nflallah ayn› aflk ve sadakatle gelecek yeni nesillere tafl›nacakt›r.

Herkes iyice bilmelidir ki, 1071 y›l›nda bu topraklarda dalgalanan sancak bir daha bu
gönderden inmeyecek, o mübarek günde Sultan Alp Arslan'›n içine düflen Anadolu aflk›
bizim kalplerimizden de bir daha asla eksilmeyecektir.

Yine herkes bilmelidir ki, bu topraklar her zaman bizim namusumuz, gözbebe¤imiz
olacakt›r.

Sultan Alp Arslan'a lay›k nesiller olarak vatan›m›z› gerekti¤inde can›m›zla, kan›m›zla
savunmaktan geri durmayaca¤›m›za flüphe yoktur.

Çünkü bu topraklar bizim öz vatan›m›zd›r.

Biz bu topraklar üzerinde beyliklerimizi devletlere, devletlerimizi tek bir cumhuriyete
dönüfltürdük. Bu topraklar üzerinde kardefl, dost, akraba olduk. Bu topraklar üzerinde
can, cânân, yâr ve yârân olduk. Tarihimizin en flanl› sayfalar›n› bu topraklar üzerinde hep
birlikte yazd›k. Art›k bu topraklarla biz etle t›rnak gibiyiz. Türkiye'nin gelece¤i, Türkiye'nin
yar›nlar› kimse kuflku duymas›n ki, yine bu topraklarda yükselecek, ayd›nlanacakt›r.
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Umudumuz odur ki, bu mübarek topraklara günefl
do¤du¤u gibi, her uzun gecenin ard›nda bir sabah oldu¤u
gibi, Türkiye'nin üstüne de en k›sa zaman içinde günefl
do¤acak ve sabah olacakt›r.
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Sevgili Vatandafllar›m,

Millet olmak deyince orada bir durmak gerekiyor.

Tarihinin en alevli sayfalar›n›n yaz›lmakta oldu¤u flu dönemde her duyguyu, her hassasiyeti,
her kayg›y› birlikte yaflayan bir millet olman›n önemi, baflka zamanlarla k›yaslanamayacak
kadar büyüktür.

Öyle bir zamanda yafl›yoruz ki, tarihte on y›llar› bulan olaylar bugünün dünyas›nda birkaç
güne s›¤abiliyor. Toplumlar›n sindire sindire uzun zamanlar içinde ald›¤› hayati kararlar›,
flimdi birkaç 24 saatin içine s›¤d›rmak gerekebiliyor.

Acele etmekle geç kalmak aras›ndaki hassas dengeyi kurmak her zamankinden daha
zor.

Bu noktada, dünyada yaflanan her olaya, her geliflmeye bir millet birli¤i ve beraberli¤i
içinde yaklaflmak çok büyük önem tafl›yor.

Sizin arac›l›¤›n›zla bütün milletimden rica ediyorum; bize güveniniz.

Ne devletimizin, ne hükümetimizin, ne bürokrasimizin, Türkiye'nin menfaatlerine ve
vatandafllar›m›z›n gelece¤ine halel getirecek bir ihmal içinde olaca¤›na ihtimal vermeyiniz.

Bu birlik ve beraberli¤i da¤›tmak, milletimizle yönetim
kadrolar›m›z aras›ndaki ba¤› zedelemek isteyenlere
meydan vermeyiniz.
Sultan Alp Arslan'›n askerleri Malazgirt'in fethine nas›l yürekten omuz verdilerse, ayn›
yürek, ayn› heyecan, ayn› aflkla gelece¤in güçlü, müreffeh ve her vatandafl›na karfl› ayn›
derecede adaletli yepyeni Türkiye'si için bizlere destek veriniz.

Umudumuz odur ki, bu mübarek topraklara günefl do¤du¤u gibi, her uzun gecenin
ard›nda bir sabah oldu¤u gibi, Türkiye'nin üstüne de en k›sa zaman içinde günefl do¤acak
ve sabah olacakt›r.

Yeter ki biz bir olal›m, birlik olal›m, kardefl olal›m, gönüldâfl olal›m. K›rg›nl›klar›m›z›
giderelim, yaralar›m›z› saral›m, ma¤durlar›m›z›n ma¤duriyetlerini giderelim.

Yeter ki bize b›rak›lan bu emanete lay›k olal›m.

Yeter ki Anadolu'nun her bir yan›ndaki çocuklar›m›z ve gençlerimiz ülkeleriyle ayn›
derecede gurur duyabilsinler.

Anadolu'nun her bir köflesindeki analar›m›z›n, bac›lar›m›z›n, k›zlar›m›z›n yüzü ayn› ›fl›lt›yla
gülebilsin. Her flehrimiz, her ilçemiz, her köyümüz, her köfle buca¤›m›z, ayn› adalet
a¤ac›n›n meyvelerini toplayabilsin.

Ayn› çorba memleketimizin en kalabal›k bölgelerinde de, en ücra köflelerinde de ayn›
s›cakl›kla haneleri ›s›tabilsin.
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Memleket haritas›n›n neresinde olursa olsun, her hastan›n bir doktoru, her ö¤rencinin
bir ö¤retmeni, her muhtac›n bir yard›mc›s› bulunabilsin.

Yeter ki Türkiye, her vatandafl›m›z›n öz be öz vatan›, yurdu, memleketi olabilsin.

‹flte o zaman günefl do¤uya da bat›ya da ayn› parlakl›kla do¤acakt›r, sabah herkesi ayn›
s›cakl›kla saracakt›r.

‹nflallah bugünler uzakta de¤ildir, daha da yak›n olmas› için can›m›z› diflimize takarak
sizler için çal›fl›yoruz.

‹craat›m›zda eksiklerimiz yok mu? Var! fiimdilik var.

Ama fluna inan›n›z, flu söylediklerimizin samimiyetinde hiçbir eksiklik, hiçbir abart›, hiçbir
fazlal›k yok de¤erli kardefllerim...

‹nflallah sözümüzde ne kadar samimi, icraat›m›zda ne kadar kararl› oldu¤umuzu yak›nda
sizler de göreceksiniz.

De¤erli Kardefllerim,

Allah'a flükürler olsun ki, Kurtulufl Savafl› destan›n›n kanla
ve canla yaz›ld›¤›, Anadolu'nun düflmanlardan tamamen
temizlendi¤i o müstesna günlerden sonra bir daha bu
topraklara düflman çizmesi basmad›, yabanc› gölgesi
düflmedi.
Bu konuda hiçbir endiflemiz, hiçbir korkumuz da olmad›. S›n›rlar›m›z dün de, bugün de
sahipsiz de¤il, inflallah hiçbir zaman da sahipsiz kalmayacakt›r.

Ama bugün memleketimiz bir baflka düflman›n sinsi iflgali alt›nda ki, onu topla, tankla,
uçakla, donanmayla durduramazs›n›z.

Çünkü bugün bu topraklar› iflgal eden düflman›n silah› o cinsten bir silah de¤ildir.

O düflman ekonomik krizdir, o düflman yüksek enflasyondur, o düflman adaletsiz gelir
da¤›l›m›d›r, o düflman azalt›lamayan iflsizliktir.

O sinsi düflman ki, vaktiyle bu topraklara topuyla tüfe¤iyle gelmifl olan dünyan›n en
zengin ordular›n›n yapamad›¤›n› yapt› y›llar boyunca.

Bizi içten içe kemirdi, kan›m›z› emdi, solu¤umuzu kesti. Y›llard›r bu bozuk düzen
ekonomisinin sald›r›lar› alt›nda inledi bu millet...

Çal›flan çal›flt›¤›n›n karfl›l›¤›n› alamad›, eken ekti¤ini biçemedi, üreten üretti¤inin hayr›n›
görmedi.

Buna ra¤men bu millet can toklu¤una raz› olup direndi bu düflmana. Çal›flt›, çabalad›,
hem kendisini dik tuttu, hem ülkesini teslim etmedi.
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O vatanperverliktir ki, o idealistliktir ki, o direnme fluurudur ki, iflte bugün bu cüretkâr
düflman› yenebilecek yeni bir Kurtulufl Savafl›'n›n k›v›lc›m› oldu.

Evet, bu topraklarda sinsice saklanan son düflman› da denize dökecek Kurtulufl Savafl›
bafllam›flt›r.

Sizlerden ald›¤›m›z büyük destekle ekonomik krizle de, enflasyonla da, iflsizlikle de,
adaletsizlikle de, hortumcularla da gö¤üs gö¤üse savafl›yoruz Allah'›n izniyle...

Bu topraklarda yaflayan herkes gibi sizler de inflallah, bu son ve büyük savaflta bizim
yan›m›zda olur, adaletli ve kalk›nan Türkiye için yapt›¤›m›z bu seferde bize omuz verir,
güç verirsiniz...

Bütün yap›lanlar, Türkiye'nin bugün oldu¤undan daha mutlu, daha ayd›nl›k, daha güçlü
bir gelece¤e ad›m ad›m yürümesi içindir.

De¤erli Kardefllerim,

Tarih boyu nice ac›lar›, nice sevinçleri birlikte yaflad›k ve paylaflt›k. Dolay›s›yla sahip
oldu¤umuz miras›n de¤eri paha biçilmezdir.

Bundan sonra da s›k›nt›lar›m›z› elbirli¤iyle bertaraf edece¤imizden kimsenin flüphesi
olmas›n.

Biz omzumuzdaki emanetin fluurunday›z ve bu ülkeye,
bu flerefli emânete  lay›k olmaya çal›fl›yoruz.Tarih boyu
bafl›m›z önümüze e¤ilmedi, bundan sonra da e¤ilmeyecek.
Bütün dünyan›n gözleri üzerimizdeyken derlenip toparland›k ve büyük zorluklar› aflt›k.

fiimdi millet olarak bir dönüm noktas›nday›z.

Modern dünyan›n, demokrasinin, hukukun, medeniyetin kazan›mlar›n› kendi insan›m›zdan
esirgemeyece¤iz. Zira eski gücümüzle övünmekle, hamasetle, sloganlarla yetinemeyiz.

Biliyoruz ki, ecdad›m›za lay›k olman›n yolu medeniyeti yeniden üretmekten, adaleti
sa¤lamaktan geçiyor.

Bu yüzden diyoruz ki, bu ülke insan›n›n bafl› dik olmal›d›r.

Dünya milletleri aras›nda istatistiklerin en gerisinde kalan bir millet olmamal›y›z. Adalet
ve kalk›nma hedeflerinden gözümüzü ay›rmamal›y›z.

Hükümet olarak bütün arzumuz, bütün çabam›z geçmiflin hatalar›n›, geçmiflin yanl›fllar›n›
telafi ederek herkesin vatandafll›k haklar›n› güçlendirmektir.

Bu yüzden "adalet, adalet, adalet!" diyoruz.

De¤erli Kardefllerim,

Nas›l bir ülke yönetimi devrald›¤›m›z› biliyorsunuz.
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Geldi¤imiz günden bu yana milletin gözbebe¤ine sald›ran yarasalarla mücadele ediyoruz.

Gerilim ve kavga etmeden çözüm üretiyoruz.

Bölgeler aras› kalk›nma farkl›l›klar›yla mücadele ediyoruz.

fiehirlerimizi birbirine, ülkemizi dünyaya ba¤l›yoruz.

Kendi vatandafllar›m›za sonsuz güven duyuyoruz ve hukuk devletinin hudutlar›n› alabildi¤ine
geniflletiyoruz.

Hükümet olarak devlet ile milletin kaynaflmas› için dev ad›mlar att›k. Daha da ataca¤›z.

Bugüne kadar att›¤›m›z ad›mlar buralarda hemen hissedilmemifl olabilir ama, yak›n
zamanda göreceksiniz.

Art›k vatandafl›n› yoran, bugün git yar›n gel diyen bir devlet ve hükümet anlay›fl› tarihe
kar›flmal›d›r.

Zira art›k bütün sorunlar› Ankara'dan çözmek isteyen bir iktidar ifl bafl›nda de¤ildir.

Hukuk devletinde herkes güvenlik içinde ifade özgürlü¤üne
sahiptir. Adaletin yolunu açmak için gecemizi
gündüzümüze kat›yoruz.
Bunun için bir aya¤›m›z Ankara'da öbürü Anadolu'dad›r.Yani sizlere tam anlam›yla lay›k
olmaya çal›fl›yoruz.

Söz verdi¤imiz gibi, emanetinize ihanet etmeyece¤iz ve milletimizin itibar›n› yükseltece¤iz.
Bunun için iktidar›m›z›n ilk dokuz ay›nda en büyük yat›r›m› adalete, demokrasiye ve
kardeflli¤e yapt›k. Bu yüzden herkesi kardeflli¤e, herkesi heyecana davet ediyoruz.

Kendi hizmet heyecan›m›z› her yere götürmeye çal›fl›yoruz.

Art›k hamasetle ifl görülmüyor.

‹nsanlar›m›z sonuçlar›n› hemen görebilece¤i hizmetler istiyorlar. Dolay›s›yla geçmiflimizle
övünebilmemiz için gelece¤imizi görmemiz gerekiyor.

Bu yüzden Alpaslan'›n ad›n› Alpaslan 1 ve Alpaslan 2 adl› enerji ve sulama barajlar›nda
yaflatmal›y›z. Milli gelirden 1500 dolar›n alt›nda pay alan Mufl gibi illerimizi özel sektörün
yat›r›m yapmas› için cazibe merkezi haline getirmeye çal›fl›yoruz.

Yat›r›m yapacak, ifl sahas› açacak insanlara büyük kolayl›klar sa¤l›yoruz. fiehirlerimizin
birbirine ba¤lanm›fl olmas›na, yani yollar›m›z›n aç›k olmas›na büyük önem veriyoruz.

Bu zor flartlarda ülkemizi bir flantiyeye çeviriyoruz. Sa¤l›k ve e¤itim hizmetlerinde mazeret
kabul etmiyoruz. Sa¤l›k ve e¤itim sektöründe hizmet verenlerin y›llarca ihmal edilmifl
bölgelere koflmalar› için özendirici tedbirler al›yoruz.

Bu sene okula gidecek ilkö¤retim ça¤›ndaki bütün çocuklar›n›z›n ders kitaplar›n› ücretsiz
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olarak veriyoruz.

Varto, Çaylar, Karl›ova Erzurum yolunu 68 kilometre k›salt›yoruz.

Mufl, K›z›la¤aç, Kulp, Diyarbak›r yolunu da 107 kilometre k›saltmam›z gerekiyor.

Sa¤l›k ve e¤it im sorunlar›m›za kesin çözümler üretmeye çal ›fl›yoruz.

78 bin hektarl›k Mufl ovas›n› ihya etme projeleri yap›yoruz.

Murat Nehrinin her y›l taflmas› hemen büyük zararlara yol aç›yor.

Bunun için Karasu Nehri yatak ›slah çal›flmalar›na h›z verilmesini istiyorum.

‹flsizlikle mücadelenin yolu insanlar›m›za ifl kap›lar› açmakt›r.

Mufl Organize Sanayi Bölgesi'ni bir an önce hayata geçirmeliyiz.

Küçük Sanayi Sitesi'nin bitme aflamas›nda oldu¤unu sevinçle ö¤renmifl bulunuyorum.

‹hale aflamas›na gelen Sanayi Sitesi'nin bir an önce bitmesini arzu ediyorum.

Keza, Dünya Bankas›'yla birlikte yap›lan E¤itim Tipi Sa¤l›k Oca¤› ile 250 kiflilik Mufl Çocuk
Yuvas›’n›n da bir an önce bitmesi gerekiyor.

K›saca, Türkiye ekonomik krizden ç›kt›kça adalet ülkemizin her flehrine ulaflacakt›r.

Türkiye'nin itibar› artt›kça, komflular›m›zla iliflkilerimiz güçlendikçe Do¤u ve Güneydo¤u
bölgelerimizde ekonomik hayat canlanacak, iflsizlik sona erecektir.

Hepinize sevgiler ve sayg›lar sunuyorum.
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S‹VAS EKONOM‹ KURULTAYI (04.09.2003)
De¤erli Misafirler, Sevgili Sivasl›lar,

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

Ülkemizin bu müstesna köflesini s›k›nt›lar›ndan ar›nd›rmak ve gelece¤in Sivas'›na katk›da
bulunmak için böyle bir toplant›ya ifltirak eden ve fikirlerini, projelerini, aç›l›mlar›n› bizden
esirgemeyen de¤erli kat›l›mc›lara da teflekkürlerimi sunuyorum.

Hay›rl›s›yla s›k›nt›lar›n› yavafl yavafl atmakta olan ülkemize ve ekonomimize yap›lm›fl en
küçük katk›y› bile son derece önemsiyoruz.

Kald› ki Sivas'› tarihi ve kültürüyle lay›k oldu¤u yere tafl›mak amac›yla yeni bir vizyon
gelifltirmek, Sivas'a yeni sosyal ve ekonomik aç›l›mlar kazand›rmak amac›yla toplanm›fl
bulunan bu Kurultay'› bu yolda at›lm›fl önemli ve büyük bir ad›m olarak görüyoruz.

Biliyorsunuz bizim kalk›nma anlay›fl›m›z, sadece genelden yerele do¤ru de¤il, ayn›
zamanda yerelden genele do¤ru flekillenen topyekûn bir geliflmeyi ve at›l›m› öngörüyor.

Mevcut Ankara merkezli iflleyiflle Türkiye'nin hiçbir sorununu tam olarak çözmek mümkün
de¤ildir. Ekonominin yükünü ve yetkilerini tek merkezde toplamak, y›llard›r gördü¤ümüz
ve yaflad›¤›m›z gibi sistemi a¤›rlaflt›rmakta, h›zla büyüyen sorun ve ihtiyaçlar karfl›s›nda
sistemin zafiyet göstermesine neden oluyor.

Yeni yasa ile inflallah yerel yönetimleri güçlendirecek, yetki ve sorumluluklar›n› artt›racak
ve Ankara'n›n s›rt›ndaki kamburu bir parça giderece¤iz.

Bu sayede hem sorunlar yerinde ve h›zl› flekilde çözülecek, hem de merkezi yönetim
kendisini a¤›rlaflt›ran yüklerinden kurtularak as›l yapmas› gerekenleri daha etkin ve daha
pratik gerçeklefltirebilecek bir iflleyifl kazanacakt›r.

Türkiye'nin kurtuluflu, yetki ve sorumluluklar›n paylafl›ld›¤›, merkezi yönetim ile yerinden
yönetim unsurlar›n›n en verimli biçimde organize edilmesiyle mümkün olacakt›r.

Gereken bütün haz›rl›¤›n tamamland›¤›n› ve sistemimizi ifller hale getirecek bu yeniden
yap›lanma program›n›n çok yak›n zamanda hayata geçirilece¤ini buradan müjdelemek
istiyorum.

Bizim yönetim anlay›fl›m›z millete odakl›, vatandafla odakl›
bir yönetim anlay›fl›d›r. ‹nsan›na ve demokratik haklar›na
sayg›l›, kat›l›mc›l›¤a aç›k, fleffaf ve verimlili¤i en üst
düzeyde sa¤layacak koordinasyona sahip bir yönetim
anlay›fl›n› yurdumuzun her köflesine yayaca¤›z.
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De¤erli Dostlar,

Bir ülkeyi ayakta tutan dinamik, vatandafllar›n›n birbirine ve ülkesine ba¤l›l›¤›, ortak bir
millet iradesinin bir uçtan di¤er uca bütün bir vatan topra¤›nda tecelli etmesidir.

Ama bir o kadar önemli bir baflka dinamik daha vard›r ki, o da ekonomidir, ekonominin
güçlü ve sa¤lam temeller üstünde yükseltilebilmesidir.

Günümüzde bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤› bile, ekonomisinin kendi bafl›na ayakta durabilecek
bir olgunlu¤a, bir sa¤laml›¤a, bir üretkenli¤e sahip olmas› ile sa¤lanabilmektedir.

Bu nedenle iktidara geldi¤imiz günden beri birinci önceli¤imizi, ekonomimizin sa¤lam
temeller üzerine oturtulabilmesine yönelik program ve uygulamalara verdik.

fiükürler olsun ki bugün art›k ekonomimizin difllileri yeniden ifllemeye, ülkemiz yeniden
nefes almaya bafllam›flt›r.

Ayn› kararl›l›k ve istikrar ile yola devam etme becerisini gösterirsek, inflallah Türkiye'nin
yolu aç›kt›r.

Bildi¤iniz gibi çok verimli ve faydal› geçmifl bir Almanya seyahatinin akabinde aran›za
kat›lm›fl bulunuyorum.

Geliflmeler medyaya da yans›d›, Avrupa Birli¤i yolumuz oldukça k›salm›fl, rahatlam›fl
görünüyor. Almanya'n›n üyeli¤imiz konusundaki deste¤inin artarak devam etmesinden
memnuniyet duyduk.

Bu geliflmeler sadece hükümet olarak bizim de¤il, piyasalar›m›z›n da moralini yükseltiyor.

Moralimizi yükselten geliflmeler bununla da s›n›rl› de¤il.
Uygulad›¤›m›z dikkatli ve gayretli ekonomik program
yavafl yavafl meyvelerini vermeye bafllam›fl bulunuyor.
Ekonomimiz yüksek bir büyüme h›z› yakalam›fl durumda...

Y›lsonu itibariyle öngördü¤ümüz yüzde 5'lik büyüme h›z›n› Allah'›n izniyle zorlanmadan
yakalayaca¤›z.

Rakamlar y›ll›k yüzde 20 enflasyon hedefimizde de bir sapma olmayaca¤›n› gösteriyor.

Son üç ayl›k dönemde Cumhuriyet tarihimizde bir ilk gerçekleflti ve son üç ay› üst üste
eksi enflasyonla geçirdik. Yine son ay›n faiz d›fl› fazlas› da 4.5 katrilyon gibi çok iyi bir
rakama ulaflt›.

Y›l›n ilk yar›s›nda ihracat›m›z bir önceki y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 34 art›fl kazand›.

Bu genel iyileflme tablosunun sektörleri rahatlatt›¤›n›, piyasan›n canlanmaya bafllad›¤›n›,
istihdamda art›fl yafland›¤›n› memnuniyetle görüyoruz. Yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi
için bütün düzenlemeler yap›lm›fl durumda... Türkiye'nin yak›n zamanda bir yat›r›m
cenneti olaca¤›n› gönül rahatl›¤›yla söyleyebiliyoruz.
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Bunlar son derece önemli göstergelerdir, Türkiye'nin uzun y›llard›r flahit olmad›¤›
geliflmelerdir.

Halk›m›z da yavafl yavafl ekonomik tablolardaki bu iyileflmelerin hay›rl› sonuçlar›n›
hissetmeye bafllayacakt›r. Bugüne kadar hissetmedi¤i kadar hissetmeye bafllayacakt›r.

S›k›lan kemerler yavafl yavafl gevfletilecek, insan›m›z nefes almaya bafllayacakt›r.
Çal›flanlar›n iki yakalar› nihayet bir araya gelebilecektir. Mutfaktaki yang›n, fabrikadaki
yang›n, iflyerlerindeki yang›n sönecektir.

Çok az kald›, inflallah çok yak›nda ben bu kürsülerden milletime çok daha güzel müjdeler
veriyor olaca¤›m.

Onlara lay›k olduklar› hayat standard›n› kazand›rmak benim ve arkadafllar›m›n boynumuzun
borcudur, ne gerekiyorsa zerre kadar gevfleklik gösterilmeden yap›lacakt›r.

Vatandafl›m›za sokakta rahat dolaflabilece¤i, esnaf›n
önünden rahat geçebilece¤i, çocuklar›n›n yüzüne rahat
bakabilece¤i ve gece bafl›n› yast›¤a koydu¤unda rahat
uyuyabilece¤i bir hayat borçlu oldu¤umuzun bilincindeyiz,
herkesin içi rahat olsun.
De¤erli Arkadafllar,

Çok vaktinizi almayaca¤›m.

Sivas flehrimizin sosyal ve ekonomik gelece¤ine katk›lar sa¤lamak ve mevcut potansiyelin
durumunu de¤erlendirmek amac›yla toplanan Sivas Ekonomi Kurultay'›na iyimser bir
zemin olsun, bir moral getirsin diyerek bu rakamlar›, bu güzel geliflmeleri dikkatinize
sundum.

Hiç kuflku yok ki Sivas da, di¤er bütün flehirlerimiz de bu güzel geliflmelerden pay›n›
alacakt›r. Bugüne kadar eksik b›rak›lanlar› da fazlas›yla alacakt›r.

Bizim yönetim anlay›fl›m›z millete odakl›, vatandafla odakl› bir yönetim anlay›fl›d›r. ‹nsan›na
ve demokratik haklar›na sayg›l›, kat›l›mc›l›¤a aç›k, fleffaf ve verimlili¤i en üst düzeyde
sa¤layacak koordinasyona sahip bir yönetim anlay›fl›n› yurdumuzun her köflesine
yayaca¤›z. Sivas da bu zincirin bir halkas› olacakt›r. ‹nflallah müreffeh ve mutlu bir parças›
olacakt›r.

D›flar›ya göç veren de¤il, ekonomik potansiyeli ve imkânlar›yla göç alan bir flehrimiz
haline gelecektir.

‹flsizlik ve d›flar›ya göçün önlenmesi için Sivas'ta yeni yat›r›mlara, yeni ifl alanlar›n›n
aç›lmas›na, mevcutlar›n iyilefltirilip gelifltirilmesine ihtiyaç var. Bunlar›n sa¤lanmas› için
gereken ekonomik ve idari altyap› haz›rlanacakt›r. Sivas'›n 1. Organize Sanayi Bölgesi'nden
geçen y›l 14 milyon dolarl›k ihracat yap›lm›flt›r, bu önemli bir potansiyeldir.
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2. Organize Sanayi Bölgesi de yat›r›m program›m›z içindedir. Bu bölge de en k›sa
zamanda hizmete girecek, Sivasl› giriflimcilerin önü aç›lacakt›r.

Üretim potansiyeli bu flekilde artt›kça Sivas bu bölgenin cazibe merkezi olma yolunda
h›zla ilerleyecek, istihdam artacak, iflsizlik azalacakt›r.

Sivas'›n altyap› sorunlar›na iliflkin çal›flmalar da yap›l›yor. Gerek kentsel, gerek k›rsal
altyap› eksikleri aflama aflama giderilecektir.

‹nflallah 2004 y›l› içerisinde 4 Eylül Baraj› hizmete girecek ve Sivas'›n içme suyu problemi
de giderilecektir.

Bütün bu yat›r›mlar için gerekli kayna¤›n sa¤lanmas› ve kanuni düzenlemelerin yap›lmas›
konusunda arkadafllar›m›z gereken çal›flmalar› yürütüyorlar.

Biliyorsunuz, Sivas Kongresi'nin y›ldönümü nedeniyle Bakanlar Kurulumuzu burada
toplad›k. Hem bu tarihi günü yâd etmek, hem de bu vesileyle Sivas'›n, Sivasl›lar›n
dertlerini, s›k›nt›lar›n› dinlemek istedik.

Bütün Bakanlar›m›z buradalar, bu sayede hepsi gereken de¤erlendirmeleri yerinde
yapm›fl olacaklar.

Belli bir planlama ve takvim içinde Sivas'›n dertlerine çare, s›k›nt›lar›na çözüm
bulunaca¤›ndan kimsenin flüphesi olmas›n.

Sivas sadece ekonomik bir potansiyele sahip de¤il, ayn› zamanda tarihi, kültürel ve
turistik bir potansiyele de sahip...

Bunlar da tek tek araflt›r›l›yor, valili¤imiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte bu potansiyelin
nas›l daha verimli ve faydal› kullanabilece¤imizin hesaplar›n› yapaca¤›z.

Bu vesileyle, Sivas Ekonomi Kurultay›'n› toplayan Say›n Valimize, eme¤i geçen çal›flma
arkadafllar›na, de¤erli fikirleriyle Sivas'a ve Türkiye ekonomisine de¤erli katk›lar sunan
kat›l›mc›lar›m›za ve kurultaya ilgi gösteren siz de¤erli vatandafllar›m›za teflekkür etmeyi
bir borç biliyorum.

Her fley daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için diyor, sayg›lar›m›,
sevgilerimi sunuyorum.
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FORMULA 1  (10.09.2003)
De¤erli Vatandafllar,

Sevgili ‹stanbullular,

Hepinizi en içten sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum.

Bugün burada ülkemiz için hay›rl› sonuçlar do¤uraca¤›n› umdu¤umuz bir sportif
organizasyonun temelini atmak üzere toplanm›fl bulunuyoruz.

Formula 1 hiç flüphe yok ki, dünyan›n en büyük, en önemli birkaç spor organizasyonundan
biri...

Sadece otomobil sporlar›na ilgi duyanlar için de¤il; ülkemiz için ve ‹stanbul için de çok
önemli bir organizasyon...

Bir kere, bu organizasyonu bir hayal olmaktan ç›kararak ad›m ad›m gerçe¤e dönüfltüren
ve nihayet bugün hay›rl›s›yla temelini atacak noktaya getiren, bu yolda eme¤ini, enerjisini
ve heyecan›n› esirgemeyen herkese teflekkür etmek istiyorum.

Türkiye'nin, güzel ‹stanbul'umuzun 2005 y›l› itibariyle Formula 1 takvimine al›nm›fl olmas›
gerçekten büyük bir baflar›, büyük bir gurur kayna¤›d›r.

Çok yak›nda inflallah bu azimli çal›flman›n semeresini hep birlikte alacak, temelini att›¤›m›z
bu büyük spor olay›n›n ülkemize kazand›rd›klar›n› görerek mutlu olaca¤›z.

De¤erli Dostlar,

Türkiye son y›llar›n en ayd›nl›k, en istikrarl›, en huzurlu günlerini yafl›yor.

Ekonomimiz Allah'›n izniyle ray›na oturmufl bulunuyor.  Sizler de her gün flahit oluyorsunuz,
bütün ekonomik göstergeler ülkemizin lehinde seyretmeye bafllad›.

Gemi art›k yüzüyor.

Büyüme h›z›m›z istikrar kazanarak art›yor. Enflasyon dizginlendi. ‹hracat›m›z rekor
seviyede art›fllar yafl›yor.

Yat›r›mc›m›z, üretimcimiz güven ve heyecanla yeniden kollar› s›vay›p ifle koyuldular.

Bütün sektörlerde ekonomide yaflanan bu canlanman›n pozitif etkilerini gözlemeye
bafllad›k.

Aç›k söyleyeyim, bu çapta, bu etkinlikte uluslararas› bir
tan›t›m kampanyas› gerçeklefltirmeye ne bizim, ne de
baflka herhangi bir ülkenin bütçesi imkân vermeyecek,
kâfi gelmeyecektir.
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‹nflallah yap›lan yeni düzenlemelerle, al›nan tedbirlerle bu kazan›mlar korunacak, yeni
kazan›mlarla geliflme h›zlanacak.

Bugüne kadar yeterli ilerleme sa¤lanamayan sektörler de gelifltirilen proje ve yat›r›mlarla
di¤er sektörler gibi canland›r›lacak.

fiimdi s›ra gemiyi tam yol h›zland›rmakta, al›nan mesafeleri artt›rmakta ve f›rt›nal› sulardan
bir an önce uzaklaflarak sakin limanlara do¤ru dümen k›rmakta...

Bunun için bu iyimser havayla, bu güzel rüzgârla yelkenleri olabildi¤ince fliflirmek
gerekiyor.

Yeni fikirler, yeni projeler, ülkemize de¤er ve ivme
kazand›racak her türlü aç›l›m çok de¤erli bizim için.
Formula 1, bu aç›dan da parlak bir örnek, hay›rl› bir giriflim,
de¤erli bir katk›d›r.
De¤erli Arkadafllar,

Temelini att›¤›m›z bu projeyi biraz açmak, rakamlar ›fl›¤›nda dikkatinizi Formula 1 gerçe¤ine
çekmek istiyorum.

1950 y›l›ndan beri gerçeklefltirilmekte olan Formula 1 yar›fllar› için bugün art›k dev bir
endüstri, büyük bir sektör demek abart› olmaz.

Bak›n›z her y›l Formula 1 kapsam›nda düzenlenen 17 yar›fl›n her birini 133'ü canl› olmak
üzere tam 203 ülke televizyonu yay›nl›yor. Bu yay›nlar›, dile kolay tam 1,5 milyar kifli
televizyonlar›ndan izliyor.

Bu büyük gösterinin bir ülkenin imaj›na, turistik ve kültürel cazibesine yapaca¤› katk›y›
bir düflünün. Bu 1,5 milyar kiflinin sadece binde ikisinin tatil için ülkemizi seçmesi 3
milyon yeni turist kazanmam›z anlam›na geliyor ki, bu turist say›m›zda yüzde 30'luk bir
art›fla denk düflüyor.

Aç›k söyleyeyim, bu çapta, bu etkinlikte uluslararas› bir tan›t›m kampanyas›
gerçeklefltirmeye ne bizim, ne de baflka herhangi bir ülkenin bütçesi imkân vermeyecek,
kâfi gelmeyecektir.

Üstelik hepsi bu kadar da de¤il; bir de bu yar›fl› yerinde izlemek isteyenler var. Yar›fllar›
bilet alarak tribünden izleyenlerin say›s› iki milyon kifliyi afl›yor. Bu say›n›n yüzde 70'i
yurt d›fl›ndan gelen seyircilerden olufluyor.

Sadece bir seyircinin bilet, park, benzin, yiyecek-içecek, flehir içi ulafl›m ve turistik
malzeme harcamas› ortalama 325 dolar olarak gerçeklefliyor.  Bu çok yönlü talep art›fl›
nedeniyle ek istihdam imkânlar› olufluyor, iflletmeler azami kapasitede çal›fl›yor, yeni
iflletmeler aç›l›yor.

Türk Tan›tma Fonu'ndan 27 milyon dolarl›k bir bütçe ay›rd›¤›m›z bu organizasyondan,
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60 ilâ 150 milyon dolar aras›nda bir gelir bekliyoruz. Bu ekonomimiz için önemli bir girdi,
büyük bir kaynakt›r.

‹stanbul da ekonomik, turistik ve sportif anlamda yeni bir aç›l›m, yeni bir dinamizm ve
yeni bir heyecan kazanacakt›r.

De¤erli Vatandafllar,

Formula 1'in etki alan› sadece ekonomiye yapt›¤› katk› ve kitlelere tafl›d›¤› sportif
heyecanlarla da s›n›rl› de¤ildir.

Temelini att›¤›m›z bu pistte sadece h›zl› otomobiller ve usta pilotlar de¤il, ayn› zamanda
dünyadaki en üst düzey teknolojiler de yar›flacakt›r.

Bu teknolojik platformun, ülkemizin teknoloji kullan›m›na, yayg›nl›¤›na ve potansiyeline
olumlu ivmeler kazand›raca¤›n› tahmin ediyoruz.

Öte yandan böyle önemli bir teknolojik buluflman›n, Türkiye'nin teknolojik imaj›n›
zenginlefltirece¤i, uluslararas› ticaret alan›nda firmalar›m›za yeni imkânlar haz›rlayaca¤›,
yeni kap›lar açaca¤› beklentisi içindeyiz.

Ça¤› yakalamak ve dünyan›n en geliflmifl ülkeleri aras›nda yerini almak iddias›ndaki bir
Türkiye'nin bu türden giriflimlere, bu türden organizasyonlara ihtiyac› var.

Bizler teknolojik geliflmeleri ancak resimlerinden, çizimlerinden gören ve ö¤renen
ö¤renciler olarak yetifltik. O gün için imkânlar bu kadar›na elveriyordu.

Ancak köprülerin alt›ndan çok sular akt›, dünya o eski dünya de¤il. Art›k çocuklar›m›z›
teknolojinin suretleriyle büyütemeyiz, asl›n›, örne¤ini önlerine koymak durumunday›z.

Yeni dünyada lay›k oldu¤u yeri almak hedefindeki
Türkiye'nin, çocuklar›n› gelece¤e haz›rlamak konusunda
ihmalkârl›k içerisinde olmas› affedilemez.
Formula 1'in bu aç›dan da sembolik bir anlam, bir misyon kazanaca¤›n›, çocuklar›m›z›n
bu yar›fllardan ilham alarak dinamik, h›zl› ve zengin bir yar›flma ruhuyla geleceklerini
kazanmaya yöneleceklerini umuyorum.

De¤erli Dostlar,

Bu önemli organizasyonun Türkiye'ye tafl›nmas›nda özellikle iki kurumumuzun büyük
pay› ve eme¤i vard›r.

Say›n Baflkan Mehmet Y›ld›r›m nezdinde ‹stanbul Ticaret Odas› üyesi ve çal›flanlar›na,
Say›n Baflkan Mümtaz Tahincio¤lu nezdinde Türkiye Otomobil ve Motor Sporlar›
Federasyonu çal›flanlar›na özel flükranlar›m› sunmak istiyorum.

Onlar›n harcad›klar› emek ve tafl›d›klar› heyecan, bu projenin hayata geçmesinde baflrolü
oynam›flt›r. Ortak bir gayretle prosedür haz›rlanm›fl, A¤ustos ay›nda FOA ile imzalar
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at›lm›flt›r. Allah'›n izniyle pistimiz de 2005 Mart'›nda tamamlanacak ve ayn› y›l›n takvimi
içinde belirlenecek tarihte Formula 1 yar›fllar›n›n ilki gerçeklefltirilecektir.

Formula 1 projesinin ülkemizde hayata geçirilmesi için yürüttü¤ümüz bu iflbirli¤inin,
kamu-özel sektör birlikteli¤iyle üretilebilecek di¤er bir çok fikrin hayat bulmas›na, bir çok
projenin ifllerlik kazanmas›na imkân sa¤layaca¤›ndan flüphem yok.

Bütün bu beklentilerle temelini att›¤›m›z bu tesislerin ve bu büyük organizasyonun
ülkemize ve milletimize hay›rl› olmas›n› temenni ediyor, sayg›lar›m› sunuyorum.
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SÖ⁄ÜT 722. ERTU⁄RUL GAZ‹ fiENL‹KLER‹  (14.09.2003)
Aziz Milletim,

Sevgili Sö¤ütlüler,

Sizlerin flahs›nda milletimin bütün fertlerini Sö¤üt'ten sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

Bu anlaml› günde sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek sözlerime
bafll›yorum

Bu gün, çok anlaml› bir y›l dönümü vesilesiyle burada ve birlikteyiz.

Milletimizin bütün fertlerini temsilen Osman Gazi'nin babas› Sultan Ertu¤rul Gazi'nin
manevi flahsiyeti önünde 722 y›l sonra Sö¤üt'te toplanm›fl bulunuyoruz.

Yüzy›llar sonra ayn› ruh ve aflk çizgisi üzerindeki bu anlaml› buluflma, insanl›k tarihi
boyunca kaderin çok az millete bahfletti¤i bir bahtiyarl›kt›r.

Zira bu çizgi, aflkla ve imanla yo¤rulmufl bir medeniyet çizgisidir.

Milletimizin büyük yürüyüflü devam ederken, 700 y›ll›k hat›ralar›m›z› dün yaflam›fl gibi
tazeliyoruz.Bu anlaml› günlerimiz sadece hamasi nutuklar›n at›ld›¤›, usulen tarihi flahsiyetleri
and›¤›m›z günler de¤ildir.

Bizler, tarihin ruh derinliklerimizde akt›¤›n› her zaman hissettik ve her zaman bunun
sorumlulu¤unu yaflad›k.

‹flte bu yüzden bugün Sö¤üt'te bulunmaktan dolay› son derece heyecanl› ve bahtiyar›m.

Bundan bir ay önce de ayn› heyecan› ayn› yürek coflkusunu Malazgirt'te yaflam›flt›m.

Türkiye'nin büyük ve onurlu emanetini omuzlar›nda tafl›man›n sorumlulu¤uyla diyorum
ki, milletimizin aln› ak, baht› aç›kt›r.

‹nflallah gelecek zamanlar da büyük milletimiz için çok daha ayd›nl›k olacakt›r.

De¤erli Kardefllerim,

Dikkatlerinizi rica ediyorum;

Yeryüzünde çok az millet, tarihi infla edebilme ve bir merkez ülke kurma flans›na sahip
olabilmifltir.

Bugünkü dünyada yaflanan bütün olaylar da gösteriyor ki; Türkiye, tarihi infla eden o
merkez ülkelerden biridir.

Tarihin ak›fl istikametinde ileriye do¤ru yürürken ve
dünyaya aç›l›rken kendi köklerimiz üzerinde yükselece¤iz.
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Bu ülkenin Baflbakan› olarak bu önemli gerçe¤i sizlerle paylaflmaktan büyük onur ve
fleref duyuyorum.

Ve Allah'a hamd ediyorum ki, tarihin yeniden yaz›ld›¤› bir dönemde Türkiye tarihi itibar›na
ve flan›na yarafl›r bir liyakatle yönetiliyor.

Türkiye'nin itibar›na itibar kazand›rmak için var gücümüzle
çal›fl›yoruz. Bütün vatandafllar›m›z›n huzur ve refah› için
gecemizi gündüzümüze kat›yoruz.
Evet,  tarihi derinli¤iyle, millet olma fluuruyla, büyük devlet gelene¤iyle Türkiye, kendi
kökleri ve kendi de¤erleri üzerinde bir ç›nar gibi yükselen dünyan›n say›l› ülkelerinden
biridir.Tarihin onca bâdiresinden geçtikten sonra Türkiye, derin kökleriyle ba¤lar›n›
kesintisiz olarak sürdürüyor.

Unutmayal›m ki, Türkiye, bütün dinamiklerini ve gücünü sahip oldu¤u bu büyük mirastan
al›yor.

Bu noktada milletimizin hamurunu yo¤uran, bize bir yurt, bir ülke, bir devlet, bir adalet
gelene¤i b›rakan ecdad›m›za ne kadar minnet ve flükran duysak azd›r. Onlar› rahmetle
ve minnetle hat›rl›yor, derin hat›ralar›n› can›m›z kadar aziz biliyoruz.

Zira, o sa¤lam kumafl, ve o temiz ellerde yo¤rulmufl hamur sayesinde insanl›k tarihinde
çok özel ve çok itibarl› bir yerimiz var.

Millet olarak, devlet olarak, fert olarak bu flerefli emanete sonuna kadar sahip ç›kaca¤›z.

Tarihin ak›fl› istikametinde ileriye do¤ru yürürken ve dünyaya aç›l›rken kendi köklerimiz
üzerinde yükselece¤iz.

Hiçbir zaman "reddi miras" etmeyece¤iz. Hiçbir zaman "mirasyedi" olmayaca¤›z ve bize
b›rak›lan bu flerefli emanete ihanet etmeyece¤iz.

Bilge bir flairin, Sezai Karakoç'un benzetmesiyle; "kaya gibi sa¤lam duran bu milletin ruh
ve aksiyon kahramanlar›n›n hat›ras›na" sahip ç›kaca¤›z.

Zira, bütün zorluklar› ruhundaki ateflle yenen kahramanlar bize sadece bir ülke, bir devlet,
bir yurt b›rakmad›lar, ayn› zamanda hayat›m›za anlam kazand›ran ince bir medeniyet dili
b›rakt›lar.

fiairleri, musikiflinaslar›, mimarlar›, ilim adamlar›n› ve büyük ahlak sahibi hocalar›n› himaye
ettiler. Bütün milletlere, bütün insanlara ayn› nazarla bakt›lar ve bütün mazlumlar› himaye
ettiler. Bugün bütün Avrupa tarihi, Afrika tarihi, Ortado¤u tarihi ve Balkan tarihi üzerinde
çal›flan bilim adamlar› bu gerçe¤i teslim ediyorlar.

Öyleyse yüreklerimizdeki ateflin sönmemesi için, bu ülkenin ülkelerden bir ülke olmad›¤›n›,
defalarca alev çemberinden geçerek bu günlere geldi¤imizi çocuklar›m›z›n çok daha iyi
bilmesi gerekiyor.



137

1 4  E Y L Ü L  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Sahip oldu¤umuz tarihi, kültürel zengin miras› muhafaza etmeliyiz.

Yaln›z muhafaza etmekle yetinmemeli, yeni terkip ve sentezlerle de¤erlerimizi yeniden
üretmeliyiz.

Yaflad›¤›m›z dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. Sadece geçmiflte de¤erler üretmifl
bir millet de¤iliz.

Geçmifli hamasi övgülerle de¤il gönül ve ak›l süzgecinden geçirerek çok iyi de¤erlendirmek
zorunday›z. Zira, yaflad›¤›m›z tarih ve bu zengin co¤rafya dünyan›n hiçbir ülkesine
verilmemifl genifl imkanlar sunuyor bize. Bu imkânlar soyut, elle tutulmayan, gözle
görülmeyen imkânlar de¤il, her alanda önümüze ›fl›k tutacak imkânlard›r.

Zira tarih, ak›p giden ve ard› s›ra hiçbir iz b›rakmayan bir ›rmak de¤ildir. E¤er öyle olsayd›
insanl›k hiçbir geliflme gösteremezdi.

Milletlerin fluur alt›ndaki tarihlerinin ne kadar belirleyici
oldu¤u yaflad›¤›m›z dünyada aç›kça görülüyor.
Unutmayal›m ki, bizim yaflad›¤›m›z bu günler de bir gün
tarih olacakt›r.
E¤er gök kubbe alt›nda hofl bir seda b›rakmayacaksak, gelecek nesillere adaleti miras
b›rakmayacaksak ve gelecek nesiller bizleri hay›rla yâd etmeyecekse, her fleyden önce
varolufl gayemize ihanet etmifl olaca¤›z.

Dolay›s›yla millet olarak bekam›z kendi köklerimiz üzerinde sa¤lam durmam›za ba¤l›d›r.

De¤erli Kardefllerim,

Evet, 600 y›ll›k Osmanl› devletini Ertu¤rul Gazi adl› mimar infla etmifltir.

Bugünkü kavramlarla söylersek; sosyal dayan›flman›n en güzel örne¤ini veren ve geriye
dönük Türkiye'nin sosyal dokusunu anlamam›z› en çok kolaylaflt›racak olan Ahilik
gelene¤inin önderi fieyh Edebali, hem Ertu¤rul Gazi'yi hem de o¤lu Osman Gazi'yi kendi
ellerinde yo¤urmufltur.

O ruhla, o imanla, o aflkla 400 çad›rl›k bir uçbeyli¤inden bir dünya devleti do¤mufltur.
O gün yo¤rulan hamurla da¤›n›k kalpler birlefltirilmifl ve Anadolu Türklü¤ü'nün birli¤i
tesis edilmifltir.

Evet, ne yaz›k ki, bizim nesillerimiz tarihi sadece siyasi tarih olarak okumufllard›r. Tarihi
çat›flma ve gerilim alan› olarak ideolojik bak›fl aç›lar›yla de¤erlendirdik.

Ya derin bir hayranl›k duyduk ya da toptan reddiyeci mant›kla yoklu¤a mahkûm ettik.

Kendi geçmiflimize do¤ru ve analitik bakamad›¤›m›z için büyük bir güven bunal›m›
yaflad›k.

Ayd›nlar›m›z bu güvensizli¤i uzun zamanlar yaflad›lar ve eserlerine yans›tt›lar. Bu güvensizlik
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yanl›fl, büyük yanl›flt›. Bununla birlikte tarihi alabildi¤ine yüceltmek de insan›n ileriye
do¤ru yürümesine engeldir.Tarihe siyah beyaz gözlüklerle bakamay›z.

E¤er bu bak›fl aç›s›n› de¤ifltirmezsek kendi imkânlar›m›z› kendi elimizle yok etmifl oluruz.

Elbette bir tarih uzman› de¤ilim ama, e¤er Osmanl›y› anlamazsak, Osmanl›y› tarih öncesi
bir devlet gibi görürsek, bugünkü dünyay› da anlayamay›z.

"‹nsan› yücelt ki devlet yücelsin" felsefesiyle yaln›zca üç k›taya adalet tafl›yan bir koca
devlet kurulmam›fl ayn› zamanda bir medeniyet infla edilmifltir.

‹nsan› yücelten, evrenin özü olan insan›, "ulu flar" olarak tan›mlayan bu medeniyetin bir
yan› siyasetse öbür yan› kültür ve medeniyettir.

Bu kültür ve medeniyet Mevlana ve Yunus çizgisinde, Divan edebiyat›yla Fuzuli'yle,
fieyh Galiple, Itri ile, Dede Efendi'yle, Mimar Sinan'la incelmifl bir medeniyettir.

Öyleyse buna bir bütün olarak bakmak zorunday›z.

Bin y›ld›r bu topraklarda yaflayan bizler o medeniyetin çocuklar›y›z.

Millet olarak bize büyük ve paha biçilmez bir miras b›rakan
ecdad›m›z›n hat›ras›na ba¤l› kalmal›y›z.
Türkistan'dan Ahlat'a, oradan h›zla Bat›'ya do¤ru yürüyen ecdad›n çocuklar› olarak bugün,
Ertu¤rul Gazi'nin huzurunda topland›k. Burada toplanan milletimizin ruhudur, akl›d›r ve
tarihe kök salan vicdan›m›zd›r.

Cennetmekan Ertu¤rul Gazi'yi, Osman Bey'i ve onlara ebediyet dersleri veren, kurulacak
büyük devletin hamurunu yo¤uran büyük aflk hocas›  fieyh Edebali'yi sayg›yla, hürmetle
ve minnetle selamlarken büyük milletimize refah ve huzur dolu günler diliyorum.

Allah kalplerimizi birbirimizden ay›rmas›n.
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E⁄‹T‹M YILI AÇILIfiI  (15.09.2003)
De¤erli Veliler,

De¤erli E¤itimcilerimiz,

Sevgili Ö¤renciler,

Yeni bir e¤itim y›l›na bafllarken tafl›d›¤›n›z heyecan› paylaflmak üzere sizlerin aran›zda
olmaktan büyük bir memnuniyet ve keyif duydu¤umu ifade ederek sözlerime bafllamak
istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan› olarak, en az da¤arc›klar›ndaki birikimi ö¤rencilerine
aktarmay› bekleyen güzide ö¤retmenlerimiz ve birazdan dersliklerini dolduracak c›v›l c›v›l
ö¤rencilerimiz kadar büyük bir heyecan yafl›yorum.

Biliyorum ki her y›l›n bu günlerinde, ilk ders saatinin zili çal›nmadan önce yapm›fl
oldu¤umuz bu aç›l›fl törenlerinde, Türkiye'nin mutlu ve ayd›nl›k gelece¤inin tohumlar›n›
at›yoruz.

Yine biliyorum ki, de¤erli ö¤retmenlerimizin tahtaya yazd›¤› her harf, ö¤retmenlerimizin
defterlerine düfltükleri her not Türkiye'nin gelece¤inde ›fl›ldayacak, bu okullar›n
koridorlar›nda ç›nlayan her ses yar›nlar›m›zda ç›nlayacakt›r.

Vaktiyle o kara tahtaya yaz›lanlar› okumufl, ö¤rendiklerini bir bir defterine yazm›fl, o
koridorlar› coflkuyla ç›nlatm›fl küçük bir ö¤renciyken ö¤rendiklerim, bugün milletimin
teveccühüyle yürütmekte oldu¤um bu yüce görevde benim en k›ymetli hazinem olmufltur.

Bütün e¤itim kadrolar›m›z, bütün ö¤retmenlerimiz, bütün veli ve ö¤rencilerimiz 2003-
2004 e¤itim y›l›na gönül rahatl›¤›yla bafllayabilirler.

Çünkü, e¤itimin bir millet için ne derece hayati öneme sahip oldu¤unun bilincinde olan
ve e¤itime yap›lan yat›r›m›n ülkemizin gelece¤ine yap›lm›fl oldu¤unu lay›k›yla bilen bir
anlay›fl görev bafl›ndad›r.

De¤erli Arkadafllar›m, Sevgili Vatandafllar›m,

Buradan size söz veriyorum; Türkiye'nin e¤itimle ilgili bütün problemleri ad›m ad›m
çözülecektir.

Çocuklar›m›z kendilerini gelece¤e haz›rlayacak bir e¤itim kalitesine, ö¤retmenlerimiz de
hakettikleri hayat standard›na çok k›sa bir zaman içinde kavuflacaklard›r.

Hükümet olarak ülkemizin e¤itim konusundaki eksiklerine ve problemlerine çözümler

Bak›n›z bu y›l ilkö¤retim seviyesindeki çocuklar›m›za 77
milyon ders kitab›n› ücretsiz olarak da¤›tt›k.
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getirmeyi en öncelikli görevlerimizden say›yoruz. Milli E¤itim Bakan›m›z›n öncülü¤ünde
bu eksiklik ve problemlerin giderilmesi amac›yla k›sa ve uzun vadeli plan ve projeler
gelifltiriyoruz.

Bunlar hayata geçme noktas›na geldi¤inde tek tek kamuoyuna aç›klan›yor, sizlerle
paylafl›l›yor. Bak›n›z bu y›l ilkö¤retim seviyesindeki çocuklar›m›za 77 milyon ders kitab›n›
ücretsiz olarak da¤›tt›k.

Ders kitaplar›n›n içeriklerinin ve e¤itim müfredat›n›n günün ihtiyaçlar›na cevap verecek,
çocuklar›m›z›n ö¤renme heyecan›n› artt›racak biçimde yenilenmesi için çal›flmalar
yürütüyoruz.

Ö¤retmen aç›¤› bulunan bölgelerimize ö¤retmen al›m›
için Milli E¤itim Bakanl›¤›m›za 20 bin yeni kadro tahsis
ettik.
Bunlarla yetinmedik, benim çok önem verdi¤im bir çal›flma daha bafllatt›k; Allah'›n izniyle
2004 y›l› sonuna kadar okullar›m›z›n yüzde 90'› internet imkân›na kavuflmufl olacak.

Bu çok önemli bir at›l›md›r; çocuklar›m›z internet üzerinden dünyaya aç›labilecek, çok
genifl bilgi kaynaklar›na sadece tufllara dokunarak ulaflabilecekler.

Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z e¤itimle ilgili daha pek çok proje üzerinde çal›flmalar›n› sürdürüyor.
Bize güvenin, yak›nda bu müjdelerimize baflka müjdeler ekleyecek, e¤itim kadrolar›m›z›n
da velilerimizin de, ö¤rencilerimizin de yüzlerini güldürece¤iz.

De¤erli Ö¤retmen Arkadafllar›m,

Sürdürmekte oldu¤unuz bu yüce görevin getirdi¤i hassasiyetlere sahip, Türkiye'yi
yar›nlar›na tafl›yacak nesillerin yetiflmesi için en az bizler kadar titizlenen e¤itimciler
oldu¤unuzdan flüphe duymuyorum.

Sizlere, en az milletimin özünde tafl›d›¤› büyük güç ve de¤erlere güvendi¤im kadar
inan›yor ve güveniyorum.

Ancak bu müstesna gün vesilesiyle sizlerle paylaflmak istedi¤im baz› düflüncelerim
var.Biliyorsunuz zaman h›zla de¤ifliyor ve dünya bafl döndürücü bir h›zla gelifliyor...

Çocuklar›m›z daha önceki zamanlarda sadece kendi sosyal çevresinden ve okuldan
ö¤rendikleriyle kifliliklerini gelifltirirken, flimdi özellikle iletiflim ve biliflim teknolojilerindeki
ilerlemeler sayesinde pek çok baflka kaynaktan da beslenebiliyorlar.

Hem çocuklar›m›z›n geldikleri yeni ilerleme noktalar›n› yakalayabilmek, hem de bu yeni
kaynaklardan edinebilecekleri yanl›fl bilgileri do¤rular›yla de¤ifltirebilmek için en az sizlerin
de onlar kadar hareketli ve gayretli olman›z gerekiyor.

Sizler yak›ndan tan›k oluyorsunuz; her yeni ö¤retim y›l›nda zihinsel kapasiteleri biraz
daha zenginleflmifl, merak ettikleri fleylerin say›s› biraz daha artm›fl ö¤renciler geliyor.
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Özeldir, kamudur demeden bütün okullar›m›zda bu çocuklar›m›za kaliteli ve doyurucu
bir e¤itimin bütün imkânlar›n› sunabilmeliyiz.

Çocuklar›m›z› güncelli¤ini yitirmifl bilgilerle de¤il, donan›ml› ve özgüven sahibi olmalar›n›
sa¤layacak bilgilerle zenginlefltirmeliyiz.

Sizlerle el ele vererek mevcut olandan daha iyisinin ne oldu¤u konusunda fikirler
üretmeliyiz.

Ezberlemeyi de¤il anlamay›, tekrarlamay› de¤il üretmeyi
ve kendi bafl›na düflünmeyi ö¤reten bir e¤itim modelinin
gerekleri üzerinde düflünmeliyiz.
Çocuklar›m›z›n ihtiyac› olan, Türkiye'nin yeni kuflaklar›n›n ihtiyac› olan e¤itim anlay›fl› bu
olmal›d›r.

E¤itim imkânlar›n›n adaletli da¤›l›m›, f›rsat eflitli¤inin sa¤lanmas›, yetenekleri ve e¤ilimleri
esas alan bir e¤itim anlay›fl›n›n yerleflmesi ve ö¤retmenlerimizin özlük haklar› konusunda
gereken düzenlemelerin yap›lmas› konusunda elimizden gelenin en iyisini yapman›n
gayreti içindeyiz.

Sizlerin de ayn› hassasiyet ve gayretle, flartlar›n ve imkânlar›n yetersizli¤i gibi mazeretlere
s›¤›nmadan çocuklar›m›z› bu zor gelece¤e haz›rlamak konusunda bizden geri
kalmayaca¤›n›z› umuyorum.

Ö¤retmenlerimiz bizim her zaman bafltac›m›z olacakt›r, bundan hiç flüpheniz olmas›n.

Sevgili Veliler,

Bugün sizler de en az çocuklar›n›z kadar heyecanl›s›n›z.

Bu e¤itim y›l›na daha iyi flartlarda, sizlere daha az s›k›nt› vererek ve e¤itim sistemimizdeki
gedikleri tamamen gidermifl olarak bafllamay› isterdik.

Ancak on y›llar boyunca ihmal görmüfl, görmezden gelinmifl bu eksikliklerin görevde
bulundu¤umuz bu k›sa süre içinde ancak bu kadar› tamamlanabildi. Biliniz ki, önemli
ad›mlar at›lm›fl, önemli kararlar al›nm›flt›r.

Bu y›l bizim için bir geçifl dönemi olacak. Önümüzdeki e¤itim y›l›n›n aç›l›fl›, hem siz
veliler, hem ö¤rencilerimiz, hem de ö¤retmenlerimiz için her aç›dan çok daha umutlu
bir bafllang›ç anlam› tafl›yacakt›r.

Unutmay›n; sizin çocuklar›n›z bizim çocuklar›m›zd›r; bu emanete gözümüz gibi
bakaca¤›m›zdan flüpheniz olmas›n.

Sevgili Ö¤renciler,

Baz›lar›n›z geçen sene de buradayd›, baz›lar›n›zsa bu sene ilk defa olarak okul heyecan›n›
yafl›yorsunuz. Y›llar önce, sizin gibi küçük bir çocukken bu heyecan› ben de sizler gibi
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yaflam›flt›m. Bu yüzden bugün içinizde nas›l bir coflku tafl›d›¤›n›z› da biliyorum.

Ö¤retmenleriniz ve bizler, sizleri yar›n›n dünyas›na haz›rlamak için elimizden gelen her
fleyi yapma çabas› içindeyiz.

Biliniz ki sizleri çok seviyoruz.

Sizlere bakarken, içimizde hem kendi çocuklu¤umuzun özlemini, hem de gelece¤imizin
heyecan›n› ayn› anda yafl›yoruz.

Türkiye'nin bugünü biziz, ama yar›nlar› sizlersiniz.

Ülkenizin sizlerden ö¤renebilece¤inin en fazlas›n› ö¤renmeye çal›flan, ö¤rendiklerinin
dünyadaki karfl›l›klar›n› arayan, etraf›na yararl›, ülkesini seven ve gelecek için hayaller
kuran çocuklar olman›z› bekledi¤ini sak›n unutmay›n.

Bizler sizlerin ne kadar ak›ll›, ne kadar çal›flkan, ne kadar güzel çocuklar oldu¤unuzu
biliyoruz.

Sizler de ülkenizin sizlerden büyük beklentileri oldu¤unu bilin.

Sizlerle gurur duyuyor, hepinizin gözlerinizden öpüyorum.

Bu vesileyle 2003-2004 e¤itim y›l›n›n ülkemize, milletimize, e¤itim camiam›za ve bütün
ö¤renci ve velilerimize hay›rl› olmas›n› diliyor, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyorum.



143

2 3  E Y L Ü L  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 2003-2004 YILI E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M
YILINI AÇIfi KONUfiMASI (23.09.2003)
Sevgili Gençler,

K›ymetli Ö¤retim Üyeleri,

Aziz Vatandafllar›m,

Han›mefendiler, Beyefendiler,

Konuflmama bafllarken sizleri en içten duygularla selaml›yor, bu müstesna günde beraber
oldu¤umuz için mutlulu¤umu ifade ederek aç›l›fl›n› yapmakta oldu¤umuz yeni e¤itim-
ö¤retim y›l›n›n ö¤rencilere, onlar›n ailelerine, üniversitemize, ülkemize ve insanl›¤a
iyilikler getirmesini diliyorum.

Bilindi¤i gibi, bugünlerde, ülkemizdeki tüm üniversiteler, ard› ard›na 2003-2004 e¤itim-
ö¤retim y›l›n›n aç›l›fllar›n› yap›yor. Pek çok genç üniversite hayat›na bafll›yor, zorluklar›
aflarak geldi¤i bu noktada bir mesle¤i ö¤renme, ilerde bir ifle sahip olma veya bilimin
üst basamaklar›na ç›kma umudunun heyecan›n› tafl›yor.

Aileler ise, karmafl›k duygular içinde, çocuklar›n›n üniversiteyi kazanmas›n›n verdi¤i
gururla birlikte, bekli de ilk defa evlatlar›n› uzak illere göndermenin tedirginli¤ini yafl›yor,
maddi manevi olarak ciddi bir yükün alt›na giriyor...

Baba olarak biz de bu duygular› yaflad›k ve yaflamaktay›z.

‹yi bir yüksek tahsil için yap›lacak ifl çok, yenilmesi gereken zorluklar fazlad›r. Bu hem
kifli, hem kurum hem de devlet için böyledir.

Ancak yap›lacak ifl ne kadar çok, zorluklar ne kadar fazla olursa olsun, inan›yorum ki
böylesine de¤erli bir amaç için yeterli mücadele verilip gereken gayret gösterilirse,
mutlaka baflar›ya var›l›r ve ça¤dafl medeniyet denen hedefe ulafl›l›r. Unutmayal›m,
atalar›m›z bize "Azmin elinden bir fley kurtulmaz" diyor.

"Üniversite", kanunlar›m›zda; "Ça¤dafl e¤itim-ö¤retim esaslar›na dayanan bir düzen içinde
milletin ve ülkenin ihtiyaçlar›na uygun insan gücü yetifltirmek amac›yla, yüksek düzeyde
e¤itim-ö¤retim, bilimsel araflt›rma, yay›n ve dan›flmanl›k yapan bilimsel özerkli¤e ve
kamu tüzel kiflili¤ine sahip yüksekö¤retim kurumlar›" olarak tan›mlanmaktad›r.Peki, bu
tan›mlamadaki özellikler, üniversitelerimizde var m›d›r, varsa yeterli midir?

Bugün üniversitelerimizin büyük çapta, Bat›
üniversitelerinin gerisinde kalmas›n›n as›l sebebinin
özgürlük konusundaki anlay›fl farkl›l›¤› oldu¤u
düflüncesindeyiz.



Bu sorulara cevap vermeden önce, ülkemizin üniversite tarihine, üniversitelerin bugünkü
durumuna ve dünyaya k›saca bir göz atmak faydal› olur kanaatindeyim.

Ülkemizde yüksekö¤retimin tarihi, 11.yüzy›la kadar dayan›r.

Ancak, günümüz anlay›fl›na uygun olarak fen bilimlerinin e¤itim-ö¤retimini esas alan
yüksekokullar›n aç›l›fl› 18.yüzy›l›n ikinci yar›s›n›, üniversitenin aç›lmas› ise 19.yüzy›l›n
sonunu bulmufltur.

‹stanbul Darulfünûnu'nun aç›lmas›yla Bat› tarz›nda
üniversite'ye kavuflan ülkemizde "üniversite" ad› 1933'teki
üniversite reformu ile birlikte kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Yani bu anlamda, üniversite tarihimiz bir ülke ve üniversite
için çok k›sad›r.
Her fleye ra¤men bu k›sa sürede, üniversitelerimiz h›zla büyümüfl,  yüksekö¤retimdeki
ö¤renci say›s› önemli ölçüde artm›fl, üniversitelerimizin say›s› 1'den 77'ye,
yüksekö¤retimdeki okullaflma oran› ise %0.5'lerden %25'lere ulaflm›flt›r. Bugün 2
milyon gencimiz yüksek tahsil yapmaktad›r.

Üniversitelerin kendisinden beklenen fonksiyonlar› yerine getirebilmesi, getirdi¤inin
söylenebilmesi için asl›nda tek parametre olarak fazla bir anlam ifade etmeyen bu
rakamlar, ciddi bir geliflme say›labilir.

Ancak, üniversite say›s›n›n Amerika Birleflik Devletleri'nde 4 bin, Avrupa'n›n büyük
devletlerinde yüzlerce;  yüksekö¤retimdeki okullaflma oran›n›n ise Amerika Birleflik
Devletleri'nde %80, Avrupa ülkelerinde %50 civar›nda oldu¤u düflünülürse, bu geliflmenin
rakamsal olarak dahi yeterli olmad›¤› kolayca anlafl›labilir.

As›l olan, bu rakamlardan çok, üniversitelerin bilime, sosyal hayata, ülke kalk›nmas›na
ve uygarl›¤a yapm›fl oldu¤u katk›lard›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda kaydedilen olumlu
geliflmelere ra¤men üniversitelerimize daha fazla e¤ilmemiz, yap›lanlar›n çok ötesine
geçmemiz gerekmektedir

Üniversitelerin bilime katk›s›, araflt›rma, yay›n ve üretilen patent say›s›; ülke kalk›nmas›na
sa¤lanan katk›, yap›lan dan›flmanl›klar, oluflturulan projeler; sosyal hayata ve uygarl›¤a
katk› ise bütün bunlar›n sonucunda insanlar›n refah seviyesine olan etkilerle ölçülür.

Bilimsel çal›flmalarda Dünya'da 22. s›raday›z, ancak, bunu nüfusa oranlad›¤›m›zda
45.s›raya gerilemekteyiz. Dahas›, bu bilimsel çal›flmalara yap›lan at›flar, üretilen patent
say›s› dikkate al›nd›¤›nda, dünya ile yar›flmam›z için çok daha yo¤un gayret sarf etmemiz
gerekti¤i aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.

Uluslararas› yay›n organlar›nda yay›mlanan makalelerimizin %38'ine hiç at›fta bulunulmuyor,
yani hiçbir bilim adam› bunlar› k›stas olarak alm›yor, patent üretiminde ise dünya
s›ralamas›nda %0.1'ler seviyesinde olup 'Dünya Patent Üretimi' tablolar›nda yer
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alam›yoruz. Bütün bunlar›n sebeplerine bakacak olursak; ülkemizde üniversite anlay›fl›n›n
tam olarak yerleflmedi¤i, kaynaklar›n yetersiz, üniversitelerimizin sanayi ve toplumla
olan ba¤lar›n›n kopuk oldu¤u ve üniversite yönetimi ile ilgili ciddi sorunlar›n bulundu¤u
aç›kça görülebilir.

Üniversite, ancak belli kal›plara ba¤l› olmayan yarat›c› düflüncelerle, tam bir özgürlük
içerisinde söz söylenebilen, bilim ve sanat üretilebilen, akademik çal›flma yap›labilen
kurumlar oldu¤unda gerçek ifllevini yerine getirebilir.

Ça¤dafl üniversite anlay›fl›nda, akademisyen ve ö¤renciler,
belli bir düflünce ve davran›fl, üniversiteler ise dar ideolojik
ve siyasi kal›plar›n içerisine sokulamaz, sokulmamal›d›r.
Bana sorarsan›z, üniversite kavram›na en çok yak›flan fley "özgürlük"tür.

Bugün üniversitelerimizin büyük çapta, Bat› üniversitelerinin gerisinde kalmas›n›n as›l
sebebinin özgürlük konusundaki anlay›fl farkl›l›¤› oldu¤u düflüncesindeyiz.

Evet, üniversitelerin sürekli dinamizm ve geliflim halinde olmas› ve buna paralel olarak
da ilgili mevzuat›n ihtiyaca, zamana ve flartlara göre de¤iflmesi do¤ald›r. 

Ancak, bu mevzuat›n zapturapt alt›na al›c› ve tepeden inmeci de¤il daha özgürlükçü,
daha 'ça¤›n getirdi¤i yeni flartlara ayak uydurabilen, merkeziyetçilikten uzak' bir nitelikte
olmas› flartt›r..

Günümüze dek üniversitelerde 11 kez mevzuat de¤iflikli¤i yap›lm›flt›r. Bunlar›n ilki 1869
da, sonuncusu ise 1981 de olmufltur. Her de¤iflim, bir tak›m mülahazalarla, kazan›lan
birikimleri dikkate almam›fl ve öncekini neredeyse kökten yok etmifltir.

Bilindi¤i gibi, son mevzuat de¤iflikli¤i 12 Eylül 1980 ara yönetiminden sonra üniversite
çevresine veya hiçbir kuruma dan›fl›lmadan yap›lm›fl ve ç›kar›lan kanun daha sonra 1982
Anayasas›na giydirilmifltir. O günlerde maalesef kimsenin karfl› ç›kmad›¤› bu 2547 say›l›
kanun, bugüne dek 26 kez de¤iflikli¤e u¤ram›fl, baz› maddeleri ise birden fazla
de¤ifltirilmifltir.

Ancak, baz› de¤ifliklikleri olumlu da olsa, yamal› bohçaya dönen bu kanun, üniversite
anlay›fl›yla ba¤daflmayacak baz› tutumlar›n da katk›s›yla, ça¤dafllaflma gayretinde olan
üniversitelerimize art›k fazlas›yla dar gelmeye bafllam›flt›r.

Anayasam›z›n 131.maddesi; yüksekö¤retim kurumlar›n›n ö¤retimini planlamak,
düzenlemek, yönetmek, denetlemek ve tüm faaliyetlerini yönlendirmek görevini
Yüksekö¤retim Kuruluna vermekte ve üniversiteleri bilimsel üretimin ihtiyac› olan özgürlük
ile "mesafeli" hale getirmektedir.

Bu afl›r› merkeziyetçi yetki, bir yandan ö¤retim elemanlar›n›n bilimsel özgürlü¤ü ile
üniversitelerin idari ve mali yap›lar›n› zedelerken, di¤er yandan, statükocu tutumlarla,
"demokratik üniversite" yerine "bürokratik bir üniversite" anlay›fl›n›n ortaya ç›kmas›na yol
açm›flt›r.
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Ülkemiz için çok önemli gördü¤ümüz bu konuyu çözmek ve üniversitelerimizin önünü
açmak için Yüksekö¤retim Kanununu de¤ifltiriyoruz. Bunun için Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z
uzun süredir çal›flmakta, her kesimin görüflüne baflvurarak mevcut s›k›nt›lar› giderecek,
üniversiteleri rahatlatacak bir kanun tasla¤› haz›rlamaktad›r.

Bu ba¤lamda, bizzat benim de gerekti¤i zaman içinde bulundu¤um çal›flmalarda en
önemsedi¤imiz fley "kat›l›mc›l›k"t›r.

Üniversiteleraras› Kurul'la, üniversitelerle, ö¤retim üyeleri dernekleriyle, ö¤retim
elemanlar›yla, sendikalarla, köfle yazarlar›yla görüflmeler yap›lmakta ve fikir al›flveriflinde
bulunulmaktad›r.

Yani, flimdiye kadar hiçbir kanunun haz›rlanmas›nda olmad›¤› kadar bir kat›l›mc›l›k
sa¤lanmakta ve ortak ak›l iflletilmektedir.

Ancak, eski al›flkanl›klar›n› sürdürmek isteyen baz› kifli ve kesimler, bu çal›flmalar›
baltalamak istemekte ve bu amaçla, üniversite tarihimizde, üniversite ve ö¤retim
üyelerine hiç de yak›flmayan bir tak›m tutumlar› tekrar sergileme sevdas›na kap›lmaktad›r.

Biz ortak ilkelerde anlafl›lm›fl ve Taslak haz›rlanmas›nda son safhaya gelinmifl olan bu
süreci mutlu sonla tamamlamak ve en k›sa zamanda bu Kanunu ç›kararak üniversiteleri,
ö¤retim elemanlar›n›, ö¤rencileri, onlar›n ailelerini, k›saca ülkemizi rahatlatmak istiyoruz.
Bunu sa¤layaca¤›z, bundan hiç kimsenin flüphesi olmas›n.

Bu gerçekleflti¤inde, göreceksiniz ki, üniversite sadece üniversite olacak, üniversite
kavram›na flu ya da bu yönde "zam" ya da "tenzilat yapma çabalar› zeminsiz kalacakt›r.

Üniversite, bu ülkenin müreffeh gelece¤i için "klavuzluk"
yapan bilim üretimini esas almaktan baflka polemiklerin
içine çekilemeyecektir.
‹nan›yoruz ki bu çal›flmalar, hiçbir siyasi güç ve ideolojik anlay›flla kuflat›lmam›fl, kiflisel
olarak bilimsel özgürlü¤ün, kurumsal olarak idari ve mali özerkli¤in hâkim oldu¤u, daha
fleffaf, kat›l›mc› ve demokratik bir üniversite ortam› yaratacakt›r.

Bu ortam›n, üniversitelerimizin daha kaliteli ve uluslararas› alanda rekabet edebilir düzeye,
mezunlar›n›n dünya piyasalar›nda aranan insanlar durumuna gelmesinde önemli katk›
sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz.

Üniversitelerimizin kaynak sorunu oldu¤unu, toplam bütçe ödeneklerinden ayr›lan pay›n
20 y›lda  %3.8'den %2.3'e, ö¤renci bafl›na düflen harcamalar›n 1500 dolardan 750
dolara geriledi¤ini biliyoruz. Bilimsel araflt›rmalara ayr›lan pay›n da geliflmifl ülkelere göre
çok küçük rakamlar oldu¤unun fark›nday›z.

Ancak, son y›llarda ülkemizin ekonomide içine düfltü¤ü batak herkesin malumudur.
Genel bütçede yat›r›mlar›n pay› giderek küçülmüfl ve maalesef üniversiteler de bundan
nasibini alm›flt›r.
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Memnuniyetle ifade ediyorum ki iktidarda bulundu¤umuz k›sa süre içerisinde, bunca
iç ve d›fl badireye ra¤men ekonomi bataktan kurtulmufl ve ekonomik göstergeler h›zla
düzelmifltir.

Asl›nda bu baflar›lar, bütçede yeterli kaynak olmad›¤› için fazla bir yat›r›m yap›lamamas›na
ra¤men mevcut olan yat›r›mlar›n iflletilmesiyle, hortumcunun hortumunun kesilmesiyle
ve güvensizlik ortam›n›n güvene dönüfltürülmesiyle sa¤lanm›flt›r.

Ekonominin önü aç›kt›r. Yak›n gelecekte, rotas›n› do¤rultmufl olan memleket gemisi
h›zla yol alacak ve insanlar›m›z huzura, zenginli¤e ve refaha kavuflacakt›r. Buna inanc›m›z
tamd›r. O gün geldi¤inde, üniversitelerimiz de elbette bundan daha fazla pay alacak ve
kaynak s›k›nt›lar›n› giderecektir. Bundan hiç kimsenin flüphesi olmas›n.

Bu ba¤lamda, mevcut kaynaklar› en verimli bir flekilde kullanmak ve kaynaklardan kaynak
üretmek durumunday›z. Bugün tüketici birer K‹T durumuna gelmifl olan baz›
üniversitelerimizi bu durumdan kurtarmak zorunday›z.

Biz bilgi toplumunda, e¤itime yap›lan yat›r›m› insana ve ülkeye yap›lan en büyük yat›r›m
olarak görüyoruz. Gayretlerimiz bu yöndedir. Bu nedenle e¤itim yat›r›mlar›na, 8. befl
y›ll›k kalk›nma plan›, hükümet program› ve acil eylem plan›nda öncelikle ve özellikle yer
verilmifltir.

Gerçek bir mali özerklik için üniversitelerimiz belli ölçüde kendi kaynaklar›n› bulmak
durumundad›r. Her fleyi devletten beklemek yanl›flt›r. Üniversiteleri özerk olan ABD'
de, kaynaklar›n % 50 sini üniversiteler kendileri üretmekte, bizde ise bu oran %15'lerde
kalmaktad›r. Bu durumda üniversitelerimizin mali özerkli¤inden bahsetmek rasyonel
de¤ildir.

Ancak, bunun günah›n› yaln›z bafl›na devlete ya da üniversitelere yüklemek do¤ru
olamaz. Bu konuda sanayi, ticaret, tar›m ve di¤er sektörlere de büyük görevler düflmektedir.

Projeleri yurt d›fl›ndan sat›n almak, iflin kolay yönüdür.

Böyle bir tutum, yabanc› üniversiteleri güçlendirirken bizimkileri geri b›rak›r ve ayn›
zamanda sektörlerimizin d›fla ba¤›ml›l›¤›n› art›r›r. Bunu unutmayal›m.

Son zamanlarda sanayi-üniversite iflbirli¤ini gösteren baz›
ortakl›klar›n kurulmas› bizi umutland›rmaktad›r. Bu konuda
hükümet olarak her türlü yard›m› yapmaya haz›r›z.
Sevgili ö¤renciler, de¤erli gençler; bir tak›m maddi ve sosyal s›k›nt›lar içerisinde
oldu¤unuzu, daha iyi e¤itim almay› arzulad›¤›n›z›, mezun oldu¤unuzda daha kolay bir ifl
bulmak istedi¤inizi biliyoruz.

Ö¤renci harçlar›n›n birço¤unuza a¤›r geldi¤ini, sizi s›k›nt›ya düflürdü¤ünü de biliyoruz.
Ancak, üniversitelerimizde bir ö¤renci için yap›lan harcama için sizlerden tahsil edilen
bölümün %3.7 ile 13.5 aras›nda oldu¤unu unutmay›n›z. Ekonominin düzelmesiyle birlikte,
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üniversitelerimize ve yüksekö¤retim gençli¤imize daha çok kaynak ay›rmak bizi mutlu
edecektir.

Haz›rlanmakta olan yüksekö¤retim yasa tasla¤›nda özgürlüklerinizin geniflletilmesi,
yönetim ve denetime kat›lman›z›n sa¤lanmas› esas al›nm›flt›r.

Bu konularda hükümet olarak üzerimize düflen görevi en iyi flekilde yapaca¤›m›zdan
emin olun. Türkiye'nin gelece¤i sizlersiniz. Unutmay›n›z, umut sahibi olanlar için gelecek
imkânlarla doludur. Türkiye ve sizlerin gelece¤i flüphe yok ki daha ayd›nl›k olacakt›r.

Üniversite kap›s›nda bekleyen gençler, tabiidir ki yüksek tahsil yapmak sizlerin de
hakk›d›r. Üstelik mutlaka bu tahsili istedi¤iniz alanda yapabilmeniz gerekir.

Ne yaz›k ki y›llard›r birikmifl olan sorunlar bir anda
çözülememektedir. Bizler bu sorunlar›n›z› çözmek için
sorumluluk üstlenmifl bulunuyoruz. Bu bizim boynumuzun
borcudur.
Ekonominin elverdi¤i ölçüde yeni üniversiteler açmak, aç›lm›fl olanlar›n kalitesini
yükseltmek durumunday›z. Bu konudaki baflar› ortak gururumuz olacakt›r.

De¤erli ö¤retim elemanlar›; maafllar›n›z›n düflük oldu¤unu, geçim s›k›nt›s› çekti¤inizi,
bilimsel çal›flmalar› bile takip etmekte zorluklar yaflad›¤›n›z› ve bu sebeplerle sosyal
hayat›n›z› dahi s›n›rlamak durumunda kald›¤›n›z›, ö¤retim eleman› azl›¤› dolay›s›yla iki
kiflinin yapmas› gereken ifli tek bafl›n›za yapmak zorunda kald›¤›n›z› biliyoruz.

Bu ülkenin ayd›nl›k beyinleri olarak size elbette özveri yak›fl›r. Ama bu ülkenin imkânlar›n›n
artmas› ile bunun ilk yans›t›laca¤› kesimin e¤itim camias› olaca¤›ndan flüpheniz olmas›n.
Lütfen ö¤rencilerinizi ça¤›n ö¤retisi ile donat›n›z ve bugünün de¤il yar›n›n ihtiyaçlar›na
göre yetifltiriniz.

Gençler, sizlere, son olarak, hayat›n flartlar› ne kadar zor olursa olsun, yolunuzdan
vazgeçmeden ideallerinize yürümenizi, ülkemize ve bu dünyaya sayg›n eserler
kazand›rman›z› tavsiye ediyorum.

Hayat›n zorluklar›ndan y›lmay›n›z. Zorluklar› avantaja dönüfltürmek sizin elinizdedir.

Dünyan›n adaletsiz gidiflat›ndan memnun olmayan ve de¤iflim isteyen gençlerin bir
zamanlar bayraklaflt›rd›klar› bir slogan vard›, bunu sak›n unutmay›n›z: "GERÇEKÇ‹ OL,
‹MKÂNSIZI ‹STE!"

Sözlerimi bitirirken, yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n, ülkemizin en büyük üniversitelerinden
biri olan bu güzide üniversitemize, onun mensuplar›na, milletimize, ülkemize ve tüm
insanl›¤a iyilikler getirmesini diliyorum.

Hay›rl› olsun.
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B‹N KÖYE B‹N TARIMCI  (25.09.2003)
Sevgili Dostlar,

De¤erli Konuklar,

Medyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hükümet olarak Türkiye'nin topyekün kalk›nmas› amac›yla her alanda önemli ad›mlar
atman›n, büyük at›l›mlar yapman›n gayreti içerisindeyiz.

Bütün kurumlar›m›z› bu amaç u¤runda seferber ediyor; bütün imkânlar›m›zla Türkiye'yi
dünyan›n parmakla gösterilecek ülkelerinden biri yapmak üzere projeler haz›rl›yor ve bu
projeleri vakit kaybetmeden hayata geçiriyoruz.

Bugün hay›rl›s›yla bafllatmakta oldu¤umuz "B‹N KÖYE B‹N TARIM GÖNÜLLÜSÜ
PROJES‹", bu büyük kalk›nma hareketinin çok önemli gördü¤ümüz bir ad›m›, bir k›v›lc›m›
olacakt›r.

AK Parti olarak gerek Acil Eylem Plan›m›z'da, gerek Hükümet program›m›zda tar›msal
üretimin desteklenmesinin gere¤ini ›srarla vurgulad›k.

‹flte Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤›m›z›n üstün gayretleriyle gerçekleflecek olan bu proje;
bu yolda bize ve ülkemize önemli katk›lar yapmas›n› bekledi¤imiz bir proje olarak ortaya
ç›km›fl bulunuyor.

‹nflallah uygulanmas› konusunda büyük dikkat ve titizlik gösterece¤imiz bu projeyle,
köylümüzün ve çiftçimizin problemlerine yerinde ve h›zl› çözümler getirilmifl, tar›m
sektörümüzün önünde yeni ufuklar aç›lm›fl olacakt›r.

fiimdilik bölgesel ihtiyaçlar ve özellikler çerçevesinde seçece¤imiz bin ayr› köyde
uygulamaya konacak olan bu pilot uygulama, konulan hedeflerin yakalanmas›yla birlikte
geniflletilerek, daha nice köyümüzün, nice köylümüzün derdine deva olmaya devam
edecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Biz millet olarak maalesef üstünde yaflad›¤›m›z flu güzel topraklar›n de¤erini yeterince
anlayabilmifl, bu topraklar›n bize sa¤layabilece¤i zenginliklerden yeterince faydalanabilmifl
de¤iliz.B›rak›n bu potansiyelin de¤erlendirilmesini; y›llar boyunca yap›lan hatalar ve tar›m
aleyhine yürütülen, tar›ma sa¤›r politikalarla bindi¤i dal› keser hale gelen bir ülke olmufluz.

fiükürler olsun ki Türkiye, hem sanayileflerek ekonomisini
büyütebilecek, hem de tar›msal geliflimiyle dünyadaki
a¤›rl›¤›n› büyük oranda artt›rabilecek potansiyelin bütün
unsurlar›na fazlas›yla sahiptir.
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Köylümüz, çiftçimiz, hayvanc›m›z, büyük zorluklarla gerçeklefltirdi¤i üretimi yüzünden
neredeyse cezaland›r›l›r, kaderine terkedilir olmufl.

Tar›m sektörümüzün önüne hiçbir hedef, hiçbir proje konmam›fl; aksine üretim
maliyetlerinin tar›msal üreticimizin aleyhine tecelli etmesine göz yumulmufltur.

Y›llar y›l› süren bu aymaz politikalar, bugün ülkemizin en büyük ekonomik problemlerinden
biri olan iç göçe sebebiyet vererek, iflsizli¤i, gelir adaletsizli¤ini ve nüfus dengesizliklerini
tetiklemifltir.

Bugün öncelikle flunu ifade etmeliyiz ki, Türkiye "sanayi ülkesi olmak" ve tar›m ülkesi
olmak" seçeneklerinden sadece birini tercih etmek durumunda de¤ildir.

fiükürler olsun ki Türkiye, hem sanayileflerek ekonomisini büyütebilecek, hem de
tar›msal geliflimiyle dünyadaki a¤›rl›¤›n› büyük oranda artt›rabilecek potansiyelin bütün
unsurlar›na fazlas›yla sahiptir.

Art›k Türkiye, okullar›nda "Türkiye sanayileflmeyle mi geliflsin, yoksa tar›mla m›?" fleklinde
münazaralar yap›lan bir ülke olmaktan kurtulmal›d›r.

Art›k Türkiye, genç dima¤lar›n›n önüne çok seçenekli, çok
kanall› zengin geliflme hedefleri koyabilen bir ülke haline
gelmelidir.
Ülke olarak, ne sanayileflme idealinden, ne tar›msal ilerleme hedefinden ve ne de
geliflmemizi h›zland›racak di¤er üretim imkânlar›ndan vazgeçecek lüksümüz yoktur.

Önümüzdeki y›llara iliflkin global ekonomik beklentiler, tar›msal üretimin öneminin her
geçen gün biraz daha artaca¤›n›n, gezegenimizde yaflayan insanlar için gelece¤e yön
verecek en önemli dinami¤in tar›msal üretim olaca¤›n›n iflaretlerini tafl›yor.

Hiç flüphe etmeyiniz ki bu ipuçlar›n› de¤erlendiriyoruz. Tar›msal geliflme hedeflerimizi,
t›pk› di¤er üretim alanlar›nda oldu¤u gibi bu beklentiler ›fl›¤›nda ve bu perspektifle
flekillendiriyoruz.

Bu hassasiyet, ülkemizin gelece¤in dünyas›nda yaflanabilecek her türlü makas
de¤iflikliklerine haz›rl›kl› olmas› ve stratejik rotas›n› sa¤lamlaflt›rmas› aç›s›ndan da son
derece önemli bir noktad›r.

De¤erli Konuklar,

"B‹N KÖYE B‹N TARIM GÖNÜLLÜSÜ" ad›n› verdi¤imiz bu proje, Türk tar›m›n›n bütün
taraflar›n› ortak bir payda etraf›nda toplamak ve üretimin önünü t›kayan problemlerin
el birli¤i ile afl›lmas› esas›ndan hareketle haz›rlanm›flt›r.

fiu anda ât›l vaziyette bekleyen, ald›¤› e¤itimi ülke yarar›na kullanamayan ve uygun bir
ifl imkân› beklemekte olan ziraat mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz bu projenin
gönüllüleri olacakt›r.
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Kendilerinden kendi mesleklerine oldu¤u gibi, gittikleri yörelerde Türk tar›m›na ve Türk
köylüsüne de ayn› heyecan, aflk ve ba¤l›l›kla sahip ç›kmalar›n› bekleyece¤iz.

Çözdükleri her dü¤ümün köylümüzün, çiftçimizin, hayvanc›m›z›n bir derdine deva
olaca¤›n› bilmelerini, bu idealizmi içlerinde tafl›yarak Anadolu yollar›na düflmelerini
isteyece¤iz.

Türk tar›m›n›n problemlerinin yerinde ve h›zl› olarak çözülebilmesi, Türk ekonomisinde
her fleyin yerli yerine oturmas›n› kolaylaflt›racak ve bizlere hayati bir destek sa¤lanm›fl
olacakt›r.

Bu bak›mdan, bu ayd›nl›k yükü omuzlayacak bütün tar›m gönüllülerimizi, Türkiye sevdas›yla
yollara düflen Türkiye gönüllüleri olarak görece¤imizi ifade etmek istiyorum.

De¤erli Dostlar,

Bugünlerde bir adet var; hükümet olarak ne zaman Türkiye'nin önünü açacak bir proje
gelifltirmeye kalksak, ne zaman böyle bir projeyi bafllatma noktas›na gelsek, hemen
birileri ç›k›p "Kayna¤› nerede?" diye soruyor.

Hamdolsun aln›m›z ak, bafl›m›z dik! Bizim kayna¤›m›z burada, bu zengin topraklar›n, bu
çal›flkan insanlar›n, bu cevval yat›r›mc›lar›n tafl›d›¤› büyük potansiyeldedir.

Türkiye'nin bugüne kadar çeflitli sebeplerle kullanamad›¤›,
h›rs›za hortumcuya kapt›rd›¤› kaynaklar›n› ait oldu¤u
yere, milletin hizmetine döndürüyoruz, yapt›¤›m›z budur!
Bak›n›z Türk tar›m›n›n hastal›klar›na flifa olaca¤›n› umdu¤umuz böylesine önemli bir proje
için, genel bütçemizden tek bir kurufl bile ç›kmayacakt›r.

Üç y›ll›k bir pilot uygulama olarak gerçeklefltirilecek olan projenin üç y›ll›k tahmini maliyeti
50 trilyon lirad›r ve bu rakam özel sektörümüzün ve sivil toplum kurulufllar›m›z›n gönüllü
fedakârl›klar›yla bir araya getirilecektir.

Bugüne kadar bu projeyi kendileriyle paylaflt›¤›m›z ilgili bütün kurum ve kurulufllardan
büyük bir ilgi ve destek gördü¤ümüzü, heyecan›m›z›n ayniyle paylafl›ld›¤›n› gördük. Bu
destek ve katk›lar, bizim için hem büyük bir gurur, hem de büyük bir kararl›l›k vesilesi
olacakt›r.

Hükümet olarak, Türkiye'nin her alandaki problemlerinin çözümünde kendi öz gücüne,
potansiyeline ve ideallerine güvenip dayanmas›n›n ne kadar do¤ru oldu¤unu görüyor
ve mutlu oluyoruz.

De¤erli Konuklar,

Sizlerin karfl›n›za her geçen gün içi daha da ferahlam›fl, zihni daha da ayd›nlanm›fl bir
Baflbakan olarak ç›k›yorum, bunu bilesiniz. fiuna emin olunuz ki, Türkiye'nin baht› yavafl
yavafl aç›lmaktad›r.
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Sizlere bir süre önce geminin art›k yüzmeye bafllad›¤›n›, endifleye mahal olmad›¤›n›
söylemifltim.

fiimdi de gönül rahatl›¤›yla art›k bu a¤›r ve f›rt›nal› yolculu¤un sonunun gelmekte
oldu¤unu, Türk ekonomisinde karan›n göründü¤ünü ve yak›n zamanlarda gemimizin
esenlik içinde limana ulaflaca¤›n› söylemek istiyorum.

Art›k herkes çocuklar›na ayn› gönül rahatl›¤›yla daha mutlu bir gelecek müjdesi verebilir.

Türkiye bu dar ve köhne kaba s›¤mayacak, gür bir ›rmak olarak günden güne coflarak
yata¤›n› dolduracakt›r. Bundan kimsenin flüphesi olmas›n.

Sözlerime bu umut dolu gerçeklerle son verirken; baflta projenin sahibi olan Tar›m ve
Köyiflleri Bakan›m›z ve çal›flanlar› ile destek ve katk›lar›n› esirgemeyen bütün Türkiye
sevdal›s› dostlar›ma teflekkür etmeyi bir görev biliyorum.

Ayr›ca, bu projede görev alacak olan 1000 tar›m gönüllümüze de flimdiden baflar›lar
diliyor, çal›flmalar›n›n ülkemize ve tar›m›m›za hay›rlar getirmesini umut ediyorum.

Sevgi ve sayg›lar›mla...
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D‹L BAYRAMI (26.09.2003)
Sevgili Konuklar,

Türk Diline Emek ve Gönül Vermifl De¤erli Dostlar,

Dil Bayram›'n›n 71. y›ldönümünün kutland›¤› bu müstesna günde sizlerle olmaktan
büyük mutluluk duydu¤umu ifade etmek istiyorum.

Bildi¤iniz gibi tarihe mal olmufl bu güzide mekân, bundan tam 71 y›l önce, 26 Eylül 1932
tarihinde Atatürk'ün öncülü¤ünde toplanan ilk Türk Dil Kurultay›'na da tan›kl›k etmiflti.

Bugün burada yapt›¤›m›z gibi, bu tarihi olay›n her y›ldönümünde bir araya geliyor ve
k›talara yay›lan dilimizin, Türkçe'mizin bayram›n› kutluyoruz.

‹nsan›m›za kuflaklar boyunca Türkçe'nin milli hayat›m›zdaki vazgeçilmez yerini ve
tart›fl›lmaz önemini vurgulama f›rsat›n› buldu¤umuz Dil Bayram›, Türkiye Cumhuriyeti'nin
80. y›l› münasebetiyle özel bir anlam kazanm›fl bulunmaktad›r.

Bu çerçevede Dil Bayram›m›z› bu y›l Türk Dil Kurumu taraf›ndan düzenlenen özel bir
programla, "Cumhuriyet Döneminde Türkçe" konulu bilgi flöleniyle kutluyoruz.

Böylesine anlaml› bir günün, milletçe yaflamaya ve teneffüs etmeye bafllad›¤›m›z bir
yenilenme dönemine rastlam›fl olmas›ndan da ayr›ca memnuniyet duymaktay›m.

Çünkü böyle günler, millet olma hissiyat›n› en derin, en coflkulu, en gönülden hissetmeye
her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydu¤umuz günlerdir.

Yaflad›¤›m›z s›k›nt›l› günlerden sonra çok flükür tünelin ucundaki ›fl›¤› görmüfl durumday›z.

Ancak bu zorlu yolculu¤un tamama erdi¤ini söylemek için vakit daha erken; ayn› flekilde
çal›flmaya devam etmemiz, bir ve beraber olarak Türkiye'yi lay›k oldu¤u müreffeh çizgiye
tafl›mam›z gerekiyor.

Tarihimizden ve kültürümüzden ald›¤›m›z büyük birikimi bir bütün olma bilincine
dönüfltürebilme bilinci, bu yolda bizim en büyük gücümüz olacakt›r.

De¤erli Dostlar,

Türkçe, bizi millet yapan unsurlar›n en önemlilerinden biridir.

80. yafl›n› kutlayan Türkiye Cumhuriyeti, tarihine,
kültürüne, diline, yani medeniyetine s›rt›n› dönmeden,
aksine gücünü ve canl›l›¤›n› sürekli bu kaynaktan
tazeleyerek yeni dünya düzeni içinde de en parlak
y›ld›zlardan biri olmay› baflaracakt›r.



154

2 6  E Y L Ü L  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

O dil ki, bizi birbirini anlayan, birbirine ba¤lanan, birbirinin elinden tutarak k›talara yay›lan
bir bütünün parçalar› yap›yor.

O dil ki, yaflad›¤›m›z onca s›k›nt›ya, atlatt›¤›m›z onca tarihsel badireye ra¤men bizi birbirine
kenetleyen harç oluyor.

O dil ki, varl›¤›m›z›n bütün hissiyat›n› nesilden nesile aktarmam›z› sa¤layan bir cevher,
dünümüzü bugünümüze ba¤layan muazzam bir köprüdür.

Dünyan›n küçüldü¤ü, s›n›rlar›n aç›ld›¤›, kültürlerin her geçen birbirine biraz daha yak›nlaflt›¤›
böyle bir zamanda, kendi de¤erlerimizi korumak, kendi zenginliklerimizi de¤erlendirmek
ve bu yeni dünya düzeninde kendi renklerimizle varolmak durumunday›z.

Hiç kuflku yok ki dünyaya aç›laca¤›z; insanl›¤›n medeniyet ad›na ulaflt›¤› kazan›mlardan
pay›m›za düfleni alaca¤›z, geliflmifl ülkelerin seviyesinden geride kalmamak için bütün
f›rsatlar› de¤erlendirece¤iz.

Ama bunu yaparken kendimiz olmaktan, kendi
de¤erlerimizle yaflamaktan, kendi renklerimizle
güzelleflmekten, kendi dilimizle konuflmaktan da
vazgeçmeyece¤iz.
Bizim kendi kültürümüzden vazgeçmemiz, kendi de¤erlerimizi gözden ç›karmam›z ve
baflka kültürler karfl›s›nda afla¤›l›k kompleksine kap›lmam›z için hiçbir sebep yoktur.

Bunu, ülke olarak bugüne kadar zaman› pek iyi kullanamad›¤›m›z›n, ülkemizi olmas›
gerekti¤i noktaya henüz tafl›yamad›¤›m›z›n fark›nda olarak söylüyorum.

Teknolojik imkânlarla oturma odalar›m›za kadar sokulmufl olan yabanc› kültürlere karfl›
çocuklar›m›z› yeterince donan›ml› k›lamad›¤›m›z› da görmezden gelmiyorum.

Ancak; bizim k›talara yay›lan bir dilimiz ve kültürümüz var.

Bizim as›rlara uzanan bir tarihimiz ve medeniyetimiz var.

Yine bizim flartlar ne olursa olsun asla kaybetmedi¤imiz bir millet olma bilincimiz var.

En az sizler kadar eminim ki, bu büyük servetle bizim aflamayaca¤›m›z bir engel,
alamayaca¤›m›z bir mesafe yoktur, olamaz.

80. yafl›n› kutlayan Türkiye Cumhuriyeti, tarihine, kültürüne, diline, yani medeniyetine
s›rt›n› dönmeden, aksine gücünü ve canl›l›¤›n› sürekli bu kaynaktan tazeleyerek yeni
dünya düzeni içinde de en parlak y›ld›zlardan biri olmay› baflaracakt›r.

De¤erli Konuklar,

Bir dilin öneminin, sosyolojik, psikolojik, felsefi de¤erlerinin fark›nda olarak bundan 71
y›l önce Birinci Türk Dil Kurultay›'n› toplayan Atatürk, Türkçe'nin milli varl›¤›m›z için
tafl›d›¤› anlama flu sözlerle dikkat çekmiflti:
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"Milli his ile dil aras›ndaki ba¤ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olmas› milli hissin
inkiflaf›nda bafll›ca müessirdir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil fluurla
ifllensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumas›n› bilen Türk milleti, dilini de yabanc› diller
boyunduru¤undan kurtarmal›d›r."

Bu sözler, o günlere oldu¤u kadar bugünlere de ›fl›k tutan sözlerdir. Ayn› ciddiyet ve
hassasiyetle ele al›nmas› gereken sözlerdir.

Dil Bayram›'n› kutlamak üzere burada bulunan sizlerin, Türk dilinin sahip oldu¤u büyük
zenginlikler ve güzellikler konusundaki hassasiyetiniz her türlü takdire lay›kt›r.

Türkçe'yi bir ifl, bir meslek, bir u¤rafl olmaktan öte, bir dava, bir sevda, bir aflkla
sahiplendi¤inizin ve kucaklad›¤›n›z›n da fark›nday›m.

Bu yüzden, sizlerin deste¤inizi de yan›mda hissederek bu kürsüden bütün vatandafllar›m›za
bir ça¤r›da bulunmak istiyorum.

Türk dili, gerçekten de dünyada yaflamakta olan dillerin en zenginlerinden biridir.

Bugün k›talar› saran çok genifl bir co¤rafyada ayn› canl›l›k ve tazelik ile konuflulmaktad›r.

200 milyonu aflk›n insan kendini bu dilin sözcükleriyle
ifade etmekte, hayat›n› bu dil üzerine kurmaktad›r.Gelin
bu dilin sözcüklerinin fazlas›yla yetebilece¤i bu co¤rafyay›,
yabanc› dillerin kelimeleriyle doldurmayal›m.
Türkçe karfl›l›¤› bulunan hiçbir ifadeyi, yabanc› dillerden kelime ithal ederek cümlelerimize
sokmayal›m.

Dükkanlar›m›za, iflyerlerimize, flirketlerimize isim verirken güzelim Türkçe kelimeler
yerine yabanc› kelimeleri tercih etmeyelim.

Caddelerimizi New York, Londra, Paris ya da Roma caddelerinden ay›rdedilemez hale
getirmeyelim.

Bütün kültürlere, bütün dillere, o dillerle kurulmufl bütün hayatlara sayg›m›z var; ama
mutlaka kendi kültürümüze, kendi dilimize, kendi yaflama biçimimize gereken önceli¤i
de verelim.

Çocuklar›m›z›n özünde olmayan, d›flar›dan edinilmifl bir dilin sözcükleriyle konuflmalar›na
imkân vermeyelim.

Zira, düflüncenin, bilimin, sanat›n geliflimi dilin geliflimi ile do¤rudan ilgilidir.

Bu amaçla Türkçe'mizin bütün güzelliklerini gözler önüne serelim ve bu cazibeyi
sayfalar›nda bar›nd›ran nice eserler ortaya koyal›m.

Sizlerden de bu konunun kamuoyuna yans›t›labilmesi, insan›m›z›n dil bilincinin yükseltilmesi
ve bu önemli konunun her zeminde dile getirilmesi konusunda yard›m ve destek rica
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ediyorum. Bu konuda hükümet olarak her türlü çal›flmaya, kampanyaya, projeye destek
verece¤imizden flüpheniz olmas›n.

Biliyorsunuz Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve ba¤l› kurulufllar› Baflbakanl›¤a
ba¤l› olarak çal›flmalar›n› sürdürüyor. Bu devam edecek ve önümüzdeki yasama y›l›nda
mevzuat konusundaki eksiklikler de tamamlanacak.

Türkçe Sözlü¤'ün gözden geçirilmifl ve gelifltirilmifl bask›s› için çal›flmalar sürdürülüyor.
Çeflitli alanlara ait kavram ve terim sözlükleri ve etimolojik sözlükle birlikte bu yeni bask›
da Türk Dil Kurumu'nun kuruluflunun 75. y›l›na yetifltirilecektir.

Yine Türk Dil Kurumu'nun say›lar› 850'ye ulaflm›fl bulunan bilimsel eserlerinin say›s› çok
yak›n zamanlarda binlerle ifade edilecek noktaya getirilecektir.

Bu vesileyle Dil Bayram›'n›z› içtenlikle kutluyor, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyorum.
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YEREL MEDYA TOPLANTISI (30.09.2003)
Sayg›de¤er Misafirler,

Yerel Medyam›z›n Cefakâr Temsilcileri,

Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selaml›yorum,

Yerel medyan›n problemlerini tart›flarak çözüm yollar›n›n arand›¤› bu fluran›n hay›rlara
vesile olmas› ümidiyle eme¤i geçenlere teflekkür ediyorum.

Konuflmam›n hemen bafl›nda, alt›n› çizerek, özellikle ve samimiyetle belirtmek isterim
ki; hükümet olarak medya politikam›z›n birinci maddesinde yerel medyam›z›n sorunlar›
yer almaktad›r.

Öncelikli hedefimiz yerel medyam›z›n güçlendirilmesi ve kendi ayaklar› üstünde duracak
özgüvene sahip olmas›d›r.

Biz hükümet olarak, sivil toplum oluflumunda, dolay›s›yla demokrasinin temel de¤erlerinin
do¤ru yerlerine oturtulmas›nda en etkili katk›y› yerel medyan›n sa¤layaca¤›na yürekten
inan›yoruz.

Fakat ne yaz›k ki, bugüne kadar gerçekleflen yanl›fl uygulamalar yüzünden, yerel medya
lay›k oldu¤u yere asla ulaflamam›fl, itilmifl, hatta yok farzedilmifltir.

Buna ra¤men, o efsanevi fedakârl›¤› sayesinde her türlü zorlu¤un üstesinden gelmesini
bilen Anadolu medyas›, yine de ayakta kalmay› baflarabilmifltir.

Bugün yap›lan o kadar yanl›fl uygulamalara, haks›z ihmallere ra¤men Anadolu'da yerel
televizyonlar›n görüntüsü, radyolar›n sesi insanlar›m›za ulaflabiliyorsa, aç›kça itiraf edeyim
ki, bu hükümetlerin deste¤iyle de¤il, Anadolu insan›n›n fedakârl›¤›, vefakârl›¤› ve cefakârl›¤›
sayesindedir.

Kurtulufl savafl›m›z s›ras›nda, en sa¤l›ks›z ve tehlikeli flartlar alt›nda, cephede savaflanlara,
mürettiphanelerde eritilen kurflun harflerle gazeteler yay›nlayarak moral deste¤i sa¤layan
Anadolu medyas›, istiklalimizin mimarlar›ndan olmufltur.

Türk bas›n tarihinin alt›n harflerle yaz›lmas› gereken sayfalar›n›n bafl kahraman› cesur
Anadolu medyas›d›r.

Bugün de, ucuz rant heveslilerinin eliyle kirletilen iletiflim ortam›nda, yedi düvelin iflgaline
benzer bir flekilde her yan› kuflat›lan gazeteciler için mesleki istiklalin anahtar› yine
Anadolu medyas› olacakt›r.

Bafl›nda bulundu¤um hükümet, bütün bakanl›klar› ve alt
birimleriyle yerel medyam›z›n güçlenmesi için ne yap›lmas›
gerekiyorsa mutlaka yapacakt›r.
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Yanl›fl kararlarla, affedilmez ihmallerle, cinayete benzer uygulamalarla ölüme terk edilen
Anadolu medyas›, kendi küllerinden yeniden do¤abilmek için öncelikle y›llard›r uzak
kald›¤› özgüven duygusuna tekrar sahip olmak zorundad›r.

Bu bak›mdan, sizlere vermek istedi¤im ilk mesaj fludur:

Rahat olun, kendinize güvenin ve arkan›zda hükümetimizin tam deste¤i oldu¤unu bilin!

Bafl›nda bulundu¤um hükümet, bütün bakanl›klar› ve alt birimleriyle yerel medyam›z›n
güçlenmesi için ne yap›lmas› gerekiyorsa mutlaka yapacakt›r.

Bundan hiçbir flüpheniz olmas›n. Sorunlar›n›z›n neler oldu¤unu çok iyi biliyoruz.

Bu fiura'da sizlerin dile getirdi¤i sorunlar›n da ötesinde sorunlar oldu¤unun fark›nday›z.

Ekonomik ve teknik yetersizlikler. Kaliteli eleman yoklu¤u...

Da¤›t›m zorluklar›...

Bir tak›m yanl›fl kararlarla, sizleri yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya b›rakan ak›l ve ça¤
d›fl› müeyyideler...

Ve  tekelleflme ihtiras›n›n, yerel medyay› da ele geçirme giriflimleri, bundan böyle sizler
için kabus olmaktan ç›kacakt›r.

Alaca¤›m›z tedbirler sayesinde güçlenerek büyüyen yerel medya, kendisini yutmak
hevesinde olanlar›n bu heveslerini kursaklar›nda b›rakacakt›r.

Hiç abartmadan ve bütün samimiyetimle söyleyeyim ki, bu konuya y›llar›n› vermifl olan
uzman arkadafllar›m›z, yerel medyan›n bir an önce güçlenmesi ve Anadolu'nun sesini
gür bir flekilde dünyaya yükseltebilmesi için gerekli çözümler ve çareler üzerinde yo¤un
bir flekilde çal›flmaktad›rlar.

Üretilen bu çözümler en k›sa sürede hayata geçirilecek
ve yerel medyan›n yaralar› süratle kapat›lacakt›r. Bunda
son derece kararl›y›z.
‹lgili Devlet Bakanl›¤›m›z›n öncülü¤ünde ve bütün taraflar›n ifltirakiyle haz›rlanmakta olan
yeni Bas›n ve Radyo Televizyon yasalar›, yerel medyan›n güçlenmesini sa¤layacak bir
dizi tedbirleri içermektedir.

Elektrik ve telefon ücretlerinde indirim, RTÜK'e ödenen reklam paylar›n›n afla¤›ya
çekilmesi, teknoloji al›mlar›ndaki vergi muafiyeti gibi tedbirler, yerel medyan›n güçlenmesi
için alaca¤›m›z di¤er tedbirlerin yan›nda önemsiz kalmaktad›r.

Biz buna çok önem veriyoruz. Allah›n izniyle, bu hükümet iflbafl›nda oldu¤u süre içinde
yerel medyam›z sizlerin hayal etti¤i gücün de ötesine geçecektir.

Çünkü demokrasinin sa¤lam temellere oturmas›n› istiyorsak bunu yapmak zorunda
oldu¤umuzu biliyoruz.
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Güçlü yerel medyan›n, demokrasinin vazgeçilmez karakteri olan çok seslili¤i, ak›l ve
yürek zenginli¤ini sa¤lamak,  dolay›s›yla ça¤dafl seviyede bir sivil toplum oluflturmadaki
öneminin fark›nday›z.

Siz bizden ne istiyorsan›z yapmaya haz›r›z.

Yerel medyay› zay›flatmak, sindirip korkutarak ele geçirmek isteyenlere mani olacak her
türlü tedbiri almaya da kararl›y›z.

Yeter ki sizler de kendi öneminizin, hayati de¤ere sahip fonksiyonlar›n›n ve gelecek
kuflaklara tafl›yaca¤›n›z misyonun gerçek de¤erini bilin ve bunlara bilinçle sahip ç›k›n.

Bugüne kadar insanüstü bir özveri ile sürdürdü¤ünüz
varolma mücadelesini, bugünden sonra da daha genifl bir
perspektifle ve sars›lmaz bir cesaretle gelece¤e tafl›y›n.
Giderek kendi cenderesi içine s›k›flan medyam›z› yerelden evrensele ulaflt›r›n!

Bu noktada benim de sizlerden isteyeceklerim olacak!

Evvela; size sa¤layaca¤›m›z ekonomik imkânlar›, siz de en verimli bir flekilde kullanmal›,
bir yandan teknolojik yeniliklere uyum sa¤larken, bir yandan da medyada bugüne kadar
sürekli ve kas›tl› bir flekilde ihmal edilen insan unsuruna yat›r›m yapmal›s›n›z.

Teknik imkânlar› zengin fakat insan kalitesi fakir bir medya anlay›fl› ile arzu edilen ça¤dafl
toplum seviyesine ulaflmak mümkün de¤ildir.

Bu anlay›flla var›lacak yer, olsa olsa, tekelcilik, hortumculuk ve yarg›s›z infazc›l›¤›n karanl›k
çukurudur.

Biz bu lanetli çukurlar› kapatmaya kararl›y›z.

Ucu nereye var›rsa vars›n, bundan böyle bu ülkede, devletin kasas›n› ve halk›n kesesini
hortumlayanlar›n ellerindeki medya organlar›n› emme-basma tulumbalar gibi kullanmalar›na
f›rsat vermeyece¤iz!

Buradan aç›kça ilan ediyorum; bu ülkede gazeteciler, bütün sosyal haklar› ve alternatif
ifl imkânlar› ellerinden al›narak, tekelci zihniyetin üç kuruflluk ç›kar› u¤runa yalanlar ve
komplolar üretmeye mecbur edilmifl mahkumlar olmaktan kurtulacaklard›r.

Yerel medyan›n güçlenmesiyle birlikte, bugün Anadolu'dan ‹stanbul'a yönelik olan
gazeteci göçü tersine dönecek, Anadolu'da gazetecilik yapmak daha cazip hale gelecektir.
Bu bak›mdan, sizlere sa¤layaca¤›m›z kolayl›klar›, daha temiz ve özgür bir medya anlay›fl›n›n
yayg›nlaflmas› için yat›r›ma dönüfltüreceksiniz.

Bu noktada Anadolulu ifladamlar›m›za da seslenmek istiyorum. Cebinizde akrep yok!
Sokun ellerinizi ceplerinize!

Bu çorbada sizin de tuzunuz olsun!
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Do¤du¤unuz flehirlerdeki medya kurulufllar›na destek verin ve firmalar›n›z›n, ürünlerinizin
reklam›n›, önce kendi flehrinizin televizyon ve radyolar›nda yay›nlat›n.

Yerel gazete ve televizyonlar›n teknik ve program zenginli¤ini sa¤lamak için sponsor
olun!

fiehrinizdeki ve bölgenizdeki medya kurulufllar›n›, hastane avlusuna b›rak›lan öksüz,
isimsiz, çaresiz bebekler gibi terk etmeyin.

Kendi insan›n›za sahip ç›k›n!

Gerekirse biz de, do¤du¤u flehrin yerel medyas›na maddi destek sa¤layacak ifl adamlar›na
baflka kap›lar açal›m.

Buna da haz›r›z!

Yeter ki birlikte düflünelim, üretelim, uygulayal›m ve bu güzel birlikteli¤in meyvelerini
toplayal›m.

Hep birlikte, el ele, omuz omuza, daha temiz, özgür ve
ba¤›ms›z bir medya zemininin oluflmas› için mücadele
verelim.
Son söz olarak, bu meseleye verdi¤imiz önemi vurgulamak için, konuflmam›n bafl›nda
söylediklerimi tekrarlamak istiyorum:

Kafan›zdaki kuflkular›, yüre¤inizdeki endifleleri söküp at›n!

Kendinizden ve bizden emin olun...

Çünkü birlikte ataca¤›m›z ad›mlar sonucunda, yerel medyan›n her geçen gün biraz daha
güçlenerek, ça¤dafl Türk toplumunun parlak, lekesiz bir aynas› olaca¤›n› göreceksiniz.

Bu inanç ve kararl›l›k ile Türkiye'mizin yerel de¤erlerini evrensel boyutlara tafl›mak gibi
zor fakat kutsi bir vazifeyi omuzlayan yerel medyan›n siz sayg›n mensuplar›n› muhabbetle
selaml›yorum.
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ALTINDA⁄ KENTSEL DÖNÜfiÜM PROJES‹  (02.10.2003)
De¤erli Baflkentliler,

Sevgili Alt›nda¤l›lar,

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

Alt›nda¤ Belediyesi'nin haz›rlayarak gerçeklefltirme aflamas›na getirdi¤i böylesine önemli
bir projenin aç›l›fl töreninde bulunmaktan ve sizlerle bu heyecan› paylaflmaktan büyük
bir mutluluk duyuyorum.

Böylesine büyük ve milletimizin dertlerine derman olacak böylesine önemli projelerin
aç›l›fl törenlerinde gelece¤e umutla ve güvenle bakan bir baflbakan olarak farkl› bir
heyecan duyuyor, tarifsiz bir sevinç hissiyle doluyorum.

Çünkü att›¤›m›z her temel, yapt›¤›m›z her aç›l›fl ve bafllatt›¤›m›z her yeni projeyle ülkemizin
üstündeki kara bulutlar›n biraz daha da¤›ld›¤›n›n, millet olarak yar›nlar›m›z›n biraz daha
ayd›nland›¤›n›n bilinci içerisindeyim.

Ayn› umut ve heyecan› sizlerin de içinizde hissetti¤inizden eminim. 

De¤erli Vatandafllar,

fiükürler olsun ki Türkiye, son y›llar›n en ayd›nl›k, en istikrarl›, en huzurlu günlerini yafl›yor.
Ekonomimiz Allah'›n izniyle bir makine düzeni içerisinde t›k›r t›k›r iflliyor. Gereken her
fley zaman›nda yap›l›yor, al›nmas› gereken her önlem gecikmeden al›n›yor.

Yüzdük yüzdük kuyru¤una geldik, yak›nda sizler de ekonomideki bu canl›l›¤›n olumlu
etkilerini bugünkünün misliyle hissetmeye bafllayacaks›n›z.

Zerre kadar endifleye kap›lmay›n›z, Türkiye ekonomisi bugün sa¤lam temeller üstünde
yükselmektedir. Bütün göstergeler ülkemizin ve ekonomimizin lehinde seyretmeye
bafllad›.

Suni problemlerle ülke gündemini çalkant›lara teslim etmek isteyenler bundan böyle
heveslerine eskiden oldu¤u kadar ulaflamayacaklar›n› anlamal›d›rlar.

Çünkü Türkiye, siyaseti ve ekonomisiyle, milletinin h›z›na uyum sa¤layacak bir tazelenme
mevsimi yaflamaya bafllam›flt›r.

Büyüme h›z›m›z istikrar kazanarak artmaya devam etmektedir. Enflasyon dizginlenmifl,
ihracat rakamlar›m›z rekor seviyede art›fl göstererek son derece umut verici bir noktaya
gelmifltir. Sizler de her gün flahit oluyorsunuz; yat›r›mc›m›z, üretimcimiz güven ve

Bu ülke aya¤a kalk›p dünyada hak etti¤i güçlü ve müreffeh
yeri ald›¤›nda, bu devlet tarihteki büyüklü¤e efl bir güce
eriflti¤inde, yakalad›¤›m›z bu büyük zaferin gururu
hepimizin olacakt›r.
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heyecanla yeniden kollar› s›vay›p ifle koyulmufl durumdad›r. Bütün sektörlerde ekonomide
yaflanan bu canlanman›n pozitif etkilerini gözlemeye bafllad›k.

‹nflallah yap›lan yeni düzenlemelerle, al›nan tedbirlerle bu kazan›mlar korunacak,
ekonomimizdeki geliflme katlanarak h›zland›r›lacakt›r.

De¤erli Ankaral›lar, Sevgili Alt›nda¤l›lar,

Hükümet olarak gücümüzü ve ilham›m›z› sizin yüce gönüllerinizden, mübarek al›n
terinizden, bu ülkeyi dimdik ayakta tutmak için verdi¤iniz fedakârca mücadeleden
ald›¤›m›z› bilmenizi istiyorum.

fiundan emin olunuz ki bizler; bulundu¤umuz bu yüce makamlarda, gözü yafll› analar›n
ac›lar›n› dindirmek, gururu incinmifl babalar›n gönül yaralar›n› tamir etmek, gelece¤i
çal›nm›fl çocuklar›m›z›n yar›nlar›n› kurtarmak için bulunuyoruz.

Bizim sizlerin yüzlerinizi güldürmek, ocaklar›n›z›
flenlendirmek, dertlerinizi dindirmek d›fl›nda bir gayemiz
ve mücadelemiz yoktur.
Bizim siyasetten sizlerin r›zas› ve duas› d›fl›nda bir beklentimiz de yoktur.

Gözünü h›rs bürümüfl olanlar ve bofl hesaplarla ülkemizin huzurunu kaç›rmaya
heveslenenler d›fl›nda herkes görüyor ki, bu u¤urda ar› gibi çal›fl›p didiniyoruz.

Att›¤›m›z bütün temeller, yapt›¤›m›z bütün aç›l›fllar, bismillah deyip bafllatt›¤›m›z bütün
projeler hep sizin mutlulu¤unuz ve ülkemizin imar› içindir.

Sizler de bunun fark›nda olmal›s›n›z ki, bizim için yapt›¤›n›z dualar yerini buluyor, ülkemiz
her geçen gün karanl›ktan biraz daha uzaklaflarak ayd›nlan›yor.

Bu ülke için duas›n› esirgemeyen, bu ülke için çal›fl›p didinen, bu ülke için tafl üstüne
tafl koyan herkese flükran borçluyum.

Bu ülke aya¤a kalk›p dünyada hak etti¤i güçlü ve müreffeh yeri ald›¤›nda, bu devlet
tarihteki büyüklü¤e efl bir güce eriflti¤inde, yakalad›¤›m›z bu büyük zaferin gururu
hepimizin olacakt›r.

De¤erli Vatandafllar›m,

Medyadan sizler de takip ediyor olmal›s›n›z, bugün burada oldu¤u gibi her gün
Anadolu'muzun bir baflka flehrinde aç›l›fllar yap›yor, temeller at›yoruz.

Ekonomimizdeki canlanma bütün h›z›yla sürüyor. fiuna inan›n›z, Türkiye'nin gelece¤i
bugünlerinden çok daha parlak ve müreffeh olacakt›r. Sizler de çok yak›n zamanda bu
canlanman›n, bu geliflmenin nimetlerinden daha fazla yararlanmaya, ekonomik rahatlamay›
daha fazla hissetmeye bafllayacaks›n›z.

Bu konuda hükümet olarak çok büyük bir gayret gösteriyoruz. Bildi¤iniz gibi bu y›l
çocuklar›m›z›n ders kitaplar›n› ücretsiz olarak da¤›tt›k.

fiu günlerde ihtiyaç sahibi 1,5 milyon ailemize k›fl› so¤ukta geçirmemeleri için kömür
yard›m› yapaca¤›z.
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Ayr›ca biliyorsunuz iktidara geldi¤imiz günden beri verdi¤imiz büyük mücadeleler
sonucunda nihayet do¤algazda indirim yapma noktas›na geldik. Elektrik ücretlerine zam
yapmamak için bütün imkânlar› zorlad›k.

‹flsizlerimizi ifle kavuflturmak için devlet ve özel sektör beraberli¤i ile önemli giriflimlere
imza atm›fl durumday›z. Bakan arkadafllar›m›z kendi alanlar›nda sizleri rahatlatacak yeni
yeni projeler gelifltiriyor, uygulamalar yürütüyorlar.

Üretim sektöründe, tar›mda, e¤itimde, sa¤l›kta ve daha birçok alanda yürüttü¤ümüz bu
çal›flmalar›n meyvelerini yak›nda hep birlikte toplayaca¤›z.

Güzel günler bizi bekliyor, bu sözüme lütfen inan›n›z, güveniniz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Biliyorum bütün bunlar henüz size hak etmifl oldu¤unuz rahatl›¤› sa¤lam›fl, s›k›nt›lar›n›z›
tam olarak sona erdirebilmifl de¤il.Yap›lacak daha çok ifl var, bunun bilinci içerisindeyiz.

Sizlere bugün temelini att›¤›m›z bu güzel proje gibi daha nice projelerin gerek
hükümetimizin, gerek yerel yönetimlerimizin gündeminde oldu¤unu ve birer birer hayata
geçirilece¤ini müjdelemek istiyorum.

Bu vesileyle Alt›nda¤ Gecekondudan Modern Konuta Dönüflüm Projesi'ni etap etap
büyük bir azim ve kararl›l›kla yürütmekte olan Alt›nda¤ Belediyesi çal›flanlar›na, Belediye
Baflkan›m›z M. Ziya Kahraman nezdinde teflekkürlerimi ve tebriklerimi sunmak istiyorum.

5000 konutluk bu dev proje, Alt›nda¤'› ça¤›m›z›n kentsel ihtiyaçlar›n› karfl›layan, modern
bir bölge haline getirecek bir lokomotif projedir.

Bu projeyle Alt›nda¤'›n çehresi tamamen de¤iflmeye
bafllayacak ve bölge yavafl yavafl Baflkent'e ve siz Alt›nda¤l›
vatandafllar›m›za yak›flacak bir görünüm kazanacakt›r.
Sizlerden ricam, hepimizin yarar›na olan böyle büyük projelere, böyle iyi niyetli yat›r›mlara
her zaman sahip ç›kman›zd›r.

Bu kentsel dönüflüm projesinin çap› ve büyüklü¤üyle Türkiye'nin ilk ve en büyük
Gecekondu Dönüflüm Projesi oldu¤una dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada yap›lanlar,
y›llard›r gecekondu sorununa çözüm arayan pek çok büyük flehrimiz için de örnek teflkil
edecektir.

Buradan kazan›lacak sosyal ve çevresel alanlar, Baflkentimizin kentsel görünümüne de
önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Hepsinden daha önemlisi; sizler, daha iyi bir hayat standard›na, daha iyi bir çevreye,
daha ifllek bir altyap›ya ve daha güzel bir Alt›nda¤'a kavuflmufl olacaks›n›z.

Beni as›l memnun eden de budur. Çünkü sizler, her fleyin en güzeline, en iyisine lay›ks›n›z.

Bu vesileyle Alt›nda¤ Belediye Baflkan›m›z M. Ziya Kahraman'›, projeye eme¤i geçen
herkesi kutluyor, bu muazzam eserin herkese hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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AK PART‹ 1. OLA⁄AN BÜYÜK KONGRES‹ (12.10.2003)
Say›n Baflkan,

De¤erli Delegeler,

Say›n Baflbakan,

Siyasi Partilerin De¤erli Liderleri,

Dost Ülkelerin De¤erli Misyon fiefleri,

Uluslararas› Kurum ve Kurulufllar›n De¤erli Temsilcileri,

De¤erli Misafirler,

Dünya ve Türkiye Bas›n›n›n De¤erli Temsilcileri,

Aziz Milletim,

Birinci Ola¤an Kongremizi açarken Türkiye'nin dört bir yan›ndan gelerek heyecan›m›za
heyecan, coflkumuza coflku katan sizleri sevgiyle, sayg›yla selaml›yorum.

Hofl geldiniz!

Bu salonda sadece bir kongre yapm›yoruz, bir dü¤ün, bir flölen, bir kutlama yap›yoruz.

Bayram›m›za kat›lan hepiniz;

Ankara'ya Türkiye'nin heyecan›n› ve dinamizmini, aflk ve coflkusunu getirdiniz.

Sa¤ olun, var olun!

Sizlerin flahs›nda bütün Türkiye'yi ve bütün vatandafllar›m› ayn› sevgiyle sayg›yla
selaml›yorum.

Büyük Kongremizle birlikte, Baflkentimizin milletle buluflmas›, ülkemize hay›rl› olsun.
Milletimize bu sevinci, bu mutlulu¤u yaflatan Allah'a hamdolsun.

De¤erli Dostlar,

Bu Kongre AK Parti'nin kongresidir.Bu kongre al›flageldi¤imiz kongrelerden farkl› bir
kongredir.

‹lk kongresini henüz yapmadan iktidar›n›n ilk y›l›n› tamamlamak üzere olan bir siyasi

Bu aziz millet, Türkiye'nin yar›nlar› için rüyalar görenleri,
Türkiye için büyük rüyalar görmeyi yegâne iflleri haline
getirmifl olanlar› iktidara getirerek, yüksek bilincini bir
kere daha ortaya koymufltur.
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partiye, yaln›zca Türkiye'de de¤il, dünya siyasi tarihinde de nadir olarak rastlanabilir.

Bu Türkiye'nin k›vanc›d›r.

Zira AK Parti, bu ülke insan›n›n akl›ndan ve vicdan›ndan
do¤mufltur. Bu aziz millet, Türkiye'nin yar›nlar› için rüyalar
görenleri, Türkiye için büyük rüyalar görmeyi yegâne iflleri
haline getirmifl olanlar› iktidara getirerek, yüksek bilincini
bir kere daha ortaya koymufltur
Dolay›s›yla ilk kez düzenlenen bu kongre, a¤›rl›klar›n› üzerinden atm›fl, atalet ve miskinli¤i
yenmifl, ezeli sevdam›z olan Türkiye'yi yeni ufuklara tafl›m›fl olan milletimizin kongresidir.

Bu bayram, bu dü¤ün hepinize kutlu olsun! Buradan yurdumun her köflesini, her bir
ferdini bir kez daha sevgiyle selaml›yorum.

Diyarbak›r'dan Tekirda¤'a, Mersin'den Samsun'a, Mu¤la'dan Erzurum'a, Malatya'dan
‹stanbul'a bütün Türkiye'ye yeniden selam olsun.

Yurt d›fl›nda yaflayan vatandafllar›m›za, Türkiye'ye sevgi besleyen bütün kardefl, dost
ve akrabalar›m›za da selam olsun.

Evet, bu kongre AK Parti'nin kongresidir.

Bu kongre, y›llar y›l›;

Adalet ve kalk›nma isteyen,

Ayd›nl›k ve ›fl›k isteyen,

Huzur ve bar›fl isteyen,

Güven ve istikrar isteyen,

Hukuk ve özgürlük isteyen Türkiye'nin partisi, AK Parti'nin kongresidir.

Bu kongredeki vakar ve dinamizm, milletimizin vakar› ve dinamizmidir.

Bu kongre, en büyük sevdalar› Türkiye sevdas› olanlar›n gerçek do¤um günüdür.

Ama her fleyden önemlisi, bu kongre, sadece bu millet için rüya görenlere, milletimizin
büyük bir ikram›d›r! Bizi bu ikramla flereflendiren aziz milletimizin mensubu olman›n
flerefi, bu kongre salonunun her zerresine hâkimdir...

Bu tarihi günde;

Bu bahtiyarl›¤› milletimizle birlikte yaflad›¤›m›z için ve milletimize bu mütevaz› hediyeyi
sundu¤umuz için son derece mutluyuz.

Bu kongre, 14 A¤ustos 2001 tarihinde do¤du¤u ilk günden itibaren siyasi, ekonomik
ve sosyal hayat›m›zda, demokrasinin ve hukukun ad› ve adresi olan bir partinin ilk
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kongresi olmas› dolay›s›yla büyük önem arz etmektedir. Bu kongre "gerçek siyaset"in
"marka"s› ve "güçlü Türkiye"nin "adresi" olan partimizin en güzel sabahlar›ndan biridir.

Bugün, ayn› zamanda Türkiye'nin derin kökleriyle ve flerefli gelece¤iyle bulufltu¤u bir
sevinç günüdür.

Zira, AK Parti; sadece, ama sadece milletimize yaslanan bir partidir.

AK Parti'nin mayas›n› millet atm›flt›r.

AK Parti'nin hamurunu millet yo¤urmufltur.

AK Parti'nin kumafl›n› millet dokumufltur.

Bu yüzden çabalar›m›z›n semeresi, baflar›lar›m›z›n bereketi ülkemize ve milletimize aittir.

Sevgili AK Partililer,

De¤erli arkadafllar,

AK Parti, birbiriyle kan uyuflmazl›¤› olan geçmiflteki sentezlerden bir sentez, geçmiflte
yaflanm›fl ve  çözülmüfl koalisyonlardan bir koalisyon de¤ildir.

AK Parti, milletimizin müfltereklerinden oluflmufl ma'fleri vicdan›n›n sesidir.

Bu ses "ortak iyi" etraf›nda oluflmufl yepyeni bir organizmad›r.

Bu organizmay› milletimizin eliyle biz oluflturduk.

Milletimizin ortak de¤erlerinden hareket ettik, siyasi
zeminimizi milletimizin kale gibi durdu¤u yer olarak
tan›mlad›k.
Bu yüzden durmadan "müflterek akla", birlikte düflünmeye ve ortak vicdana vurgu yapt›k.

Böylece, AK Parti, çat›flma alanlar›nda de¤il, uzlaflma alanlar›nda siyaset üreterek gerilim
siyasetini tasfiye etmifltir. Bu, milletin siyasete dönüflünün de bafllang›ç noktas›d›r.

De¤erli Arkadafllar,

Bugüne kadarki çal›flmalar›m›z, AK Parti'yi kurarken dile getirdi¤imiz temel bir iddiam›z›
daha do¤rulam›flt›r.

Bu iddia, partimizin "fikir siyaseti" ile "siyasi pratikler" aras›ndaki kronik gerilimi ortadan
kald›ran bir siyaset üretmeye kararl› oldu¤udur.

AK Parti iktidarlar›ndan önce, fikir temelinde siyaset yapmak siyaseti radikallefltirmek
ile efl anlaml› hale gelmiflti.

Buna karfl›l›k kitle partisi olduklar› iddias›nda olanlar ise, merkez partisi olmay› fikirsiz
ve içeriksiz bir siyaset yapmakla özdefllefltirmifllerdi. Birinci tav›r siyaseti ideolojik
önyarg›lara mahkum ederken, ikinci tav›r siyasi partileri rant da¤›t›m arac› haline getiren
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"siyasi flirket"e dönüfltürmekteydi. AK Parti ise siyasetin do¤as›n› do¤ru okuyarak, gerçek
siyasetin manas›n› derinden kavrayarak, "fikir siyaseti" temelinde kurulmufltur.

Kendini "muhafazakâr demokrat" olarak tan›mlayan partimiz, muhafazakâar düflünce ile
siyaset pratikleri aras›nda güçlü ba¤lant› noktalar› kurarak, Türkiye'nin önüne yepyeni
bir siyasi perspektif sunmufltur.

Böylece milletimizin de¤er sistemi ile siyasi akl›n iflleyifli iç içe geçmifltir.

AK Parti'nin "Muhafazakâr - Demokrat" çizgisi, "toplumsal
merkezi" kavrayan bir hat üzerinde flekillenmifltir.
Böylece AK Parti, bir yandan eskimifl merkez anlay›fl›n› tasfiye ederek yepyeni bir siyasi
merkezin kurulmas›n› sa¤lam›fl ve ayn› zamanda da kendi siyasal varl›¤›n› merkezin yeni
adresi olarak infla etmifltir.

Siyasetin dirilmesi, siyasetsizleflmenin sona ermesi, ça¤dafl toplumlar›n siyasal
donan›mlar›yla donanm›fl bir siyasal ortam›n ortaya ç›kmas› bu sayede olmufltur.

Etnik, dini ve bölgesel milliyetçilikleri siyasetteki "k›rm›z›çizgi"leri olarak ilan eden
AK Parti, "muhafazakârl›k eksenli ça¤dafl bir kitle partisi"nin nas›l olaca¤›n› da tüm
dünyan›n önüne bir model olarak koymufltur.

Partimizin misyonu, "toplumsal merkez"in de¤er ve taleplerini siyasetin merkezine
tafl›mak ve bu suretle devlet ile toplum aras›nda oluflan mesafenin do¤urdu¤u problemleri
gidermektir.

Bildi¤iniz gibi bizden önce, "siyasi merkez", dinamik ve güçlü toplumsal taleplerden
kopmufl, sterilleflmifl ve hiçbir fley ifade etmeyen içi bofl bir kabu¤a dönüflmüfltü.

Toplumsal merkez ise siyasetten umudunu kesmifl bir biçimde, dinamizmini sakatlayan
siyaset karfl›s›nda kendi bafl›n›n çaresine bakmaya çal›fl›yordu.

Toplumun ekonomik olarak daha üst yerlerde kümelenen kesimleri ile genifl halk y›¤›nlar›
aras›nda buluflma noktas› kalmam›fl gibiydi.

Ortak bir dil, ortak bir heyecan ve ortak hedefler sanki bu ülkeden sürgüne gönderilmiflti.
Y›llardan beri bu konu üzerine çok fley söylendi.

Y›llar boyunca bu aksakl›¤› giderecek ad›mlar at›lmas› için siyasi elitler taraf›ndan birçok
proje üretildi.

Fakat elitlerin baflaramad›¤›n›, aziz milletimiz bir "Anadolu hareket"i oluflturarak baflard›.
Milletin taleplerinden do¤an AK Parti; Toplumun çevresiyle merkezini buluflturdu.

Toplumsal merkez ile siyasi merkezin sökülmüfl dikifllerini yeniden dikerek, yepyeni,
canl› ve sa¤l›kl› bir merkez infla etti. Cumhuriyetçili¤in de¤erleri ile demokratl›¤›n de¤erleri
aras›nda y›llar boyunca oluflturulan suni gerilimlere son veren gerçek bir Türkiye zemini
AK Parti sayesinde siyasal alanda yer buldu. Cumhuriyetçilik ve demokratl›k aras›nda
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bir çeliflki de¤il, esas›nda bir sinerji oldu¤u aç›kça görüldü.

AK Parti, Türkiye Cumhuriyet tarihinde, "siyasal ak›l" ile "milletin talepleri" aras›nda en
sa¤lam köprüleri kuran en büyük harekettir.

Milletin siyasetten bekledi¤i "erdem", ve siyasetin millete sunmas› gereken "vizyon" el
ele ve kol kola Türkiye Cumhuriyeti'nin bekas› ve toplumumuzun müreffeh gelece¤i için
ata¤a kalkt›. Siyasal ak›l ad›na milletin taleplerini görmezden gelme veya milletin taleplerini
istismar ederek siyaseti "radikallefltirme" devri son buldu.

Bu büyük aç›l›m ve bu büyük özgüven sayesinde Türkiye, kendini kendisi yapan de¤erlerle,
evrensel de¤erler aras›nda kutuplaflma üretmekten, sahte gerilimlere yuvarlanmaktan
süratle uzaklaflt›.

Art›k Türkiye, yerli de¤erleri ile evrensel de¤erler aras›ndaki uyumu en verimli noktalarda
yakal›yor, böylece, esas›nda milletimizi millet yapan de¤erleri önümüzde büyük bir
okyanus gibi akan yüzy›la en do¤ru flekilde tafl›man›n kap›s›n› aç›yoruz.

AK Parti, k›sa siyasi ömrüne çok önemli baflar›lar
s›¤d›rm›flt›r. Türkiye'yi parlak yar›nlar›na tafl›yacak bir
siyasi hareketin, bir siyasi iradenin merkezi olmufltur.
Türkiye siyasetinde yepyeni bir sayfa açan bu millet karar›, AK Parti'nin kimli¤inde,
Türkiye'nin önünü açacak olan yenileflme perspektifine, de¤iflim hedefine, istikrara ve
güvene, insan›n›n sesine sa¤›rlaflmayacakt›r. O sese sadakatle ba¤l› kalacak bir siyaset
anlay›fl›na tek bafl›na iktidar yolunu açm›flt›r.

Bu hepimizin rüyas›yd›, bu rüya gerçek oldu ve art›k yar›nlara do¤ru bir küheylan gibi
kofluyor.

De¤erli Arkadafllar,

fiunu herkes bilsin ki bizim siyasetimiz, genlerinde "Önce Millet" anlay›fl›n›n tezahürlerini
tafl›yan bir düflüncenin siyasetidir.

Temel önceli¤ini "millet" olarak belirleyen bir siyasi partinin, marjinal vehimlere ve art
niyetli kehanetlere kanarak "tam demokrasi" ›srar›ndan vazgeçmesi düflünülemez.

Türkiye'yi yerinde sayd›rmak, geriye götürmek isteyen, demokrasiyi ve hukuku, hatta
Cumhuriyeti halktan esirgeyen statükocu ve otoriter çabalar beyhude çabalar olarak
kalacakt›r.

Bizim tam demokrasi hayalimiz, sadece Avrupa Birli¤i standartlar›na daha kolay uyum
sa¤lamak için de¤il, Türkiye'yi insanl›k onuruna sahip ç›kan ve çocuklar›n›n gelece¤e
umutla bakt›klar› bir ülke haline getirebilmek içindir.

Bu konuda çok yol kat etti¤imize inan›yorum; ama Allah'›n izniyle ald›¤›m›z bu mesafe,
bundan sonra alaca¤›m›z mesafelerin yan›nda çok küçük kalacakt›r.
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Vurguyla söylüyorum:

Bizler, insan›m›za bakarken kafam›zda bir "yurttafl flablonu"
olmaks›z›n bak›yoruz. Türkiye Cumhuriyeti kimli¤ine sahip
her bir vatandafl›m›z› ayn› flefkat ve sayg›yla kucakl›yoruz.
Anadolu'nun her köflesini Ankara'ya ayn› mesafede görüyoruz.

Biz önce millet derken, milleti bir bütün olarak kavr›yor ve o bütünün renklerini birbirinden
ay›rm›yoruz.

Ben hala ayn› rüyay› görmeye devam ediyorum:

Bayra¤›m›z›n dalgaland›¤› her yerdeki insan›m›z›, daha yüksek refaha kavuflturmak, her
vatandafl›m›z› ayn› haklarla donatmak, her çocu¤umuzun önüne ayn› umutlu ve ›fl›lt›l›
gelece¤i koymak istiyoruz.

Ben hala ayn› rüyay› görmeye devam ediyorum:

Bilimsel üretimi ideolojik saplant›lardan kurtulmufl, dünya çap›nda bilim üreten üniversitelere
kavuflmufl bir Türkiye için çal›fl›yoruz.

Ben, Türkiye için büyük rüyalar görmeye devam ediyorum.

Kendi içinde küçük tart›flmalardan kurtulmufl, dünyan›n çat›flma bölgelerinde bar›fl ve
istikrar misyonu olarak etkili görevler üstlenmifl bir Türkiye için gecemizi gündüzümüze
kat›yoruz.

Bizler;

Kad›n›n hukukunun tam olarak korundu¤u, kad›n›n topluma her alanda daha çok k›lavuzluk
etti¤i ve daha çok katk›da bulundu¤u, çocuklar›m›z›n ve gençlerimizin gelece¤inin teminat
alt›na al›nd›¤›, e¤itimde ve çal›flma hayat›nda f›rsat eflitli¤inin sa¤land›¤›, al›n terinin
hakk›n› tam olarak ald›¤›, sanat›n ve kültürün bafl tac› edildi¤i, sanatç›lar›n ve kültür
adamlar›n›n haklar›n›n korundu¤u ve gerçek sayg›y› gördü¤ü bir Türkiye'nin rüyas›n›
görüyoruz.

Ben Türkiye için gördü¤üm rüyalar›n dünyan›n iyili¤ine hizmet edece¤ini de biliyorum..

Gördü¤üm rüya, medeniyetler çat›flmas›n›n dünyay› bir alacakaranl›k kufla¤›na çevirmeye
çal›flmas› karfl›s›nda, AB'ye girmifl bir Türkiye'nin "medeniyetler buluflmas›"n›n en sa¤lam
köprüsü olaca¤›n› tüm canl›l›¤›yla gösteriyor bana...

AK Parti'ye ruh veren rüya,

• çat›flmalar›n rekabete,

• gerilimlerin verimli diyaloglara,

• ideolojik ön yarg›lar›n nefes açan projelere
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• ve kutuplaflmalar›n demokratik uzlaflmaya dönüfltü¤ü, bir rüyad›r.

Ve bu rüyam›n sadece rüya olarak kalmad›¤›n›, gerçe¤e dönüflmeye bafllad›¤›n›, rüyalar›n
gerçek oldu¤unu da görüyorum. Bu kongre bunun canl› ispat›d›r, bu salon gerçe¤e
dönüflen rüyalar›n flahididir!

De¤erli AK Partililer,

Sevgili Dostlar,

Bizim siyasetten murad›m›z, Türkiye'ye, Türkiye'de yaflayan insanlara, bu topraklara
sinen medeniyet düflüncesine hizmetten ibarettir.

Bütün çabam›z, dünyan›n en kritik co¤rafyalar›ndan birinin üzerinde bulunan bu ülkeyi,
yaflad›¤› s›k›nt›lardan kurtararak bir daha asla dara düflmeyece¤i bir güce ve esenli¤e
kavuflturmakt›r.

Siyaseti, sadece siyaset yapm›fl olmak için de¤il, mutlu ve müreffeh bir Türkiye ateflini
ve heyecan›n› içimizde hissetti¤imiz için yap›yoruz.

Biz, gece gündüz kofltururken, bizimle ayn› heyecan› tafl›mayanlar›n Türkiye'yi durdurmak
istedi¤ini görüyorsunuz. Ama biz, Türkiye'yi dünyan›n parlayan y›ld›z› yapmadan, ç›kt›¤›m›z
bu yoldan asla geri dönmeyece¤iz.

AK Parti siyasetinin en dirençli oldu¤u nokta da iflte bu
noktad›r. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, yüce milletimizin
hissiyat›n› Türkiye'nin yönetiminde temsil etmek üzere
AK Parti çat›s› alt›nda topland›k.
Parti olarak misyonumuz budur.

O hissiyat› oluflturan de¤erler, partimizin siyaset üretirken basaca¤› zeminin de temel
de¤erleri oldu ve bundan sonra da olacakt›r.

Tarihimiz boyunca bu topraklarda birçok medeniyetler infla etmifl olan o de¤erler,
inan›yorum ki bizim siyasetimize de ilham verecek, kaynakl›k edecektir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin önüne koydu¤u
muas›r medeniyet seviyesinin üstüne ç›kma hedefine do¤ru yürürken, o de¤erler bizim
en sa¤lam dayana¤›m›z olacakt›r.

Bizi Türk siyasi hayat›ndaki di¤er partilerden ay›ran önemli bir fark, milletimizin ça¤lar
boyunca sahip ç›kt›¤› bu de¤erlerle siyasi ak›l aras›nda gerçek bir buluflmay› üretmifl
olmam›zd›r.

Biz, Türkiye'nin gelece¤inin bu de¤erler ›fl›¤›nda ayd›nlanabilece¤ine sonuna kadar inanan
bir siyasi kadroyuz.

‹flte bunun için ›srarla: "AK Parti, bir koalisyon de¤il; bir bütünlüktür" diyoruz.



Siyasetin kirlenmesine, yolsuzluklar›n al›p bafl›n› gitmesine, gelece¤imizin hortumlanmas›na,
devletle millet aras›nda güven bunal›mlar›n›n yaflanmas›na ve Türkiye'nin ad›m atmas›n›
engelleyecek as›rl›k k›s›r çekiflmelere asla izin vermeyece¤iz. Birilerinin öteden beri
sürdürdükleri anlay›fllar›na da son veriyoruz art›k.

Yolsuzluklar›n› ve usulsüzlüklerini örtbas etmek için rejim bunal›m› ç›karma oyunu
oynayanlar›n bu zevksiz oyunlar›n›n son kullanma tarihi geçmifltir. Türkiye, Anayasas›nda
belli olan de¤iflmez ilkelerle yolunu yürümeye kararl›d›r.

Hiç kimse, yapt›klar› yolsuzluklar›n ve usulsüzlüklerin ortaya ç›kmas›n› engellemek için
rejim üzerine bir tart›flma ç›karmaya giriflmesin.

• ‹flini iyi yapmayan siyasetçi, rejim bekçili¤i yapmaya,

• Milletin verdi¤i emaneti istismar eden bürokrat milliyetçilik kisvesine bürünmeye,

• Yolsuzluk yapan ifladam› devletin temel nitelikleri üzerinden polemik üretmeye,
kalk›flmas›n.

Buradan bir kere daha ilan ediyorum ki, milletin kan›n› emen bu oyunlar›n son kullanma
tarihi geçmifltir.

AK Parti olarak milletimize; siyasetin temiz kalaca¤›na,
Türkiye'nin önünün aç›laca¤›na, çocuklar›m›za mutlu bir
gelecek haz›rlanaca¤›na dair söz verdik.
Bu söze, sonuna kadar sad›k kalaca¤›m›zdan kimsenin flüphesi, endiflesi olmas›n. Siyaset
çat›s› alt›nda geçirece¤imiz her an›n Türkiye'ye adanaca¤›na dair, kendim ve sizler ad›na
milletime bir kez daha söz veriyorum.Ak Parti'nin tek sahibi millettir, bunu kimse akl›ndan
ç›karmas›n.

Kardefllerim, Dostlar›m, Arkadafllar›m,

AK Parti sayesinde, yani sizler sayesindedir ki, Türkiye art›k o mecalsiz ve hasta Türkiye
de¤ildir.

Yönetilemeyen Türkiye, adeta küllerinden yeniden do¤mufltur. Yöneten demokrasi,
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Türkiye böylesi büyük bir bütünlü¤ü uzun zamand›r göremedi¤i için, bunu koalisyon
zannedenlerin, analiz araçlar›n›n ne kadar eskimifl oldu¤unu ve yeni durumu kavramaktan
ne kadar uza¤a düfltü¤ünü her gün görüyoruz. Biz, millete ait de¤erleri y›llar y›l› suiistimal
ederek, bofl tekerlemelerle siyaset üretti¤ini zannedenlerle de asla ayn› çizgide olmayaca¤›z.

Biz bu kadim de¤erlere, insanl›¤›n ulaflt›¤› en son ve en bütünsel evrensel de¤erlerini
katarak bugünün ihtiyaçlar›na cevap verecek çözümler üretiyoruz, yar›n›n dünyas›nda
kendisine yer bulacak bir siyasi olgunluk çizgisini yakal›yoruz.

Hiçbir zorluktan y›lmayaca¤›z, Türkiye'nin gelece¤i için yararl› olaca¤›na inand›¤›m›z
ad›mlar› atmaktan asla çekinmeyece¤iz.
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Türkiye'yi aya¤a kald›rm›flt›r. ‹flte, o flahlan›fl›n semeresidir bu kongre. Bu kongre, milletle
birlikte yürüyüflümüzün olgunluk noktas›d›r.

Geldi¤imiz noktada durmayacak çok daha ulvi gayelere, çok daha büyük hedeflere
varaca¤›z. Hedefimiz, tam adalet ve tam kalk›nmad›r.

Kimseyi hor görmeyen, siyasal ahlâk› özümsemifl, milletin talepleriyle bütünleflmifl
herkese kap›m›z› açarak büyük bir buluflmay› gerçeklefltirdik.

Bu ilkelerle kaostan, gerilimden, krizden, kavgadan ve bunal›mdan ülkemizi kurtar›p yeni
ufuklara do¤ru yol almas›n› sa¤lad›k.

Toplumu ayr›flt›rarak de¤il, toplumda zaten var olan bütünlü¤ü sahiplenerek siyasetimizi
infla ettik.

Bu nedenle AK Parti olarak kimli¤imiz, Türkiye'nin kimli¤idir.

Muhafazakâr demokrat kimli¤imizi, statükonun muhafazas›n› sa¤layan partilerle kar›flt›ranlar
bu kongreye bakarak bizim renklerimizi anlayabilirler.

Biz, demokratik rejimi, temel insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlü¤ünü, serbest
piyasaya dayal› ekonomik düzeni, sosyal adaleti ve bar›fl› esas alan bir partiyiz.

De¤erli AK Partili Dostlar›m, Kardefllerim,

Çok k›sa bir zaman içinde, bir siyasi oluflumdan bir partiye dönüfltük. K›sa bir zaman
içerisinde baflka hiçbir partiye nasip olmayan bir teveccüh gördük, tek bafl›na iktidar
olma onuruna erifltik.

Türkiye'yi kâbus dolu günlerden çekip ald›k. Siyasete
ifllerlik, ekonomiye ferahlama, devlete bar›fl, milletin pek
çok derdine de çözüm getirdik.
Her zaman söyledi¤im gibi, tohumken fidana, fidanken a¤aca, a¤açken ormana dönüfltük.

Bu bereketli yolculu¤un sonunda bugün ilk Büyük Kongremizi hep birlikte yap›yor olman›n
heyecan›n› yafl›yoruz.

Bu ad›mla birlikte, öngördü¤ümüz parti yap›laflmas›na ve kurumsallaflmaya dair eksiklerimizi
tamamlam›fl oluyoruz. Bundan sonra mazeretimiz yoktur. Bu mükemmel binay› kendisinden
beklenecek siyaset zenginli¤iyle donatmal›, süslemeliyiz.

Dünyan›n parmakla gösterece¤i icraatlara imza atmaya, Türkiye'nin iki binli y›llar›na
damgan›z› vurmaya haz›r m›s›n›z?

Milletin yüzünü güldürecek bir siyasete sonuna kadar sahip ç›kmaya haz›r m›s›n›z?
Gecenizi, gündüzünüzü Türkiye'nin refah› ve mutlulu¤una feda etmeye haz›r m›s›n›z?

Allah utand›rmas›n!



175

1 2  E K ‹ M  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

De¤erli Dostlar,

Tarihte çok badireler atlatm›fl bir co¤rafyada yafl›yoruz; büyük s›k›nt›lara fedakârca
katlanm›fl yüce gönüllü bir milletimiz ve bizi bir arada s›ms›k› tutan ortak de¤erlerimiz
var.

Ça¤lar› afl›p gelen bu birikime hepimiz güvenmeliyiz.

Dünya üzerinde yaflanan pek çok dramatik olaya karfl›l›k, insanl›k bir yandan giderek
artan bir ba¤l›l›kla bar›fl fikrini sahiplenmektedir.

Türkiye tarihi boyunca oldu¤u gibi bugün de devleti ve milletiyle ayn› bar›flç› noktadad›r.

Dostlara güven, düflmana korku veren güçlü askeri varl›¤›m›z›n temel gayesi bar›fl›
korumak, bar›fl›n örselendi¤i zamanlarda da yeniden tesisini sa¤lamak olmufltur.

Ülkemizin güvenli¤i ve menfaatleri aksini zorunlu k›lmad›kça, bu temel felsefeye tümüyle
sad›k kalaca¤›m›z bütün dünya taraf›ndan bilinmelidir.

Türkiye'nin dünyada ve özellikle içinde bulundu¤u bölgede, bar›fl fikrinin en sa¤lam
savunucusu olmaya devam edece¤inden kimsenin flüphesi olmamal›d›r.

Birlikte uygarl›klar oluflturdu¤umuz yak›n çevremizle, komflular›m›zla iyi iliflkilerimizi
gelifltirerek korumay›, komfluluk ve kardefllik hukukunun gereklerine tam olarak riayet
etmeyi d›fl siyasetimizin temeli say›yoruz.

Ancak bu duyarl› çizgimizin, Türkiye'nin âli menfaatlerine halel gelmesi noktas›nda bir
zâfiyete dönüflmesine izin vermeyece¤imizi de herkesin bilmesi gerekir.

De¤erli Kardefllerim,

Unutmay›n›z!

Milletimizi arzular›na kavuflturabilmek için, ülkemiz sizlerin öncülü¤üne ihtiyaç duydu.

Milleti anlama güçlü¤ü çekenler, bizi de anlama güçlü¤ü çektiler.

Merkezin neresinde oldu¤umuzu, do¤uya ve bat›ya nas›l bakt›¤›m›z› sorgulamakla
kalmad›lar, niyetlerimizi dahi sorgulad›lar.

Oysa AK Parti, onlar›n arad›¤› yerde de¤il, Türkiye'yi büyütme arzusundan, halk›n
demokrasi talebinden, temiz ve dürüst bir yönetim iste¤inden do¤du.

AK Parti, önce milletin vicdan›ndan, akl›ndan, basiretinden
do¤du. Bizi analiz edenler, milletimizin hayat›na, yaflama
biçimine bakmal›d›rlar.
Biz sadece halk›m›z›n bize emanet etti¤i bu imkân›, ülkemizin adaletle kalk›nmas› için
en iyi flekilde de¤erlendirmeye çal›fl›yoruz.

AK Parti, Türkiye'de sahici bir demokrasinin, bütün normlar›yla birlikte hayata geçirilmesine
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yönelik bir kararl›l›¤› temsil etmektedir.

Uzun y›llard›r çarp›k flekilde iflleyen Türk demokrasisinden nemalanan baz› zümreler
kendi ç›karlar›n› korumak için, AK Parti'yi mesnetsiz iddialarla itham edebilirler.

Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki, partimizin gizli bir gündemi ve amac› yoktur.

Amac›m›z ve niyetimiz bellidir.

Bu amaç, milletimizi hak etti¤i özgürlü¤e ve refaha kavuflturmakt›r.

Elbette her insan gibi mukaddeslerimiz var. Ancak, siyaseti bu mukaddes de¤erler
üzerinden yapm›yoruz.

Her inanca, her kültüre, her kimli¤e "eflit yak›nl›kta" duruyoruz.

Türkiye'nin demokratikleflmesine hizmet edecek çabalar›m›z, "niyet okuyucular" taraf›ndan
engellenmeye çal›fl›l›yor.

Fakat biz bunlara itibar etmedik, bundan sonra da etmeyece¤iz. Zira Ak Parti, adalet ve
kalk›nma kavramlar›n› meflale yaparak Türkiye'de tükenen umutlar› diriltmeye bafllad›.

fiimdi hayat›n her alan›nda büyümenin ve geliflmenin, üretmenin ve üretti¤inin karfl›l›¤›n›
alman›n heyecan› ve dinamizmi hissediliyor.

Türkiye'nin dört köflesi bir flantiye alan›na dönüyor, kalk›nma hamlesi bütün alanlarda
hissediliyor.

Türkiye'nin yollar›n› aç›yoruz. flehirleri birbirine ba¤l›yoruz. Bütün üretim sektörlerini
aya¤a kald›r›yoruz.

Her fleyi devletten bekleyen, devlete ise "bugün git yar›n
gel" anlay›fl›n› egemen k›lan yönetim biçimini tarihe
gömüyoruz.
Bu yönetim anlay›fl› sayesinde toplum yeniden güven zeminine oturdu.

Yolsuzluk ekonomisinin, siyasal kirlenmenin ve yozlaflman›n çan›na ot t›kad›k.  Ülkenin
al›nterini emen sülükler, halk›n karfl›s›nda bir bir mahcup olmaya bafllad›lar.

Hat›rlay›n›z, Türkiye ne büyük bir kaosa  ve girdaba sürüklenmiflti. Türkiye yaln›zca kötü
yönetilmiyor, 'art›k yönetilemez' deniliyordu.

Koalisyon hükümetinin ortaklar›n›n her biri a¤z›n› açt›kça yeni bir kriz ortaya ç›k›yordu.

Bakanlar Kurulu art›k toplanam›yordu. Herkesin dilinde birbirinden kötü felaket senaryolar›
vard›."Türkiye Arjantin olur mu?" diye soruluyor, ülkenin ufku karart›l›yordu.

Yönetici kadronun tamam› köhne bir siyaset çizgisi üzerindeydi, ülkemizin eli kolu
ba¤lanm›flt›. ‹flte ülkemizi o girdaptan, o karanl›k dehlizden ve o umutsuz günlerden
ç›kar›p bugünlere getirdik.
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Bu flerefi bize bahfleden Allah'a hamd, milletimize teflekkür ediyoruz. ‹fl bafl› yapt›¤›m›z
gün bu millete ve bu ülkeye lay›k olmaya çal›flaca¤›m›z›, milletin flerefli emanetine asla
ihanet etmeyece¤imizi söyledik.

Nitekim, iddiam›z›n alt›nda kalmad›k. Çok k›sa bir sürede AK Parti ülkemizin kararan
baht›n› a¤artt›. Popülizme tenezzül etmedik, günü kurtarma siyaseti izlemedik.

Seçim meydanlar›nda verdi¤imiz sözleri unutmad›k. Demokratik kat›l›m› en üst düzeyde
sa¤lad›k.

Halk›n sesine kulak verdik ve bütün kararlar›m›zda toplumsal mutabakat aramaya özen
gösterdik. Milletimizin bize gösterdi¤i teveccühün temelinde, bizim herhangi bir komplekse
girmeden milletimizin ba¤r›ndan kopup geldi¤imizi söylememizin büyük pay› vard›r.

Bu gerçe¤i iktidarda bulundu¤umuz aylar boyunca hiç akl›m›zdan ç›karmad›k. Milletin
emanetini tafl›man›n a¤›r sorumlulu¤unu hiç unutmad›k.

Meclisimizi sabahlara kadar aç›k tutarak Türkiye'nin y›llard›r ihtiyaç duydu¤u hukuki
düzenlemeleri rekor bir h›zla ç›kard›k.

Ekonomimizi toparlayarak dengeleri yeniden yerlerine
oturttuk. Türkiye'nin menfaatlerini korumak, iliflkileri
gelifltirmek ve ticaret imkânlar›n› zorlamak için ülke ülke
dolaflt›k.
Avrupa Birli¤i sürecini görülmemifl flekilde h›zland›rd›k, Türkiye aleyhine öne sürülen
bütün bahaneleri teker teker ortadan kald›rd›k. Böylece Türkiye'nin en büyük ve en ileri
demokratik dönüflümünü gerçeklefltirdik.

Devlet yönetiminde kurumlar›n birbiriyle uyumlu ve diyalog içerisinde hareket etmelerine
zemin haz›rlad›k. Gerilimi t›rmand›rmad›k. Polemiklere kap›lmad›k, birilerine laf yetifltirmeye
çal›flarak Türkiye'nin meselelerine ay›rmam›z gereken vakti çarçur etmedik.

Asla partizanl›k yapmad›k, ihtiyac› olana gönlündeki partiyi sormad›k. flehirlerimizi,
mahallelerimizi bize oy veren-vermeyen diye ay›rmad›k.

Bulundu¤umuz makam›n, üstlendi¤imiz sorumluluklar›n gere¤ini yerine getirirken
Türkiye'nin hükümeti oldu¤umuzu unutmad›k. Bu gayretlerimiz sonucunda, büyük
zorluklar ve s›k›nt›larla geçen bir dönemin ard›ndan iktidarda eriyen bir parti konumuna
düflmedik. Oy oran›n› yükselten bir iktidar partisi haline geldik.

Çal›flt›k ve milletimizden ödülümüzü ald›k.

Daha da çok çal›flarak milletimizin gönlündeki yerimizi sa¤lamlaflt›rmak istiyoruz.

De¤erli AK Partililer, Sevgili Dostlar,

Henüz yolun bafl›nday›z ve her birimize düflen sorumluklar var.
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Lütfen tek tek sorumluluklar›m›z› ihmal etmeyelim.

Her Ak Partili Türkiye'nin yükünü omuzlar›nda hissetmelidir.

Toplumsal huzurun ve refah›n katlanarak büyümesi için, vatandafl ile devletin aras›ndaki
mesafenin kapanmas› iç in bireysel sorumluluklar ›m›z çok büyüktür.

Bizler, partizanl›k yapamay›z, ülkemizin bütünlü¤ünü gözden kaç›ramay›z.  Bizim yapt›¤›m›z
siyasetin ahlaki veçhesi mutlaka olacakt›r. Zira ahlaki temeller üzerinde yükselmeyen
bir siyaset, kal›c› olmayacakt›r.

AK Parti ahlâki zemini olan bir siyaset yapmaktad›r. Bu siyasetin ahlaki zemini adaleti
tesis etmektir.

Adalet, milletimizin en büyük özlemidir.

Unutmayal›m ki, adalet sadece yarg›yla ilgili de¤ildir.

Elbette tam bir hukuk devletinde yarg› kararlar› halk›n vicdan›n› yaralay›c› olamaz.

Fakat adalet, sadece yarg› alan› ile de s›n›rl› de¤ildir. Biz, en genifl anlam›yla adaleti tesis
etmeyi ve hakkaniyeti sa¤lamay› kastediyoruz.

Anayasal vatandafll›k flemsiyesi alt›nda, herkesin hukukunu
kendi hukukumuz gibi koruyaca¤›z.
Zira biz, siyaseti bir rant kap›s› olarak görmüyoruz.

Biliyor ve unutmuyoruz ki, bu salonlarda bizden önce de yüzlerce parti, yüzlerce kongre
yapt›.

Bugün e¤er onlar milletin tasfiyesine u¤rad›ysa, bizim de hem var olufl gerekçelerimizi
hem de bizden öncekilerin ak›betini unutmamam›z gerekiyor.

Ola ki, herhangi bir AK Partili'nin bafl› dönebilir; ola ki, bafl dönmesi emaneti unutturabilir
diye söylüyorum.

Yönetimdeki kirlenmenin tamamen giderilmesi için, geçip giden karanl›k ve umutsuz
günlerin bir daha dönmemesi için, Demokrasinin tart›fl›l›r olmaktan tamamen ç›kabilmesi
için, herkesin temel vatandafll›k haklar›n› kullanabilmesi için daha yap›lacak çok iflimiz
var.

Önümüzde çok uzun bir yol var. Unutmayal›m, henüz yolun bafl›nday›z. Daha birinci
kongremizi gerçeklefltiriyoruz.

Ve sak›n unutmayal›m ki, AK Parti, herhangi bir siyasi parti de¤ildir.

AK Parti, ülkenin gelece¤inde tarihi roller oynayacak, insan›m›z› y›llard›r ertelenen
taleplerine kavuflturacak yegâne partidir.

Buna lay›k olabilmek için sorumluluklar›m›z› ihmal etmeyelim.
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De¤erli AK Partililer,

Türkiye'nin problemleri çözülemeyecek problemler de¤ildir.

Türkiye'nin kendine yeten bir ülke olmay› baflaramamas›n›n nedeni, yeralt›-yerüstü
zenginliklerinin ve insani potansiyelinin yetersiz olmas› de¤ildir.

Türkiye, kaynaklar› haramzadeler taraf›ndan hortumland›¤›, kötü ve beceriksiz yönetimlerce
yönetildi¤i ve uzun y›llar kendi siyasi menfaatlerini milletin menfaatlerinin önüne koyan
siyasetçilerin eline düfltü¤ü için dönemsel zaaflara u¤ram›fl, hak etti¤i yere gelememifltir.

Ancak flunu herkes bilmelidir ki, ya¤mahasan›n böre¤i burada bitmifltir; bugünden sonra
milletin hakk› milletin d›fl›nda hiçbir oda¤a, kifliye, kuruma, çeteye yar edilmeyecektir.

Devlet, hortumcular›n birer birer yakalar›na cesaretle
yap›flmaya bafllam›flt›r; yak›nda hepsinin perçemlerinin
nas›l bir bir önlerine düflece¤ini de inflallah hep birlikte
görece¤iz.
Türkiye, adaleti her alanda tesis etmeden daha fazla ilerleyemez.

Hükümetler adaleti her bak›mdan vazgeçilemez bir öncelik olarak programlar›na koymadan
milletin yüzüne bakamaz.

Biz adaleti partimizin ad›na koyduk; inflallah bu kavram her dile getirildi¤inde hat›rlanacak
bir siyasi parti olma idealine de mutlaka ulaflaca¤›z.

De¤erli Dostlar,

Parti program›m›zda da öngördü¤ümüz gibi devlet ayg›t›m›z ve bürokratik yap›m›z günün
ihtiyaçlar›na cevap veremeyecek kadar büyümüfl ve hareket kabiliyetini kaybetme
noktas›na gelmiflti.

Hükümet oldu¤umuz günden beri bu hantall›¤› gidermek için çeflitli yap›sal düzenlemeler
üzerinde yo¤un çal›flmalar yürüttük.

Bu çal›flmalar›n bir k›sm›n› Meclis'te yasalaflt›rd›k. Kamu yönetimi ve yerel yönetimler
gibi çok önem verdi¤imiz baz› yasal düzenlemeler için de gün say›yoruz.

Umuyorum ki yak›n bir zamanda, devletimizin daha rahat ve verimli çal›flabilece¤i bir
hukuksal noktaya gelmifl olaca¤›z.

Yerel yönetimlere aktaraca¤›m›z yetkilerle merkezin yükünü önemli ölçüde
hafifletebilece¤iz.

‹fl kalitesini ve verimlili¤i esas alan yeni bir personel tan›m› gelifltirerek, hem devlet
kadrolar›n› do¤ru kullanma, hem de tasarruf imkân› sa¤layaca¤›z.

Bu uygulamaya öncelikle en yak›n›m›zdan bafllayarak baz› bakanl›klar›m›z› birlefltirdik ve
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böylece bakanl›k say›s›n› 38'den 23'e indirdik. Devletin iki yakas›n›n bir araya gelmesini
istiyorsak, öncelikle bu plans›z, kay›rmac› ve müsrif bürokrasi anlay›fl›ndan vazgeçmeliyiz.

fiunu herkes bilsin ki, bundan sonra devletin en ücra yerlerdeki birimlerinde bile, hiçbir
aksamaya izin vermeyece¤iz.

"Bugün git yar›n gel" anlay›fl›, millet haf›zas›ndan bir daha dönmemek üzere sökülüp
at›lacakt›r.

Devletin hiçbir birimi, as›l varl›k nedeninin, millete hizmet etmek, milletin problemlerine
çözüm getirmek oldu¤unu akl›ndan ç›karmayacakt›r.

As›k suratl› ve hantal devlet gidecek, güler yüzlü ve ifl bilir bir devlet gelecektir.

"Devlet için millet" dayatmas› bitecek, "millet için devlet" anlay›fl› yeflerecektir.

Bunu bir yere yaz›n, bu milletin dinamizmi ve canl›l›¤›,
mutlaka devlet mekanizmalar›na da yans›t›lacak, devlet
milletin h›z›n› kesen bir pranga olmaktan ç›kar›lacakt›r.
Bu yolda bugüne kadar Hükümet olarak neler yapt›¤›m›z, kongre konuflmam› içeren
kitapç›¤›n içinde özet olarak bulunmaktad›r, partimizin bu çerçevedeki faaliyetleri de
faaliyet raporu olarak sizlere sunulacakt›r. Bu nedenle bu konuda daha fazla ayr›nt›ya
girmiyorum...

De¤erli Arkadafllar,

Seçimden önce gitti¤imiz flehirlerde, konufltu¤umuz meydanlarda vatandafllar›m›za
tutamayaca¤› sözler veren, bol keseden vaatlerde bulunanlardan olmad›k.

Onlara yapabileceklerimizi zaman belirterek, süre vererek s›ralad›k.

Y›llard›r laf üretmekten ifl üretmeye f›rsat bulamam›fl profesyonel siyasetçiler, kendimizi
millet önünde bir "eylem takvimi" ile s›n›rlad›¤›m›z› ve bunun siyasette ne kadar acemi
oldu¤umuzu gösteren bir tutum oldu¤unu dillendirdiler...

Oysa bu acemilik de¤il, siyasete ne derece yüksek bir bak›flla yaklaflt›¤›m›z›n iflaretiydi.

Milletimizle her fleyi aç›k aç›k konufltuk. Nas›l ki, aile içinde her fley konuflulursa, ayn›
o flekilde konufltuk.

‹lk iki y›l için kendilerinden fedakârl›k bekledi¤imizi, bu zaman içinde daha fazla ertelenmesi
imkâns›z hale gelen birtak›m hukuki ve idari düzenlemeleri gerçeklefltirece¤imizi aç›k
aç›k beyan ettik.

Milletimiz bize inand›, güvendi.

Henüz iktidar›m›z›n birinci y›l›n› doldurmufl de¤iliz; ancak milletimize verdi¤imiz sözler
konusunda aln›m›z ak, bafl›m›z diktir.Eylem takvimimiz ifllemektedir. Bir kere daha
kendilerini milletin profesyonel yöneticileri görenler yan›lm›flt›r. Milletin evlatlar› hakl›
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ç›km›flt›r! Bu çerçevede profesyonellerin sadece dillerinde olan, güçlü ve kararl› ekonomi
politikas› takip etti¤imizi tüm dünya itiraf etmektedir.

Kararl›, güçlü, ak›lc›, dinamik ve sosyal eksenle güçlendirilmifl bu ekonomi politikas›
sayesinde Türkiye kriz sarmal›ndan ç›kmaya bafllam›flt›r.

Ekonomimizdeki olumlu geliflmeler, sadece ülkemizdeki ekonomik çevreleri etkilemekle
kalmam›fl, dünyan›n dikkatini de ekonomimize çevirmifltir.

Bu kadar k›sa zamanda kriz flartlar›n›n önemli ölçüde
ortadan kald›r›lmas›nda, gelece¤e güvenle bakabilen
dinamik ve yenilenmifl bir ekonomiye geçiflte AK Parti
hükümetinin sa¤lad›¤› güven ve istikrar ortam›n›n pay›
büyüktür.
Seçimlerden önce, ekonomi için kayna¤› nereden bulacaks›n›z, diyenlere, AK Parti'nin
kendisi kaynakt›r, demifltim. Bu sözümüzün hakl›l›¤› her gün ortaya ç›kmaktad›r.

Dikkatli ve kararl› bir ekonomi yönetimiyle enflasyon dize getirilmifl, rekor seviyede
düflüfller, hatta eksi ile ifade edilen enflasyon rakamlar› yakalanm›flt›r.

Bu y›l için hedefledi¤imiz %20'lik hedefi yakalayaca¤›m›z flimdiden belli olmufltur. Yeni
hedefimiz ise 2004'ün sonlar›nda enflasyonu tek haneli rakamlara indirmektir.

Piyasalar yeniden canlanm›fl, kapanan iflyerleri yeniden aç›lmaya bafllam›flt›r.

Faizde 38 ay öncesinin rakamlar›na dönülmüfl, göreve geldi¤imizde %70'ler seviyesinde
olan faizler %30'lara düflmüfltür. Borsa ifllem hacminde rekorlar k›r›lm›flt›r.

‹hracat Ocak-Eylül aylar› aras›nda geçen y›l›n ayn› dönemine göre %33 oran›nda artarak
34 Milyar Dolar› aflm›fl olup, 2003 y›l›n›n sonunda d›fl ticaret hacmimiz ilk defa 110 milyar
Dolar› aflacakt›r.

Yüzde 5'lik bir ekonomik büyüme sa¤lanm›flt›r.

2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda Gayri Safi Yurtiçi Has›la %5-8, Ocak-A¤ustos döneminde sanayi
üretimi %7.7 artm›fl, kapasite kullan›m oranlar› %80'lere ulaflm›flt›r.

Türkiye'nin uluslararas› itibar› artm›fl, yabanc› yat›r›mc›lar›n ilgisi ülkemiz üzerinde
odaklanm›flt›r.

Öngörülen bütün ekonomik hedefler birer birer yakalanm›flt›r. Vergi bar›fl› sayesinde
ekonomimize çok önemli girdiler sa¤lanm›fl, bu uygulama kapsam›nda 8 katrilyon liral›k
hazine alaca¤› yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

‹ktidar›m›z sosyo-ekonomik politikalara öncelik vererek devlet ile toplum aras›ndaki
ihtilaflar› çözmeye öncelik vermifltir. SSK ve Ba¤-Kur prim borçlar› yeniden yap›land›r›larak
800.000 vatandafl›m›z›n 3.7 katrilyonluk prim borcu sorunu çözülmüfltür.
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Y›llard›r çözümsüz b›rak›lan 11 katrilyonluk Zorunlu Tasarruf Hesab›'ndan hak sahiplerine
ödemeler bafllam›flt›r. Büyük bir icra-haciz bask›s› alt›nda olan ve bir k›sm› da maalesef
iflyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârlar›m›z›n kredi borcu yeniden
düzenlenerek nefes almalar› sa¤lanm›flt›r.

Seçimlerde söz verdi¤imiz üzere, çiftçilerimize ve denizcilik sektörüne ucuz mazot
deste¤i sa¤lanm›flt›r.

Rekabet gücümüzü ve halk›n refah›n› art›rmak için temel girdilerde iyilefltirmeler yap›lm›flt›r.

Bu ba¤lamda, vatandafl›m›z›n gündelik hayat›n› do¤rudan etkileyen do¤algaz fiyatlar›
kademeli olarak indirilmifltir.

fiu anda do¤algaz fiyatlar› Kas›m 2002'ye göre %15 daha ucuzdur. 1 Nisan 2003 tarihinden
bu yana elektri¤e zam yap›lmam›flt›r.

Ulafl›mda dev ad›mlar at›lmakta.

Halen 7.5 saatte al›nan ‹stanbul-Ankara aras› tren yolunun 3 saat 15 dakikaya indirme
çal›flmalar› bütün h›z›yla sürmektedir.

Hava yolu tafl›mac›l›¤›nda "Bölgesel Hava Tafl›mac›l›¤›" projesine start verilmifltir.

Hükümetimiz Sosyal Devlet ilkesini vatandafl›m›za do¤rudan hissettirmifl ve bir ilke imza
atarak, 2003-2004 ö¤retim y›l› için ilkö¤retimdeki tüm ö¤rencilere ders kitaplar› ücretsiz
olarak vermifltir.

Önümüzdeki k›fl mevsimi için ihtiyaç sahibi vatandafllar›m›za 800 bin ton kömür da¤›t›m›na
bafllanm›flt›r.

Anadolu'yu boydan boya kateden bölünmüfl yollar›n inflas› bütün h›z›yla bafllam›fl, söz
verilen tarihlerde aç›l›fllar gerçeklefltirilmifltir.

Halen 60 adet proje kapsam›nda 3.607 km'lik yol yap›m çal›flmalar› h›zla sürdürülmektedir.

Gördü¤ünüz gibi Türkiye'yi imkânlar›yla, kaynaklar›yla buluflturmakta kararl›y›z.

Daha öncede söyledi¤im gibi bu flölen gününde yapt›klar›m›z› tek tek sayma imkân›m
yok.

Yola ç›karken "Her fley Türkiye için" ilkesini ülke
insan›m›z›n önüne koyduk ve yapamayaca¤›m›z fleyleri
vaad etmedik.
Acil Eylem Plan›m›zla Türkiye'nin önceliklerini tespit ettik ve o do¤rultuda icraata bafllad›k.

Popülist politikalara tenezzül etmedik, halk›m›z› yan›ltmad›k ve kaybolan güven ve istikrar
zeminini sa¤lamlaflt›rmay› her fleyin önüne ald›k.

Seçimden önce halkla yüz yüze oldu¤umuz gibi, seçimden sonra da Ankara'ya hapsolmad›k.
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Avrupa merkezlerinden, Amerika'dan, Asya'dan Uzak Do¤udan aya¤›m›z›n tozuyla yurda
döndü¤ümüzde Anadolu yollar›na düfltük.

15 Mart 2003 ile 10 Ekim 2003 tarihleri aras›nda, yaklafl›k 8 ayl›k süre içinde, kamu ve
özel sektör olarak tam 161 tesisin ya aç›l›fl›n› yapt›k ya da temelini att›k.

fiimdiye kadar yapt›¤›m›z aç›l›fllarda toplam 25 bin 220 kiflilik istihdam ürettik. Temelini
att›¤›m›z tesislerin faaliyete geçmesiyle birlikte bu istihdam çok daha büyük boyutlara
ulaflacakt›r.

Bir gün Diyarbak›r'daysak ertesi gün ‹zmir'de olduk. Bir gün Antalya'da ertesi gün
Samsunda olduk. Bir gün A¤r›'da, ertesi gün ‹stanbul'da olduk.

Milletimizin heyecan›n›, ac›lar›n›, sevinçlerini, taleplerini yerinde, yüzyüze konufltuk ve
paylaflt›k.

Henüz yolun bafl›ndayken, büyük milletimizin teveccühü, sevgisi ve coflkusu en dar
zamanlarda yüreklerimizi doldurdu.

En zor zamanlarda, en çok bunalt›ld›¤›m›z dönemlerde,
milletimizin gösterdi¤i sevgi kalplerimizi ›s›tt›.
fiüphesiz herkes alk›fllamad›, herkes takdir etmedi.

Türkiye'de halka yüksek tepelerden, fildifli kulelerden bakan, demokrasiyi içine
sindiremeyen, hakkaniyet de¤il, adalet de¤il ayr›cal›k isteyen, öyle al›flm›fl bir zümre de
var.

Siz ne iyi yapt›n›z; enflasyon canavar›n› dize getirdiniz, ülkeye güven getirdiniz, gülmeyen
yüzleri güldürdünüz, sönmek üzere olan ocaklara umut oldunuz, demeyeceklerdi.

Demediler...

Demesinler...

Zira biz, bu ifle öfkeyle, inatla ve ihtirasla girmedik. Biz bu ifle aflkla, sevdayla girdik.

363 milletvekilimizle ilk toplant›m›z› yapt›¤›m›zda, milletvekili bile de¤ildim.

O gün arkadafllar›ma "Milletimiz sizin kendisine komflu olman›z› istiyor" dedim ve
Milletvekili lojmanlar›nda, halktan kopuk bir vekilli¤i arkadafllar›m kabul etmediler.

Emeklimizin, Ba¤-Kurlumuzun ve çiftçimizin durumunu iyilefltirdi¤imizde, felaket
senaryolar›ndan ekmeklerini kazananlar, "kaynak nerede?" dediler.

"Kaynak Türkiye'dir" dedik.

Evet biz, Türkiye'nin imkanlar›yla Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Milletimizin ortak akl› ve
vicdan› olmaya çal›fl›yoruz.

Bu yüzden, bizi anlama güçlü¤ü çekenlere kap›lar›m›z› kapatmad›k, kapatmayaca¤›z.
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Bugün de¤ilse yar›n anlafl›laca¤›z.

Herkesin do¤rusunu anlamaya çal›flt›¤›m›z için, bütün do¤rulardan yeni bir sentez kurmaya
çal›fl›yoruz.

En y›k›c› elefltirilerle incitildi¤imiz zamanlar bile metaneti elden b›rakmad›k ve bizi do¤ru
anlamalar›n› bekledik.

Kalplerimizi dahi okuyanlar oldu. Niyetlerimizi yarg›layanlar oldu. Ait oldu¤umuz de¤erler
dünyas›n› küçümseyenler oldu; ama sonuçta mahcup oldular.

Allah'a flükür biz mahcup olmad›k.

Hat›rlar m›s›n›z o zor günleri,

Bunalt›lmak istendi¤imiz günleri.

Hat›rlay›n›z, en zor zamanlarda ne demifltik:

"Zaman›n sahibi var" dedik.

"Her gecenin bir sabah› vard›r" dedik ve sab›r tavsiye ettik.

‹flte, sabr›n sonunda "zaman›n sahibi"nin gösterdi¤i nimetler!..

De¤erli Arkadafllar,

Hükümet olarak içimizde kalan tek ukde, sokaktaki vatandafl›m›z›n, çal›flanlar›m›z›n ve
genifl toplum kesimlerinin bu olumlu ekonomik tablodan henüz yeterince
faydalanamay›fl›d›r.

‹nflallah yak›n zamanda onlar da makro ekonomik göstergelerdeki bu olumlu tabloyu
gündelik hayatlar›nda fazlas›yla hissedeceklerdir.

Bunun için ekonomik program›m›z›, bir süre daha, hassas ve dikkatli bir flekilde
sürdürmemiz gerekiyor. Bu tünelin ucunun ayd›nl›k oldu¤unu ve o noktaya var›fl
zaman›m›z›n yaklaflmakta oldu¤unu bütün vatandafllar›m›za müjdelemek istiyorum.

Bize inan›p güvenmeye devam etsinler, lay›k olduklar› ücretlerle, insanca yaflama
standard›na en k›sa zamanda kavuflmalar› için bütün imkânlar› zorluyoruz.

‹nan›yoruz ki, talan edilen ülke kaynaklar› ekonomiye
kazand›r›ld›¤› gün, çözümsüz görünen sorunlar kolayca
çözülecektir.
Bu konuda ald›¤›m›z mesafeyi büyük baflar› olarak bütün dünya takdir etmifltir.

Hem iç hem de d›fl siyasette bu kararl›l›¤› sürdürece¤iz.

De¤erli Arkadafllar,

AK Parti, Türkiye'nin potansiyeline ve gücüne yarafl›r bir dinamizmle d›fl politikada
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olabildi¤ince aktif bir siyaset izledi. Türkiye'nin tarihten gelen gücü, stratejik önemi,
büyük ekonomik potansiyeli, güçlü toplumsal dokusu, co¤rafi konumu ve kültürel kimli¤i
bir arada düflünüldü¤ünde, tek boyutlu, tek seçenekli bir d›fl siyaset izlememizin mümkün
ve do¤ru olmad›¤› aç›k bir flekilde görülmektedir.

Bu anlamda biz çok boyutlu ve birbirini tamamlar nitelikte, stratejik derinli¤i olan bir
siyaset izliyoruz.

D›fl politikada statükonun dilini kullanmad›k, Türkiye'nin dünyadaki itibar›n› yükseltmek
için cesur ve kararl› ad›mlar att›k.

AK Parti iktidar›n›n ilk gününden itibaren, bütün Avrupa
merkezlerinde yürüttü¤ümüz h›zl› mekik diplomasisiyle
ülkemizin sayg›nl›¤›n› ve etkinli¤ini nereden nereye
getirdi¤imizi biliyorsunuz.
Türkiye'nin imkânlar›n› Amerika'dan Çin'e, Malezya'dan Avrupa'ya kadar herkese anlatt›k.

Türkiye, tarihi infla eden bir medeniyet tecrübesiyle devletin ve toplumun üzerinde
büyük mutabakat sa¤lad›¤› Avrupa Birli¤i hedefine her zamankinden daha çok yaklaflm›flt›r.

‹çeride yapt›¤›m›z hukuki düzenlemeler Avrupa Birli¤i bizi zorlad›¤› için de¤il, kendi
vatandafllar›m›z›n haklar›n› en üst düzeyde kullanmalar› içindir. Hedefimiz Kopenhag
siyasi kriterlerinin karfl›lanmas›n›n çok daha ötesindedir.

Milletimizin en ileri demokratik haklara lay›k oldu¤u, demokratik haklar›n hiçbir
vatandafl›m›zdan esirgenemeyece¤i aç›kt›r. Türkiye'nin bu istikametteki kararl› yürüyüflünün
bizzat gitti¤im bütün Avrupa merkezlerinde heyecanla karfl›land›¤›na bizzat flahit oldum.

Irak konusuna gelince; bizim bafllang›çtan itibaren izledi¤imiz siyaset, savafla gerek
kalmaks›z›n Irak'ta bar›fl›n sa¤lanmas› istikametindeydi.

Ancak bar›fl yönündeki samimi çaba ve ›srar›m›z maalesef arzulad›¤›m›z neticeyi vermedi.

fiimdi, Irak'ta savafl sonras› ortam›n getirdi¤i zorluklar hâkim.

Bu zorluklar›n afl›lmas› ve Irak halk›n›n bir an önce arzulad›¤› bar›fl ve istikrar ortam›na
kavuflmas› için üzerimize düfleni yapmakla mükellef oldu¤umuzu düflünüyoruz.

Bu mükellefiyeti bize yükleyen tarih ve co¤rafyad›r.

E¤er Türk askeri Irak'a gidecekse, bu gidifl bütünüyle insani ve bar›flç› amaçlara hizmet
edecektir.

Zaten flu anda da bunlar› yapmaya devam ediyoruz. Hergün Irak'a girip ç›kan 3000
kamyon sayesinde Irak halk›n›n g›da ve ilaç ihtiyac›n› karfl›l›yoruz.

Elektrik, benzin, su gibi hayati temel girdiler konusunda yard›mc› olmaya çal›fl›yoruz. fiu
kesinlikle bilinmelidir ki, bizim Irak'taki varl›¤›m›z fliddet ve iflgal içermeyecektir.



186

1 2  E K ‹ M  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Yeri gelmiflken Ortado¤u'ya de¤inmeden geçemeyece¤im.

Ortado¤u asl›nda uzun y›llard›r insanl›¤›n vicdan›n› kanatan bir yarad›r. Irak probleminin
yan›nda bölgedeki bireysel, örgütsel ve devlet terörüyle had safhaya ulaflan bu çat›flma,
bir an evvel yerini bar›fla b›rakmal›d›r.

Ancak bu bar›fl, d›fl müdahalelerle gerçeklefltirilemez.

Bar›fl›n yolu, bölgedeki tarihi anlaflmazl›klar› serinkanl› bir flekilde müzakere edebilecek
demokratik meflruiyete sahip iktidarlar›n ifl bafl›na gelmesinden geçmektedir...

Hükümetimizin ilk gününde haz›r buldu¤u sorunlardan biri de K›br›s meselesi olmufltur.

Y›llar›n kördü¤üm haline getirdi¤i K›br›s'ta samimi bir çözüm aray›fl›na girdik.

Müzakere sürecinin kesintiye u¤ramamas› için, K›br›s Türk halk›n›n varoluflunu sürdürmesi
bak›m›ndan hayati önemi olan hususlarda tavizkâr olmad›k.

Ama bununla beraber, Türk taraf›n›n çözüm konusundaki iradesini ortaya koymas› ve
çözümü zorlaflt›ran de¤il, kolaylaflt›ran taraf olmas› gerekti¤ini de ›srarla vurgulad›k.

Ancak bu konuda KKTC yönetiminin bu yönde att›¤› olumlu ad›mlar› görmezden gelemeyiz.

Ledra Palas s›n›r kap›s›n›n aç›lmas› geçifllerin serbest b›rak›lmas›, kapal› Marafl bölgesinin
Güney K›br›sl›lar'a aç›lmas›, serbest ticaretin bafllat›lmas› gibi uygulamalara Rum
yönetiminin de ayn› hassasiyetle cevap vermesini beklerdik.

Bize göre K›br›s meselesi iki toplumun ortak r›zas› ve iki
toplumun hukukunu koruyan bir yap› içinde çözülebilir.
Bu konudaki ›srar›m›z ve çabam›z dinamik bir flekilde
devam edecektir.
De¤erli Kardefllerim,

De¤erli AK Partililer,

Neler yapt›¤›m›z›, neler yapaca¤›m›z› anlat›yoruz ama bu yapt›klar›m›z› kesinlikle yeterli
görmüyoruz.

Kendimizi anlat›rken flaflmaz ölçüyü elden b›rakm›yoruz. Kendi kararlar›m›z› mutlak
do¤rular olarak kabul etmiyoruz.

‹nsan oldu¤umuzu ve hata yapma ihtimalimizi gözard› etmiyoruz. Sizler de,  hakkaniyet
ölçüsünü elden b›rakmay›n›z.

Gurura kap›lmay›n›z!

Milletin sevgisini, bugün oldu¤u gibi yar›n da kazanmak istiyorsak, gökkubbe alt›nda
hay›rla yâd edilmek istiyorsak, bu ülkeye kal›c› hizmetler yapmak istiyorsak,  lütfen
siyaset ile ahlak aras›ndaki temel ba¤l›l›¤a dikkat ediniz.
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Zira bizim, bir dünya tasavvurumuz, bir hayat anlay›fl›m›z, bir sonsuzluk ufkumuz var.

E¤er bak›fl›m›z bulan›r, hakikati yanl›fl, yanl›fl› hakikat kabul edersek varolufl nedenimizi
kaybetmifl oluruz.

De¤erli kardefllerim,

Düne kadar milletin talepleri ertelenirken bir gerekçe ileri sürülüyordu. Dünyan›n en
tuhaf mazereti:

Devletin menfaatlerinin zaman zaman milletin menfaatleriyle çat›flt›¤› söyleniyordu.
Aç›kça böyle söylenmese de uygulama buydu.

Biz, milletin menfaatleriyle devletin menfaatlerini
birbirinden ay›rarak de¤erlendirmiyoruz. Milletin
menfaatleri ile devletin menfaatlerini her kim ay›r›yorsa
o, ayr›mc›l›k yap›yordur.
Biz, milletin müfltereklerinin partisiyiz.

Bir bütünlük içinde meseleleri ele almal›y›z.

Seçimi kazand›¤›m›z saatlerde söyledi¤im gibi;

• Anayasal kurumlar›m›z› en iyi flekilde çal›flt›rmak,

• Kararl› bir ekonomik program uygulamak,

• AB'ye tam üyelik hedefini gerçeklefltirmek,

Siyasetimizin temel direkleri olmaya devam edecektir...

AK Parti, bu bütünlük içinde Türkiye'nin itibar›n›, gücünü yükseltmeye çal›fl›yor.

Türkiye'nin her yerinde ayn› dili kullan›yor, ayn› fleyleri söylüyoruz.

fiimdi, daha ileriye do¤ru Türkiye'yi tafl›mak üzere sizden bir fley istiyorum.

Kendinize güvenin!

Türkiye'ye güvenin!

Ve bizden Anadolu'ya kucak dolusu selam götürün.

Yüreklerinizdeki umudu insanlar›m›za götürün...

DOSTLARIM!

DÜN B‹TT‹.

BUGÜN NE GEÇM‹fi‹N KARANLI⁄INA A⁄ITLAR YAKACA⁄IZ,

NE DÜNKÜ BAfiARILARIMIZA DESTANLAR YAZACA⁄IZ.
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DOSTLARIM!

DÜN B‹TT‹,

GEÇT‹, G‹TT‹.

BUGÜN, YEN‹ B‹R GÜNDÜR.

AYDINLIK TÜRK‹YE ‹Ç‹N,

ÇOCUKLARIMIZ ‹Ç‹N,

GENÇLER‹M‹Z ‹Ç‹N, GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N,

YEN‹DEN YOLLARA DÜfiME GÜNÜDÜR...

YOLUMUZ AÇIK OLSUN!

Kongremiz hepimize, bütün milletimize hay›rl› olsun.

Yüce Allah, yar ve yard›mc›m›z olsun.



AK PARTi 1. OLA⁄AN KONGRES‹ (13.10.2003)
"AK Parti Türkiye'nin hem vicdan›, hem Akl›d›r"

Birinci Ola¤an Genel Kurulumuza giderken hepinizi en samimi duygular›mla, sevgiyle
ve coflkuyla selaml›yorum. Kongremiz ülkemize ve bütün milletimize hay›rl› ve u¤urlu
olsun. Bu büyük kongre Türk siyasi hayat›na ad›m att›¤› ilk günden itibaren siyasi,
ekonomik ve sosyal hayat›m›zda istikrar›n, güvenin ve adaletin, demokrasinin ve hukukun
ad› ve adresi olan bir partinin ilk genel kurulu olmas› dolay›s›yla önemlidir.

Türkiye'yi Türkiye yapan ve dünya devletleri aras›nda "biricik" k›lan de¤erler ne ise
AK Parti'yi AK Parti yapan de¤erler onlard›r.

AK Parti'nin mayas›n› millet atm›fl, hamurunu da milletimiz yo¤urmufltur. Bu yüzden
baflar›lar›m›z›n bereketi ülkemize ve milletimize aittir. Tek bafl›na ifl bafl›nda olan iktidar›m›z›n
halk›m›za verdi¤i güvenin her geçen gün bereketlenerek semere vermesi en büyük
mutlulu¤umuzdur.

‹nan›yorum ki, milletimizi millet k›lan temel de¤erler büyük kongremize damgas›n› vuracak
ve kongreden bir kez daha millet iradesi tam ve eksiksiz olarak tecelli edecektir. Zira bu
de¤erler Türkiye'yi dünyan›n en sayg›n ülkeleri aras›na katacak, milletimizin itibar›n›
yükseltecek de¤erlerdir.

Biz bu de¤erlerle, Türkiye'de alt›n bir sayfa açt›k. Bu de¤erlerle kaostan, gerilimden,
krizden, kavgadan ve bunal›mdan ülkemizi kurtar›p yeni ufuklara do¤ru yol almas›n›
sa¤lad›k.

Bizler Türkiye'ye hizmet aflk›m›z› ve gücümüzü do¤rudan milletten alan ve milletin
emanetini yeniden millete hizmete sunmaya çal›flan bir büyük kadroyuz. Bu kadro yaln›zca
üyelerimizden, delegelerimizden oluflmuyor ülke insan›m›z›n tamam›n›n akl› ve yüre¤i,
talep ve özlemleri bu kadroya dahildir. Dolay›s›yla, AK Partili olmak 'Önce Türkiye, Önce
millet' demekle efl anlaml›d›r.

Türkiye'nin makûs talihini yenebilmek, milletimizi arzular›na kavuflturabilmek için sizlerin
öncülü¤üne ülkemiz ihtiyaç duydu. Henüz ilk  kongresini yapan AK Parti Türkiye'yi
büyütme arzusundan, halk›n demokrasi talebinden, temiz ve dürüst bir yönetim iste¤inden
do¤du. Halk›m›z›n omuzlar›m›za yükledi¤i bu tarihi imkân› ülkemizin adaletle kalk›nmas›
için en iyi flekilde de¤erlendirmeye çal›fl›yoruz.

Zira AK Parti, adalet ve kalk›nma kavramlar›n› meflale yaparak Türkiye'de tükenen umutlar›
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AK Parti, siyasi partilerden herhangi bir parti de¤il, ülkenin
kaderinde tarihi roller oynayacak, insan›m›z› y›llard›r
ertelenen taleplerine kavuflturacak yegâne partidir.
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diriltmeye bafllad›. fiimdi hayat›n her alan›nda büyümenin ve geliflmenin, üretmenin ve
üretti¤inin karfl›l›¤›n› alman›n heyecan› ile dinamizmi hissediliyor. Türkiye'nin dört köflesi
bir flantiye alan›na dönüyor ve kalk›nma hamlesi bütün alanlarda hissediliyor. Toplum
yeniden güven zeminine oturdu. Yolsuzluk ekonomisinin, siyasal ve ekonomik kirlenmenin
çan›na ot t›kand› ve ülkenin al›nterini emen sülükler halk›n karfl›s›nda bir bir mahcup
olmaya bafllad›lar.

Hat›rlay›n›z, Türkiye ne büyük bir kaosa ve girdaba sürüklenmiflti. Türkiye yaln›zca kötü
yönetilmiyor, 'art›k yönetilemez' deniliyordu. Koalisyon hükümetinin ortaklar›n›n her biri
a¤z›n› açt›kça yeni bir kriz ortaya ç›k›yordu.

Herkesin dilinde felaket senaryolar› vard›. 'Türkiye Arjantin olur mu' diye soruluyor,
ülkenin ufku karart›l›yordu. Yönetici kadronun tamam› köhne bir siyaset çizgisi üzerindeydi
ve ülkemizin eli kolu ba¤lanm›flt›.

‹flte ülkemizi o girdaptan, o karanl›k dehlizden ve o umutsuz günlerden ç›kar›p bugünlere
getirdik. Bu flerefi bize bahfleden Allah'a hamd ediyor, milletimize teflekkür ediyoruz.
‹flbafl› yapt›¤›m›z gün bu millete ve bu ülkeye lay›k olmaya çal›flaca¤›m›z›, milletin flerefli
emanetine asla ihanet etmeyece¤imizi söyledik. Nitekim, iddiam›z›n alt›nda kalmad›k
ve çok k›sa bir sürede AK Parti ülkemizin kararan baht›n› a¤artt›.

Her AK Partili Türkiye'nin yükünü omuzlar›nda hissederek, bu ülkenin gecikmifl adalet
ve kalk›nma taleplerini, ülkemizin dünya devletleri aras›nda hak etti¤i itibar› elde etmesi
için elinden geleni yapmak durumundad›r. Toplumsal huzurun ve refah›n katlanarak
büyümesi en büyük arzumuzdur.

Siyasal çürümenin, yönetimdeki kirlenmenin tamamen giderilmesi için, geçip giden
karanl›k ve umutsuz günlerin bir daha dönmemesi için, demokrasinin tart›fl›l›r olmaktan
tamamen ç›kabilmesi için, herkesin temel vatandafll›k haklar›n› kullanabilmesi için daha
yap›lacak çok fleyimiz, çok iflimiz var.

Unutmayal›m, henüz yolun bafl›nday›z ve birinci
kongremizi gerçeklefltiriyoruz. AK Parti, siyasi partilerden
herhangi bir parti de¤il, ülkenin kaderinde tarihi roller
oynayacak, insan›m›z› y›llard›r ertelenen taleplerine
kavuflturacak yegâne partidir.
Bizden önceki siyasi tablonun unutulmayaca¤›na inan›yoruz.

Siyaset önce kirlenmifl, ard›ndan kilitlenmiflti. Ekonomik ve sosyal hayata kelimenin tam
anlam›yla "kriz" egemen olmufltu. Türkiye birikmifl iç meselelerini çözemiyordu, uluslararas›
camia önünde temsil edilemiyordu.

Her alanda ülkemiz büyük bir itibar kayb› yafl›yordu ve hepimiz ülkenin bu dramatik
durumundan etkileniyorduk. "Kriz çok daha derinleflir, bir sosyal felaket yaflan›r m›?"
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endiflesi ile sosyal kriz beklentisi had safhaya ulaflm›flt›. Koalisyon hükümetinin her üç
orta¤› halk›n içine ç›kamaz haldeydi. Skandallar birbirini takip ediyordu. Liderler siyasi
temsil özelliklerini kaybettikleri gibi ülkeyi dünyaya karfl› da temsil edemiyorlard›. Türkiye
milletler camias› önünde bir kaosa sürükleniyordu.

Demokratik hak ve hürriyetler ask›ya al›nm›flt›. Toplumun talepleri, karfl›lanm›yor,
duyulmuyordu. Merkez sa¤ siyaset gibi merkez sol siyaset de enkaz alt›nda kalm›flt›.
Koalisyon partileri birbirlerini adeta batakl›¤a sürüklüyorlard›.  3 Kas›mda millet iradesi
bu köhne siyaseti tasfiye edecekti. Tasfiye ifllemini yaparken millet büyüklü¤ünü gösterdi.

Yolsuzluklar ayyuka ç›km›fl, üretim heyecan› duyulmaz olmufl, ekonomik hayat durma
noktas›na gelmiflti. Türkiye eksi 9 oran›nda küçülmüfltü. Enflasyon yüzde 100 s›n›r›ndayd›.

K›saca milletimizin umutlar›n›n en çok zay›flad›¤› noktada ülke emanetini omuzlamak
üzere yola ç›kt›k. Milletin kararan baht›n› açmak üzere ak bir sayfa açmak gerekiyordu
ve tam da o noktada AK Parti yola koyuldu.

AK Parti, önce millet dedi ve milletin mayalad›¤› hamurdan do¤du. Kurulufl günümüzde
Art›k hiçbir fley eskisi gibi olmayacak dedik ve art›k hiçbir fley eskisi gibi olmad›.

Milletin emanetini emin ellere teslim edece¤iz dedik ve 3 Kas›mla birlikte milletin
emanetini emin ellere teslim ettik.

Türkiye'ye güven ve istikrar vaad ettik. Hamdolsun Türkiye ifl bafl›na gelmemizle birlikte
ekonomiden uluslararas› iliflkilere her alanda güven ve istikrara kavufltu. Eksi büyüme
yerini büyümeye, durgunluk yerini yat›r›mlara ve ihracata b›rakt›.

AK Parti, flüphesiz kökleri millet kadar derinlerde olan bir siyaset çizgisinde k›sa zamanda
milletin talepleriyle, özüyle, ruhuyla ve akl›yla bütünleflti.

Yola ç›karken "Herfley Türkiye için" ilkesini ülke insan›m›z›n
önüne koyduk ve yapamayaca¤›m›z fleyleri vaad etmedik.
Türkiye'nin önceliklerini tespit ettik ve o do¤rultuda icraata
bafllad›k.
Popülist politikalara tenezzzül etmedik, halk›m›z› aldatmad›k ve kaybolan güven ve istikrar
zeminini sa¤lamlaflt›rmay› her fleyin önüne ald›k. Kuflkusuz gücümüzü halk›m›zdan ald›k
ve her zaman halk›m›zla yüz yüze el ele olduk. Seçimden önce halkla yüzyüze oldu¤umuz
gibi seçimden sonra da Ankara'ya kapanmad›k. Avrupa merkezlerinden, Amerika'dan,
Asya'dan Uzak do¤udan aya¤›m›z›n tozuyla yurda döndü¤ümüzde hemen her f›rsatta
Anadolu'da olduk. Bir gün Diyarbak›r'daysak ertesi gün ‹zmir'de olduk. Milletimizin
heyecan›n›, ac›lar›n›, sevinçlerini, taleplerini yerinde, yüzyüze konufltuk ve paylaflt›k.

Henüz yolun bafl›ndayken büyük milletimizin teveccühü, sevgisi ve coflkusu en dar
zamanlarda yüreklerimizi doldurdu. Büyük s›k›nt›lar ve büyük badireler atlatt›k. Hiçbir
zaman umudumuzu zay›flatmad›k ve her zaman ileriye bakt›k. AK Parti bu büyük millete
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lay›k olabilmek için yola ç›kt›. Hamurunu milletimizin yo¤urdu¤u partimiz Türk siyasi
hayat›nda imkâns›z görüleni baflarmak üzere siyasetin kilitlendi¤i, ekonomik ve sosyal
hayat›n a¤›r bir kriz bask›s› alt›nda oldu¤u,  Türkiye'yi yöneten siyasetçilerin halk›n içine
ç›kamad›¤›, ülkemizin dünya devletleri aras›nda alabildi¤ine itibar ve güç kayb›na u¤rat›ld›¤›
günlerden sonra 3 Kas›m'da milletimizin onay›yla ülke emanetini devral›p bugünlere
getirdik. ‹ktidara yürürken milletimize verdi¤imiz güvenle Allah'a hamdolsun iddiam›z›n
alt›nda kalmad›k ve mahcup olmad›k.

Partileflme sürecini tamamlar tamamlamaz Türkiye gibi büyük bir ülkenin emanetini
omuzlaman›n ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdi¤ini ve bu yükün a¤›rl›¤›n› siz
AK Partililer iyi biliyorsunuz. AK Parti, umutlar›n tükendi¤i noktada milletimizin umudu
oldu. Ülkemizi özlemlerine kavuflturabilmek için ç›kt›¤›m›z yoldan çok daha ileriye do¤ru
hamleler yapt›k.

Daha yapacak çok iflimiz var ve inflallah Türkiye'nin beklentilerinin hepsini karfl›layaca¤›z.
Kongremiz milletimize hay›rl› olsun...
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Cumhuriyetimizin 80. y›l› Etkinlikleri'nden

‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I VE ‹LLER SERG‹S‹ (25.10.2003)
Say›n Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan›m›z,

De¤erli Konuklar,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Cumhuriyetimizin 80. y›l› etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "‹çiflleri Bakanl›¤› ve ‹ller
Sergisi" münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bu vesileyle, siz de¤erli kat›l›mc›lara en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Böylesine anlaml› bir etkinli¤i gerçeklefltirmelerinden dolay› öncelikle say›n ‹çiflleri
bakan›m›za ve bu serginin aç›l›fl›na katk›da bulunan say›n valilerimize, belediye
baflkanlar›m›za, di¤er bütün görevlilere teflekkür ediyorum.

De¤erli Konuklar,

Cumhuriyetimizin 80. y›ldönümü kutlamalar›, baflta sivil toplum ve özel sektör kurulufllar›
olmak üzere ilgili tüm kesimlerin gönüllü kat›l›m›yla gerçeklefltirilecek olan çeflitli
etkinliklerle kutlanacakt›r.

Ancak bizim hedefimiz sadece 80. y›ldönümü ile s›n›rl› de¤ildir.

Bu etkinlikleri 2023 y›l›na, yani Cumhuriyetimizin 100. y›ldönümüne kadar uzanan bir
planlama içinde zenginlefltirerek sürdürmek niyetindeyiz.

Bunun için Devlet Bakan›m›z Say›n Beflir Atalay'›n koordinatörlü¤ünde bir "Ulusal
Yönlendirme Kurulu" oluflturulmufltur.

Ayn› flekilde her ilimizde de valilerimizin baflkanl›¤›nda "‹l Kutlama Komiteleri" kurulmufltur.

Bugün aç›l›fl›n› yapmakta oldu¤umuz ‹çiflleri Bakanl›¤›m›z›n vilayetler alan›ndaki "‹çiflleri
Bakanl›¤› ve ‹ller Sergisi" de bu ba¤lamda bu etkinliklerin önemli bir aya¤›d›r.

Ülkemizin her bir flehri; milli kültürümüzün farkl› renklerini, medeniyet yolculu¤umuzun
zengin birikimini ba¤r›nda tafl›maktad›r.

fiehirlerimiz; tarihleri, kültürleri, tabii güzellikleri ve insani de¤erleriyle Türkiye'yi güçlü
ve bütün k›lan temel dinamiklerdir.  ‹ller Sergisi'yle baflkent Ankara, iflte böylesine eflsiz
bir güzellikler manzumesine, böylesine önemli bir medeniyet haritas›na ev sahipli¤i
yapmaktad›r.

Büyük badireleri geride b›rakt›ktan sonra Türkiye her
alanda kendine duydu¤u güveni tazeledi ve do¤rulmaya
bafllad›.
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De¤erli Konuklar,

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluflundan bu yana geçen 80 y›lda güçlü  bir devlet ve müreffeh
bir ülke olma yolunda önemli mesafeler alm›fl, ancak henüz Cumhuriyetimizin kurucusu
Atatürk'ün önümüze koydu¤u "muas›r medeniyet seviyesi" hedefine tam olarak
ulaflamam›flt›r.

Tam bu noktada hepimize çok önemli sorumluluklar düfltü¤ünü söylemek istiyorum.

Zira, Türkiye'nin sahip oldu¤u zengin imkanlar ve büyük potansiyel bu ülke için daha çok
gayret göstermemizi gerekli k›l›yor.

Y›llar sonra yakalayabildi¤imiz güven ortam›n›n ekonomiye yans›mas›n› görüyorsunuz.

Türkiye'nin itibar› her geçen gün yükseliyor ve ülkemiz hayallerine en yak›n noktada
bulunuyor.

Büyük badireleri geride b›rakt›ktan sonra Türkiye her alanda kendine duydu¤u güveni
tazeledi ve do¤rulmaya bafllad›.

Bu güven sayesinde ülkemizi bafltanbafla aya¤a kald›rmak hepimizin tek tek gayretleriyle
do¤rudan iliflkilidir.

Devlet-Millet bütünleflmesine, ülkemizin topyekûn kalk›nmas›na hepimiz daha fazla
destek vermeliyiz.

De¤erli Konuklar,

Bugün ülkemiz, e¤itimden sa¤l›¤a, asayiflten savunmaya, sanayiden tar›ma, ulafl›mdan
teknolojiye her alanda önemli bir seviye yakalam›fl durumdad›r.

Ancak y›llar içinde gerek ekonomimizin istikrarl› bir geliflme çizgisi yakalayamam›fl olmas›,
gerekse demokrasimizin iflleyiflinde s›k s›k ar›zalar yaflanm›fl olmas› nedeniyle istenen
ilerleme noktas›na henüz ulafl›lamam›flt›r.

Türkiye'nin Baflbakan› olarak ülkemizin bu 80 y›ll›k yürüyüflüne bakarken; hiç kuflku yok
ki, bana gurur veren pek çok geliflme görüyorum.

Bugün ülkemiz bulundu¤u bölgenin en dikkate de¤er ekonomilerinden birine sahiptir.

Yine Türkiye, hem devlet tecrübesi, hem askeri birikimi
bak›m›ndan bölgesinin en dinamik ve hesaba kat›lmas›
gereken gücü olmufltur, bunu da bütün dünya kabul
ediyor.
Ancak tafl›d›¤›m a¤›r sorumlulu¤un bir gere¤i olarak flu hassas gerçe¤i de ifade etmeden
geçemeyece¤im: Cumhuriyetimizin 80. yafl›n› doldurmak üzere oldu¤u böyle bir zamanda
yapmam›z gereken en önemli ifl, bu geçen sürenin muhasebesidir.Bu muhasebe
hepimize yol gösterecektir.
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Bugüne kadar bu kürsülerden pek çok hamasi nutuklar at›ld›.

Onlar›n bir benzerini tekrar etmenin Türkiye'nin bugününe ve yar›nlar›na bir yarar
getirece¤i kanaatinde de¤ilim. Bizler böyle tarihi kavflaklarda, ülkesinin önüne sahip
oldu¤undan daha iyi bir gelecek hedefi koymufl bütün sorumlu devlet adamlar›n›n
yapt›¤›n› yapmal› ve hamaseti bir yana b›rakarak, ülkemizi ayd›nl›k yar›nlar›na tafl›yacak
o muhasebeyi yapmal›y›z.

De¤erli Arkadafllar,

Hepimiz çocuklar›m›z›n gelece¤i ad›na flu soruyu sormal›d›r; Türkiye bugün geçmiflinin
ve büyük potansiyelinin hak etti¤i yerde midir, de¤il midir?

Neden o noktaya ulaflamam›fl oldu¤umuzu, geçmiflte neler yafland›¤›n› uzun uzun
tart›flman›n, yeni polemikler bafllatman›n bir yarar› oldu¤u kanaatinde de¤ilim.

Ancak, Türkiye'de yaflayan herkesin bugüne kadar yap›lm›fl hatalardan dersler ç›karmas›
ve herkesin yeni bir Türkiye hayali ve heyecan›yla kendini yenilemesi gerekiyor.

Aflmam›z gereken çok mesafe, atmam›z gereken çok ad›m var.

El ele, kol kola, gönül gönüle verirsek hem o mesafeler k›salacak, hem de o ad›mlar›
atmak kolaylaflacakt›r.

Gerçekleri görelim, nerelerde tökezledi¤imizi cesaretle ve hakkaniyetle analiz edelim,
ama bunlar› da karamsarl›¤a yol açmadan yapal›m. Türkiye bugünüyle de güçlü, bugünüyle
de dimdik ayakta olan bir ülkedir.

Ancak bizler, bu gerçe¤e s›rt›m›z› dayayarak; devleti ve
milletiyle bundan çok daha iyisini gerçeklefltirebilecek bir
Türkiye hayali kurmaktan vazgeçmemeliyiz.
Bizler ülkemizin gücüne inan›yoruz.

Türkiye, önüne do¤ru hedefler kondu¤unda ve büyük potansiyeline yarafl›r biçimde
yönetildi¤inde, sorunlar›n› çözecek ve hedeflerini yakalayacak her türlü güce ve imkâna
sahiptir.

Türkiye için büyük bir s›çraman›n, kabu¤unu k›rman›n ve müthifl bir dönüflüm yapman›n
zaman› çoktan gelmifltir.

Bu bilinçle, gecikmifl bu dönüflüm at›l›m›n›, özlenen bu medeniyet s›çramas›n› inflallah
hep birlikte gerçeklefltirece¤iz.

Yönetim olarak bu yolday›z ve umutlar›m›z› tazeleyen çok önemli mesafeler ald›k.

Hiçbir "kurum asabiyetine" düflmeden, her makam›, her mevkii ülkemize hizmet için
de¤erlendirmeliyiz. Alt›n› çizerek arz ediyorum:

Halk›m›zla ayn› mesafede olmal›y›z ve onun bize verdi¤i vekâletin bir emanet oldu¤unu
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unutmamal›y›z. Bunu tam olarak baflard›¤›m›z gün, Türkiye bütün zenginliklerini harekete
geçirmifl olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Bugün burada, bu "Vilayetler Alan›"nda, illerimizin 80 y›l boyunca yapm›fl oldu¤u aflamalar
gözler önüne serilmektedir.

Bildi¤iniz gibi kamu yönetiminin ülke co¤rafyas›ndaki temel ekseni illerimizdir.

Ülkemizin topyekûn geliflebilmesi için, illerimizin sorunlar›n› çözmek ve bir uçtan bir uca
flehirlerimizin standartlar›n› yükseltmemiz gerekmektedir.

‹ller ve bölgeler aras›ndaki geliflmifllik farklar›n›n kabul edilebilir bir duruma getirilmesi,
geri kalm›fl yörelerimizin öncelikli olarak kalk›nd›r›lmas›, ancak il ve ilçelerimizdeki geliflme
ve ilerleme hedeflerinin tutturulmas›yla mümkündür.

Bu noktada hepimize çok önemli görevler düfltü¤ü malumunuzdur.

Ülkemizin meselelerini kendi meselelerimiz, milletimizin dertlerini kendi dertlerimiz
haline getirmeden bu medeniyet yar›fl›n› kazanamay›z.

Sizlerin en az benim kadar millet ve memleket sevgisiyle,
en az benim kadar hizmet aflk›yla dolu oldu¤unuzdan hiç
flüphe duymuyorum.
Türkiye'yi flehir flehir, ilçe ilçe, köy köy gelifltirip muas›r medeniyet seviyesine ulaflt›rmadan
iflimiz bitmeyecek, görevimiz sona ermeyecek.

Bu onurlu davada Allah yard›mc›n›z olsun!

De¤erli Konuklar,

Hükümet oldu¤umuz günden bu yana mevzuat›n iyilefltirilmesi ve Türkiye'nin önünün
aç›lmas› için pek çok çal›flma gerçeklefltirdik.

Üretimi, rekabeti engelleyen, ileri at›lmak isteyen toplumu dizginleyen, her alanda adaleti
erteleyen mevzuat kirlili¤ini gidermek zorunday›z.

Mevzuat›; üretmek, çal›flmak isteyen insanlar›n önünde bir engel, bir bariyer olmaktan
ç›karamazsak Cumhuriyetimizin de¤erlerini, demokrasiyi, hukuku ve adaleti halk›m›zdan
esirgemifl oluruz.

Unutmayal›m ki, toplumun mutlulu¤una gölge düflüren en önemli fley haks›z rekabettir,
adaletin ertelenmesidir.

Yöneticilerle yönetilenler aras›ndaki mesafenin a¤›r bedelini y›llarca ödedik.

Türkiye art›k böyle bir bedel ödemek istemiyor ve halk›m›z yönetenlerle eflit mesafede
olmak istiyor.
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Haz›rlad›¤›m›z yasa tasar›lar›n›n ve hukuki düzenlemelerin önemli bir bölümü yüce
Meclisimiz nezdinde kabul görerek yürürlü¤e girdi, bir bölümünün de ayn› h›zla
Meclisimizden geçerek yasalaflaca¤›n› umuyoruz.

Özellikle yerel yönetimler ve kamu yönetimi alan›nda cumhuriyetimizin 80. y›l›na yak›fl›r
nitelikte yenilikler ve iyilefltirmeler yapt›¤›m›z kanaatini tafl›yorum.

Yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde merkezin yetkilerinin bir k›sm›n› yerel yönetimlere
aktar›yor, bürokrasiyi azalt›yor, devlet mekanizmas›n› h›zland›r›yoruz.

Buna Türkiye'nin çok acil olarak ihtiyac› vard›.

Sorunlar›n birikmesi ve çözümün gecikmesi yetki ve sorumluluklar›n paylafl›lmas›yla
do¤rudan ilgilidir.

fiehirlerimizin, ilçelerimizin birike birike kronik hale gelmifl problemleri, inflallah bu yeni
iflleyifl içerisinde çok daha rahatl›kla çözülebilecektir.

Türkiye'nin, problemlerden kaçarak, s›k›nt›lar› görmezden gelerek yönetilemeyecek
kadar büyük bir ülke oldu¤unu biliyoruz.

Bizim hedefimiz gereken cesaret ve gayreti göstererek, problemlerin üzerine gitmek,
hal çareleri üreterek Türkiye'nin önünü açmakt›r.

Geçmiflte bu cesaret ve gayreti gösteremeyenlerin siyaseten ne kadar büyük bedeller
ödedi¤ine hep birlikte flahit olduk.

Ne biz bu bedeli ödemek niyetindeyiz, ne de milletimize bu bedelleri fatura edecek
t›ynetteyiz.

Türkiye'ye hizmet bizim aflk›m›zd›r, bu aflka sadakatle ba¤l› kalaca¤›z.

Bu hissiyat içerisinde sözlerime son veriyor, hepinize sevgiler, sayg›lar sunuyorum.
Cumhuriyetimizin 80.y›l› bütün milletimize hay›rl› olsun.



KARS'IN KURTULUfiU (30.10.2003)
Serhat fiehrimiz Kars'›n Aziz Evlatlar›,

Sizleri sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

Bu mübarek Ramazan gününde sizlerle olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek
sözlerime bafll›yorum.

Bugün tarihin dönüm noktalar›ndan birinin y›ldönümünü sizlerle birlikte yafl›yoruz.

Dün de tarihe yön verdi¤imiz bir günün, Cumhuriyeti infla etti¤imiz tarihi günün
y›ldönümünü millet olarak birlikte yaflad›k.

Ülkemizin her bir flehri; milli kültürümüzün farkl› renklerini, medeniyet yolculu¤umuzun
zengin birikimini ba¤r›nda tafl›maktad›r.

fiehirlerimiz; tarihleri, kültürleri, tabii güzellikleri ve insani de¤erleriyle Türkiye'yi güçlü
ve bütün k›lan temel dinamiklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluflundan bu yana geçen 80 y›lda güçlü  bir devlet ve müreffeh
bir ülke olma yolunda önemli mesafeler alm›fl, ancak henüz "muas›r medeniyet seviyesi"
hedefine tam olarak ulaflamam›flt›r.

Tam bu noktada hepimize çok önemli sorumluluklar düflüyor.

Milletin sesi daha gür ç›kmal›d›r. Güven ve istikrar ortam› daha çok sa¤lamlaflmal›d›r.

Demokrasi ve hukuk tart›flma konusu olmaktan ç›kar›lmal› ve her vatandafl vatandafll›k
hukukunun gere¤i olarak yönetime daha çok kat›lmal›d›r.

Zira, Türkiye'nin sahip oldu¤u zengin imkanlar ve büyük potansiyel bu ülke için daha çok
gayret göstermemizi gerekli k›l›yor.

Y›llar sonra yakalayabildi¤imiz güven ortam›n›n ekonomiye yans›mas›n› görüyorsunuz.

Duraklayan, tökezleyen Türkiye büyüyor...

Enflasyon canavar› art›k insan›m›z›n yolunu kesemeyecek. Üretimi yok eden yüksek faiz
belas› dizginlenmifl durumda. Türkiye geçen sene ile k›yaslanamayacak kadar ileriye
do¤ru hamleler yapt›.
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Türkiye bugünüyle de güçlü, bugünüyle de dimdik ayakta
olan bir ülkedir.Ancak bizler, bu gerçe¤e s›rt›m›z›
dayayarak; devleti ve milletiyle bundan çok daha iyisini
gerçeklefltirebilecek bir Türkiye hayali kurmaktan
vazgeçmemeliyiz.



199

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

Ç›kt›¤›m›z umut yolculu¤unda milletimizle beraber olduk ve hamdolsun bafl›m›z öne
e¤ilmedi, mahcup olmad›k.

Türkiye'nin itibar› her geçen gün yükseliyor ve ülkemiz hayallerine en yak›n noktada
bulunuyor.

Büyük badireleri geride b›rakt›ktan sonra Türkiye her alanda kendine duydu¤u güveni
tazeledi ve do¤rulmaya bafllad›.

Bu baflar›da hepinizin katk›s› var.

Dolay›s›yla bizler size minnettar›z. Bütün gayretlerimiz, bütün çabalar›m›z size lay›k
olabilmek içindir.

Millet olarak sizin oluflturdu¤unuz güven sayesinde
ülkemizi bafltan bafla aya¤a kald›rmak istiyoruz. Bu yolda
kesin sonuç almak hepimizin tek tek gayretleriyle do¤rudan
iliflkilidir.
Devlet-Millet bütünleflmesine, ülkemizin topyekûn kalk›nmas›na hepimiz daha fazla
destek vermeliyiz. Bize bir yurt, bir ülke, bir devlet b›rakan büyük ecdad›m›za lay›k olman›n
baflka yolu yok.

Birbirimizi daha çok sevmeliyiz. Tarihimize daha çok ba¤lanmal›y›z. Birbirimizin hukukunu
daha çok savunmal› ve korumal›y›z.

De¤erli Karsl›lar,

De¤erli Kardefllerim,

Bugün ülkemiz, e¤itimden sa¤l›¤a, asayiflten savunmaya, sanayiden tar›ma, ulafl›mdan
teknolojiye her alanda önemli bir seviye yakalam›fl durumdad›r.

Ancak y›llar içinde gerek ekonomimizin istikrarl› bir geliflme çizgisi yakalayamam›fl olmas›,
gerekse demokrasimizin iflleyiflinde s›k s›k ar›zalar yaflanm›fl olmas› nedeniyle istenen
ilerleme noktas›na henüz ulafl›lamam›flt›r.

Türkiye'nin Baflbakan› olarak ülkemizin bu 80 y›ll›k yürüyüflüne bakarken; hiç kuflku yok
ki, bana gurur veren pek çok geliflme görüyorum.

Bugün ülkemiz, bulundu¤u bölgenin en dikkate de¤er ekonomilerinden birine sahiptir.

Yine Türkiye, hem devlet tecrübesi, hem askeri birikimi bak›m›ndan bölgesinin en dinamik
ve hesaba kat›lmas› gereken gücü olmufltur, bunu da bütün dünya kabul ediyor.

Ancak tafl›d›¤›m a¤›r sorumlulu¤un bir gere¤i olarak flu hassas gerçe¤i de ifade etmeden
geçemeyece¤im: Cumhuriyetimizin 80. yafl›n› doldurdu¤u bir günde yapmam›z gereken
en önemli ifl, bu sürenin muhasebesini yapmakt›r. Bu muhasebe hepimize yol gösterecektir.
Evet 80 y›lda ne kadar mesafe ald›k?
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Bizden sonra yola ç›kanlar nerelere geldi, biz neredeyiz?

Bu sorular›n do¤ru cevaplar›n› ortaya koymak zorunday›z.

Zira art›k kuru sloganlarla yetinemeyiz.

Bugüne kadar flehirlerimizin meydanlar›nda at›lan hamasi nutuklar gibi yeni nutuklar
atamay›z. Art›k "Edirne'den Kars'a" diye bafllayan sloganlar halk›n ihtiyaçlar›na cevap
vermiyor.

Dünyam›z çok küçüldü ve devletler, ekonomiler iç içe girdi.

Bizler böyle tarihi kavflaklarda, ülkesinin önüne sahip oldu¤undan daha iyi bir gelecek
hedefi koymufl bütün sorumlu devlet adamlar›n›n yapt›¤›n› yapmal› ve hamaseti bir yana
b›rakarak, ülkemizi ayd›nl›k yar›nlar›na tafl›yacak o muhasebeyi yapmal›y›z.

Hepimiz çocuklar›m›z›n gelece¤i ad›na flu soruyu sormal›d›r; Türkiye bugün geçmiflinin
ve büyük potansiyelinin hak etti¤i yerde midir, de¤il midir?

Neden o noktaya ulaflamam›fl oldu¤umuzu, geçmiflte neler yafland›¤›n› uzun uzun
tart›flman›n, yeni tart›flmalarla zaman kaybetmenin anlam› yok.

Ancak, Türkiye'de yaflayan herkesin bugüne kadar yap›lm›fl hatalardan dersler ç›karmas›
ve herkesin yeni bir Türkiye hayali ve heyecan›yla kendini yenilemesi gerekiyor.

Aflmam›z gereken çok mesafe, atmam›z gereken çok ad›m var.

El ele, kol kola, gönül gönüle verirsek hem o mesafeler k›salacak, hem de o ad›mlar›
atmak kolaylaflacakt›r.

Gerçekleri görelim, nerelerde tökezledi¤imizi cesaretle ve
hakkaniyetle analiz edelim, ama bunlar› da karamsarl›¤a
yol açmadan yapal›m.
Türkiye bugünüyle de güçlü, bugünüyle de dimdik ayakta olan bir ülkedir.

Ancak bizler, bu gerçe¤e s›rt›m›z› dayayarak; devleti ve milletiyle bundan çok daha iyisini
gerçeklefltirebilecek bir Türkiye hayali kurmaktan vazgeçmemeliyiz.

Bizler ülkemizin gücüne inan›yoruz.

Türkiye, önüne do¤ru hedefler kondu¤unda ve büyük potansiyeline yarafl›r biçimde
yönetildi¤inde, sorunlar›n› çözecek ve hedeflerini yakalayacak her türlü güce ve imkâna
sahiptir.

Türkiye için büyük bir s›çraman›n, kabu¤unu k›rman›n ve müthifl bir dönüflüm yapman›n
zaman› çoktan gelmifltir.

Bu bilinçle, gecikmifl bu dönüflüm at›l›m›n›, özlenen bu medeniyet s›çramas›n› inflallah
hep birlikte gerçeklefltirece¤iz.
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Yönetim olarak bu yolday›z ve umutlar›m›z› tazeleyen çok önemli mesafeler ald›k.

Devlet yönetiminde her makam›, her mevkii ülkemize hizmet için de¤erlendirmeliyiz.

Alt›n› çizerek arz ediyorum:

Halk›m›zla ayn› mesafede olmal›y›z ve onun bize verdi¤i vekâletin bir emanet oldu¤unu
unutmamal›y›z.

Bunu sadece siyasetçiler yapmamal›, sorumluluk makam›ndaki herkes halka hesap
verebilmeli ve halkla ayn› hizada olmal›d›r.

Bu ülke hepimizin!

Unutmayal›m ki, bunu tam olarak baflard›¤›m›z gün, Türkiye bütün zenginliklerini harekete
geçirmifl olacakt›r.

De¤erli Dostlar›m,

Bildi¤iniz gibi flehir yönetiminden ülke yönetimine gelmifl bir kardeflinizim.

Türkiye'nin özeti olarak kabul etti¤im ‹stanbul Belediye Baflkanl›¤›ndan Türkiye'nin
sorunlar›n› iyi biliyorum.

Türkiye'nin temel sorunu bütün meselelerin Ankara'dan çözülmeye çal›fl›lmas›d›r.

Oysa kamu yönetiminin ülke co¤rafyas›ndaki temel ekseni illerimizdir.

Ülkemizin topyekûn geliflebilmesi için, illerimizin sorunlar›n› çözmek ve bir uçtan bir uca
flehirlerimizin standartlar›n› yükseltmemiz gerekmektedir.

Allaha flükürler olsun 3 Kas›m seçimlerinden önce
söyledi¤imiz gibi bir aya¤›m›z her zaman Anadolu'da
olacakt›r. Hükümetimizin ilk gününden bu yana her gün
bir müjdeyle bir flehrimizde olduk.
Bugün Karsa ikinci geliflimiz. Tabii ki, Karsa elimiz bofl gelmedik. fiehrin içme suyu
projesini hayata geçirmek, Kars'›n düflman iflgalinden kurtuluflunun sevincini sizlerle
paylaflmak üzere buraday›z.

De¤erli Kardefllerim,

‹ller ve bölgeler aras›ndaki geliflmifllik farklar›n›n kabul edilebilir bir duruma getirilmesi,
geri kalm›fl yörelerimizin öncelikli olarak kalk›nd›r›lmas›, ancak il ve ilçelerimizdeki geliflme
ve ilerleme hedeflerinin tutturulmas›yla mümkündür.

Bu noktada hepimize çok önemli görevler düfltü¤ü malumunuzdur. Ülkemizin meselelerini
kendi meselelerimiz, milletimizin dertlerini kendi dertlerimiz haline getirmeden bu
medeniyet yar›fl›n› kazanamay›z.
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En az benim kadar millet ve memleket sevgisiyle, en az benim kadar hizmet aflk›yla
dolu kadrolarla çal›fl›yoruz. Türkiye'yi flehir flehir, ilçe ilçe, köy köy gelifltirip muas›r
medeniyet seviyesine ulaflt›rmadan iflimiz bitmeyecek, görevimiz sona ermeyecek.

Hükümet oldu¤umuz günden bu yana mevzuat›n iyilefltirilmesi ve Türkiye'nin önünün
aç›lmas› için pek çok çal›flma gerçeklefltirdik. Üretimi, rekabeti engelleyen, ileri at›lmak
isteyen toplumu dizginleyen, her alanda adaleti erteleyen mevzuat kirlili¤ini gidermeye
çal›fl›yoruz.

Mevzuat›; üretmek, çal›flmak isteyen insanlar›n önünde bir engel, bir bariyer olmaktan
ç›karamazsak Cumhuriyetimizin de¤erlerini, demokrasiyi, hukuku ve adaleti halk›m›zdan
esirgemifl oluruz.

Toplumun mutlulu¤una gölge düflüren en önemli fley haks›z rekabettir, adaletin
ertelenmesidir.

Yöneticilerle yönetilenler aras›ndaki mesafenin a¤›r  bedelini y›llarca ödedi¤imiz için daha
fazla bedel ödemek istemiyoruz. .

Türkiye art›k böyle bir bedel ödemek istemiyor ve halk›m›z
yönetenlerle eflit mesafede olmak istiyor. Halk›m›z adalet
istiyor, ifl istiyor, üretim istiyor.
Zaman kaybedecek tart›flmalara vakit ay›rm›yoruz. Mazeret üretmiyoruz ve koflmaya
devam ediyoruz.

Yüzlerce ifl adam›m›z› dünya devletleriyle kucaklaflt›r›yoruz. fiehirlerimizin birbirine
kavuflmas›n›n heyecan›n› yafl›yoruz. Özellikle yerel yönetimler ve kamu yönetimi alan›nda
cumhuriyetimizin 80. y›l›na yak›fl›r nitelikte yenilikler ve iyilefltirmeler yap›yoruz.

Yeni yasalar ve düzenlemeler sayesinde merkezin yetkilerinin bir k›sm›n› yerel yönetimlere
aktar›yor, bürokrasiyi azalt›yor, devlet mekanizmas›n› h›zland›r›yoruz.

Buna Türkiye'nin çok acil olarak ihtiyac› vard›.

fiehirlerimizin, ilçelerimizin birike birike kronik hale gelmifl problemleri, inflallah bu yeni
iflleyifl içerisinde çok daha rahatl›kla çözülebilecektir.

Türkiye'nin, problemlerden kaçarak, s›k›nt›lar› görmezden gelerek yönetilemeyecek
kadar büyük bir ülke oldu¤unu biliyoruz. Bizim hedefimiz gereken cesaret ve gayreti
göstererek, problemlerin üzerine gitmek, hal çareleri üreterek Türkiye'nin önünü açmakt›r.
  Geçmiflte bu cesaret ve gayreti gösteremeyenlerin siyaseten ne kadar büyük bedeller
ödedi¤ine hep birlikte flahit olduk.

Ne biz bu bedeli ödemek niyetindeyiz, ne de milletimize bu bedelleri fatura edecek
t›ynetteyiz.Türkiye'ye hizmet bizim aflk›m›zd›r, bu aflka sadakatle ba¤l› kalaca¤›z.

Bu hissiyat içerisinde sözlerime son veriyor, hepinize sevgiler, sayg›lar sunuyorum.
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EKONOM‹K SOSYAL KONSEY  (07.11.2003)
De¤erli Üyeler,

Sevgili Dostlar,

Hepinizi en derin muhabbetlerimle selaml›yorum.

Hükümetimizin kat›l›mc› yönetim anlay›fl›n›n bir gere¤i olarak Ekonomik ve Sosyal Konseyi
önceki dönemlere göre daha s›k toplamaktay›z.

Konseyin Kurulufl Kanunu'nda dile getirilen görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi
için gerekli olan çal›flma kurullar›n› oluflturma yolundaki çal›flmalar›m›z da devam
etmektedir.

Konseyin kurumsallaflma süreci tamamland›¤›nda, ekonomik ve sosyal politikalar›m›z›n
oluflmas›nda temsil etmekte oldu¤unuz kesimlerin görüfllerini de tabiat›yla daha genifl
bir çerçevede de¤erlendirme flans›na sahip olaca¤›z. Bu bizim üstünde ›srarla durdu¤umuz
ve büyük önem atfetti¤imiz bir konudur.

Ayr›ca biliyorsunuz Konseyin bu toplant›s›nda, Türkiye-Avrupa Birli¤i Karma ‹stiflare
Komitesi'nin üyelerinin yeniden belirlenmesi de gündemimizde olacakt›r.

Bu komitede görev alan üyeler, hem sosyal kesim temsilcilerinin deneyimlerini Avrupa
bünyesindeki antlaflmalara yans›tacak, hem de AB'nin geniflleme sürecinin baflar›s›na
katk›da bulunacaklard›r.

De¤erli Üyeler,

Bildi¤iniz gibi bu y›l Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. kurulufl y›ldönümünü kutlamaktay›z.

Bu önemli kavflak noktas›, umuyoruz ki milletimizin bugünden gelece¤e uzanan umut
yolculu¤u için bir k›v›lc›m ve ilham olacakt›r.

Birlik ve beraberlik içinde çal›flmay›, bu ülkeyi ve bu milleti hak etti¤i yar›nlara ulaflt›rmay›
en yüce görevimiz say›yoruz.

Bu duygular›n devletin ve toplumumuzun bütün kesimlerinin ortak heyecan› oldu¤una
inan›yoruz.

Bu çerçevede, devleti ve toplumun organize olmufl sivil kesimlerini ortak bir duyguda
buluflturmay› amaçlayan Cumhuriyetin 80. Y›l› Bildirgesi de Konseyimizin gündemine
al›nm›flt›r.

Bu geçen 80 y›ldan dersler ç›kararak ve sahip oldu¤umuz de¤erlere sonuna kadar

Türkiye art›k insanlar›n her gün krizlerden, s›k›nt›lardan,
bunal›mlardan söz etti¤i bir ülke olmaktan ç›kar›lm›flt›r.
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güvenerek gelece¤e do¤ru karar l ›  ad›mlar atmaya devam edece¤iz.

Türkiye'nin 100. y›l›nda, bugün bulundu¤u noktadan çok daha parlak bir noktada
bulunmas›n› sa¤lamak için hep birlikte canla baflla çaba gösterece¤iz.Türkiye'nin büyük
potansiyelini, dünyan›n inkâr edilemez bir gerçe¤i haline getirme u¤rafl› içinde olaca¤›z.

fiükürler olsun ki, bu parlak gelece¤in ilk p›r›lt›lar›n› bugünden görmeye bafllad›k. Daha
iyisini yapmak, Türkiye'yi daha güçlü ve daha geliflmifl bir ülke haline getirmek için bizim
toplumumuzun bütün kesimlerine ve o kesimlerin çok de¤er verdi¤imiz görüfllerine
ihtiyac›m›z var.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, bu aç›dan bizim için hayati bir öneme ve role sahiptir.

De¤erli Dostlar,

Bugün Türkiye kararl› ve istikrarl› bir yönetime kavuflmufl, günün ihtiyaçlar›na cevap
verecek plan ve projeleri hayata geçirmeye bafllam›fl ve ekonomisini dengeye oturtmufl
bir ülkedir. Y›llard›r bir türlü kurtulamad›¤›m›z yüksek enflasyon belas›ndan flükürler olsun
ki yavafl yavafl kurtuluyoruz.

Bu y›l› hedeflerimizin de alt›nda bir enflasyon rakam›yla geçtikten sonra inflallah
önümüzdeki y›l›n sonunda tek rakaml› enflasyonun hayal olmaktan ç›kt›¤›n› hem bizler,
hem de milletimiz görecek.

2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda Gayri Safi Yurtiçi Has›la yüzde 5.8 oran›nda art›fl gösterdi. Öyle
görünüyor ki 2003 sonu itibariyle koydu¤umuz büyüme hedeflerini de rahatl›kla
yakalayabilece¤iz.

Sürdürdü¤ümüz politikalar ve sa¤lanan güven ortam›
sonucunda iç borç faiz oranlar› son 20 y›l›n en düflük
seviyesine gerilemifltir.
Bu geliflme sayesinde bugün piyasalar›m›zda borç stokunun sürdürülebilirli¤i endiflesi
kalmam›fl, iç ve d›fl borçlanmada rahatlama sa¤lanm›flt›r.

‹hracatta Cumhuriyet tarihinin rekor rakamlar› yakalanm›fl ve daha önemlisi bu rekorlar›
çok k›sa zamanda gelifltirecek bir vizyon oluflturulmufltur.

Ekonomimizin üstündeki kara bulutlar da¤›t›lm›fl, bütün sektörlerde yeniden canlanma
ve tazelenme havas› yakalanm›flt›r.

Türkiye art›k insanlar›n her gün krizlerden, s›k›nt›lardan, bunal›mlardan söz etti¤i bir ülke
olmaktan ç›kar›lm›flt›r. En önemlisi Türkiye, genç insanlar›na yeniden umut afl›layan bir
iyimserlik rüzgâr›yla yelkenlerini fliflirmifltir.

De¤erli Dostlar,

Elbette bir y›l gibi k›sa bir zaman içerisinde bütün problemlerin çözülmesini bekleyemeyiz.
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Maalesef bir süre mali disiplinden ödün vermeden s›k› bütçe uygulamalar›n› sürdürmek
zorunday›z.

Bankac›l›k sektöründe uzun y›llar ihmal edilen, üstüne gidilmeyen yolsuzluklar bugün
hepimizin üstüne büyük mali yükler bindirmifl durumdad›r.

‹nflallah sadece bankac›l›k alan›nda de¤il, bütün alanlarda yapt›¤›m›z yap›sal düzenlemelerle
devletin en do¤ru ve verimli bir flekilde ifllemesinin flartlar›n› yavafl yavafl oluflturuyoruz.

Özellikle Kamu Yönetimi Reformu devletin ifllerli¤ini kaybetti¤i bütün t›kanma noktalar›n›n
afl›lmas›na imkân verecektir.

Milletimizin büyük s›k›nt›lara gö¤üs gererek, büyük s›k›nt›lar› sinesine çekerek bu ülkenin
dirlik ve düzenini ayakta tuttu¤unu biliyoruz.

Onlara umut verdik, ama henüz yüzlerini tam olarak güldürecek, bütün s›k›nt›lar›n›
giderdi¤imizi söyleyecek bir noktada de¤iliz.

Takdir edilmeli ki, bu kadar k›sa bir zamanda bir ekonomiyi çöktü¤ü yerden yeniden
aya¤a kald›rmak mümkün olsa da, bütün problemleri çözmek, bütün s›k›nt›lar› gidermek
mümkün olmuyor.

Henüz milletimiz yeterince rahatlam›fl de¤ildir, iflsizlerimizin büyük bir k›sm› ifl
beklemektedir, yoksulumuz tam olarak esenli¤e kavuflamam›flt›r. Bütün bunlar› biliyor
ve her sabah bu bilinçle Türkiye için kollar› s›v›yoruz.

Hükümetimizin ikinci y›l› için temel önceli¤imiz genifl halk kesimlerinin yüzünü güldürecek
tedbirleri hayata geçirmek olacakt›r.

Gedikler t›kanm›fl, hortumlar kesilmifl, aksakl›klar önemli
ölçüde giderilmifltir. Yap›sal düzenlemelerle devletin yükü
de zaman içinde önemli ölçüde hafifletilecektir.
Aflama aflama bütün gücümüz ve enerjimizle genifl halk kesimlerinin mutlulu¤u ve refah›
için seferber olaca¤›z.

Benim gelecekten umudum ve ülkeme inanc›m tamd›r.

‹nan›yorum ki, bugün art›k ülkede yaflayan her vatandafl›m›z›n da umutlu ve inançl› olmak
için mutlaka nedenleri vard›r.

21. yüzy›lda Türkiye'yi dünyan›n parlak y›ld›zlar›ndan biri olma hedefine ulaflmak için
hepimizin önemli görevleri vard›r.

Hükümet olarak bizler ve sivil kesimlerin temsilcileri olarak sizler, el ele vererek bu
görevlerin alt›ndan hep birlikte kalkaca¤›z.

Bu hissiyatla Ekonomik ve Sosyal Konseyi aç›yor, katk›lar›n›z için teflekkür ediyorum.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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‹fi - KUR GENEL KURUL KONUfiMASI  (12.11.2003)
De¤erli Misafirler,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Çal›flma Hayat›m›z›n Sayg›de¤er Taraflar›,

‹fl Kurumumuzun De¤erli Üyeleri,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Türkiye'nin birikmifl meselelerini çözebilmek için var gücümüzle çal›fl›yoruz.

fiüphesiz y›llar›n ihmalini k›sa zamanda bertaraf etmek kolay de¤il.

Bunu en iyi çal›flma hayat›n›n taraflar› olarak iflçi ve iflveren kesimi olarak sizler biliyorsunuz.

Türkiye girdi¤i yolda inflallah ekonomik politikalarla sosyal politikalar› birbirini tamamlar
nitelikte ele alarak acil iyet kazanan sorunlar›n üstesinden gelecektir.

Hükümetimiz kangren olmufl ülke meselelerini çözebilmek için azami gayret içindedir.

Tabii ki, ülke meseleleri tek boyutlu politikalarla çözülemeyecek kadar girift ve iç içedir.

Bizler makro ekonomik politikalarla eme¤i, al›nterini, üretimi ve istihdam›n önündeki
enflasyon canavar›n› dizginledik.

Bu konuda son otuz y›l›n en iyi noktas›na getirdik ülkemizi. Bu baflar›ya destek veren
herkesi hükümetim ad›na tebrik ediyorum. Gerçekçi bir politika izliyoruz ve üreten bütün
kesimleri hesaba kat›yoruz.

Üretim süreçlerinin d›fl›nda kalan insanlar›m›z› bir an önce üretim sürecine katabilmek
için can havliyle çal›fl›yoruz. Devletin kap›lar›n› ard›na kadar özel sektöre, üretim ve
istihdam oluflturacak yat›r›m ortam›n› iyilefltirecek herkese aç›yoruz. 

Elinde imkân› olan herkes üretime yönelsin, istihdam kap›lar› açs›n istiyoruz. Elinde
imkân› olan çal›flmak, üretmek ve kazanmak isteyen sosyal bar›fla, adalete ve kalk›nmaya
omuz versin istiyoruz.

Bu anlamda son derece sevindirici mesafeler al›yoruz. ‹fl dünyas› büyük bir heyecan
içinde yat›r›ma, üretime, ihracata yönelmifl bulunuyor. Piyasan›n hassas dengelerini
koruyarak para ile para kazanma yerine; ‘üretim, üretim, üretim’ hedefini toplumun
önüne koyuyoruz.

13 ay önce Türkiye, iflçisinin, memurunun maafl›n›
ödeyemeyecek bir duruma getirilmiflken bugün ülkenin
baht› aç›lm›flt›r.
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Yoksullukla mücadele etmenin yolsuzluklarla mücadele etmekle paralel oldu¤unu, ülke
kaynaklar›n›n y›llarca siyaseti, bürokrasiyi kuflatma alt›na alan mafyatik iliflkilerin ülkemize
kaybettirdi¤i zamanlar› telafi etmeye çal›fl›yoruz.

Bir y›ll›k icraat›m›z›n semeresinin bütün hayat alanlar›na yans›d›¤›n› görüyorsunuz.

Türkiye, 13 ay öncesine kadar yeni ekonomik krizleri konuflurken bugün her gitti¤imiz
yerde her aç›l›flta halk›m›za yeni müjdelerle gidiyoruz.

13 ay önce Türkiye, iflçisinin, memurunun maafl›n› ödeyemeyecek bir duruma getirilmiflken
bugün ülkenin baht› aç›lm›flt›r. ‹flçilerimizin ikramiyeleriyle ilgili dün verdi¤imiz müjdenin
büyük bir sevinçle karfl›land›¤›n› memnuniyetle görüyorum.

Ramazan bayram›ndan önce iflçi ikramiyelerini,  memur ve iflçi emeklilerinin maafllar›n›
ödeyece¤iz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bütün meselemiz samimiyetle, içtenlikle ülkemize sahip ç›kmakt›r.

Bugün ülkemizin en önemli sorunlar›n›n bafl›nda hiç flüphesiz  iflsizlik sorunu gelmektedir.
Ekonomimiz yetersiz büyüme sonucu artan nüfusun çok gerisinde ifl imkân› üretebilmifltir.
Son on y›lda nüfusumuz 11 milyon artarken ayn› dönemde istihdam sadece 431 bin kifli
artm›flt›r.

Türkiye ekonomisi, son on y›lda yüzde 50 ile yüzde 100 aras›nda seyreden yüksek kronik
enflasyon, yüksek kamu aç›klar›, artan iç ve d›fl borç yükü, istikrars›z döviz kurlar› ve
yüksek reel faizlerin etkisinde kalm›flt›r.

Bu durum ekonomik krizlere neden olmufl ve son on y›lda ekonomi üç kez küçülmüfltür.

Bunlar, bildi¤iniz üzere, 1994 ve 1999'da yüzde 6,1 ve 2001 y›l›nda yüzde 9,4 oran›ndaki
küçülmelerdir.

‹flsizlik ise krizler ve geçmifl kötü ekonomik performans nedeniyle  yüzde 10'lar seviyesine
yükselmifl ve bugün ülkemizin en önemli sorunu haline gelmifltir.

Çözümü ise, üretimi esas almak, yat›r›m politikalar›nda sosyal adaleti gözetmekle
mümkündür.

‹flsizlik bir ülkede sadece üretim ve gelir kayb›na neden
olmamakta, fakirlik ve sosyal d›fllanmay› da beraberinde
getirmektedir.
Bu nedenle iflsizlikle mücadele Hükümetimizin en öncelikli konusudur.

‹flsizli¤i azaltman›n ve istihdam› art›rman›n en temel yolu, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ve
ekonomik büyümedir.

Bunun için öncelikle sürdürülebilir bir büyümenin garanti alt›na al›nd›¤› bir makro ekonomik
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ortam›n›n oluflturulmas› gerekmektedir.

Hükümetimiz k›sa sürede bu ortam› sa¤layacak önemli ad›mlar atm›flt›r. Siyasi istikrar
sa¤lanm›fl ve reform yasalar› süratle parlamentodan geçirilmektedir.

Bu kapsamda yapt›¤›m›z düzenlemelerin baz›lar›n› k›saca burada hat›rlatmak istiyorum:

• Öncelikle mali milad› kald›rarak ve SSK ve Ba¤-Kur prim borçlar›na ödeme kolayl›¤› 
getirerek mükelleflerimizle bar›fl sa¤lad›k. Böylelikle hem ekonominin ifllemesine
hem de Hazine ve sosyal güvenlik kurumlar›n›n finansman yap›lar›na katk›da bulunduk.

• Esnaf ve sanatkârlarla çiftçilerin kredi faiz oranlar›n› düflürdük. Sorunlu tar›msal kredileri
yeniden yap›land›rd›k.

• Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ile yabanc› sermayeye ülkemizde serbestçe 
yat›r›m yapma imkân› getirdik. ‹zin ve onay kalkt›, bürokratik ifllemler asgariye indirildi.

• fiirket kurulufl ifllemlerinin say›s› ve süresi azalt›ld›, ifllemler kolaylaflt›r›ld›.

• KOB‹ desteklerini art›rd›k.

• Kamu harcamalar›n› azaltt›k, mali disiplini sa¤lad›k.

• Ekonomik program› sapma olmadan baflar›yla uygulad›k.

Bu ve burada saymad›¤›m di¤er reformlar›m›z olumlu meyvelerini vermeye bafllad›.
Enflasyonu y›lsonu hedefimiz olan yüzde 20'nin de alt›na indiriyoruz.  Hazine borçlanma
faizleri yüzde 30'un alt›na indi.

Hat›rlayacaks›n›z biz göreve geldi¤imizde bu faiz oran› yüzde 72 idi. Bu olumlu geliflmeler,
ülkemizde istikrar ve güven ortam›n› pekifltirmekte ve ekonomimiz tekrar sürdürülebilir
yüksek kalk›nma h›z›na ulaflmaktad›r.

2003 y›l›n›n ilk alt› ay›nda yüzde 5.4 oran›nda büyüme gerçekleflmifltir. Y›lsonu hedefimiz
olan yüzde 5'lik büyüme de flimdiden kesinleflmifltir. ‹hracat›m›z geçti¤imiz aylarda
rekorlar k›rm›fl, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakam›na ulaflm›flt›r.

De¤erli Misafirler,

De¤erli Arkadafllar›m,

Ekonomi politikalar›m›z›n temelinde insan vard›r.

Amac›m›z, halk›m›z›n refah seviyesini yükseltmek, bunu yaparken de gelir da¤›l›m›n›
iyilefltirmektir. Bu ise herkese iyi gelir getiren istihdam imkânlar›n›n sa¤lanmas› ile
mümkündür.

Bunun için verimli istihdam önemlidir. Verimlilik, kaliteli iflgücünü ve kay›tl› istihdam›
art›r›c› bir unsurdur.

Kaliteli iflgücünün, verimlili¤in, rekabetin korunmas› ça¤›m›zda özel sektörün baflarabilece¤i
bir ifltir.
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Dolay›s›yla üretim, istihdam ve kalk›nma özel sektör eliyle olacakt›r.

Devleti asli fonksiyonlar›na çekip, kamunun ekonomideki pay›n› azalt›p,   özel sektörün
önünü açaca¤›z. Böylece, istihdam art›fl›n› da özel sektör sa¤layacakt›r.

Devlet, art›k istihdam kap›s› olmaktan ç›km›flt›r.

Baflar›l› istihdam politikas› insana yat›r›m ve onlar›n giriflimcilik inisiyatifinin gelifltirilmesi
ile mümkündür.

Bu nedenle giriflimcilik ve KOB‹'ler desteklenecektir.

Ayr›ca bölgesel geliflmifllik farklar›n› gidermek ve geri kalm›fl yörelerde yat›r›m ve istihdam
düzeyini art›rmak için bölgesel kalk›nma seferberli¤i bafllat›yoruz. Bu yörelerin baflta
yollar olmak üzere alt yap› eksikliklerini giderece¤iz.

Kifli bafl› milli geliri 1500 Dolar›n alt›nda olan illerde yat›r›mc›lara ücretsiz arazi tahsisi,
enerji, vergi ve SSK primi teflvikleri uygulanacakt›r.

‹fl adamlar›m›z› yörelerine, do¤du¤u büyüdü¤ü yerlere yat›r›m yapmaya ça¤›rd›m.

Bu ça¤r›m› bir kez daha tekrarl›yorum.

‹fl adamlar›m›zdan da bizim bu ça¤r›m›za cevap vermelerini bekliyorum. Ve bu ça¤r›ya
uyan ifl adamlar›m›z› görmekten de mutluluk duyuyorum. Geri kalm›fl yörelerde iflsizlik
ve yoksullu¤un azalt›lmas› için tar›m ve hayvanc›l›k politikalar›na büyük önem veriyoruz.

Tar›mda üretim ve istihdam› art›r›c› yönde att›¤›m›z ad›mlar›n ayr›nt›lar›na bu platformda
giremeyece¤im.

Ülkemiz genç bir nüfus yap›s›na sahiptir ve Avrupa'n›n yafll› nüfusu ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
genç iflgücümüz, çok önemli bir f›rsat ve imkând›r.

Genç nüfusumuzun nitelikli iflgücüne dönüfltürülmesi, ülkemizi yerli-yabanc› yat›r›mc›lar
için de çok cazip bir ülke haline getirecektir.

De¤erli Arkadafllar,

Bildi¤iniz gibi, ‹flgücü Piyasas› reformlar›n› da gerçeklefltiriyoruz. Geçti¤imiz dönem
yasalaflan ‹fl Kanunu ile, ça¤dafl çal›flma biçimlerini mevzuat›m›za dâhil ettik.

Esneklik ile ifl güvencesi hükümleri mevzuata kazand›r›ld›. Bu düzenlemelerde AB
müktesebat›na ve mevzuat›n istihdam› engellememesine özen gösterildi.

Y›llard›r yasas›z idare edilen Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Ba¤-Kur ve ‹fiKUR'un yasalar›n›
ç›kard›k.

Çal›flma bar›fl›n›n tam anlam›yla tesisi için önümüzde örgütlenmenin önündeki engelleri
kald›rmak var.

‹fiKUR iflsizlikle mücadelede, aktif istihdam politikalar›n›n gelifltirilmesinde önemli rol
oynayacakt›r.
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Bu amaçla, ‹fiKUR'un hukuki ve organizasyon yap›s›, bat›daki ça¤dafl istihdam kurumlar›
düzeyine getirilmifltir.

Görev ve fonksiyonlar› geniflletilmifl, her düzeyde yönetimine sosyal taraflar dâhil
edilmifltir.

Ancak, bu yeterli de¤ildir.

‹fiKUR'un iflgücü piyasas›nda iflsizlere ve iflletmelere etkin ve kaliteli hizmet sunmas›
için kurumsal kapasitesini güçlendiriyoruz. Hedefimiz gelecekte ‹fiKUR'un baflta gençler
olmak üzere her iflsizimize ulaflmas›, ifl bulma veya mesleki e¤itim hizmeti sunmas›d›r.

Sosyal diyalog ve sosyal kat›l›mc›l›¤a her alanda önem veriyor, ülkemizi ilgilendiren her
kararda sosyal taraflarla istiflare ediyoruz. Bu çerçevede Ekonomik ve Sosyal Konseyi
üç ayda bir topluyoruz ve Konseyin çal›flmalar›na çok önem veriyoruz.

Ayr›ca, sosyal diyalogun gelifltirilmesine yönelik farkl› platformlar oluflturuyoruz. Bunlardan
bir tanesi de bu gün toplant›s›n› yapt›¤›m›z ‹fiKUR Genel Kuruludur. Burada ülkemizin
gelece¤i için bize ufuk gösterecek önemli kararlar al›naca¤›ndan eminim. 

Bu çal›flmalara destek verdikleri için özellikle iflçi ve iflveren konfederasyonlar›m›za
teflekkür ederim.

Genel Kurulunuzun ülkemizin iflsizlik ve istihdam sorununa etkin çözümler üretece¤ine,
istihdam politikas›n›n oluflturulmas›na yard›mc› olaca¤›na olan inanc›m› belirtir, hay›rl›
sonuçlar do¤urmas›n› dileyerek sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.
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R‹ZE TOBB KONUfiMASI (13.11.2003)
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin De¤erliTemsilcileri

De¤erli Karadenizli Hemflehrilerim,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Ramazan-› flerifiniz mübarek olsun diyerek sözlerime bafll›yorum.

Sosyal diyaloga verdi¤imiz büyük önem gere¤i daha önce baflka bölgelerimizde bir araya
geldi¤imiz gibi bugün de Karadeniz bölgemizi konuflmak üzere buraday›z.

Tabii ki, konuflmamda Karadeniz'i ülke bütünlü¤ü içinde ele almak durumunday›m.

Karadeniz bölgemizin çözülmesi gereken pek çok sorunu oldu¤unun fark›nday›z, bu
toplant›n›n bölge ve ekonomimiz için yol gösterici bir ifllevi görece¤inden eminim.

Türkiye'nin birikmifl sorunlar›n› çözebilmek için hepimiz bütün gücümüzle çal›fl›yoruz.

Bizler, üretimin, yat›r›m›n önünü açmak için sizler üretmek ve çal›flmak için çaba sarf
ediyorsunuz. fiüphesiz y›llar›n ihmalini k›sa zamanda bertaraf etmek, y›llar›n a¤›rl›¤›n›
toplumun üzerinden atmak kolay de¤il.

Bütün meselemiz dirayetli olmak, ne istedi¤ini bilerek hedefe kilitlenmektir. Hedefimiz
karamsarl›¤›n kökünü kaz›mak, Türkiye'nin enerjisini Türkiye'ye kazand›rmakt›r.

Bunun için dur durak bilmeden yol al›yoruz. ‹zledi¤imiz ekonomik politikalar›n sosyal
dinamikleri ihmal etmemesine azami özen gösteriyoruz.

Sürekli bir muhasebe halindeyiz, sürekli ülkemizin bütününe nas›l hizmet edebilece¤imizin
hesab›n› yap›yoruz.

Bildi¤iniz gibi hükümetimiz kangren olmufl ülke meselelerini çözebilmek için azami
gayret içindedir.

Eme¤in, al›nterinin, üretimin ve istihdam›n önündeki enflasyon canavar›n› dizginledik.
Enflasyonu son otuz y›l›n en iyi noktas›na getirdik ve yüzde 20'ler s›n›r›na çektik.

Bu baflar›ya destek veren ifl dünyam›z› hükümetim ad›na özellikle kutluyorum.

Zira bu baflar› hepimizin baflar›s›d›r. Üretici kesimin heyecan›m›za ortak oldu¤unu görmek,
yurdumuzun her taraf›ndaki canlanma bizi son derece mutlu ediyor.

Gördü¤ünüz gibi bizimle ayn› hassasiyeti tafl›mayanlar ülke gündemini kördü¤üm olmufl

Bizim gündemimizde "dar alanda k›sa paslaflmalar" de¤il,
üretim var, yat›r›m var, hukuk var, adalet var.



214

1 3  K A S I M  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

eski meselelere ›srarla çekmek istiyorlar. Herkes bilsin ki, Türkiye geri gitmeyecektir.
Türkiye, y›llar sonra elde etti¤i istikrar› kurda kufla yedirmeyecek ve gereksiz tart›flmalarla
zaman kaybetmeyecektir.

Bir örnek veriyorum. fiimdi de, Kamusal alan-toplumsal alan ayr›mc›l›¤› yaparak birileri
farkl› vatandafl tan›mlar› getiriyor.

Hay›r; bu, eski, dar alan tart›flmalar› beyhudedir ve muas›r medeniyet yolunda yürüyen
Türkiye'ye yak›flmamaktad›r.

Bu "dar alanda siyaset yapanlar" milletimizin tasfiyesine u¤ram›fllard›r. E¤er, siyaset
yapmak istiyorlarsa demokratik Cumhuriyetimizde alabildi¤ine genifl bir siyasi alan vard›r,
buyursun yaps›nlar.

Bizim gündemimizde "dar alanda k›sa paslaflmalar" de¤il, üretim var, yat›r›m var, hukuk
var, adalet var.

Bizim gündemimizde yeni kavga alanlar› meydana getirmek de¤il, ülkemize zaman ve
güç kaybettiren yaralar› sarmak var...

Herkes, içtenlikle özelefltirisini yapmal› ve ülkesine borcunu ödemelidir.

Milletimizin hissiyat›ndan habersizler. Türkiye gerçe¤ini kavramak için s›rça köflklerden
halk›n aras›na inmek gerekir.

Milletimizin bizden ne bekledi¤ini biliyoruz, her makamda milletimizle ayn› duyarl›l›¤a
sahibiz.

Enflasyonun yüzde 20'nin alt›na çekilmesi, ülkenin büyüme heyecan› yaflamas›, bir ayl›k
ihracat›m›z›n geçmifl y›llardaki bir y›ll›k ihracat›m›za denk olmas›, Cumhuriyet tarihinin
rekorlar›n›n k›r›lmas› bizim için çok daha hayatidir.

Bölgesel adaletin sa¤lanmas›, iflsizlerimize ifl ve üretim
kap›s› açmaktan, her gün bir yat›r›ma imza atmaktan,
Türkiye'nin itibar›n› yükseltmekten daha heyecan verici
bir meselemiz yoktur.
Bak›n›z, üretim süreçlerinin d›fl›nda kalan insanlar›m›z› üretim sürecine katabilmek için
çal›fl›yoruz.

Öyleyse, yat›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi, rekabetin güçlendirilmesi gibi temel meseleleri
b›rak›p ça¤d›fl›, ilkel tart›flmalara vakit ay›ramay›z.

Bak›n biz ne diyoruz :

‹mkân› olan herkes üretime yönelsin.  Elinde imkân› olan çal›flmak, üretmek ve kazanmak
isteyen herkes sosyal bar›fla, adalete ve kalk›nmaya omuz versin.

Y›llar›m›z› kaybetti¤imiz kaba, kat› ideolojik meseleler bu ülkenin enerjisini topra¤a veriyor.
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Gelin hep birlikte bu sahte gündemlerden ç›kal›m.

Bak›n›z, ifl dünyam›z büyük bir heyecan içinde yat›r›ma, üretime, ihracata yönelmifl
bulunuyor.

Piyasan›n hassas dengelerini koruyarak para ile para kazanma yerine üretim hedefini
toplumun önüne koyuyoruz.

Yoksullukla mücadele etmenin yolsuzluklarla mücadele etmekle paralel oldu¤unu, ülke
kaynaklar›n›n y›llarca siyaseti, bürokrasiyi kuflatma alt›na alan karanl›k iliflkilerin ülkemize
kaybettirdi¤i zamanlar› telafi etmeye çal›fl›yoruz.

Bilesiniz ki, sizin büyümenizi en az sizler kadar isteyen bir hükümet iflbafl›ndad›r.
‹craat›m›z›n semeresinin bütün hayat alanlar›na yans›d›¤›n› görüyorsunuz. Türkiye, 13
ay öncesine kadar yeni ekonomik krizleri konuflmuyor muydu?

En korkulu soru "Türkiye Arjantin olur mu" sorusu de¤il miydi? Türkiye büyük bir irade
ortaya koydu ve küllerinden do¤ruldu. Bu baflar›y› hangi sahte gündem maddesi millete
unutturabilir? Bugün her gitti¤imiz yerde her aç›l›flta halk›m›za yeni müjdelerle gidiyoruz.

13 ay önce Türkiye, iflçisinin, memurunun maafl›n› ödeyemeyecek bir duruma getirilmiflti.
Milletin gözü önünde cereyan eden gerçekleri milletin sa¤duyuyla de¤erlendirdi¤ini
biliyoruz.

Bu yüzden bizim kendimizi anlatmak gibi bir derdimiz yok. Kendilerini millete
anlatamayanlar, siyaset üretemeyenler ülkenin aç›lan baht›n› karartma yar›fl›na girmesinler.
Bu güveni, bu istikrar› tesis etmeseydik her gün bir ilimizde bir kaç yat›r›m olacak m›yd›?
Eski tart›flmalara cevap yetifltirmeye çal›flsayd›k Türkiye yolsuzluk girdab›nda bo¤ulmayacak
m›yd›?

De¤erli Arkadafllar›m,

Bütün meselemiz samimiyetle, içtenlikle ülkemize sahip
ç›kmakt›r. Bu heyecana destek veren herkesi kutluyorum.
Benim ülkemin insan›na ekmek ve afl üretmek isteyen, ifl
vermek isteyen herkesi bafl›m›z›n tac› biliyoruz.
Benim, bu büyük ülkenin Baflbakan› olarak, ülke ve milletin emanetini omzunda hissetmek
gibi bir sorumlulu¤um var. Bu dirayetle yenece¤iz karamsarl›¤› ve umutsuzlu¤u. Bugün
ülkemizin en önemli sorunlar›n›n bafl›nda hiç flüphesiz  iflsizlik sorunu gelmektedir.
Son on y›lda nüfusumuz 11 milyon artt›¤› halde sadece istihdam sadece 431 bin kifliye
ifl kap›s› açabilmifliz. Türkiye ekonomisi, son on y›lda yüzde 50 ile yüzde 100 aras›nda
seyreden yüksek kronik enflasyon, yüksek kamu aç›klar›, artan iç ve d›fl borç yükü,
istikrars›z döviz kurlar› ve yüksek reel faizlerin etkisinde kalm›flt›r. 

Yaflanan ekonomik krizleri biliyorsunuz. Son on y›lda ekonominin üç kez küçüldü¤ünü
biliyorsunuz.
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Çözüm nedir, kim çözüm üretecek? Çözüm, üretimi esas almak, yat›r›m politikalar›nda
sosyal adaleti gözetmekle mümkündür.

‹flsizlikle mücadelenin temel yolu, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› ve  ekonomik büyümedir.
Bunun için öncelikle sürdürülebilir bir büyümenin garanti alt›na al›nd›¤› bir makro ekonomik
ortam›n oluflturulmas› gerekmektedir.

Hükümetimiz k›sa sürede bu ortam› sa¤layacak önemli ad›mlar atm›flt›r. Siyasi istikrar
sa¤lanm›fl ve reform yasalar› süratle parlamentodan geçirilmektedir. Bu kapsamda
yapt›¤›m›z düzenlemeleri her zeminde hat›rlat›yorum.

K›saca hat›rlayal›m:

• Öncelikle mali milad› kald›rd›k.  SSK ve Ba¤-Kur prim borçlar›na ödeme kolayl›¤› 
getirerek mükelleflerimizle bar›fl sa¤lad›k. Böylelikle hem ekonominin ifllemesine hem
de Hazine ve sosyal güvenlik kurumlar›n›n finansman yap›lar›na katk›da bulunduk.

• Esnaf ve sanatkârlarla çiftçilerin kredi faiz oranlar›n› düflürdük. Sorunlu tar›msal kredileri
yeniden yap›land›rd›k.

• Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ile yabanc› sermayeye ülkemizde serbestçe 
yat›r›m yapma imkân› getirdik. ‹zin ve onay kalkt›, bürokratik ifllemler asgariye indirildi.

• fiirket kurulufl ifllemlerinin say›s› ve süresi azalt›ld›, ifllemler kolaylaflt›r›ld›.

• KOB‹ desteklerini art›rd›k.

• Kamu harcamalar›n› azaltt›k, mali disiplini sa¤lad›k.

• Ekonomik program› sapma olmadan baflar›yla uygulad›k.

Bu ve burada saymad›¤›m di¤er reformlar›m›z olumlu meyvelerini vermeye bafllad›.

Enflasyonu y›lsonu hedefimiz olan yüzde 20'nin de alt›na
indiriyoruz. Hazine borçlanma faizleri yüzde 30'un alt›na
indi.  Hat›rlayacaks›n›z biz göreve geldi¤imizde bu faiz
oran› yüzde 72 idi.
Bu olumlu geliflmeler,  ülkemizde istikrar ve güven ortam›n› pekifltirmekte ve ekonomimiz
tekrar sürdürülebilir yüksek kalk›nma h›z›na ulaflmaktad›r.

2003 y›l›n›n ilk alt› ay›nda yüzde 5.4 oran›nda büyüme gerçekleflmifltir.  Y›lsonu hedefimiz
olan yüzde 5'lik büyüme de flimdiden kesinleflmifltir.

‹hracat›m›z geçti¤imiz aylarda rekorlar k›rm›fl, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakam›na
ulaflm›flt›r.Bundan 13 ay önce bu rakamlar Türkiye için hayal bile edilemiyordu.

De¤erli Arkadafllar›m,

Ekonomi politikalar›m›z›n temelinde insan vard›r.
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Amac›m›z, halk›m›z›n refah seviyesini yükseltmek, bunu yaparken de gelir da¤›l›m›n›
iyilefltirmektir. Bölgesel adaletsizlikle sonuna kadar mücadele etmeliyiz.

Türkiye'nin kaynaklar›n› Türkiye'ye kazand›rmal›y›z.

Bu ise herkese iyi gelir getiren istihdam imkânlar›n›n sa¤lanmas› ile mümkündür.

Verimlili¤i, üretimi, yat›r›m›, kaliteyi, rekabeti konufluyor art›k Türkiye.

Devleti asli fonksiyonlar›na çekerek, kamunun ekonomideki pay›n› azaltarak,   özel
sektörün önünü açaca¤›z.

Devlet, art›k istihdam kap›s› olmaktan ç›km›flt›r.

Bu nedenle giriflimcilik ve KOB‹'ler desteklenecektir.

Bu nedenle, yerinden yönetim güçlendirilecektir.

Bu nedenle enerji fiyatlar›nda indirim yap›yoruz.

Bu nedenle, 1500 dolar›n alt›nda milli gelirden pay alan, geri kalm›fl illerimize yat›r›m
kolayl›klar› sa¤l›yoruz.

Bu nedenle flehirlerimizi birbirine ba¤l›yoruz.

Geri kalm›fl il, geri kalm›fl bölge ne demek?

Biz, uzun vadeli projelerimizle herkese adalet, herkese üretim imkân› sa¤lamak istiyoruz.

Ayr›ca bölgesel geliflmifllik farklar›n› en aza indirmek, bu u¤urda mücadele etmek
hepimizin boynuna borç olmal›d›r.

Bu yörelerin baflta yollar olmak üzere alt yap› eksikliklerini giderece¤iz.

Kifli bafl› milli geliri 1500 Dolar›n alt›nda olan illerde yat›r›mc›lara ücretsiz arazi tahsisi,
enerji, vergi ve SSK primi teflvikleri uygulanacakt›r.

‹fl adamlar›m›z› yörelerine, do¤du¤u büyüdü¤ü yerlere yat›r›m yapmaya ça¤›rd›m. Bu
ça¤r›m› sizin platformunuzda bir kez daha tekrar ediyorum.  ‹fl adamlar›m›zdan da bizim
bu ça¤r›m›za cevap vermelerini bekliyorum.

‹fl adamlar›m›z art›k risk almaktan korkmas›nlar. Dar alanda siyaset olmad›¤› gibi ticaret
de olmuyor. Dünyaya aç›lan büyük bir ülkeyiz.

Yeri gelmiflken hükümetimizin büyük hedeflerini heyecanla paylaflan ifl adamlar›m›za
teflekkür ediyorum. Geri kalm›fll›k kavram›n› tarihe gömmeliyiz.

Bizim iflimiz sizin önünüzü açmak, yüzünüzü güldürmektir. Sizin de ifliniz üretmek,
önünüze büyük hedefler koymakt›r.



AK PARTi TÜRK‹YE ‹Ç‹N NELER YAPTI? (15.11.2003)
Henüz birinci y›l›n› doldurmam›fl bulunan hükümetimiz, göreve geldi¤i günden bugüne
Türkiye'nin önünde problem olarak duran her konuya el atm›fl, çözümler getirerek,
projeler gelifltirerek t›kan›kl›klar› aflm›flt›r.

fiunu çok iddial› flekilde söylüyorum; Türkiye'nin yönetiminde AK Parti iktidar›ndan sonra
hiçbir fley ayn› kalmam›fl, her alanda önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Bu güzel kongre
gününü vesile ederek görev ald›¤›m›z flu k›sa süre içerisinde neler yapt›¤›m›zdan biraz
bahsetmek istiyorum.

Ancak ekonomiden sosyal alanlara, kamu yönetimi, adalet ve hukuk reformundan d›fl
politikaya uzanan genifl bir yelpazede 3 Kas›m 2002 tarihinden bugüne icraat›m›z› ortaya
koymadan önce k›saca da olsa nas›l bir Türkiye devrald›¤›m›z› hat›rlatmak isterim.

1. CANLANAN B‹R EKONOM‹

Nereden nereye geldik?

1990'l› y›llardan bafllayarak birbiri pefli s›ra yaflanan krizler ve k›s›r çekiflmeler, ülkemize
çok fley kaybettirmifltir. 1994, 1999 ve 2001 y›llar›nda yaflanan büyük ekonomik krizler
sonras›nda ekonomimiz, savafl dönemlerinde bile görmedi¤imiz ölçüde küçülmüfl, sosyal
dengeler afl›r› bir flekilde bozulmufltur.

Dünya büyürken ve nüfusumuz artarken yaflanan bu küçülme, nispi olarak bak›ld›¤›nda
daha belirgin bir flekilde görülmektedir.

3 Kas›m öncesini flöyle bir hat›rlay›n. Büyük miktarda kamu aç›klar›, yüksek miktarda
kamu borç stoku, borç stokunun sürdürülebilirli¤i tart›flmalar›, reel faiz oranlar›n›n
yüksekli¤i, istikrars›z büyüme h›zlar›, enflasyonun düflmesi hususunda yerleflik tereddütler,
dengesiz gelir da¤›l›m›, yüksek oranda iflsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk...

2002 y›l›n›n ilk aylar›ndan itibaren dönemin koalisyon hükümetine yönelik flüphelerin
artmas› ve May›s ay›ndan itibaren siyasi belirsizli¤in ön plana ç›kmas›yla, makro ekonomik
göstergelerde olumsuz geliflmeler yaflanm›flt›r. 2002 y›l›n›n May›s-A¤ustos aylar›nda
yaflanan politik çekiflmeler nedeniyle,

Avrupa Birli¤i'ne kat›l›m sürecinde önemli bir ad›m olan uyum yasalar›n›n kabulü konusunda
koalisyon ortaklar› aras›nda ortaya ç›kan anlaflmazl›klar, y›l›n ilk aylar›ndaki ekonomik
tabloyu iyice bozmufltur. Halk›n büyük fedakârl›klar› ile yürütülen ekonomik program;
k›s›r çekiflmeler ve k›sa vadeli hesaplarla, neredeyse heba edilme noktas›na gelmifltir.
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Tek bafl›na iktidara gelen hükümetimiz daha icraat›na
bafllamadan toplumda ve piyasalarda güven artm›fl,
ekonomik göstergeler iyileflme yoluna girmifltir.
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Seçim sonras›nda oluflan güçlü siyasi irade ve sürdürülen istikrar program›n›n etkisiyle,
belirsizlik yerini güven ortam›na b›rakm›flt›r. Tek bafl›na iktidara gelen hükümetimiz daha
icraat›na bafllamadan toplumda ve piyasalarda güven artm›fl, ekonomik göstergeler
iyileflme yoluna girmifltir. H›zl› ve sistemli flekilde birbiri pefli s›ra ortaya koydu¤umuz
icraatlar sonucunda, bu güven k›sa zamanda pekiflmifltir.

Büyümede belirgin bir h›zlanma sa¤lad›k.

2003 y›l›n›n ilk yar›s›nda Gayri Safi Yurtiçi Has›la yüzde 5,8 oran›nda artm›flt›r. Sanayi
üretimi Ocak-A¤ustos döneminde yüzde 7,7 art›fl kaydetmifltir. Temmuz ve A¤ustos
aylar›nda sanayi üretim art›fl h›z› yüzde 10'un üzerinde gerçekleflmifltir. Kapasite kullan›m
oranlar› yüzde 80'ler seviyesine yanaflm›flt›r. Bütün geliflmeler ›fl›¤›nda y›lsonu büyüme
hedefimize kolayl›kla ulaflaca¤›m›z ortaya ç›km›flt›r. Ancak flunu hemen belirtmeliyim
ki bu büyümeyi sa¤lamam›za ra¤men, istihdamda yeterli art›fl gerçekleflmemifltir.
Büyümenin istihdam› art›rmas› ancak yat›r›mlar›n artmas› ile mümkün olacakt›r. Yat›r›mlar›n
önündeki bütün engelleri kald›rma yönünde ciddi ad›mlar atm›fl bulunuyoruz.

Yabanc› sermayenin geliflini h›zland›rd›k.

Birçok ülkede geliflmenin ve büyümenin önemli dinamiklerinden biri olan yabanc› sermaye
konusunda yeterli performans maalesef ortaya konamam›flt›r. Ancak biz ülkemizin
büyümesinde, yeni istihdam olanaklar›n›n oluflturulmas›nda, teknolojik geliflme
sa¤lanmas›nda ve rekabet gücümüzün art›r›lmas›nda do¤rudan yabanc› sermayenin ne
kadar önemli oldu¤unu biliyoruz.

Bu anlay›fl içinde, yat›r›m ortam›n› iyilefltirmek ve do¤rudan yabanc› sermaye giriflini
art›rmak amac›yla Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu ç›kar›lm›flt›r. Bu kapsamda
ülkemizin yat›r›m imkânlar›n›n tan›t›m›, bürokrasinin azalt›lmas› ve yabanc› sermayeye
güven verici tedbirler dâhil çok yönlü faaliyetlerimiz ayn› kararl›l›kla sürdürülecektir.

Rekabet gücünü artt›rd›k, ihracat› gelifltirdik.

D›fl ticaret hacmimiz ekonomimizin büyümesine parelel olarak önemli ölçüde artm›flt›r.
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 üzerindedir.  ‹hracat yüksek
oranda artmakta, turizm gelirleri ise Irak krizi sonras›nda iyileflme göstermektedir.
‹hracat›m›z 2003 y›l› Ocak-Eylül ay›nda 34 milyar dolar› aflm›flt›r. Bu geçen y›la göre
yüzde 33 oran›nda art›fl› ifade etmektedir.

Enflasyonu dize getirdik.

Sürdürdü¤ümüz politikalar ve oluflturdu¤umuz güven ortam› içinde enflasyon 1977
y›l›ndan sonraki en düflük seviyesine gerilemifltir. Ancak biz bu seviyeleri de yeterli
görmüyoruz. Sa¤lanan siyasi istikrar ve güven ortam›nda: Enflasyonda ve faizlerde
düflme devam edecektir. Bu çerçevede; 2003 y›l› sonunda enflasyon hedeflenen yüzde
20'nin alt›nda kalacakt›r. 2004 y›l› sonunda hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara
indirmek olacakt›r.



Sürdürdü¤ümüz politikalar ve oluflturdu¤umuz güven ortam›n›n sonucu iç borç faiz
oranlar› son 20 y›l›n en düflük seviyesinde gerçekleflmifltir. 3 Kas›mda 2003 öncesi
bileflik faiz oran› yüzde 64 iken bugün yüzde 30 seviyesine inmifltir.

Bütün bu olumlu geliflmeler sonucunda piyasalarda borç stokunun sürdürülebilirli¤i
endiflesi ortadan kalkm›flt›r.

Mali disiplinden ödün vermeden s›k› bütçe uygulamalar›na devam ediyoruz.

Bütçe disiplini sa¤lamak bak›m›ndan y›l içinde bütçe harcamalar›nda hedefin afl›lmas›na
neden olan ödenek üstü harcamalara son verilmifltir. Ayr›ca, daha önce bütçeye
yaz›lmayan ayni nitelikli d›fl proje kredi kaynakl› yat›r›mlar art›k bütçeye bafllang›c›ndan
itibaren yaz›lmaya bafllanm›flt›r.

Ödenek aktarmalar› yüzde 10 ile s›n›rland›r›lm›fl, yedek ödenek kullan›m› sadece zorunlu
ihtiyaçlarla s›n›rland›r›lm›flt›r.

Yat›r›m program›n›n rasyonellefltirilmesi ile kamu yat›r›m harcamalar›nda israf›n önüne
geçilmeye çal›fl›lm›flt›r. En büyük israf›n disiplinsiz ve belli bir stratejiye dayanmadan
yap›lan harcama oldu¤u bilinciyle, özellikle tamamlanma aflamas›na gelen projelere
öncelik verilerek, bu projelerin bir an önce tamamlanmas› ve halk›m›za hizmet üretmesi
hedeflenmifltir.

Ayr›ca, kamu kaynaklar›n›n bütün olarak görülmesi ve fleffafl›¤›n sa¤lanmas› için Hazine
Tek Hesab› uygulamas›n›n kapsam› geniflletilmifltir.

Mali alanda iyilefltirmeler sa¤lad›k. ‹fl dünyas›n›n talepleri
dikkate al›narak, ekonomide güvensizli¤i ve belirsizli¤i
art›ran ve ülkeden sermaye ç›k›fl›na neden olabilecek mali
milat uygulamas› kald›r›lm›flt›r.
Vergi oranlar›n› düflürme ve vergiyi tabana yayma hedefleri do¤rultusunda; kurumlar
üzerindeki vergi yükü yüzde 65'den yüzde 45'e indirilmifl, vergi taban›n›n geniflletilmesi
için gerekli çal›flmalar ve mevzuat düzenlemeleri yap›lm›flt›r. Vergi denetimleri
etkinlefltirilerek tahsilât süreleri k›salt›lm›flt›r.

Birinci vergi paketi ad› alt›nda yap›lan düzenlemeler ile beyan sistemi yeniden düzenlenerek
basitlefltirilmifl, vergi iadesi sistemi yeniden düzenlenmifltir. Vatandafllar›m›z›n e¤itim
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Faizlerde düflüfl ve borçlanmada rahatlama sa¤lad›k.

Uluslararas› finans kurulufllar› ile çal›flmalar baflar› ile yürütülmüfl, ekonomik program›n
kararl›l›kla uygulanmas› ve ekonomimizin gösterdi¤i olumlu performans neticesinde
kredi derecelendirme kurulufllar› nezdinde ülkemizin kredi notu yükseltilmifl, d›fl borç
faiz oranlar›m›z önemli ölçüde düflmüfltür. D›fl borçlanmada rahatlama sa¤lanm›fl, 2003
y›l›n›n ilk dokuz ay›nda özel finans kurumlar›ndan tahvil ihrac› yoluyla 5,3 milyar dolar
kredi temin edilmifltir
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ve sa¤l›k harcamalar›n›n bir k›sm›n›n vergi matrah›ndan indirebilmesine imkân sa¤lanm›flt›r.

Dar gelirli vatandafllar›m›z›n tüketim kal›plar› içinde önemli paya sahip olan temel g›da
ve ilaçta KDV indirimine gidilmifltir.

De¤eri 10 milyar liray› aflan ödemelerin bankalar arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmesini sa¤layan
düzenlemenin yap›lmas› ve kredi kart› sözleflmelerinden al›nan damga vergisinin
kald›r›lmas› ile kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmas› yönünde ad›mlar at›lm›flt›r.

Özellefltirmeye yeni bir vizyon ve h›z verdik.

Devletin do¤rudan ekonomik faaliyet göstermemesi art›k dünyada ve ülkemizde genel
kabul gören bir anlay›flt›r. Devlet asli ifllevlerinde uzmanlaflmal›, ekonomik faaliyetler ise
rekabetçi ve dinamik özel kesim eliyle yürütülmelidir.

Bu anlay›fl içinde; 13 Ocak 2003 tarihinde bugüne kadarki en iddial› özellefltirme program›n›
aç›klam›fl bulunuyoruz. Bu program› gerçeklefltirmek için azimli ve kararl› bir flekilde
çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.

Bankac›l›k sektörüne çeki düzen verdik. Bankac›l›k sektöründe yaflananlar›n halk›m›za
yükledi¤i maliyetler hepinizin malumudur.

Mali sistemdeki bozucu etkilerin ortadan kald›r›lmas› ve
dünya ölçe¤inde rekabet edebilir sa¤l›kl› bir bankac›l›k
sisteminin oluflturulmas› amac›yla bafllat›lan bankac›l›k
sektörünün yeniden yap›land›r›lmas› süreci devam
etmektedir.
Bu çerçevede; Bankac›l›k sektörü ekonomik ve siyasi dalgalanmalara karfl› daha istikrarl›
hale getirilmifltir. Krizden olumsuz yönde etkilenen flirketlerin mali kesime olan borçlar›n›
ödeyebilmelerine imkân tan›yan mekanizmalara ifllerlik kazand›r›lm›flt›r. 

Finansal yeniden yap›land›rma program› kapsam›nda A¤ustos 2003 tarihi itibariyle 220
firmaya ait 5 milyar dolar tutar›ndaki borç yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Alacakl› haklar›n›n
daha etkin bir flekilde korunmas›na yönelik olarak ‹cra ‹flas Yasas›'nda de¤ifliklik yap›lm›flt›r.
Bankac›l›kta mevduat garantisi uygulamas› 5 Temmuz 2004 tarihinden itibaren belirli
bir miktarla s›n›rland›r›lacakt›r.

Ayr›ca, finansal hizmetlerde çeflitlili¤in art›r›lmas› ve küçük giriflimcilere finansman
sa¤lamak amac›yla mikro finans sisteminin gelifltirilmesi yönünde çal›flmalar
sürdürülmektedir.

Geri kalm›fl yörelerde yat›r›m› teflvik ettik.

Devlet do¤rudan ekonomik faaliyetlerden çekilmeli ve rekabeti bozmayan, uluslararas›
normlara uygun bir flekilde özel kesim yat›r›mlar›n› desteklemelidir. Bu kapsamda, çeflitli
devlet yard›mlar›na bütüncül bir yaklafl›m ve disiplin getirecek olan Devlet Yard›mlar›
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Çerçeve Kanunu ve Devlet Yard›mlar› Koordinasyon Birimi oluflturulmas› Bakanlar
Kurulumuzun gündemindedir.

Ekonomik geliflmenin belli bölgelerde yo¤unlaflmas›n›n getirdi¤i ekonomik ve siyasi
sorunlar› ve bu sorunlar›n sonuçta ülkenin büyüme potansiyeline olumsuz etkilerini
hepimiz biliyoruz. Bu çerçevede, baflta Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgeleri olmak
üzere ekonomik aç›dan Geri Kalm›fl yörelerde yat›r›mlar›n teflvik edilmesi hususu
Hükümetimizin üzerinde durdu¤u ve destekledi¤i öncelikli konular aras›nda yer almaktad›r.
Biz kalk›nmay› bütün yurt sath›na yaymak ve halk›m›z› büyük flehirlere yo¤un bir flekilde
göç etmekten kurtarmak istiyoruz.

Bu konudaki çal›flmalar son aflamaya gelmifl ve Kanun Tasla¤› haz›rlanm›flt›r. Kanun
Tasla¤›, Hükümetimizce en k›sa sürede Meclis'e gönderilecektir.

Söz konusu Kanun Tasla¤› ile kifli bafl›na milli geliri 1500 dolar›n alt›nda kalan geri kalm›fl
illerimizdeki ilave istihdama yönelik yat›r›mlara, sigorta primi iflveren paylar›n›n Hazine'ce
karfl›lanmas›, çal›flanlardan kesilen gelir vergilerinin ertelenmesi ve bedelsiz arazi veya
arsa tahsisi gibi teflvik tedbirleri uygulanacakt›r. Bu çerçevede geri kalm›fl bölgelerimizde
hat safhaya varan iflsizlik sorununa da çözüm getirilmesi sa¤lanacakt›r.

Ayr›ca, teflvik sisteminde genel geçer alanlar yerine her yörenin kendine özgü avantajlar›na
dayal› bir model oluflturma yönünde çal›flmalar yürütüyoruz. Bölgesel geliflmenin motoru
olacak flekilde yerinde proje fikri oluflturma ve proje gelifltirme kapasitesi sa¤lamaya
dönük olarak yeni kurumsal yap›lar oluflturuyoruz. Bütün bu çal›flmalar belli bir takvim
içinde hayata geçirilecektir.

Verilecek teflviklerin dinamik ifl dünyam›z taraf›ndan ak›lc›
bir flekilde kullan›lmas› ile hemen hemen bütün yörelerinde
potansiyeli yüksek olan ülkemiz genel bir at›l›m da
sa¤layacakt›r.
Y›llardan beri çözülemeyen sorunlara el att›k.

Bunlardan en önemlisi vergi bar›fl› projesidir. Vergi bar›fl› projesi hayata geçirilmifl,
böylece hem önemli miktarda gelir elde edilmifl hem de mükellef ile vergi idaresi
aras›ndaki ihtilaflar giderilmifl, yarg› rahatlat›lm›flt›r. Vergi bar›fl› projesi ile 8 katrilyon
liral›k hazine alaca¤› yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Bu yap›land›rmadan 20003 y›l›nda 2,5
katrilyon lira tahsil edilecektir.

SSK ve Ba¤-Kur prim borçlar›n›n yeniden yap›land›rd›k.

Bu yap›land›rma sonucunda yaklafl›k 800 bin kiflinin 3,7 katrilyon liral›k prim borcu sorunu
çözüme kavuflturulmufltur.

Zorunlu tasarruflar› hak sahiplerine ödemeye bafllad›k.

Y›llard›r çözümsüz b›rak›lan ve yaklafl›k 11 katrilyon liray› bulan çal›flanlar›n tasarrufa
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teflvik hesab›n›n tasfiyesine yönelik takvim belirlenmifl, ödemelere bafllanm›flt›r. Son
derece k›s›tl› imkânlar alt›nda at›lan bu önemli ad›m, hükümetimizin çal›flanlar›n hakk›na
duydu¤u sayg›n›n bir göstergesi niteli¤indedir.

Sanayi ve ticaretin önünü açt›k.

Sanayi ve ticaret, her geçerli ekonomik program›n oldu¤u gibi bizim program›m›z›n da
belkemi¤ini oluflturan bir faaliyet alan›d›r. Türkiye'nin yaflad›¤› kriz dönemleri boyunca
kaderlerine terkedilen bu önemli sektörlerin birikmifl problemlerini çözebilmek için k›sa
bir zaman içinde birçok ad›mlar att›k.

Hükümetimiz bir yandan makro ekonomik dengeleri
sa¤lamaya çal›fl›rken Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z da
bu alandaki di¤er acil sorunlara çözüm aray›fl›n›
sürdürmüfltür.
Bu çerçevede, geçti¤imiz on ayl›k dönemde 12.438 hektar büyüklü¤ünde 68 adet
organize sanayi bölgesi projesi ile 14. 355 iflyerinden müteflekkil 102 adet küçük sanayi
sitesinin yap›m›na destek verilmifltir.

Sanayiimizin teknoloji aç›¤›n› kapatabilmek amac›yla AR-GE yat›r›mlar›na h›z verilmifl,
bu alanda önemli bir altyap› hizmeti sa¤layan Teknoloji Gelifltirme Bölgesi say›s›n›n 12'ye
ç›kar›lmas› sa¤lanm›flt›r.

Bildi¤iniz üzere imalat sanayiimizdeki iflletme say›s›n›n tamam›na yak›n› KOB‹'lerden
oluflmakta, istihdam›n yüzde 61'i ve ihracat›m›z›n yüzde 10'u da KOB‹'lerden
sa¤lanmaktad›r. Bu nedenle KOB‹'lerin desteklenmesi hükümet olarak üstünde
hassasiyetle durdu¤umuz konulardan biridir. Bu hassasiyetin bir gere¤i olarak KOSGEB
destek mekanizmas› gözden geçirilmifl ve yeni bir KOSGEB Destekleri Yönetmeli¤i
ç›kar›lm›flt›r.

Bu yönetmelikle daha önce 8 olan destek türü, 22 ana bafll›k alt›nda 38 destek türüne
ç›kar›lm›fl ve bugüne kadar KOB‹'lere bu çerçevede 56 trilyon liral›k destek sa¤lanm›flt›r.
Vak›fbank'la yap›lan bir protokolle KOB‹'lere düflük faizli 30 trilyon liral›k bir kredi imkân›
sunulmufltur. Yeni oluflturdu¤umuz KOB‹ Teknik Komitesi, bundan böyle KOB‹'lerin
yat›r›m faaliyetlerine her türlü deste¤i verecektir.

Türkiye'de bafltan beri flirket kurmak isteyen giriflimcimizi bu yapt›¤›na piflman eden bir
y›¤›n bürokratik ifllemle bo¤uflmak gerekiyordu.

Biz bu eziyete son verdik ve giriflimcimizi teflvik ettik.

Yapt›¤›m›z yeni yasal düzenlemeyle art›k flirket kurmak için 19 ayr› ifllemden geçmek
gerekmiyor, bunun yerine sadece birkaç saatinizi ay›rman›z ve toplam 3 ifllem
gerçeklefltirmeniz yeterli oluyor. Sektörü t›kayan bürokratik engelleri kald›rmak ve
giriflimcimizi teflvik edecek bir ifllem h›z›na ulaflabilmek için baflka yasa tasar›lar›n›n da
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haz›rl›klar› son aflamaya gelmifl durumdad›r. Tüketicilerimizi dünyan›n en geliflmifl tüketim
standartlar›na kavuflturan teknik ve yasal düzenlemeler de yine bu dönemde
gerçeklefltirilmifltir. 80.000 ailemizin kredi kart› ma¤duriyetlerine son verilmifltir.

Göreve geldi¤imizde büyük bir icra-haciz bask›s› alt›nda olan ve bir k›sm› da maalesef
iflyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârlar›m›z›n kredi borçlar› makul
ölçülerde yeniden yap›land›r›larak nefes almalar› sa¤lanm›flt›r. Kooperatif kredilerinde
faiz oranlar› yüzde 30'a kadar düflürülmüfltür.

Tar›m sektörüne can suyu verdik.

Nüfusumuzun yüzde 40'l›k bölümünün ekonomik ve sosyal
yaflam›nda belirleyici bir konumu bulunan tar›m sektörüne,
makro dengelerimizi ve mali disiplinimizi bozmadan özel
bir önem ve öncelik verdik.
Ülkemizde son y›llarda art arda yaflanan afet, kurakl›k ve ekonomik kriz di¤er kesimlerin
yan› s›ra tar›m üreticilerini de etkilemifl ve çiftçilerin Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi
Kooperatifleri'nden kullanm›fl olduklar› kredilerin geri ödenmesinde zorluklar yaflanm›flt›r.

Bu sorunu çözmeye yönelik olarak tar›msal kredilerin yeniden yap›land›r›lmas› yönünde
4876 say›l› Kanun ç›kar›lm›fl ve çiftçi borçlar› yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

30 Eylül 2003 tarihi itibariyle 700.000 çiftçimiz 1 Katrilyon TL'yi aflk›n borcu için bu
kolayl›ktan yararlanm›flt›r.

Seçimlerde ortaya koydu¤umuz taahhütlerimize uygun olarak ve do¤rudan gelir ödemeleri
sistemine entegre edilmek suretiyle çiftçilere mazot deste¤i sa¤lanm›flt›r.

Bu çerçevede, 2003 y›l› için dekar bafl›na 3.900.000 TL mazot deste¤i veriyoruz. Toplam
maliyeti 650 trilyon liray› bulan mazot deste¤inin ilk taksidinin ödemesi yap›lm›fl olup
ikinci taksidi 2004 y›l›nda ödenecektir.

Ülkemizde üretim aç›¤› bulunan 2002 y›l› ürünü zeytinya¤›, kütlü pamuk, ya¤l›k ayçiçe¤i,
soya fasülyesi ve kanolan›n sat›fl› karfl›l›¤›nda 264 trilyon liraya ulaflan bir kayna¤›n, 2003
y›l›nda üreticilerimize destek primi olarak ödenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Prim ödemelerinde bir önceki y›la göre yüzde 39'luk bir destek art›fl› yakalanm›flt›r.

Hayvanc›l›k destekleri kapsam›nda üreticilerimize 170 trilyon lira aktar›lm›fl, bir önceki
y›la göre yüzde 135'lik bir destek art›fl› sa¤lanm›flt›r.

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu kaynaklar›ndan her ay on tar›msal kooperatifin
desteklenece¤i yeni bir proje bafllat›lm›flt›r.

"1000 Köye 1000 Tar›m Gönüllüsü" projemiz de tar›msal kalk›nmada yeni aç›l›m
aray›fllar›m›z›n bir yans›mas› olarak gündeme gelmifltir. Bu proje ile at›l durumdaki ziraat
mühendislerimiz ve veteriner hekimlerimiz, ülkemizin de¤iflik bölgelerinde üretici ile
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yan yana çal›flacak, tar›msal üretim konusunda üreticimizi bilgilendirecek ve
yönlendirecektir.

Tar›m sektöründe ayr›ca, Çerçeve Tar›m Kanunu, tohumluk sanayii desteklenmesi ve
hayvanc›l ›¤›n gelifltiri lmesi gibi konularda çal›flmalar sürdürülmektedir.

Enerjide büyük iyilefltirmelere imza att›k.

Enerji siyasetimizi genel olarak, s›n›rl› do¤al kaynaklar›m›z› çevresel etkileriyle birlikte
en iyi flekilde de¤erlendirerek, ülke kalk›nmas›n› sa¤layacak flekilde, daha temiz, güvenli,
ucuz ve ticari aç›dan ulafl›labilir bir enerji arz›na dönüfltürmek hedefi üzerine kurduk.
Öncelikli hedeflerimizden biri de do¤unun zengin kaynaklar›n› bat› piyasalar›na tafl›yarak
Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getirmektir.

Rekabet gücümüz ve halk›n refah› aç›s›ndan son derece
önemli temel girdilerde uluslararas› ölçülerde fiyat
oluflturma yönünde çabalar›m›z sürdürülmektedir.
Bu girdilerin bafl›nda enerji gelmektedir. Do¤al gaz fiyatlar› kademeli olarak indirilmektedir.
1 Nisan 2003'ten sonra elektri¤e zam yap›lmam›flt›r.

TRT pay› düflürülerek fiyatlarda indirim sa¤lanm›flt›r.  Ayr›ca, 2003 y›l› içinde mesken
abonelerinden al›nan 1.000.000 TL/ fatura-ay güç bedeli ve 150 kwh üzeri tüketimden
al›nan yüksek tarife kald›r›lm›flt›r.

Ocak 2003 tarihinden Nisan 2003 tarihine kadar do¤al gaz s›nai sektör ile konut sektörü
fiyatlar› sabit kalm›flt›r. May›s ay›nda Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu karar›na ba¤l›
olarak bir miktar art›fl olmufl, ancak bunu izleyen aylarda yap›lan indirimler ile fiyatlarda
önemli ölçüde düflüfl sa¤lanm›flt›r. Sonuç olarak, 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 olmufltur.

Ayr›ca, Organize Sanayi Bölgeleri için münferit sanayi tesislerine uygulanan sat›fl fiyat›ndan
yüzde 4 oran›nda daha düflük bir fiyattan kendi flebeke yat›r›mlar›n› yapabilmeleri için
gaz sat›fl› yap›lmaktad›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 tahsilât yap›lm›flt›r.

Fiyatlarda sa¤lanan geliflmenin yan› s›ra çeflitli faaliyetler de sürdürülmüfltür. Enerji
alan›nda geçmiflten gelen yüklerin tasfiye edilmesine yönelik uluslararas› çabalara yo¤un
bir flekilde el at›lm›flt›r. Bu kapsamda daha önce imzalanan do¤al gaz al›m anlaflmalar›
gözden geçirilmekte ve yerli kaynaklar›n daha yo¤un devreye sokulmas› için tedbirler
al›nmaktad›r. Enerji piyasas›n›n rekabete aç›lmas› için gerekli çal›flmalar yap›lm›flt›r.

Madencilik çal›flmalar›n›n ülkemiz için önemini bilen hükümetimiz, arama faaliyetlerine
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a¤›rl›k vermifl, iflletilebilir maden rezervlerimizin artt›r›lmas› yolunda önemli ad›mlar
atm›flt›r. Ülkemizin zengin bor kaynaklar›ndan yararlanabilmek için Bor Araflt›rma Enstitüsü
kurulmufltur.  Maden arama ve üretim faaliyetlerinin teflvik edilmesi için Kanun tasar›s›
haz›rlanarak TBMM'ye sevk edilmifltir.

Bay›nd›rl›k alan›nda gelece¤in altyap›s› kuruluyor.

‹nflaat sektörünü canland›rma, istihdam› art›rma ve fiziki altyap›m›z› gelifltirerek trafik
kazalar›n› azaltma ve seyahat sürelerini k›saltma gibi birçok fayda üretmesini bekledi¤imiz
bölünmüfl yol yap›m›na süratle bafllad›k.

Halen toplam uzunlu¤u 3.607 km'ye ulaflan 60 adet projede bölünmüfl yol yap›m
çal›flmalar› 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.

2003 y›l›nda Yat›r›m Program›nda yer alan bölünmüfl yollar için 360 trilyon TL'nin üzerinde
harcama yap›lmas› beklenmektedir. Dolay›s›yla, yap›m›na bafllanan yollar süratle
tamamlanarak trafi¤e aç›lmaktad›r.

Bir örnek olarak, trafik kazalar›n›n en yo¤un oldu¤u güzergâhlardan birisi olan 128 km
uzunlu¤undaki Ayd›n-Nazilli-Denizli aras›ndaki bölünmüfl yol yap›m›, bir y›la bile varmadan
tamamlanarak geçti¤imiz Eylül ay›nda trafi¤e aç›lm›flt›r.

Afyon-Sand›kl›, Denizli-Çardak-Dazk›r›, Sivrihisar-Eskiflehir-Bozüyük, Ankara-Kulu-Aksaray-
Ere¤li Ayr›m› ve K›r›kkale-K›rflehir-Kayseri yollar›, yap›m çal›flmalar› devam etmekte olan
ve k›sa bir süre içerisinde aç›lacak bölünmüfl yol projelerinden ilk akla gelenleridir.

2004 y›l›nda da bölünmüfl yol yap›mlar› için yaklafl›k maksimum düzeyde harcama
yap›lmas› planlanmaktad›r.

2004 y›l› içinde yurt sath›na yay›lm›fl 100'ün üzerinde
projede yürütülecektir. Bu çal›flmalar ile 15.000 km
bölünmüfl yol yap›m› hedefinde önemli aflamalar
kaydedilmifl olacakt›r.
Yine Bay›nd›rl›k alan›nda en önem verdi¤imiz konulardan biri de konut üretimi ve planl›
kentleflme olmufltur. 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.

Hükümetimiz 2003 y›l› sonuna kadar, sosyal donat› ve alt yap›lar› ile birlikte 22.000,
2004 y›l› sonuna kadar da 100.000 konutun yap›m›n› bafllatacakt›r. Bu konutlar›n
bedellerinin yüzde 20-25'lik k›sm› peflin, geriye kalan› 10 y›l gibi uzun vadeye yay›lacak,
vatandafllar›m›z bu sayede rahatl›kla konut sahibi olabilecektir.

‹ller Bankas› arac›l›¤›yla belediyelerimize verdi¤imiz kredi faizlerinin oran› yüzde 50'den
yüzde 36'ya düflürülmüfl, parti ayr›m› gözetilmeksizin belediyelerimizin kredi imkân›ndan
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yararlanmas›na imkân sa¤lanm›flt›r. Yat›r›m plan›nda yer alan ifller için verilen kredilerin
vadeleri 5 y›ldan 10 y›la ç›kar›lm›flt›r.

Ülkemiz bilindi¤i gibi dünyada en çok afet riskine maruz kalan ülkelerden biridir.
Hükümetimiz döneminde meydana gelen Tunceli-Pülümür. Bingöl, Malatya, Elaz›¤,
‹zmir, Erzincan ve Denizli depremleri sonras› gerek geçici, gerekse daimi iskâna yönelik
tedbirler zaman›nda al›nm›flt›r. Evini Yapana Yard›m kredisi yoluyla toplam 12.700 hak
sahibinin konut edindirme çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

Dar gelirli vatandafllar›m›z› konut sahibi yapmak üzere Ankara Temelli'de 100.000 kiflilik
bir Gecekondu Önleme Bölgesi planlanm›fl, 25.000 konutluk bu projenin kooperatiflere
da¤›t›m›na da bafllanm›flt›r. Bu proje, ülkemizin çeflitli yerlerindeki di¤er Gecekondu
Önleme bölgelerini de yeniden harekete geçirecek bir örnektir.

Ulaflt›rmada dev ad›mlar at›l›yor.

Ülkemizin ulaflt›rma yat›r›mlar› aras›nda demiryollar› tafl›d›¤› büyük potansiyele karfl›n
bugüne kadar hep ihmal edilmifltir. Hükümet 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 imkânlar›n› demiryolu sektörüne kazand›racak yasal düzenlemeleri tamamlama
yoluna gittik.

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. 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.

Bu konuda bir baflka hay›rl› geliflme de TCDD'n›n y›ll›k 250.000 ton olan ve yurt d›fl›ndan
karfl›lanan ray ihtiyac›n›n, bundan böyle KARDEM‹R taraf›ndan karfl›lanacak olmas›d›r.
Bu sayede hem KARDEM‹R aktif hale getirilecek, hem de d›flar›ya gidecek önemli
miktarda döviz ekonomimize kazand›r›lacakt›r.

Komflu ülkelerle demiryolu ba¤lant›lar›m›z›n güçlendirilmesine de özel bir önem atfediyoruz.
Bu ba¤lamda Irak demiryolunun h›zland›r›lmas›n› sa¤layarak zorluklar içindeki komflumuza
ifllek bir yard›m koridoru açm›fl olduk.

Hava yolu tafl›mac›l›¤›nda eksik olan rekabet flartlar›n› da yavafl yavafl oluflturuyoruz.
Bölgesel Hava Tafl›mac›l›¤› Projesi ile vergilerde gerekli indirimleri sa¤layarak özel
firmalar›n havayolu tafl›mac›l›¤› yapmas› için zemini haz›rlad›k.

Özel firmalar›n kat›l›m›yla hava tafl›mac›l›¤› sektöründe rekabet geliflecek ve çok daha
ekonomik flartlarda hava yolculu¤u yap›labilecektir. Ayr›ca kullan›lmayan hava alanlar›m›z
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aktif hale gelecektir. Türk Hava Yollar›m›z›n da bu yeni flartlara uyum sa¤layaca¤›na ve
hava tafl›mac›l›¤›n›n gelifliminde lider rolünü sürdürece¤ine inan›yoruz.

Ulaflt›rma alan›nda di¤er önemli bir ad›m olarak da al›nan bir Bakanlar Kurulu Karar› ile,
Türk Uluslararas› Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kay›tl›, kabotaj hatt›nda münhas›ran
yük ve yolcu tafl›yan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve bal›kç› gemilerine verilecek yak›t›n
özel tüketim vergisi tutar› s›f›ra indirilmifltir.

Böylece bugün 1.450.000 civar›nda olan mazot fiyat› 650.000 liraya düflecektir. Bu
indirim, denizcilik sektörümüze tarihinde uygulanan en büyük teflvik ve iyilefltirme
uygulamas›d›r. Ayr›ca dünya ile rekabet edebilmek için liman ücretlerinde yüzde 50
oran›nda indirim yap›lm›flt›r. Bütün bu uygulamalar›n denizcilik sektörümüze taze kan
verece¤ini ümit ediyoruz.

GSM flirketlerine uygulanan ara ba¤lant› sözleflmelerini hukuki bir sürecin sonunda
yenileyerek hat kullan›m ücretlerinden sa¤lanan kazanc› Türk Telekom ile GSM flirketleri
aras›nda eflit oranda bölüfltürdük.

Bu oran daha önce Türk Telekom'a yüzde 20, GSM flirketlerine yüzde 80 pay fleklindeydi.
Bu de¤ifliklik sonucunda 8 ayl›k dönemde devletimize tam 450 trilyon liral›k bir ek kazanç
sa¤lad›k.

Sürdürdü¤ümüz s›k› temaslar sonucunda Aycell ile ARIA'y›
birlefltirdik. Bu birleflme hem tek tek pek fonksiyonel
olamam›fl bu giriflimleri daha gerçekçi bir rekabet yap›s›na
kavuflturmufl, hem de devletimizi 4 milyar dolarl›k bir
tahkim davas›ndan kurtarm›flt›r.
Avrupa entegrasyonu kapsam›nda PTT'yi de yeni bir kimli¤e büründürmekte kararl›y›z.
PTT Bank uygulamas›yla bankalar için muhabirlik hizmetleri, her türlü tahsilât ifllemleri,
emekli maafl ödemeleri ve daha birçok bankac›l›k ifllemi PTT flubelerinden
gerçeklefltirilecektir. Bu projede özellikle k›rsal kesimin bankac›l›k ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›
hedefliyoruz.

Çevre ve Ormanc›l›k'ta yeni bir sayfa açt›k.

Dünyan›n en güzel co¤rafi bölgelerinden biri üzerinde bulunan ülkemizin do¤al varl›klar›n›
korumay› hükümetimiz temel görevlerinden biri olarak saym›flt›r.

Bu amaçla ifllerli¤ini yitirmifl gibi görünen devlet ormanc›l›¤› anlay›fl›ndan, millet ormanc›l›¤›
anlay›fl›na geçifl çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r. Her ilde bir Kent Orman› kurma çal›flmalar›n›n
ilki Ankara Kent Orman› ile hayata geçirilmektedir. Bu örneklerin say›s› h›zla ço¤alt›lacakt›r.

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. 11 y›ld›r
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kadük durumda olan Kara Avc›l›¤› Yasas› da ç›kar›lm›flt›r.

Çevre ve Orman Bakanl›¤›m›z›n üstünde yük olan e¤itim ve sosyal amaçl› tesislerin
tamam› özel sektöre kiralanm›fl, bu 23 tesisten 4,5 trilyonu aflan bir ek gelir temin
edilmifltir. Bu rakam y›lsonu itibariyle 9,5 trilyonu bulacakt›r.

Çevreye duyarl›l›¤›m›z›n bir baflka göstergesi de özel a¤açland›rma çal›flmalar›na verdi¤imiz
önemdir. Önceki y›llarda ortalama 2.500 ha civar›nda olan özel a¤açland›rma miktar›,
2003 y›l›nda 6 kat artt›r›lm›fl ve 15 milyon ha seviyesine ç›kar›lm›flt›r.

Yeni uygulama ile ÇED süresi 145 günden 30 güne indirilmifltir.

Yap›sal reformlar gerçeklefltirdik.

Bu ayr›nt›l› de¤erlendirmenin ard›ndan özel bir önem ve öncelik verdi¤imiz ekonomi
alan›nda tüm bu çal›flmalar› yaparken nas›l bir anlay›fltan hareket etti¤imizi de belirtmek
isterim

Birçok vesile ile belirtti¤im üzere bizim ekonomide iki temel hedefimiz bulunmaktad›r.
Birinci hedefimiz, mevcut s›k›nt›lar› aflarak, halk›m›z› bir an önce rahatl›¤a kavuflturmakt›r.
‹kinci hedefimiz ise bir daha s›k›nt›l› günlere geri dönmemek için al›nmas› gereken uzun
vadeli yap›sal tedbirleri hayata geçirmektir. Bu iki hedefi efl zamanl› olarak gerçeklefltirme
yolunda önemli mesafeler alm›fl durumunday›z.

Bu kapsamda, kamu mali sistemini yeniden düzenleyecek Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu Tasar›s› nihai hale getirilerek TBMM'ye sunulacakt›r.

K‹T sisteminde hesap verebilirlik standartlar› oluflturulmas›
ve K‹T yönetimlerinin özerklefltirilerek gelifltirilmesi
amac›yla yasal düzenleme yap›lacakt›r.
Kamu hizmetlerinin etkin, fleffaf ve kat›l›mc› bir flekilde gerçeklefltirilmesi için gerekli
kurumsal ortam›n oluflturulmas›na yönelik olarak kapsaml› bir kamu yönetimi reformu
gerçeklefltirilecektir.

Bu reform kapsam›nda merkezi idare ile yerel idareler aras›nda görev, yetki ve kaynak
da¤›l›m› yeniden belirlenecek, merkez strateji gelifltirme boyutu ile güçlenirken, yerel
ve yerinden yönetim kurulufllar› hizmet sunumunda çok daha etkin konuma
yükseleceklerdir.

‹lgili bütün kamu kurum ve kurulufllar›n›n kurulufl kanunlar› gözden geçirilerek devlette
genel kurumsal gözden geçirme çal›flmalar› tamamlanma aflamas›na gelmifltir.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Belediyeler ve ‹l Özel ‹dareleri Kanunlar› için kat›l›mc›
bir anlay›fl ile uzun süren bir çal›flma yap›larak tamamlanma aflamas›na gelmifltir. Bu
kanun tasar›lar› önümüzdeki günlerde sizlerin karfl›s›na gelecektir. 

Ülkemizin birinci derecede sorunu olarak gördü¤ümüz yönetim zaaflar›na sistemin
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bütünü aç›s›ndan yaklaflarak çözüm getirecek olan bu kanunlar ülkemizin gelece¤i
aç›s›ndan hayati öneme sahiptirler. Bürokrasiyi azaltmadan ve kamuda etkin bir yönetim
oluflturmadan piyasalar›n da etkin bir flekilde çal›flmas› mümkün olamayacakt›r.

Kamuda yeniden yap›lanman›n ayr›lmaz bir parças› olarak Devlet Personel Rejimi'nde
reform öngören çal›flmalar da sürdürülmektedir.

Ayr›ca, fleffaf yönetim anlay›fl›m›z›n ve kamuoyu denetimine olan inanc›m›z›n bir yans›mas›
olarak haz›rlanan "Bilgi Edinme Hakk› Yasas›" Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul
edilerek yasalaflm›flt›r.

Esasen kamu yönetiminde yeniden yap›land›rma
konusundaki kararl›l›¤›m›z 58. ve 59. hükümetlerin
kuruluflu esnas›nda al›nan tedbirlerle de kan›tlanm›flt›r.
Baflbakanl›¤'a ba¤l› ve ilgili birçok birim icrac› bakanl›klara ba¤lanarak Baflbakanl›¤›n asli
koordinasyon ifllevi güçlendirilmifltir. 58. Hükümet döneminde Bakanlar Kurulu üye
say›s› 36'dan 25'e, 59. Hükümet döneminde ise 23'e indirilmifltir.

Siyasetçiyi ve bürokrasiyi halkla kucaklaflt›rma ve devletteki israf› azaltma amac›
do¤rultusunda da birçok ad›m at›lm›flt›r. TBMM lojmanlar›n›n sat›fla ç›kar›lmas›, tafl›t
al›m›, lojmanlar ve dinlenme tesisleri konular›nda ortaya konan politikalar ve uygulamalar
bunlar aras›nda say›labilir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'i yeniden çal›flt›rd›k.

Tüm bu ad›mlar› atarken kat›l›mc› ve paylafl›mc› siyaset anlay›fl›m›z› ve yeni siyaset
üslubumuzu yerlefltirmeye gayret edilmifltir. Özel sektör ve sivil toplum kurulufllar› ile
çeflitli platformlarda diyaloga girilmifl ve yap›c› bir iflbirli¤i süreci bafllat›lm›flt›r.

Bu kapsamda di¤er birçok platformun yan› s›ra makro düzeyde politika diyalogu
için en anlaml› yap› olan Ekonomik ve Sosyal Konsey'e özel bir önem atfedilmifltir.

Ekonomik ve sosyal politikalar›n oluflturulmas›nda toplumsal uzlaflma ve iflbirli¤ini
sa¤lamak, sürekli ve kal›c› bir istiflare ortam›nda ortak görüfl belirlemek amac›yla
oluflturulan Ekonomik ve Sosyal Konsey Kurulufl Yasas›'n›n ç›kar›lmas›ndan sonraki ilk
toplant›s›n› ancak 25 Aral›k 2002 tarihinde gerçeklefltirmifltir.

Böylece, 2001 y›l›ndan beri hiç toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey çal›fl›r hale
getirilmifltir. Gerek 58. gerekse 59.Hükümetlerin kurulmalar›n›n hemen ertesinde
gerçeklefltirilen Konsey toplant›lar›, Hükümetimizin kat›l›mc› bir anlay›flla uzlafl› sa¤lama
gere¤ine verdi¤i önemin aç›k bir göstergesi olarak görülmelidir. Bir yandan çal›flma esas
ve usulleri de gelifltirilen Ekonomik ve Sosyal Konseyin gelecekte daha fazla
kurumsallaflm›fl bir çerçevede ülkemize çok fleyler kataca¤›na güvenim tamd›r. Ayr›ca,
ifl dünyas›n›n temsilcileri ile ilgili bakan arkadafllar›m›z› biraraya getiren ve somut sorunlara,
darbo¤azlara çözüm sa¤lamay› hedefleyen Ekonomik Sorunlar› De¤erlendirme Kurulu
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ve Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulu aktif olarak çal›flt›r›lm›flt›r.

2. AKT‹F B‹R DIfi POL‹T‹KA

Ak Parti, Türkiye'nin potansiyeline ve gücüne yarafl›r bir dinamizmle d›fl politikada
olabildi¤ince aktif bir siyaset izledi.

Ak Parti iktidar›n›n ilk gününden itibaren bütün Avrupa merkezlerinde yürüttü¤ümüz h›zl›
mekik diplomasisiyle neler kazand›¤›m›z› biliyorsunuz.

D›fl politikada statükonun dilini kullanmad›k ve Türkiye'nin dünyadaki itibar›n› yükseltmek
için cesur ve kararl› ad›mlar att›k.

Türkiye'nin imkânlar›n› Amerika'dan Çin'e, Malezya'dan Avrupa'ya kadar herkese anlatt›k.

Bu anlamda biz çok boyutlu ve birbirini tamamlar nitelikte, stratejik derinli¤i olan bir
siyaset izliyoruz.

Türkiye, tarihi infla eden bir medeniyet tecrübesiyle devletin
ve toplumun üzerinde büyük mutabakat sa¤lad›¤› Avrupa
Birli¤i hedefine her zamankinden daha çok yaklaflm›flt›r.
‹çeride yapt›¤›m›z hukuki düzenlemeler Avrupa Birli¤i bizi zorlad›¤› için de¤il, kendi
vatandafllar›m›z›n haklar›n› en üst düzeyde kullanmalar› içindir. Hedefimiz Kopenhag
siyasi kriterlerinin karfl›lanmas›n›n çok daha ötesindedir.

Milletimizin en ileri demokratik haklara lay›k oldu¤u, demokratik haklar›n hiçbir
vatandafl›m›zdan esirgenemeyece¤i aç›kt›r. Türkiye'nin bu istikametteki kararl› yürüyüflünün
bizzat gitti¤im bütün Avrupa merkezlerinde heyecanla karfl›land›¤›na bizzat flahit oldum.

AB üyeli¤i için büyük ad›mlar att›k.

fiimdi; Avrupa Birli¤ine üyelik yönünde önemli bir süreçten geçmekteyiz. 1999 y›l›nda
Türkiye'ye adayl›k statüsünün tan›nmas›ndan sonra, bizim için öncelikli husus Avrupa
Birli¤i'ne üyelik için müzakerelerin bafllat›lmas›d›r.

2002 y›l›nda yap›lan Kopenhag Zirvesinde siyasi kriterlerin karfl›lanmas› flart› ile 2004
sonunda vakit geçirilmeksizin müzakerelere bafllanaca¤› kararlaflt›r›lm›flt›r. Bu karar›n
al›nmas›nda,  hükümetimizin gösterdi¤i çaba ve bafl döndürücü mekik diplomasisinin
büyük etkisi olmufltur.

Biz, her alanda oldu¤u gibi, Avrupa Birli¤i konusunda da son derece samimi ve fleffaf
bir yaklafl›m içinde, halk›m›z›n tercihi do¤rultusunda irademizi ortaya koyduk. Uzun bir
geçmifle dayanan bu hedefimiz, tek tek bireylerin yaflamlar›n› oldu¤u kadar, ülkemizin
21. yüzy›ldaki yerini de yak›ndan ilgilendiren önemli bir projedir. Hükümetimiz döneminde
izlenen kararl› politika neticesinde, Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›nda 40 y›ldan beri
süregelen ortakl›k iliflkisinin nihai hedefi olan üyelik do¤rultusunda somut ad›mlar
at›lm›flt›r.



• 4778 say›l› Kanun ile, cemaat vak›flar›, iflkence ve kötü muamele, siyasî partilere üye
olma koflullar› ve ba¤›fl, siyasi parti kapatma, yarg›da savunma hakk›n›n güçlendirilmesi,
dernekler, ola¤anüstü hal, memurlar›n yarg›lanmas› ve bas›n özgürlü¤ü konusunda 
yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r. Yap›lan bu düzenleme ile iflkenceye tolerans tan›nmamas›
konusundaki kararl›l›¤›m›z aç›kça ortaya konulmufltur.

• 4793 say›l› Kanun ile, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar› ›fl›¤›nda yarg›laman›n
yenilenmesine iliflkin daha ileri düzenlemeler getirilmifltir.

• 4928 say›l› Kanun ile, seçim dönemlerinde özel radyo ve televizyon yay›nlar› ve yay›n
yasa¤›, çocuklara konulacak isimler, idari yarg›da yarg›laman›n yenilenmesi, ibadet 
yerleri, sinema, video ve müzik eserleri, farkl› dil ve lehçelerde yay›n yap›lmas› ve 
san›k haklar› konular›ndaki mevcut k›s›tlamalar kald›r›lm›flt›r.

• Ayr›ca, Terörle Mücadele Kanunundaki terör ve terör örgütü tan›mlar› yenilenmifl ve
bu Kanunun 8'inci maddesi yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
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Bu çerçevede, Avrupa Birli¤i ile müzakerelerin bafllat›lmas› için ön flart olan Kopenhag
siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için reform niteli¤indeki en kapsaml› yasal
düzenlemeler, Hükümetimiz döneminde gerçeklefltirilmifltir. Nitekim, Avrupa Birli¤i,
Hükümetimizin, bu do¤rultuda yapt›¤› yo¤un çal›flmalardan duydu¤u memnuniyeti her
vesileyle ifade etmektedir.

Tereddüt göstermedik ve cesur ad›mlar att›k. Esasen yasal aç›dan eksikliklerimizi
tamamlam›fl durumday›z. Önümüzde duran en önemli husus, bu yasal düzenlemelerin
etkili bir flekilde uygulamaya geçirilmesidir. Bu konuda da hükümet olarak kararl›l›¤›m›z›
göstermekten geri durmayaca¤›z.

Avrupa Birli¤ine üye olmak için yerine getirilmesi gerekli
önceliklerin yer ald›¤› yeni Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi,
Avrupa Birli¤i Konseyi taraf›ndan kabul edilmifltir.
Buna paralel olarak, biz de ülkemizi müzakere aflamas›na tafl›yacak olan yeni bir Ulusal
Program haz›rlad›k.  Haz›rlad›¤›m›z bu yeni Ulusal Program, mevzuat uyumunun yan›
s›ra, evrensel demokrasi ve hukuk de¤erleri bak›m›ndan önemli tedbirler içermektedir.
Esasen Avrupa Birli¤i hedefimizden ba¤›ms›z olarak da bunlar halk›m›z›n hak etti¤i
ça¤dafl standartlard›r.

Uyum Paketlerini Ç›kartt›k.

Türkiye AB ile bütünleflme yolunda ilerlemeye devam edecektir. En geç 2005 y›l› bafl›nda
bafllamay› bekledi¤imiz üyelik müzakerelerinde AB karfl›s›nda konusuna tam olarak
hakim, kararl› bir müzakere taraf› bulacakt›r.

Hükümetimiz,  Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmek için dört uyum paketi
haz›rlanm›fl ve Meclisimiz taraf›ndan kabul edilmifltir.



233

1 5  K A S I M  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

• Ve son olarak,  A¤ustos 2003'de kabul edilen 4963 say›l› Kanun ile, iflkence ve kötü
muameleye iliflkin soruflturmalar›n süratle sonuçland›r›lmas›, Askeri Ceza Kanununun
sivil flah›slara uygulama alan›n›n daralt›lmas›, Meclisin bütçeyi denetleme yetkisinin 
güçlendirilmesi, çocuk haklar›n›n iyilefltirilmesi, dernek kurma ve toplant› ve gösteri 
yürüyüflü haklar›n›n kullan›m›n›n günümüz koflullar›na uygun hale getirilmesi, farkl› 
dil ve lehçelerde e¤itim, Milli Güvenlik Kurulunun iflleyifli ve yap›s›n›n Avrupa Birli¤i 
normlar› ve uluslararas› standartlar ile uyumlaflt›r›lmas› ve vak›flar›n uluslararas› 
faaliyetlerinin kolaylaflt›r›lmas› amac›yla bizi üyelik hedefine yaklaflt›ran son derece 
önemli ad›mlar at›lm›flt›r.

Bütün bu uyum paketleri sonucunda, y›llard›r ülkemizin gündemini iflgal eden
demokratikleflme sorunlar› genifl bir toplumsal uzlaflma zemininde çok k›sa sürede
çözüme ba¤lanm›flt›r.

Bu düzenlemeler halk›m›z›n yaflam kalitesini artt›raca¤›
gibi devletimizin uluslararas› sayg›nl›¤›na da büyük katk›da
bulunacakt›r. Yap›lan bu ifllerin büyüklü¤ü ve önemi zaman
içinde daha iyi takdir edilecektir.
Bu uyum paketlerinin yan› s›ra, Hükümetimiz döneminde, siyasi kriterler ve adalet ve
içiflleri alan›nda 20'nin üzerinde yasal düzenleme gerçeklefltirilmifltir.

Ayr›ca, baflta Avrupa Konseyinin Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas›na dair protokol olmak
üzere, insan haklar› konusunda bir dizi önemli uluslararas› sözleflme Bakanlar Kurulumuzca
onaylanm›flt›r.

Demokrasi standartlar›m›z› yükselttik

Bahsetti¤im bu düzenlemelerin yan› s›ra,  Hükümetimiz döneminde Avrupa Birli¤ine
uyum yönünde önemli baflka çal›flmalar da gerçeklefltirdik.

• Kopenhag ekonomik kriterlerinin karfl›lanmas› amac›yla haz›rlad›¤›m›z Kat›l›m Öncesi
Ekonomik Program, Avrupa Komisyonuna iletilmifltir. Bu Program,  ekonomi alan›nda
Avrupa Birli¤ine uyum perspektifimizi ortaya koymaktad›r.

• Ekonomik ve sosyal hayat›n pek çok alan›nda Avrupa Birli¤ine uyum amac›yla kapsaml›
hukuki ve kurumsal düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir.

• Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›nda, Türkiye'nin çeflitli Topluluk Eylem Programlar›'na 
kat›l›m›n› mümkün k›lan bir dizi anlaflma imzalanm›flt›r.

• Avrupa Birli¤ine uyumlu, bölgeleraras› geliflmifllik farkl›l›klar›n› azaltmaya yönelik Ön
Ulusal Kalk›nma Plan› haz›rl›k çal›flmalar› bafllat›lm›fl olup, söz konusu Plan y›l sonunda
Avrupa Komisyonu'na iletilecektir.
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• Geri kalm›fl yörelerimizde bulunan yaklafl›k 30 ilimizde Avrupa Birli¤i Bölgesel kalk›nma
Programlar› bafllat›lm›flt›r.

• Avrupa Birli¤inin e¤itim ve gençlik programlar›na kat›l›m çal›flmalar›n› yürütmek ve 
koordine etmek üzere Avrupa Birli¤i E¤itim ve Gençlik Programlar› Merkezi Baflkanl›¤›
kurulmufltur.

Bütün bu çal›flmalar sonucunda, Avrupa Birli¤i ile olan iliflkilerimiz çok boyutlu hale
gelmifl ve derinleflmifltir.

K›br›s'ta kal›c› bar›fl ad›mlar› att›k

D›fl politika alan›nda da genel siyaset yapma anlay›fl›m›z›n do¤al bir sonucu olarak
yenilikçi, yap›c› ve çözüm aray›c› olduk.

Çözümsüzlü¤ü çözüm olarak kabul etmedik ve ilk kez adadaki her iki taraf için gerçekçi
bir çözüm diliyle K›br›s meselesine yaklaflt›k. Birkaç cümleden ibaret olan statükocu
diplomasi dilini de¤ifltirdik ve görünen geliflmeler ›fl›¤›nda çözüme odakland›k. Henüz
çözüme ulaflamad›k ama, çözüm kap›s›n› açt›k.

Bildi¤iniz gibi 3 Kas›m seçimleri sonunda iktidara gelen
Hükümetimizin hemen önünde buldu¤u sorunlardan birisi
K›br›s olmufltur. Hükümetimiz K›br›s sorununun çözümüne
yönelik olarak Birleflmifl Milletler Genel Sekreterinin
çabalar›n› desteklemifltir.
Hükümetimiz bu do¤rultuda çözümsüzlü¤ü hiçbir flekilde politika alternatifi olarak
görmedi¤ini aç›kça beyan etmifltir. Ancak, mevcut problemin flekil de¤ifltirmesinden
ibaret suni çözümlerin uzun vadede gerek Türkiye'nin gerekse K›br›s Türklerinin aleyhine
sonuçlar do¤uraca¤›n›n da bilincindedir.

Bu kapsamda Hükümetimiz Annan Plan›n› ilke olarak çözüm zemini olarak kabul etmifl
ve taraflara cesaretlendirici telkinlerde bulunmufltur. Bununla beraber, söz konusu Plan›n
Adada kal›c› ve adil bir çözümü sa¤layabilmesi için siyasal eflitlik, egemenlik, toprak,
mülkiyet, göçmenler ve Türkiye'nin garantisi gibi konularda özlü iyilefltirmeler yap›lmas›
gerektirdi¤inin de alt›n› çizmifltir.

Hükümetimiz Kuzey K›br›s'taki Türk halk›na tarihi, kültürel ve aslî yükümlülüklerinin
gere¤ini yerine getirmekten asla kaç›nmayacakt›r. Ancak K›br›s sorunun Türkiye'nin AB
ile iliflkilerini engelleyici yönde istismar›na da müsaade etmeyecektir. Öte yandan
Hükümetimiz KKTC Hükümetinin Nisan ay›nda tek tarafl› olarak uygulamaya koydu¤u
güven art›r›c› önlemler paketini çözüme yönelik cesaret verici bir bafllang›ç olarak
de¤erlendirmifltir. S›n›rlar›n aç›lmas› konusunda Rum taraf›n›n mütereddit ve engelleyici
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tutumuna ra¤men serbest geçifllerin devaml›l›k kazanmas› Adadaki iki toplumun birbirine
hangi ölçüler içinde yak›nlaflabilece¤inin  somut bir göstergesidir.

Hükümetimiz haks›z ambargolara maruz b›rak›lm›fl olan K›br›s Türk halk›n›n ekonomik
ve sosyal yönden geliflmesine katk›da bulunmak amac›yla Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyetine
yönelik mali ve teknik deste¤ini sürdürmektedir.

Bu ba¤lamda devam eden hibe ve kredi desteklere ilaveten Türkiye, 18 Nisan 2003
tarihinde Lefkofla'da imzalanan  Ekonomik ve Mali ‹flbirli¤i Protokolu kapsam›nda KKTC'ne
3 y›l zarf›nda  450 milyon ABD Dolar› kaynak sa¤lamay›  taahhüt etmifltir.

Bölge ülkeleriyle iliflkilerimizi güçlendirdik.

Türkiye, tarihi ve kültürel kimli¤iyle bölgesinin merkez
ülkesidir. Bu gerçe¤e ra¤men ne yaz›k ki, komflular›yla
ekonomik iliflkileri bizim kadar s›n›rl› bir ülke yoktur.
Bu nedenle Ortado¤u, Kafkasya, Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Balkan ülkelerine
bak›fl›m›z› yenilememiz  gerekiyor.

 Hükümetimiz Avrupa Birli¤i sürecinde maksimum düzeyde çaba harcarken di¤er bölgesel
entegrasyon giriflimleri ve bölge ülkeleri ile münasebetleri de ihmal etmemifltir. Esasen
bunlar› birbirinin alternatifi olarak de¤il tamamlay›c›s› olarak görüyoruz. Bu kapsamda;

‹slam Konferans› Teflkilat› (‹KT) Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤i Daimi Komitesi (‹SEDAK)
bünyesinde ve ‹KT'nin de¤iflik platformlar›nda ‹KT üyesi ülkeler aras›nda iflbirli¤i alanlar›
oluflturmaya, ortaya konulan projeleri hayata geçirmeye yönelik çabalar devam etmektedir.

Önemli ‹SEDAK Projelerinden biri olan ‹KT üyesi ülkeler aras›nda bir tercihli ticaret
sistemi oluflturulmas› yönünde çal›flmalar tamamlanarak ‹KT Üyesi Ülkeler Aras›nda
Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaflmas› 11 üye ülkenin söz konusu anlaflmay›
onaylamas› ile 2003 y›l› bafl›nda yürürlü¤e girmifltir.

Anlaflman›n yürürlü¤e girmesi ile bafllat›lacak olan, tercihli ticaret müzakerelerinin 2004
y›l›nda yap›lacak ilk turuna Türkiye'nin ev sahipli¤i yapmas› kabul edilmifltir.

11 Haziran 2003 tarihinde Biflkek'te yap›lan ECO Bakanlar Konseyi 13. Toplant›s›na
kat›l›m sa¤lanm›fl ve bu toplant›da ECO üyesi ülkeler aras›nda ekonomik iflbirli¤inin
gelifltirilmesi yönündeki gayretlere katk› sa¤lanarak, önemli ECO projelerinden biri olan
ECO Ticaret ve Kalk›nma Bankas›n›n kurulufl çal›flmalar›n›n h›zland›r›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

15-17 Temmuz 2003 y›l›nda ‹slamabad/PAK‹STAN'da yap›lan ECO Ticaret/D›fl Ticaret
Bakanlar› toplant›s›na ifltirak edilmifl ve toplant› s›ras›nda üye ülkeler aras›nda 8 y›l
içerisinde gümrük tarifelerinin %15'e indirilmesini öngören ECO Ticaret Anlaflmas›
Türkiye ile birlikte befl ülke taraf›ndan imzalanm›flt›r.
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Bölge ülkeleri ile ulaflt›rma ve haberleflme altyap›s›n›n gelifltirilmesi, enerji kaynaklar›n›n
çeflitlendirilerek tek kayna¤a ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas› yönünde çal›flmalar sürdürülmektedir.
2002 y›l›nda bafllayan ‹stanbul-Tahran-Taflkent- Almat› konteyn›r treni düzenli olarak
seferlerine devam etmekte olup, yolcu treni ise ‹stanbul - Tahran hatt›nda düzenli
çal›flmakta, Almat›'ya kadar seferlerin düzenli olarak devam edebilmesi için çal›flmalar
sürdürülmektedir.

Ayr›ca, bölge ülkeleri ile olan mevcut iliflkilerin gelifltirilmesi amac›yla Baflbakan, bakan
ve muhtelif seviyelerdeki karfl›l›kl› ziyaretler, Karma Ekonomik Komisyon toplant›lar›,
S›n›r Ticareti Merkezi toplant›lar›, Ortak Ticaret Komitesi toplant›lar› yap›lm›fl, gümrük
konular›nda iflbirli¤i ve karfl›l›kl› idari yard›m anlaflmalar› imzalanm›flt›r.

Türk cumhuriyetleri ve bölge ülkeleriyle yap›lan ticarette önemli art›fllar olmufl, 2002
y›l›n›n ayn› dönemleriyle (ilk 7 ay) karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Türk Cumhuriyetlerine yap›lan
ihracatta %31, bölge ülkelerine yap›lan ihracatta ise %48,  Türk Cumhuriyetlerinden
yap›lan ithalatta %45, bölge ülkelerinden yap›lan ithalatta %49 art›fl olmufltur.

Türk Cumhuriyetleri ile ticarette en büyük yeri Azerbaycan almaktad›r. ‹kinci s›rada ise
Kazakistan bulunmaktad›r.  Bölge ülkeleri ile olan ticarette ise en büyük yeri Rusya
Federasyonu almaktad›r.

Irak krizini en az hasarla atlatt›k.

Ak Parti iktidar›n›n kuca¤›nda buldu¤u en önemli meselelerden biri kuflkusuz Amerika'n›n
Irak'› iflgal edece¤inin önceden belli olmas›yd›. Muhtemel tehlikeleri önlemenin Türkiye
aç›s›ndan sa¤lam bir siyasi irade gerektirdi¤ini, muhtemel tehlikeyi önceden görerek
halk›m›za söyledik.

Savafl bafllamadan bütün alternatifleri hesaba katarak
haz›rl›klar›m›z› yapt›k ve tarihte nadiren yaflanan krizlerden
biri olan Irak-ABD krizinin bize yans›malar›n› kontrol
edebilmek için muazzam bir mekik diplomasisi yürüttük.
‹ktidar›m›z›n ilk aylar›na rastlayan Irak meselesi Türkiye'nin gücünü ve vazgeçilmezli¤ini
dünyaya göstermemiz aç›s›ndan oldu¤u kadar, Ak Parti iktidar›n›n d›fl politikaya hâkimiyetini
de ortaya koydu. Yan› bafl›m›zdaki yang›na seyirci kalamazd›k ve kalmad›k.

Bilindi¤i üzere, 2003 y›l›n›n ilk çeyre¤inde finansal piyasalar en çok ABD'nin Irak
operasyonu ile ilgili geliflmelerden etkilenmifltir.

Bu dönemde belirsizli¤in artmas›n›n yan› s›ra petrol fiyatlar›ndaki h›zl› art›fl, enflasyon
dinamiklerini ve ekonomik birimlerin enflasyon bekleyifllerini kötülefltirmifltir.

Mart ay›nda bafllayan Irak savafl› nedeniyle, turizm gelirlerinde, toplam mal ihracat›nda
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ve sermaye giriflinde azal›fl, petrol fiyatlar›nda art›fl ve d›fl ticaret dengesi baflta olmak
üzere ekonominin birçok konuda olumsuz yönde etkilenece¤i beklenmifl, bunlara ba¤l›
olarak, büyüme performans›n›n olumsuz yönde etkilenece¤i tahmin edilmifltir.

Ancak, Mart ay›nda bafllayan savafl›n beklenenden k›sa sürmesi ve Nisan ay›nda bitmesi
nedeniyle, faiz ve kurlarda k›sa dönemde belli bir dalgalanma yaflanm›fl olmakla birlikte,
ekonomide k›sa zamanda tekrar olumlu geliflmeler kaydedilmeye bafllanm›flt›r.

Savafl›n bafllamas›yla birlikte dolar kuru 1.750.000 TL seviyelerine kadar yükselmifl,
ancak nisan ay›nda s›cak çat›flmalar›n sona ermesiyle birlikte kurlar düflmeye bafllam›fl
ve May›s ay›nda dolar kuru ortalama 1.490.000 TL seviyesine düflmüfltür. Haziran
ay›ndan itibaren kurlardaki bu düflüfl devam etmifltir.

Mart ay›nda Devlet ‹ç Borçlanma Senedi faizlerinde de bir miktar yükselifl gözlenmifl,
ancak k›sa zamanda faizler tekrar düflme e¤ilimine girmifltir.

Savafl öncesi dönemde turizmin olumsuz etkilenmesi beklenmifl ancak bölgedeki
gerginli¤in k›sa sürede azalmas›yla birlikte, turizm yeniden canlanmaya bafllam›fl ve
beklenen olumsuz etkiler görülmemifltir.

K›saca, Irak savafl›n›n Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi k›sa sürede atlat›lm›flt›r.

Bu büyük badireyi kazas›z belas›z atlatmam›zda geliflmeleri yak›ndan takip eden ve
gerekli tedbirleri zaman›nda alan bir yönetimin ifl bafl›nda olmas› belirleyici olmufltur.
Böyle bir sürecin ülkemizde geçmiflte yaflanan yönetim aczi ile birleflti¤inde verebilece¤i
zarar› düflünmek bile istemiyorum.

Hükümetimizin krizi yönetme baflar›s›, kriz sonras›
dönemde de ülkemizin gelece¤ine dair güven duygusunu
pekifltirmifltir.
Irak'ta bar›fl›n tesisi için çaba sarfettik.

Bildi¤iniz gibi 3 Kas›mdan sonra iflbafl›na gelen Hükümetimizin karfl›laflt›¤› en önemli
sorunlardan biri Irak krizi olmufltur.

Hükümetimiz güney komflumuzun s›n›rlar› içerisinde uzun y›llardan beri devam eden
istikrars›z yap›n›n ülkemizin siyasi ve iktisadi ç›karlar›n› tehdit alt›nda tuttu¤unun bilincinde
olarak soruna demokratik yollardan, bar›flç› bir çözüm aranmas› çabalar›na aktif destek
sa¤lam›flt›r. Irak'taki bask›c› rejmin savafls›z biçimde iktidardan uzaklaflt›r›lmas› amac›yla
taraflar nezdinde aktif giriflimlerde bulunmufltur. Türkiye'nin öncülü¤ünde düzenlenen
‹stanbul Zirvesi bar›fl aray›fllar›m›z›n en önemli ad›m› olmufl ama savafl önlenememifltir.

Savafl›n kaç›n›lmaz hale gelmesi üzerine ise demokratik bir ülke olarak üzerine düflenleri
yerine getirmifl; savafl›n k›sa sürede ve daha az kan dökülerek sonuçlanmas›, Irak'›n bir
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an önce normalleflmesi için bütün seçenekler üzerinde durulmufltur.  Mazlum Irak
halk›n›n bir an önce self determinasyon hakk›n› kullanma aflamas›na gelmesini istiyoruz.

Bölgede ve Irak'ta kal›c› bir bar›fl›n tesisi Türkiye'nin ulusal ç›karlar› bak›m›ndan hayati
önemi haizdir. Bu nedenle Hükümetimiz Irak savafl›n›n ard›ndan yaflanan geliflmeler de
ülke ç›karlar› do¤rultusunda Irak'ta ve bölgede bar›fla katk›da bulunmak üzere aktif bir
politika izlemektedir.

Bölgede statükonun yeniden flekillenme sürecine ulusal
ç›karlar›m›z do¤rultusunda kal›c› müdahalelerde
bulunabilmek ancak bu süreçte yer almam›z halinde
mümkün olabilecektir.
Bu ba¤lamda Türkiye krizin hem kaç›n›lmaz olarak karfl›lafl›lan olumsuz sonuçlar›n› en
aza indirmek ve kardefl bölge halk›n›n insani sorunlar›n› biran önce çözüme kavuflturmak
hem de bölgede yeniden oluflan dengeler ba¤lam›nda Irak'›n ve Bölge'nin yeniden
flekillenmesinde kriz sonras› oluflan ortamda bölgenin en güçlü ülkesi olarak siyasi ve
iktisadi ç›karlar›n› gözetmek üzere aktif politikalar uygulamaktad›r.

Bu ba¤lamda baflta Kerkük-Yumurtal›k petrol boru hatt›n›n emniyetli bir tarzda kullan›ma
aç›lmas› ve Irak'›n yeniden inflas› kapsam›nda yap›lan çeflitli ihalelerden Türk firmalar›n›n
da gereken pay› almas› için giriflimler bafllat›lm›fl ve olumlu sonuçlar al›nmaya bafllanm›flt›r.

Ayr›ca, Irak'taki istikrars›zl›¤›n ve otorite bofllu¤unun uzun y›llard›r besledi¤i terör
sorununun kal›c› bir flekilde çözüme kavuflturulmas› yönünde çök yönlü çabalar›m›z ve
giriflimlerimiz devam etmektedir.

Irak krizi vesilesi ile dost ve müttefik ülke ABD ile iliflkilerimiz de yeni testlerden baflar›yla
geçmifltir. ABD yönetimi ülkemizin demokratik kararlar›na sayg› içinde iliflkilerimizin
korunmas›na yönelik ad›mlar atarken, biz de ülkemizin ç›karlar› ve müttefiklik iliflkisi
çerçevesinde sorumlu ve yap›c› bir tutum sergiledik.

Irak d›fl›nda da birçok alanda ortak de¤erleri ve politikalar› savunan ABD ve Türkiye
aras›nda, önümüzdeki dönemde daha olumlu iflbirli¤i sa¤lanaca¤›na inan›yorum.

3. D‹⁄ER ÇALIfiMALARIMIZ

Yaflanan sorunlar ve bu sorunlar› acil olarak aflma gere¤i ekonomik alandaki faaliyetlerimizin
öncelik kazanmas›na neden olmufltur. Ancak, bu durum sosyal alanda çabalar›m›z›
engellememifl, tam aksine sosyal alanda yürütülen çal›flmalar ekonomik politikalar ile
entegre bir flekilde ve paralel olarak yürütülmüfltür. Devletin üretimden ve do¤rudan
ekonomik hayata müdahil olmaktan vazgeçmesi, sosyal devlet vasf›n›n ortadan kalkmas›
anlam›na gelmemektedir.
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Tam aksine, asli ifllevlerinde yo¤unlaflan devlet, üretken alanlarda özel sektörü ön plana
ç›kar›rken, sosyal politikalar alan›nda çok daha aktif olmak durumundad›r. Bu anlay›fl
içinde hükümette bulundu¤umuz süre içinde icraat›m›zdan baz› önemli bafll›klar› sizlere
hat›rlatmak isterim.

Sosyal dayan›flma alan›nda devletin sorumlulu¤unun do¤ru ve etkili bir flekilde yerine
getirilmesi sa¤l›kl› bir veri taban› kurulmas› ile mümkündür. Bu kapsamda Devlet Bakanl›¤›
arac›l›¤› ile yaklafl›k 1,5 milyon hane ve 6 milyonu aflk›n kifli yoksul olarak belirlenmifltir.

Bu kabil çal›flmalar›n daha sistematik olarak yap›lmas› amac›yla  2002 y›l›nda D‹E taraf›ndan
yap›lan Gelir Da¤›l›m› araflt›rmas›n›n sonuçlar› Kas›m 2003'te yay›nlanacakt›r. Bu çal›flma
ayn› zamanda yoksullu¤a yönelik ilk resmi verileri de verecektir.

Dar gelirlilerin ve emeklilerin durumunu iyilefltirdik.

Bu kapsamda destek mahiyetinde Ramazan ve Kurban bayramlar›nda yoksul ailelere il
ve ilçe vak›flar›ndan 37 trilyon para aktar›lm›flt›r.

2002-2003 ö¤retim y›l› için; ö¤retim y›l› bafllang›c›nda, ilk
ve ortaö¤retimde okuyan dar gelirli aile çocuklar›n›n kitap-
k›rtasiye-önlük gibi temel ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›
amac›yla 35,5 trilyon TL yard›m yap›lm›flt›r.
8 y›ll›k temel e¤itim kapsam›nda tafl›mal› sisteme tabi yoksul ö¤rencilere verilen ö¤le
yeme¤i yard›mlar› için 35,1 trilyon TL kaynak kullan›lm›fl olup, uygulama devam etmektedir.

Ankara, Diyarbak›r, ‹stanbul ve Adana illerinde yoksullu¤un belirginlik tafl›d›¤› semtlerdeki
ilkö¤retim okullar›nda süt da¤›t›m projesi için 3,5 trilyon TL kaynak kullan›lm›fl olup,
uygulamaya devam edilmektedir.

Dar gelirli ailelerin yüksek ö¤renimde okuyan çocuklar›na verilen burs için 42,5 trilyon
TL kaynak kullan›lm›fl olup, uygulama devam etmektedir.

Ülkemizde yaflanan ekonomik krizlerin yoksul vatandafllar›m›z üzerindeki etkilerini
azaltmak ve bu kesime daha fazla destek sa¤lamak amac›yla, 2001 y›l›nda Sosyal Riski
Azaltma Projesi uygulamalar›na bafllan›lm›flt›r.

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fonu ve Tar›m Bakanl›¤› aras›nda bir protokol
imzalanarak 10 ayl›k süre içerisinde 10 bin çiftçinin süt inekçili¤i ve koyunculuk yapmas›na
dair bir proje A¤ustos ay› içerisinde uygulanmaya bafllam›flt›r. 2022 say›l› Kanun gere¤ince
65 yafl›n› doldurmufl muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk Vatandafllar›na 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.

Uygulanmakta olan ekonomik program›n sosyal boyutlar› da dikkate al›narak, SSK ve



240

1 5  K A S I M  2 0 0 3Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Ba¤-Kur'dan ayl›k ve gelir almakta olanlara 75-100 milyon TL Sosyal Destek Ödemesi
8 Ocak 2003 tarih ve 4784 say›l› Kanun ile kabul edilmifltir. Ayr›ca 2022 say›l› Kanun
gere¤ince yafll›l›k ve sakatl›k ayl›¤› alanlar›n ayl›klar› da yüzde 100 oran›nda art›r›lm›flt›r.

Ayr›ca, yoksul vatandafllar›m›za 800 bin ton kömür da¤›tma konusunda çal›flmalar
yürütüyoruz. 1.5 milyon aileyi hedefleyen bu çal›flma, ayn› zamanda TK‹'nin üretim
kapasitesinin devreye sokulmas›na da destek verecektir.

E¤itimde önemli projeler ve yap›sal düzenlemeler yapt›k.

2003-2004 ö¤retim y›l›nda yaklafl›k 10 milyon ilkö¤retim
ö¤rencisine ücretsiz kitap da¤›t›lm›flt›r.
Milli E¤itim Temel Kanunu'nda de¤ifliklik öngören Kanun Tasar›s› TBMM Genel Kurulu'nda
kabul edilmifltir. Bu Kanun ile; maddi imkânlardan yoksun baflar›l› ö¤rencilerin paras›z
yat›l›, burslu, kredi ve ücreti Milli E¤itim Bakanl›¤›'nca karfl›lanmak kayd›yla özel ö¤retim
kurumlar›nda ö¤renim görmelerine iliflkin düzenleme yap›lm›flt›r.

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 Gelir ve Kurumlar Vergisi yasalar›nda
yap›lan düzenleme ile bu alanlardaki harcamalar›n›n tamam›n› y›ll›k beyanname ile
bildirecekleri gelirlerden düflülmesine imkân sa¤layan 4842 say›l› Kanun yürürlü¤e
girmifltir.

Milli E¤itim Bakanl›¤› ile UNICEF iflbirli¤inde k›z çocuklar›n›n e¤itim f›rsatlar›n›n art›r›lmas›
amac›yla çal›flmalar bafllat›lm›flt›r. K›zlar›n okuma yazma oran›n›n en düflük oldu¤u Van,
A¤r›, Batman, Bitlis, Diyarbak›r, Hakkari, Mufl, Siirt, fi. Urfa ve fi›rnak'ta bafllat›lan
çal›flmalar›n 2005 y›l›na kadar 50 il'e yayg›nlaflt›r›lmas› planlanmaktad›r.

40 bin okula internet eriflimi sa¤lama konusunda Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türk Telekom'un
ortak çal›flmalar› devam etmektedir.

Ayr›ca, yap›sal bir dönüflümü gerçeklefltirecek olan Yüksek Ö¤retim Kanunu Tasla¤›
haz›rlanarak ilgili tüm taraflar›n tart›flmas›na aç›lm›flt›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n› bafllatt›k.

Hükümet olarak sa¤l›kla ilgili ihtiyaçlar›n ertelenemez ve vazgeçilemez özelliklere sahip
oldu¤unun bilinci içerisindeyiz. Bu gerçekten yola ç›karak; gerek sa¤l›k sistemimizi,
gerek ülkemizin genel sa¤l›k göstergelerini ça¤dafl seviyeye ç›karmak üzere Sa¤l›k
Bakanl›¤›m›z çok boyutlu bir program haz›rlad›. "Sa¤l›kta Dönüflüm Program›" ad›n›
verdi¤imiz bu program, hükümetimizin insan öncelikli hizmet anlay›fl›n›n da somut bir
göstergesi olacakt›r.

Bugünden sonra insanlar›m›z›n ücret ödeme güçlükleri yüzünden hastanelerde rehin
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tutulmas› ay›b›na son verilecek, hiç kimsenin onuruyla oynanmayacakt›r.

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.  fiu anda üç büyük ilimizin de içinde bulundu¤u 11 ilimizde
uygulanan bu sistem yak›n zamanda bütün illerimize yayg›nlaflt›r›lacakt›r. Ayr›ca memur,
emekli, dul ve yetimlerimize özel sa¤l›k kurulufllar›ndan yararlanma yolu da aç›lm›fl,
vatandafllar›m›z›n hakettikleri sa¤l›k hizmetini istedikleri sa¤l›k kuruluflundan almalar›na
imkân sa¤lanm›flt›r.

Hekimler için y›llard›r s›k›nt›lar›na ra¤men ›srarla sürdürülen "Mecburi Hizmet Uygulamas›"na
son verilmifl, sözleflmeli sa¤l›k personeli uygulamas›na geçilerek eleman temininde
güçlük çekilen bölgelere gitmeyi gönüllü olarak seçen personel gönderilmeye bafllanm›flt›r.

Yine Sa¤l›kta Dönüflüm Program› çerçevesinde Sa¤l›k Bakanl›¤› bünyesinde Alo 184-
SAB‹M ad›yla bir ‹letiflim Merkezi oluflturulmufltur. Bu merkez, Sa¤l›k Bakanl›¤›m›zla
ilgili her türlü sorun, flikayet, öneri ve talepleri de¤erlendirecek sorunlara h›zla çözüm
üretme gayreti içinde olacakt›r.

Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n›n getirdi¤i bir baflka yenilik de çok önem verdi¤imiz "Aile
Doktorlu¤u" uygulamas›d›r. Vatandafl›m›za kendi doktorunu seçme hakk› tan›yan bu
uygulaman›n 2004 y›l›nda bafllat›lmas› için haz›rl›klar tamamlanmak üzeredir.

Çal›flma hayat›na yönelik yeni düzenlemeler yapt›k.

Çal›flma mevzuat›n›n ülkemizin geliflen flartlar›na,
Uluslararas› Çal›flma Teflkilat› (ILO) ve AB ölçütlerinde bir
düzenlemeye kavuflturulmas› do¤rultusunda yürütülen
çal›flmalarla haz›rlanan ‹fl Yasas› yürürlü¤e girmifltir.
Bu yasa; çal›flma hayat›n› esnek bir yap›ya kavuflturmay› amaçlayan düzenlemeleri
içermekte olup, bu alandaki ça¤dafl hükümleri içermektedir. Yeni ‹fl Yasas›'yla, iflçinin
hizmet aktinin iflveren taraf›ndan sona erdirilmesinde geçerli bir sebep gösterme ve
ispat yükü iflverene b›rak›larak  çal›flanlar›n iflten ç›kart›lmalar›  güçlefltirilmektedir.

Kay›t d›fl›l›¤›n azalt›lmas› ve istihdam›n artmas› do¤rultusunda iflgücü piyasas›nda da
olumlu yönde geliflmeler beklenmektedir.

Yabanc›lar›n çal›flma izinlerini yeniden düzenledik.

Ülkemizdeki yabanc›lar›n çal›flma izinlerine iliflkin yasal düzenlemelerdeki da¤›n›kl›¤›n
giderilmesi, bürokratik ifllemlerin azalt›lmas›, görev ve yetkilerin tek elde toplanmas›,
sa¤l›kl› istatistiki bilgi ve verilerin derlenmesini amaçlayan Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri
Hakk›nda Kanun yürürlü¤e girmifltir. Bu yasayla, Türkiye'ye çal›flma ya da baflka amaçlarla
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gelen yabanc›lar›n kal›fl biçimlerinin uluslararas› hukuka ve AB uygulamalar›na uyumunun
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili düzenlemelere bafllad›k.

Sosyal güvenlik mevzuat›nda önemli de¤ifliklikler sa¤layan Sosyal Sigortalar Kurumu,
Türkiye ‹fl Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu Teflkilat›, Ba¤-Kur ve T.C. Emekli Sand›¤›
yasalar›nda de¤ifliklik yap›lm›fl ve bu alanda yaflanan büyük bir hukuki boflluk
doldurulmufltur. Bu kapsamda; Türkiye ‹fl Kurumu Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu
Teflkilat› Kanunu, Ba¤-Kur ile ilgili kanun ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu TBMM'de
kabul edilerek yürürlü¤e girmifltir.

Sosyal güvenlik alan›nda yap›sal dönüflüm sa¤lamay› öngören Herkese Sosyal Güvenlik,
sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek çat› alt›nda toplanmas›, uzun vadeli sigorta programlar›
ile k›sa vadeli sigorta programlar›n›n birbirinden ayr›lmas› ve genel sa¤l›k sigortas›n›n
kurulmas›na iliflkin daha kapsaml› çal›flmalar sürdürülmektedir.

Hukuk reformu çal›flmalar›na h›z verdik.

Adalet hizmetleri, hukuk ve demokratikleflme konular›nda
bugüne kadar yaflanan sorunlar›n köklü bir flekilde
çözülemedi¤i hepinizin bildi¤i bir gerçektir.
Biz bu sorunlara bütüncül ve kal›c› bir çözüm getirmeyi hedefledik. Konuyu sadece bir
yarg› hizmeti olarak ele alm›yoruz. Demokratikleflme ve hukuk reformu boyutu ile bir
bütün olarak bak›yoruz. Bu çerçevede, hükümet program›nda ve Acil Eylem Plan›nda
somut, ayr›nt›l› ve süreye ba¤lanm›fl tedbirler gelifltirilmifltir.

Kararl›l›kla hayata geçirmekte oldu¤umuz bu tedbirlerin temel amac›, hukuk devleti
ilkesinin, insan hak ve özgürlüklerinin bütün kurallar›yla ülkemizde yerleflmesidir.

Ayr›ca, yarg› kararlar›na gerçek anlamda uyulmas› sa¤lanarak, yarg›laman›n hak aramay›
teflvik eden, hakk›n› arayan› tatmin eden ve haks›z oldu¤unu bilerek uyuflmazl›k ç›karanlar›
cayd›ran bir niteli¤e kavuflturulmas› esas al›nm›flt›r. Bu çerçevede, Avrupa Birli¤ine uyum
da dikkate al›narak birçok düzenleme yap›lm›flt›r.

4780 say›l› Kanunla Bakanlar Kurulu'nda bulunan bir tak›m yetkiler Adalet Bakanl›¤›'na
devredilerek bürokratik formaliteler azalt›lm›flt›r.

4785 say›l› Kanunla ülkemizde önemli oranda can ve mal kay›plar›na yol açan trafik
kazalar›na iliflkin hapis cezalar› art›r›lm›flt›r.

4786 say›l› Kanunla para cezalar›n› geç ödeyerek cezan›n cayd›r›c›l›¤›ndan kurtulman›n
önüne geçilmektedir.
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4787 say›l› Kanunla toplumun temel tafl› olan aile kurumuna yönelik olarak ihtisas
mahkemeleri kurulmufl ve bu mahkemelerin görev ve yarg›lama usulleri düzenlenmifltir.

4789 say›l› Kanun ile, Milli Güvenlik Kurulu'nun yap›s› ve ifllevine iliflkin de¤ifliklik
yap›lm›flt›r. Yap›lan düzenleme ile Milli Güvenlik Kurulumuzun yap›s› Avrupa Birli¤i ve
uluslararas› normlara uygun hale getirilmifltir.

4806 say›l› Kanunla ceza ve infaz kurumlar› ve tutuk evleri konusunda uluslararas›
normlara uygun düzenlemeler yap›lm›flt›r. Böylece, insan haklar›n›n uygulanmas›nda
geliflme sa¤lan›rken,  bu kabil konularla ülkemizin uluslararas› imaj›na gölge düflürülmesi
de engellenmifltir.

4809 say›l› Kanunla bas›n ve yay›n yoluyla ifllenen suçlara
iliflkin kanunda düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir. Bu
düzenleme ile demokratikleflme yolunda önemli bir ad›m
at›lm›flt›r.
4810 say›l› Kanun ile, Adli T›p Kurumu daha iyi hizmet sunabilmesi için dünyadaki
geliflmelere paralel olarak yeniden yap›land›r›lm›flt›r.

4829 say›l› Kanun ile, yarg›n›n ifllevselli¤i aç›s›ndan büyük önem tafl›yan tebligat konusunda
düzenlemeler yap›lm›flt›r.

4852 say›l› Yolsuzlu¤a Karfl› Özel Hukuk Sözleflmesinin Onaylanmas›n›n Uygun
Bulundu¤una Dair Kanun kabul edilmifltir. Türkiye, bu Sözleflmeye taraf olan 14 üncü
ülkedir. Bu Sözleflmeye taraf olarak ülkemiz için en önemli problemlerinden bir olan
yolsuzlukla mücadele konusundaki kararl›l›¤›m›z› göstermifl bulunmaktay›z.

4949 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun yürürlü¤e girmifltir.
Bu Kanun ile, icra ve iflas usulünün zaman›nda, etkili ve tarafs›z bir flekilde
sonuçland›r›lmas›na ve bunlar› yavafllatan engellerin ortadan kald›r›lmas›na iliflkin
düzenlemeler getirilmifltir.

4954 say›l› Türkiye Adalet Akademisi Kanunu yürürlü¤e girmifltir. Bu Kanun ile uygulama
aç›s›ndan büyük önem tafl›yan nitelikli personelin yetifltirilmesi hedeflenmektedir.

4959 say›l› Topluma Kazand›rma Kanunu ç›kart›lm›flt›r.

Kanun ile, terör sorununa köklü bir çözüm sa¤lamak hedeflenirken, ayn› zamanda çeflitli
nedenlerle terör örgütlerinin a¤›na düflmüfl vatandafl›m›za hayata yeni bir bafllang›ç
imkân› tan›nm›flt›r. Medeni ve Siyasi Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme ile Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme hükümetimizce onaylanm›flt›r.
Böylece kiflisel ve siyasi haklar›n yan› s›ra ekonomik, sosyal ve kültürel haklara iliflkin
olarak da uluslar aras› normlar iç hukukumuza kazand›r›lm›flt›r.
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Dünyada meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik de¤iflikliklere uygun olarak haz›rlanan
yeni Türk Ceza Kanun Tasar›s›, TBMM'ye sevk edilmifltir.

Kültürel de¤erlerimize sahip ç›k›yoruz.

Büyük bir medeniyetin mirasç›lar› olarak tüm dünyadaki kültür de¤erlerimize ve Anadolu'da
iz b›rakm›fl kültür de¤erlerini sahiplenmek ve yaflatmak büyük devlet anlay›fl›m›z›n bir
gere¤i olmufltur.

Cumhuriyetimizin 80. y›l› kutlamalar› çerçevesinde Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›m›z bu anlay›flla çeflitli kültür ve sanat
etkinlikleri düzenlemektedir.
Bu kapsamda, Çanakkale-Gelibolu milli park alan›n›n milli mücadele ruhunu yans›tacak
biçimde yeniden düzenlenmesi için özel bir proje bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flma 18 Mart'tan
önce tamamlanacak ve alan hizmete aç›lacakt›r.

El yazmalar› baflta olmak üzere kütüphanelerimizdeki nadir ve de¤erli eserleri elektronik
ortama aktararak sa¤l›kl› olarak muhafaza etme ve kullan›ma açma çal›flmalar›m›z sürüyor.
Bu çerçevede Süleymaniye Kütüphanesi el yazmalar› koleksiyonumuzun UNESCO
taraf›ndan oluflturulan dünya belle¤i program› kapsam›na al›nmas› için büyük gayret
gösteriyoruz.

Kültür varl›klar›m›z›n korunmas› ve kullan›lmas›, turizm sektörünün teflvik edilmesi, kültür
ve sanat eser sahiplerinin telif haklar›n›n korunmas› ve korsan yay›nc›l›kla mücadele,
müze ve ören yerleri iflletmecili¤inin ça¤dafl bir model çerçevesinde yeniden ele
al›nmas›na yönelik yasal düzenlemeler tamamlanm›fl olup bunlardan bir bölümü uygulamaya
konulmufltur.

Yeniden yap›lanma çerçevesinde Kültür ve Turizm bakanl›klar›m›z, dünyadaki örnekleri
gibi tek çat› alt›nda birlefltirilmifltir. Bu güne kadar yaflanagelen sorunlar›n çözülmesi
yönünde yasal ve kurumsal tedbirler al›nm›flt›r.

Turizmi çeflitlendiriyoruz.

Turizmin çeflitlendirilmesi, sezonun uzat›lmas› ve turizmin deniz, kum, günefl üçlemesi
d›fl›na ç›k›larak yurdumuzun her bölgesindeki de¤erlerimizin kullan›lmas› sa¤lanmaya
çal›fl›lmaktad›r.

Bölgeler aras› dengesizliklerin kald›r›lmas›na yönelik çal›flmalara h›z verilmifltir.  Kültürel
ve tarihi miras yönünden zengin bir potansiyele sahip olan de¤iflik bölgelerimizde
özelliklerine göre iç ve d›fl turizm gelifltirilmektedir.
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Turizm Teflvik Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yap›lm›fl
ve sa¤l›kl›, sürdürülebilir çevreyle uyumlu bir turizm
yat›r›mlar› seferberli¤i bafllat›lmas›na yönelik yasal altyap›
haz›r hale getirilmifltir.
Türkiye turizmde bir marka olma yolunda h›zla ilerlemektedir. ‹zlenen do¤ru politikalar›n
sonuçlar› tüm d›fl olumsuzluklara, Avrupa'da yaflanan ekonomik daralmaya, yan›
bafl›m›zdaki Irak savafl›na ve bunlar›n sonucunda rakip ülkelerde %30'lara varan
gerilemelere ra¤men Türk turizmi büyümesini sürdürmektedir.

Önümüzdeki on y›ll›k gelecekte ülkemize gelen turist say›s› ve turizm gelirlerinde bugünkü
rakamlar›n kat kat üzerine ç›k›larak 2010 y›l›nda 30,  2015 y›l›nda da 40 milyar dolarl›k
gelir hedefine ulafl›lacakt›r.

Herfley Türkiye ‹çin!

Bütün bu s›ralanan icraat ve ortaya konan politikalar bu k›s›tl› zamana s›¤d›rabildiklerimizdir.
Yap›lan icraat›n olumlu etkileri insanlar›m›z›n hayat›na k›smen de olsa yans›maya
bafllam›flt›r. Ancak, yap›sal dönüflüm içeren bu kapsaml› çal›flmalar›n as›l etkisi orta
vadede net bir flekilde hissedilecektir.

Biz acil sorunlar› ihmal etmeden, sorunlara k›sa vadeli kolayc›l›¤a kaçarak yaklaflmadan,
halk›m›z›n sa¤duyusuna dayanarak uzun vadeli ve esasl› çözümler ar›yoruz. Bu yolda
kararl›l›¤›m›z› ve çal›flma azmimizi sonuna kadar sürdürece¤iz.
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TÜRK-‹fi 19.OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTISI
(03.12.2003)
De¤erli Dostlar,

Çal›flma Hayat›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinize en içten sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyor, Türk-‹fl'in 19. Ola¤an Genel Kurulu'nun
ülkemize, çal›flma hayat›m›za hay›rl› olmas›n› temenni ediyorum.

Türkiye'nin en köklü kurumlar›ndan biri olarak demokrasi tarihimizle yafl›t olan Türk-‹fl
Kongresinde sizlere hitap etmekten duydu¤um onuru ifade ederek sözlerime bafll›yorum.

Sevgiyle ve coflkuyla sizleri selaml›yorum.

3 Kas›m seçimlerinin ard›ndan Türkiye kararl› ve istikrarl› bir yönetime kavuflmufl,
milletimize büyük s›k›nt›lar yaflatm›fl olan kriz flartlar›n›n afl›lmas›nda önemli mesafeler
al›nm›flt›r.

Bugün Türkiye ekonomisi, henüz bütün s›k›nt›lar›n› üstünden atm›fl olmasa da belli bir
dengeye oturmufl, yeniden ifllemeye, yeniden üretmeye bafllam›flt›r.

Geriye dönük belki de 30 y›ld›r bütün sendikal toplant›lar›n, kongrelerin en temel konusu
enflasyon olmufltur.

Zira enflasyon Toplu Sözleflme düzenini, çal›flma bar›fl›n›, dolay›s›yla sosyal bar›fl› tehdit
eden, çal›flma hayat›n›, sendikalar› gerilimlerle, çat›flmalarla özdefllefltiren bir olgudur.
Son zamanlarda memnuniyetle görüyorum ki, çal›flma hayat› enflasyonu gündeminin
birinci meselesi olmaktan ç›karmaktad›r.

Halk›m›z› y›llarca inim inim inleten enflasyon büyük bir dirayetle dizginlenmifl, tek rakaml›
enflasyon hedefleri hayal olmaktan ç›kar›lm›flt›r.

Ayn› pozitif tablo büyüme rakamlar›nda da yaflanm›fl, ekonomi yönetimindeki güven
ortam›n›n meyveleri toplanmaya bafllam›flt›r.

Bu sonuçlar›n sosyal bar›fla, çal›flma bar›fl›na büyük katk›lar› olaca¤›n› önümüzdeki y›llarda
daha çok görece¤iz. Zira, bütün göstergeler ekonomimizin yeniden nefes almaya
bafllad›¤›n›, sa¤l›k kazand›¤›n› ve yeniden umut veren bir noktaya ulaflm›fl oldu¤una
iflaret ediyor. Bu tablo takdir edersiniz ki, mutluluk verici bir tablodur. Türkiye'nin kara
bulutlar› da¤›tmaya bafllad›¤›n› ve yaflanan baz› olumsuz hadiselere ra¤men "demokratik

Sokaktaki insan›m›z›n, evine ekmek götüren iflçimizin,
y›llar y›l› ihmale u¤rayarak yoksullaflm›fl toplum
kesimlerimizin bu iyileflmelerden henüz yeterince pay
alamam›fl oldu¤unun da fark›nday›z.
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istikrar" içerisinde gelece¤e dönük hedeflerine yürümekte oldu¤unu gösteriyor.

Geçmiflte hepimiz yaflayarak, bedel ödeyerek gördük ki,
demokratik istikrar her fleyden daha önemlidir.
Türkiye, hükümetiyle, parlamentosuyla, sivil toplum kurulufllar›yla bu yoldad›r, bu yoldan
geri ad›m atmayacakt›r.

Yurt d›fl› temaslar›m›zda memnuniyetle müflahede ediyoruz ki, k›sa zamanda ekonomimizin
ald›¤› bu büyük mesafe, dünyada takdirle ve hayranl›kla izlenen bir baflar› örne¤i haline
gelmifltir.

Bu tablodan bu ülkenin gelece¤ine inanan herkesin en az bizim kadar gurur duymas›
gerekti¤ini düflünüyorum.

Kuflkusuz bu baflar›yla gurur duyuyoruz ama bu baflar›y› sadece kendimize mal etmiyoruz.

Çünkü Türkiye'nin bu kadar k›sa bir zaman içerisinde aya¤a kalkmas›nda; çal›flan, üreten
ve s›k›nt›l› hayat flartlar›na ra¤men fedakarca ülkesine katk› sa¤lamaya devam eden
milletimiz de en az bizler kadar pay sahibidir.

Gelece¤imiz ad›na milletimizin çal›flan ve üreten bütün kesimlerine flükran borcumuzu
huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum.

De¤erli Dostlar,

De¤erli Kardefllerim,

Sizlerin meselesini kendi meselem olarak yüre¤imde hissetti¤imi bilmenizi isterim.

Henüz yolun bafl›nda say›l›r›z ve yapacak çok iflimiz var.

Sokaktaki insan›m›z›n, evine ekmek götüren iflçimizin, y›llar y›l› ihmale u¤rayarak
yoksullaflm›fl toplum kesimlerimizin bu iyileflmelerden henüz yeterince pay alamam›fl
oldu¤unun da fark›nday›z.

Bütün dengeleri bozulmufl, karar mekanizmalar› ifllemez olmufl, aksakl›klar› kronik hale
gelmifl bir ekonominin bütün olumsuz flartlar›n› bu kadar k›sa bir zamanda olumluya
çevirmenin ne kadar zor oldu¤unu biliyorsunuz.

Geçti¤imiz bir y›l içinde ekonomik dengeyi sa¤lamak ve istikrar› tesis etmek ad›na s›k›
mali politikalar izlemek durumundayd›k.

Belli ölçülerde bu y›l içerisinde de dengeli ve dikkatli biçimde ilerlemeye devam edece¤iz.

Ancak ekonomimizin ar›zalar› giderildikçe, hastal›klar› iyilefltirildikçe genifl halk kesimleri
de yavafl yavafl hayatlar›nda olumlu de¤iflmeler oldu¤unu daha fazla görmeye
bafllayacaklard›r. Göreve geldi¤imiz günden beri yoksullu¤un s›k›nt›s›n› çeken genifl halk
kesimlerine bir ölçüde destek sa¤layacak pek çok sosyal ve ekonomik projeler bafllatt›k,
yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz.
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‹lgili arkadafllar›m›z bunlar› zaman zaman kamuoyuyla paylafl›yorlar.

E¤er bu projeler yak›ndan incelenirse bu zor zamanlar›n atlat›lmas›nda devletimizin flefkat
elinin genifl halk kesimlerine uzanmaya, imkânlar çerçevesinde onlar›n dertlerine derman
olmaya bafllad›¤› görülecektir.

Huzurlar›n›zda aç›kça ifade ediyorum; hükümet olarak en birinci önceli¤imiz insan›m›z›n
karn›n› doyurmak, yüzünü güldürmektir.

Bu konuda çok k›sa zaman içerisinde çok büyük mesafeler almaya bafllad›¤›m›za inflallah
sizler de flahit olacaks›n›z.

De¤erli Arkadafllar,

Birçok zeminde ifade etti¤im bir gerçe¤i sizlerle de paylaflmak istiyorum.

Türkiye'nin birikmifl meseleleri birbiriyle ba¤lant›l›d›r. Üretim, rekabet, verimlilik
demokrasiyle do¤rudan ilgilidir.

Ülkenin d›flar›daki itibar› içeride sosyal bar›fl›n korunmas›yla do¤rudan ilgilidir. Eme¤in
ve emekçinin hakk›n›n korunmas› ülkedeki adaletle do¤rudan ilgilidir. Bu bütünlük içinde
ülkenin öncelikli sorunlar›n› çözme çabas›nday›z.

Sivil toplum kurulufllar›m›zla bir arada olmaya azami özen gösteriyoruz. Bu, bir iddia de¤il
bir gerçektir. fiahitlerimiz de Türk-‹fl yöneticileridir.

Zira biz tek sesli bir demokrasi olmayaca¤›na inan›yoruz.
fiunu aç›k yüreklilikle itiraf edelim ki, hepimiz tek tek farkl›
insani öykülere sahibiz.
Bir zamanlar kendi sesimizi duyurabilmek için baflkas›n›n sesini bast›rma çabas›na girmifl
olabiliriz.

Ama, yaflad›¤›m›z tecrübeler art›k sadece kendi sesimize kulak verilmesini isteyerek
murad›m›za eremeyece¤imizi gösterdi.

Öyleyse, demokrasiyi bütünlü¤ün ortak sesi olarak kabul etmeliyiz.

Çözüm önerilerimizde müflterek akla, müflterek vicdana seslenmek durumunday›z.

Bu nedenledir ki, yak›n zamanlara kadar etraf›m›zda kol gezen yolsuzluk ekonomisinin
bütün izlerini, bütün kal›nt›lar›n› ekonomik hayat›m›zdan kaz›mak zorunday›z.

Art›k yolsuzlu¤a geçit vermeyecek, ahlaki çürümeye imkân tan›mayacak, sosyal taraflar
aras›nda uçurumu derinlefltirmeyecek bir düzen infla etmek zorunday›z.

Art›k devletin mal›n› bitmez tükenmez deniz bilen, devletin mal› adeta milletin mal›
de¤ilmifl gibi her türlü hortumculu¤u kendinde hak olarak gören sülüklere geçit
vermemeliyiz. Art›k, üretim yerine soygunla varl›k sahibi olan ve elde etti¤i güçle toplumu,
yönetimi tehdit eden haydutlar ç›kmas›n bu toplumun içinden.
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Mücadelemiz budur. Kesinlikle hiçbir politik bir mülahaza ile söylemiyorum ama adalet
ve kalk›nma kavramlar›na ›srarla vurgu yapmam›z›n nedeni budur. ‹sraf ekonomisi
can›m›za, mal›m›za, çocuklar›m›z›n gelece¤ine kastetmifltir.

Siyaseti, yani yönetim iradesini çürüten, devlet ile vatandafl aras›ndaki ba¤› zay›flatan,
toplumu güçsüz ve takatsiz b›rakan adaletsizliklere karfl› el ele vermek zorunday›z.

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤ini de, bölgesel adaletsizli¤i de, sendikal hareketin önündeki
engellerin kald›r›lmas›n› da al›nteriyle, adaletle, üretimle aflaca¤›z.

De¤erli Dostlar,

Baflbakanl›¤›m süresince özel sektöre ve devlet sektörüne ait kat›ld›¤›m bütün aç›l›fllarda
bir hususun alt›n› çizdim.

Özellikle Türk özel sektör temsilcilerinin dikkatini bir noktaya çekmeye çal›flt›m ve herkesi
özelefltiriye ça¤›rd›m.

Ekonomik politikalar sosyal politikalardan ba¤›ms›z olarak ele al›namaz. Rakamlardan ve
istatistiklerden ibaret, toplumsuz ve insans›z bir ekonomi politika olamaz.

Dolays›yla Türkiye'nin uzun y›llard›r tart›flt›¤› kalk›nma hedefi toplumsal dinamiklerin çok
iyi görülmesiyle mümkündür. Hepimiz bu ülke için ne kadar katma de¤er üretti¤imizi
kendimiz hesaplamak zorunday›z.

Özellefltirmeden, ihracata, yeni yat›r›m alanlar›ndan yeni
istihdam kap›lar›n›n aç›lmas›na kadar bütün alanlara
toplumun penceresinden bakmak zorunday›z.
Biz bu düflüncelerimizi dile getirdi¤imiz zaman baz› yazarlar "AK Parti solcu bir parti"
diyorlar.

Burada terminoloji ile ilgili bir tart›flmay› açacak de¤ilim.

Lâkin, semboller üzerinden siyaset yapma zaman›n›n geride kald›¤›n›, hepimizin ayn›
hedefe kilitlenmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

Siyaset art›k söylemden, slogandan kurtulmal› ve icraat ile toplumun önüne ç›kmal›d›r.

Ne yapt›n›z sorusuna cevap verilmelidir.

De¤erli Dostlar›m,

Çal›flma hayat›yla ilgili hükümetimizin att›¤› ad›mlar› biliyorsunuz. Dolay›s›yla ayr›nt›lara
giremeyece¤im. Çal›flma hayat›nda huzuru bozan, devlete güvensizli¤i do¤uran, sendikalarla
hükümetler aras›nda art›k çözülemez bir mesele haline gelen Zorunlu Tasarruflar›
ödemeye bafllad›k.

Çal›flma hayat›n›n ILO ve AB normlar› ile uyumlu hale getirilmesi için 4857 say›l› ‹fl
Kanunu yürürlü¤e girmifltir.



253

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

Sosyal Sigortalar Kurumu,

Türkiye ‹fl Kurumu,

Ba¤-Kur Kanununda de¤ifliklik ve

Sosyal güvenlik kurumu kanunlar› ç›kar›lm›flt›r.

Y›llard›r tart›fl›lan Ekonomik ve Sosyal Konsey etkin bir hale getirilmifl ve ilk defa periyodik
toplant›lar›n› düzenlenmeye bafllam›flt›r.

Son olarak düzenledi¤imiz Ekonomik Sosyal Konsey'de iflçi taraf› bir öneri getirdi.

Dendi ki; " bu Konsey'de hükümetin a¤›rl›¤› fazla."

Geçmifl hükümetler döneminde bu meselenin uzun uzun tart›fl›ld›¤›n› bilmeme ra¤men
o toplant›da sözü hiç uzatmadan " nas›l istiyorsan›z, nas›l olmas› gerekiyorsa, biz hükümetin
Konseydeki a¤›rl›¤›n› azalt›r›z" dedim.

Hiçbir tart›flma yaflanmadan, bir cümle ile orada ba¤lad›k.

Bizim ifl görme biçimimiz budur.

Sonuca gitmek, halk›m›zla birlikte üzüm yemek istiyoruz, bitmez tükenmez tart›flmalarla
zaman kaybetmek istemiyoruz.Biz size güveniyoruz, siz de lütfen bize güvenin.

Biz bu ülkenin, bu halk›n hükümetiyiz.

Sizler de bu ülkenin imar› için eme¤inizi ortaya koyuyorsunuz. Bizim için "öteki" yoktur,
sizin için de "öteki" olmas›n.

Bu anlay›fl gere¤i sivil toplum örgütlerimizin sesine kulak veriyor, her f›rsatta birlikte
olmaya azami derecede özen gösteriyoruz.

De¤erli Dostlar,

Sözlerimi ba¤larken hepinizi en içten duygularla selaml›yorum. Türk-‹fl Kongresi'nin Türk
Çal›flma hayat›na yön verecek, yol gösterecek mesajlar vermesini ve sonuçlar do¤urmas›n›
diliyorum.

Bu kongre, çal›flma hayat›n›n bütün taraflar›na hay›rl› olsun.



HAK-‹fi GENEL KURUL TOPLANTISI (05.12.2003)
De¤erli Dostlar›m,

De¤erli Misafirler,

Hak ifl Kongresi'nin De¤erli Mensuplar›,

Çal›flma Hayat›m›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinize en içten sayg›lar›m›, sevgilerimi sunuyor, Hak-‹fl Ola¤an Genel Kurulu'nun
ülkemize, çal›flma hayat›m›za hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Hak ‹fl Kongresi'nde sizlere hitap etmekten duydu¤um onuru ifade ederek sözlerime
bafll›yor, sizleri ve temsil etti¤iniz büyük kitleyi sayg›yla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi Türkiye 3 Kas›m seçimleriyle birlikte güven ve istikrar yoluna girmifltir.

Ülke gündeminin tek belirleyicisi olan "ekonomik kriz", iktidar›m›zla birlikte yerini güvene,
istikrara, üretime ve rekabete b›rakm›flt›r.

"Ekonomik kriz, acaba sosyal krizi tetikler mi?

Büyük krizin artç› sars›nt›lar› yeni sosyal yaralar açar m›?

"Türkiye Arjantin olur mu" endifle ve korkusu yerini umutlar›n yükselifline b›rakm›flt›r.

Türkiye, ekonomiden demokrasiye, insan hak ve hürriyetlerinden bütün üretim alanlar›na
kadar her alanda a¤›rl›klar›ndan, ay›plar›ndan kurtulmaya bafllam›flt›r.

Bugün Türkiye ekonomisi, henüz bütün s›k›nt›lar› üstünden atm›fl olmasa da belli bir
dengeye oturmufl, yeniden ifllemeye, yeniden üretmeye bafllam›flt›r.

Sorar›m size, 30 y›ld›r bütün sendikal toplant›lar›n›z›n, bütün kongrelerin en temel konusu
enflasyon de¤il miydi?

Yüzde yüz s›n›r›ndaki enflasyon Toplu Sözleflme düzenini mahvetmiyor muydu?

Masan›n iki taraf›ndaki iflçi ve iflveren gelece¤ini göremeden nas›l sözleflme imzalayabilir
ki? Y›llarca çal›flma hayat›n› bir çat›flma alan› haline getiren, sendikal hak ve özgürlükleri
iflçilere çok gören anlay›fl enflasyondan beslenmiyor muydu?

Bütün bu sorular›n cevab›n› en iyi sizler biliyorsunuz.
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Türkiye'yi geriye döndürmek isteyenler 3 Kas›m'da tasfiye
olmufllard›r. Aradan 13 ay geçti¤i halde 3 Kas›m süreci
devam ediyor ve siyasi rakiplerimiz dökülmeye, milletin
sahnesinden çekilmeye devam ediyorlar.
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De¤erli Dostlar›m,

Evet, batakl›¤› kurutmadan bir fley yap›lamayaca¤›n›
bilerek Türkiye'nin emanetini omuzlad›k.Bunun için
piyasalarda haks›z rekabetin, adaletsizli¤in, para ile para
kazanman›n, hortumculu¤un çan›na ot t›kamak için
enflasyon haydudunu durdurduk.
Zira sosyal bar›fl›n önündeki en büyük engel, insanlar› üretimden ve yat›r›mdan vazgeçiren,
üretmeden kazanma yoluna sevk eden, dolays›yla en büyük yolsuzluk kalemi olan
enflasyon durdurulmufltur.

Avrupa Birli¤i ülkelerinin y›ll›k enflasyonu bizde ayl›k enflasyon olarak aç›klan›yordu.

Son zamanlarda memnuniyetle görüyorum ki, çal›flma hayat› enflasyonu gündeminin
birinci meselesi olmaktan ç›karmaktad›r.

Art›k tek rakaml› enflasyon hedefleri hayal olmaktan ç›km›flt›r ve Türkiye AB standartlar›na
yaklaflm›flt›r.

Ayn› tablo büyüme rakamlar›nda da yaflan›yor ve toplum olarak güvenin meyvelerini
toplanmaya bafll›yoruz.

Bu sonuçlar›n sosyal bar›fla, çal›flma bar›fl›na ne kadar büyük katk›lar getirece¤ini 2004
y›l›nda çok daha net olarak görece¤iz.

Bu tablo takdir edersiniz ki, mutluluk verici bir tablodur.

Kara bulutlar da¤›lmaya bafllam›flt›r ama kuflkusuz daha almam›z gereken çok mesafe
vard›r. Alt›n› çizerek söylüyorum, bu baflar›, bu bereket demokratik istikrar›n ürünüdür.

Bu baflar›ya balta vurmak isteyenler kendi dizlerini baltalam›fl olurlar. Türkiye'yi geriye
döndürmek isteyenler 3 Kas›m'da tasfiye olmufllard›r.

Aradan 13 ay geçti¤i halde 3 Kas›m süreci devam ediyor ve siyasi rakiplerimiz dökülmeye,
milletin sahnesinden çekilmeye devam ediyorlar.

Ne yaz›k ki, gök kubbe alt›nda hofl bir seda b›rakamadan sahneden çekiliyorlar.

Daha da sahneden çekilecek olanlar var. Onlar›n kim olduklar›n› biliyorsunuz ve kar gibi
erimelerine flahit oluyorsunuz.

Zira Türkiye'nin her alanda yenilenmesi gerekiyor. Bu yüzden diyorum ki, "demokratik
istikrar" sürecinin geliflmesi her fleyden daha önemlidir.

Türkiye, hükümetiyle, parlamentosuyla, sivil toplum kurulufllar›yla bu yoldad›r, bu yoldan
geri dönüfl yoktur.
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De¤erli Kardefllerim,

Türkiye'nin itibar› art›yor, onur duyulacak mesafeler al›yoruz.

Bu ülkenin gelece¤ine inanan herkesin en az bizim kadar onur duymas› gerekti¤ini
düflünüyorum.

Kuflkusuz bu baflar› siz çal›flanlar›n al›nteriyle elde etti¤imiz bir baflar›d›r.

Türkiye'nin bu kadar k›sa bir zamanda aya¤a kalkmas›nda; çal›flan, üreten ve s›k›nt›lar›
paylaflan milletimiz en az bizim kadar hisse sahibidir.

Milletimizin çal›flan ve üreten bütün kesimlerine flükran borcumuzu huzurlar›n›zda ifade
etmek istiyorum.

Üretim yapan, yat›r›m yapan, ifl kap›s› açan ifl adamlar›m›z›n heyecanlar›na ülkem ad›na
ortak olmaya çal›flt›m.

Bütün zeminlerde bu ülkede tafl üstüne tafl koyan herkesin bafl›m›z›n üstünde yeri
oldu¤unu söyledim.

Burada bir kez daha tekrarl›yorum. Bu ülke, sizin al›nterinizle, sizin emeklerinizle
kurtulacakt›r.

Dolay›s›yla, bu ülkenin üreticileri, emektarlar› olarak sizleri bafltac› kabul ediyoruz.

Sizlerin meselesi benim meselemdir. Huzurlar›n›za gelirken çal›flanlar›m›z için gönlümüzden
geçeni tam olarak hayata geçiremedi¤imizi düflündüm.

Ama sizler de biliyorsunuz nas›l bir Türkiye devrald›¤›m›z›.

Yolun bafl›nday›z ve yapacak çok iflimiz var.

fiundan emin olun ki, eme¤ini ortaya koyan iflçimizin, y›llar y›l› ihmale u¤rayarak
yoksullaflm›fl toplum kesimlerimizin bu iyileflmelerden henüz yeterince pay alamam›fl
oldu¤unun fark›nday›z.

Bütün olumsuz flartlar› bu kadar zamanda olumluya çevirmenin ne kadar zor oldu¤unu
biliyorsunuz.

Geçti¤imiz bir y›l içinde ekonomik dengeyi sa¤lamak ve
istikrar› tesis etmek ad›na s›k› mali politikalar izlemek
durumundayd›k.
Belli ölçülerde bir süre daha dengeli ve dikkatli biçimde ilerlemeye devam edece¤iz.

Ekonomimizin ar›zalar› giderildikçe, hastal›klar flifa buldukça çal›flanlar›m›z emeklerinin
karfl›l›¤›n› alacaklard›r.

Göreve geldi¤imiz günden beri yoksullu¤un s›k›nt›s›n› çeken genifl halk kesimlerine bir
ölçüde destek sa¤layacak pek çok sosyal ve ekonomik projeler bafllatt›k, yürüttük,
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yürütmeye de devam ediyoruz.

Bu projeler yak›ndan incelenirse bu zor zamanlar›n atlat›lmas›nda devletimizin flefkat
elinin genifl halk kesimlerine uzanmaya, imkanlar çerçevesinde onlar›n dertlerine derman
olmaya bafllad›¤› görülecektir.

Hükümet olarak en birinci önceli¤imiz yoksullukla mücadeledir.

Bu yüzden istihdam kap›s› açan herkesin davetine icabet ediyoruz.

Bu konuda çok k›sa zaman içerisinde çok büyük mesafeler almaya bafllad›¤›m›za inflallah
sizler de flahit olacaks›n›z.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'nin meseleleri birbiriyle ba¤lant›l› oldu¤u için hepimize düflen sorumluluklar var.

Sak›n hiç kimse Ankara'da saat gibi iflleyen bir hükümet ve parlamento var diye kendi
sorumlu¤undan geri durmas›n.

Biz, halk›n denetimine, sorgulamas›na, elefltiri ve uyar›lar›na aç›k oldu¤umuzu söylüyoruz
ama bunu denetleyecek olan sizlersiniz. Yani, millet sizsiniz!

Demokratik mekanizmalar› aç›k ve ifller hale getirecek olan sizlerisiniz.  Üretim, rekabet,
verimlilik iflleyen demokrasiyle mümkündür.

Türkiye'nin itibar›n›n yükselmesi, üretime ve sosyal bar›fla yapaca¤›n›z katk›larla
mümkündür.

Bu yüzden sivil toplum kurulufllar›m›zla bir arada olmaya
azami özen gösteriyoruz. Zira biz baflkas›n›n sesini k›san,
otoriter, tek sesli bir demokrasi olmayaca¤›na inan›yoruz.
Bu yüzden birbirimize daha çok kulak vermemiz gerekti¤ini, sevgi, kardefllik ortam›n›
geniflletmemiz gerekti¤ini söylüyoruz. Türkiye sevdam›z, Türkiye aflk›m›z hepimizin güç
birli¤ini gerektirdi¤i içindir ki, demokrasiyi bütünlü¤ün ortak sesi olarak kabul etmeliyiz.
Yaln›zca elefltirmekle, itiraz etmekle kalmamal› çözüme mutlaka ortak olmal›y›z.

De¤erli Arkadafllar,

Yolsuzluk ekonomisinin bütün kal›nt›lar›n› hayat›m›zdan silmek zorunday›z. Y›llarca gasp
edilen milletin hakk›n› hortumculardan, sülüklerden tahsil etmek zorunday›z.

Adalet ve hakkaniyet odur ki; toplumsal çürümenin sorumlular›n›n hesap vermesini
gerektirir.

Art›k yolsuzlu¤a geçit vermeyecek, yönetimde çürümeye imkân tan›mayacak, sosyal
taraflar aras›nda uçurumu derinlefltirmeyecek bir sistem infla etmek zorunday›z.
Mücadelemiz budur. Bu millete borcumuz budur. Adalet ve kalk›nma kavramlar›na ›srarla
vurgu yapmam›z›n nedeni budur.
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‹sraf ekonomisi can›m›za, mal›m›za, çocuklar›m›z›n gelece¤ine kastetmifltir.

Siyaseti, yani yönetim iradesini çürüten, devlet ile vatandafl aras›ndaki ba¤› zay›flatan,
toplumu güçsüz ve takatsiz b›rakan adaletsizliklere karfl› el ele vermek zorunday›z.

Gelir da¤›l›m› adaletsizli¤ini de, bölgesel adaletsizli¤i de, sendikal hareketin önündeki
engellerin kald›r›lmas›n› da al›nteriyle, adaletle, üretimle aflaca¤›z.

De¤erli Dostlar,

Hepimiz özelefltirimizi yaparak, bu ülke için ne kadar katma de¤er üretti¤imizi hesap
etmek durumunday›z.

Ekonomik politikalar sosyal politikalardan ba¤›ms›z olarak ele al›namaz. Rakamlardan ve
istatistiklerden ibaret, toplumsuz ve insans›z bir ekonomi politika olamaz. Dolays›yla
Türkiye'nin y›llard›r tart›flt›¤› kalk›nma hedefi toplumsal dinamiklerin çok iyi görülmesiyle
mümkündür.

Özellefltirmeden, ihracata, yeni yat›r›m alanlar›ndan yeni istihdam kap›lar›n›n aç›lmas›na
kadar bütün alanlara toplumun penceresinden bakmak zorunday›z. Sendikac›l›k ta bir
tür siyaset oldu¤u için söylüyorum. Siyaset art›k söylemden, slogandan kurtulmal› ve
icraat ile toplumun önüne ç›kmal›d›r.

Hepimiz toplumun de¤iflen talepleri do¤rultusunda siyasetin üretilmesine katk›da
bulunmal›y›z.

Görüyorsunuz, Türkiye'de siyaset üretemeyenler, çamura
yatarak siyaset yapt›klar›n› san›yorlar ama yapt›klar›
siyaset de¤ildir.
Geçmiflte çamura oturanlar flimdi çamura yat›yorlar ve baflar›lar›m›z› nas›l
gölgeleyebileceklerini bilemiyorlar.

Herkes bilsin ki, buna muktedir olamayacaklar. Çünkü vatandafl onlar›n notunu vermifltir.

De¤erli Hak-‹fl toplulu¤u

Çal›flma hayat›yla ilgili hükümetimizin att›¤› ad›mlar› biliyorsunuz.

Çal›flma hayat›nda huzuru bozan, devlete güvensizli¤i do¤uran, sendikalarla hükümetler
aras›nda art›k çözülemez bir mesele haline gelen Zorunlu Tasarruf konusunu çözdük.

Çal›flma hayat›n›n ILO ve AB normlar› ile uyumlu hale getirilmesi için 4857 say›l› ‹fl
Kanunu yürürlü¤e girmifltir.

Sosyal sigortalar Kurumu,

Türkiye ifl Kurumu,

Ba¤-Kur Kanunu'nda de¤ifliklik ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunlar› ç›kar›lm›flt›r.



259

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

Y›llard›r tart›fl›lan Ekonomik ve Sosyal Konsey etkin bir hale getirilmifl ve ilk defa periyodik
toplant›lar›n› düzenlenmeye bafllam›flt›r. Y›llarca tart›fl›lan ve toplanamayan Ekonomik
ve Sosyal Konsey tam anlam›yla sivil bir platform haline getirilmifltir.

Burada taraflar özgürce düflüncelerini, elefltirilerini dile getirmektedir.

Çünkü bizim yönetim anlay›fl›m›za göre bütün taraflar Türkiye'nin menfaatleri, toplumun
refah› hedefine kilitlenmifltir.

Herkes do¤al olarak kendi haklar›n› geniflletme çabas› içinde olacak ama bu hak mücadelesi
bir çat›flma alan› de¤il bir uzlaflma zemininde olacakt›r.

Uzlaflmac› demokratik anlay›fl›m›z gere¤i ifl görme biçimimiz, sivil topluma, sendikalara
ve öteki talep kurumlar›na bak›fl›m›z budur.

Bitmez tükenmez tart›flmalarla zaman kaybetmek istemiyor, üretmek ve üretti¤inin
karfl›l›¤›n› almak istiyoruz.

Biz size güveniyoruz, siz de lütfen bize güvenin. Biz bu ülkenin, bu halk›n hükümetiyiz.

Sizler de bu ülkenin imar› için eme¤inizi ortaya
koyuyorsunuz. Bizim için "öteki" yoktur, sizin için de
"öteki" olmas›n!
Bu anlay›fl gere¤i sivil toplum örgütlerimizin sesine kulak veriyor, her f›rsatta birlikte
olmaya azami derecede özen gösteriyoruz.

De¤erli Dostlar,

Sözlerimi ba¤larken hepinizi en içten duygularla selaml›yorum.

Hak-‹fl Kongresi'nin Türk Çal›flma hayat›na yön verecek, yol gösterecek mesajlar vermesini
ve sonuçlar do¤urmas›n› diliyorum. Hak-‹fl  kongresi, Hak-‹fl toplulu¤una çal›flma hayat›n›n
bütün taraflar›na hay›rl› olsun.



TELEKOM PROJELER‹ AÇILIfi TOPLANTISI (05.12.2003)
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Sevgili Dostlar,

Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak projeleri hayata geçirmenin heyecan›yla burada toplanm›fl
bulunan böyle güzide bir toplulukla birlikte olmaktan duydu¤um mutlulu¤u ifade ederek
sözlerime bafllamak istiyorum.

Hepimiz inan›yoruz ki Türkiye, büyük potansiyelini aflama aflama harekete geçirerek
gelece¤in dünyas›nda haketti¤i yeri alacakt›r.

Adaletli ve kalk›nm›fl bir Türkiye hedefine ulaflaca¤›m›za inanmak için bugün elimizde
say›s›z neden ve büyük imkânlar vard›r.

Ekonomik göstergeler ülkemizin lehine dönmüfl, piyasalar canlanm›fl, demokrasinin
Türkiye'nin vazgeçilmez de¤eri oldu¤u bir kez daha anlafl›lm›flt›r.

Kriz ortamlar›n›n karartt›¤› umutlar yeniden tazelenmifltir.

fiükürler olsun ki, çocuklar›m›z›n önüne parlak bir gelecek hayali koyabilece¤imiz bir
noktaya gelmifl bulunuyoruz. Bugün burada toplanmam›za vesile olan iki büyük proje,
Türkiye'nin gelece¤e do¤ru ne büyük bir h›zla koflmaya bafllad›¤›n›n en büyük göstergesidir.

Bu azim ve inanc›m›z› asla kaybetmeyece¤iz.

Her alanda ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap verecek düzenleme ve donan›m›n sa¤lanmas› için
büyük çaba gösteriyoruz.

‹nflallah yak›n zamanda bu gayretlerimiz semeresini verecek; Türkiye teknoloji sat›n alan
ülkeler aras›ndan büyük ölçüde ç›karak, teknoloji üretmeye ve satmaya bafllayan bir ülke
haline gelecektir. Bu bizim hedefimizdir ve Türkiye'nin büyük potansiyeliyle bu hedefi
beklenenden çok daha k›sa zamanda yakalayaca¤›m›za inan›yorum. Türkiye h›zla eski
tart›flmalardan ç›karak bilgi toplumuna do¤ru yol al›yor.

De¤erli Arkadafllar,

Telekomünikasyon sektörü, son on y›lda dünyada verimlili¤in artmas›nda ve teknoloji
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›nda önemli rol oynam›flt›r.

Bütün sektörlerle iç içe olan ve sektörlerin önüne geçen bu sektörün flu an dünyadaki
piyasa büyüklü¤ü 1 trilyon dolar›n üzerindedir. Bu muazzam ifl hacminin teknoloji
kullan›m›n›n yayg›nlaflmas›yla daha da artaca¤› aflikârd›r. Günümüzde internetin geliflmesinin
ve yayg›nlaflmas›n›n temel unsuru telekomünikasyondur.
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Toplumlar› ve ekonomileri birbirlerine yaklaflt›ran ve
entegre hale getiren de yine telekomünikasyon a¤›d›r.



261

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

Toplumlar› ve ekonomileri birbirlerine yaklaflt›ran ve entegre hale getiren de yine
telekomünikasyon a¤›d›r.

Bu a¤ sayesinde evlerimize kadar girmifl olan internetin art›k temel bir bilgi ve iletiflim
kayna¤› oldu¤unu biliyoruz.

Ancak giderek yükselen bir trend içerisinde görüyoruz ki internet ayn› zamanda önemli
bir piyasa arac› haline gelmektedir.

fiuras› kesindir ki, dünyan›n yak›n gelece¤inde hem telekomünikasyon hizmetleri, hem
de internet hizmetleri küresel ekonomik yap›lar›n de¤ifliminde ve yeni ekonomilerin
oluflumunda temel belirleyici olacakt›r.

Bizim güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefimize ulaflabilmemiz için, hiç vakit geçirmeden
iletiflim altyap›m›z› gelifltirmemiz, yayg›nlaflt›rmam›z ve çeflitlendirmemiz gerekiyor.

Bu gerçekten hareketle, Türkiye'nin y›ld›z›n› parlatan Türk Telekom'un yürüttü¤ü
hizmetlerin ülkemiz için giderek daha hayati bir fonksiyon kazand›¤›n› vurgulamak
istiyorum.

Her zaman flunu söylüyoruz; dünyaya aç›k, dünyay› tan›yan ve dünyan›n birikiminden
faydalanan bir bilgi toplumu haline gelmek d›fl›nda bir seçene¤imiz yoktur.

‹flte Telekom imza att›¤› bu tür projelerle Türkiye'nin bilgi toplumu olma projesinin
lokomotif kurumlar›ndan biri olacakt›r.Türkiye'nin hem ekonomisine, hem de vizyonuna
katk›da bulunacakt›r.

Türk Telekom, bu senenin ilk on ay›nda, geçen senenin
ayn› dönemine göre kârl›l›¤›n› yüzde 27, gelirlerini ise
yüzde 25 artt›rm›flt›r.
Yine Türk Telekom, Türkiye'nin en çok kurumlar vergisi ödeyen kurulufludur.

Bu örnek kurumsal performans› ortaya koyan Türk Telekom yönetici ve çal›flanlar›na
teflekkürlerimi sunuyorum. Yakalanm›fl her baflar› noktas›n› daha ilerilere tafl›man›n
mücadelesini vermek durumunday›z.

Bu anlay›flla inflallah Türk Telekom'u y›lbafl›ndan itibaren rekabete haz›rl›yoruz.

Türk Telekom'un özellefltirme stratejisi Bakanlar Kurulumuzca belirlendi. Bu güçlü
kuruluflumuz, önümüzdeki y›l›n en geç ikinci çeyre¤inde özellefltirme sürecine girmifl
olacakt›r.

Bu önder kuruluflumuz her flart alt›nda Türkiye'yi gelece¤e haz›rlayacak vizyonun
tafl›y›c›lar›ndan biri olmaya devam edecektir.

De¤erli Konuklar,

Bugün burada çok önem verdi¤imiz iki önemli projeyi kamuoyuyla paylaflmak üzere
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toplanm›fl bulunuyoruz. Bunlardan ilki Türk Telekom'un üstün gayretleriyle hayata
geçirdi¤imiz h›zl› internet projesidir.

ADSL projesiyle birlikte internet kullan›c›lar›m›z mevcut sisteme göre yaklafl›k 40 kat
daha h›zl› internet imkân›na zaman s›n›r› olmaks›z›n kavuflmufl oluyorlar.

Yine mevcut uygulaman›n aksine hem internet ba¤lant›s›, hem de telefon ba¤lant›s›
ayn› anda sa¤l›kl› biçimde kurulabilecek.

Kullan›c› prati¤i aç›s›ndan son derece önemli olan bu ileri ad›m›n, internete olan ilgiyi
artt›raca¤› ve bilgisayar sektörünü önemli ölçüde canland›raca¤› beklentisi içerisindeyiz.

Yine bu projenin hayata geçmesiyle, internetin de kullan›m alanlar› geniflleyecek ve
çeflitlenecektir. Bilgi toplumuna geçifl için att›¤›m›z ad›mlar bu projeyle birlikte önemli
ölçüde ivme kazanacakt›r.

Bu projeyi telekomünikasyondaki GAP projemiz olarak
görüyoruz. ‹nternet üzerinden ticaret canlanacak, yeni ifl
alanlar› aç›lacakt›r.
fiu anda Avrupa ülkelerinde ve OECD ülkelerinde yüz kullan›c›dan ikisi ADSL imkân›ndan
yararlanmaktad›r. Bizde bu oran maalesef bugüne kadar on binde iki seviyelerinde
kalm›flt›r.

Bu uygulama sayesinde bu rakamlar›n belli aflamalarla geliflmifl ülkeler seviyesine
çekilmesini hedefliyoruz.

Bu imkândan yararlanan kullan›c›lar›m›z›n say›s›n›n artmas› maliyetlerin afla¤› çekilmesinde
etkili olacakt›r.

Ancak Türk Telekom bu teknolojinin yayg›nlaflmas›n› da düflünerek eski tarife üzerinden
önemli oranlarda indirime gitmifltir.

Bu indirimler yüzde 49'lardan bafllay›p yüksek h›zl› ba¤lant› seçeneklerinde yüzde 80'lere
varan oranlara ç›kmaktad›r.

Ayr›ca Telekomünikasyon Kurulu'nun onay›na sunulan ve art› yüzde 20'ler civar›nda bir
baflka promosyon indirimi de düflünülmektedir.

Amaç bu teknolojiden bütün gençlerimizin, bütün çocuklar›m›z›n, bütün ihtiyaç sahiplerinin
yararlanabilmesi, bilgi toplumunun ev ev okul okul tesis edilmesidir.

De¤erli Arkadafllar,

Bu amaca hizmet edecek olan bir baflka projemizde de Milli E¤itim Bakanl›¤›m›z ile Türk
Telekom çok önem verdi¤imiz bir iflbirli¤i gerçeklefltiriyorlar.

Bu iki kurumumuz aras›nda yap›lan protokol sayesinde tam 40 bin okulumuza h›zl›
internet imkân› sa¤lanm›fl oluyor. Hükümet olarak bu projeyi hayata geçirmifl olmaktan
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büyük gurur duyuyoruz.Çünkü e¤itim ve iletiflim gelece¤in dünyas›n›n temel tafllar›
olacakt›r.

Bu projenin hayata geçmesiyle aç›k, bilgili, ve erdemli nesiller yetifltirme konusunda
çok büyük bir ad›m atm›fl oluyoruz.

H›zl› internetin okullar›m›zda kullan›lmas› için iki kuruluflumuzun yapt›¤› bu iflbirli¤i, baflka
alanlarda çal›flan kamu ve özel sektör kurulufllar›m›z için de çok önemli bir örnek teflkil
ediyor. Bu proje "E-Dönüflüm Türkiye" projemiz için de çok önemli bir ad›m olacakt›r.

Zaman içinde inflallah bütün okullar›m›z› bu teknolojik imkânlarla donatman›n planlar›n›
yap›yoruz.

Bu bizim e¤itim vizyonumuzun önemli bir parças›d›r. Her okulumuza internet imkân›
sa¤lad›¤›m›z gün e¤itim kalitesi de kendili¤inden artacakt›r.

Bilgi teknolojisi kullanmadaki eflitsizlikler kadar, e¤itim farkl›l›klar› da giderilecektir.

Bu projeyi e¤itimimiz için bir milat olarak görüyoruz.

‹nflallah 40 bin okulumuzu internet arac›l›¤›yla dünyaya ba¤layacak bu proje, Türkiye'yi
de gelece¤e ba¤layacak olan bir köprü olacakt›r.

Eme¤i geçen herkesi kutluyor, hem Ulaflt›rma Bakan›m›za hem Milli E¤itim Bakan›m›za
ve Türk Telekom yetkililerine teflekkürlerimi iletiyorum.

Türkiye'nin önünü açacak, ufkunu geniflletecek daha nice projenin aç›l›fl›nda yeniden
buluflmak ümidini tafl›yor, sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.



TURSAB KONGRES‹  (06.12.2003)
De¤erli Kongre Üyeleri,

De¤erli Misafirler,

De¤erli Bas›n Mensuplar›m›z,

Sizleri sayg›yla selamlarken TURSAB Kongresinin Turizm sektörümüz baflta olmak üzere
bütün ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum.

TURSAB'› öteden beri Türkiye'nin dünyaya aç›lan kap›s› olarak gördü¤ümü, dolay›s›yla
TÜRSAB'›n Türkiye'nin dünya ile bütünleflmesinde ray döfleyen bir rolü oldu¤unu
düflünüyor, önemsiyorum.

Dünya piyasalar›yla entegrasyonda, kültürel al›flveriflin h›zlanmas›nda Turizm sektörünün
öncü ve stratejik bir sektör oldu¤unu biliyoruz.

Dünyan›n en sayg›n birliklerinden olan TURSAB'›n bütün üyeleriyle bu hedef
do¤rultusundaki öncü rolü ve baflar›lar› ülkemizin ufku için son derece önemlidir.

‹nan›yorum ki, bu kongreden de Türkiye'nin ufkunu açacak yol gösterici kararlar al›nacakt›r.

De¤erli Dostlar›m,

Türkiye, büyük bir at›l›m seferberli¤ine girmifl bulunuyor.

Bütün ekonomik sektörlerdeki canlanma ve dinamizm ülkemizin gelece¤i ad›na hepimizi
heyecanland›r›yor.

Türkiye art›k eski Türkiye de¤ildir ve eski günlere bir daha dönmeyecektir.

"Demokratik istikrar"›n piyasalara, ekonomiye olumlu yans›mas› ve Türkiye'nin dünyada
her geçen gün özgül a¤›rl›¤›na denk bir büyüme seyrine girmesi, itibar›n› art›rmas›
ülkemize olan ilgiyi bütün dünyada art›r›yor.

Bizler, hükümet olarak ülkenin bütün meselelerini efl zamanl› olarak ele al›yor ve y›llar›n
ihmal etti¤i zaaflar›m›z› telafi etmeye çal›fl›yoruz. Bu yüzden iktidar olarak bütün zeminlerde,
üretime, yat›r›ma, rekabete ve kaliteye vurgu yap›yoruz.

Türkiye, sahip oldu¤u zengin imkânlarla kendi gücünü topluyor ve dünya ile bütünleflmesine
h›z kazand›r›yor. ‹hracattan, turizme Cumhuriyet tarihinin rekorlar›n› k›r›yoruz.
Dönemsel sorunlar› kolayl›kla afl›yor, hiçbir panik yaflamadan, hiçbir tereddüde düflmeden
dünya ile bütünleflme yolunda h›zla yürümeye devam ediyoruz.
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Dönemsel sorunlar› kolayl›kla afl›yor, hiçbir panik
yaflamadan, hiçbir tereddüde düflmeden dünya ile
bütünleflme yolunda h›zla yürümeye devam ediyoruz.



fiimdi, her alanda bu gecikmenin telafisine çal›fl›yoruz.

Kalk›nman›n, geliflmenin temel ölçüsü dünyaya aç›k olmakt›r. Bu yüzden yönetimlerin
zihniyet dünyas›, dünyay› nas›l alg›lad›¤›, dünya ve ülke tasavvuru büyük önem kazan›yor.

Nas›l bir ülke tasavvur ediyorsan›z ülkenizi dünyaya öyle tan›t›yorsunuz.

Ülkelerin dünya ile bütünleflmesinde özel sektörün devletlerin önünde gitti¤ini en iyi
Turizm sektöründe görüyoruz.

Turizm, maliyeti en düflük, getirisi en yüksek sektörlerin
bafl›nda geliyor. Türkiye, turizm sektöründen flu anda 10
milyar dolar civar›nda bir gelir elde etmektedir. 
Sizlerin çok iyi bildi¤i gibi bu oran Türkiye'nin potansiyelinin çok alt›ndad›r.

Hedefimiz, turizm gelirlerini önümüzdeki ilk befl y›lda 30 milyar dolara ç›karmak,
önümüzdeki on y›lda da 60 milyar dolara ç›karmakt›r.

Bu hedef, bugünden büyük görünebilir ama Türkiye'nin y›ld›z› göreceksiniz çok daha
parlayacak ve bir gün Türkiye bu hedefleri de geride b›rakacakt›r.

T›pk› bir y›l önceki faiz ve enflasyon oranlar› ile bugünkü rakamlar aras›ndaki fark gibi
Türkiye için Turizm sektöründe de hayal edilemeyeni gerçeklefltirece¤iz.

Tursab'›n, Bakanl›¤›m›z›n bütün verileri de göstermektedir ki, Türkiye uluslararas› bir
destinasyon olarak turist say›s›nda ve gelirinde dünya ortalamalar›n›n üzerinde büyüyecektir.
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Bak›n›z ‹stanbul'da yaflanan sald›r›lardan sonra vatandafllar›na seyahat uyar›s›nda bulunan
‹ngiltere bir kaç gün içinde seyahat uyar›s›n› kald›rd›¤›n› aç›klam›fl ve D›fliflleri bakan›ma
bildirmifltir.

Bu do¤ru yaklafl›m›n benzer tav›rlar içine giren öteki Avrupa ülkelerine de örnek olaca¤›na
inan›yorum.

De¤erli Dostlar,

Türkiye alabildi¤ine zengin imkânlar›na ra¤men, kendi potansiyeline sahip ç›kamam›fl
bir ülkedir.

Dünya medeniyet tarihinde Türkiye co¤rafyas›n›n merkezi derecedeki önemini kavramadan
bu ülkenin hangi zenginliklere ve imkânlara sahip oldu¤unu idrak edemeyiz.

‹stanbul baflta olmak üzere bu kadar büyük bir dünya medeniyet müzesine sahip olabilen
kaç ülke vard›r yeryüzünde?

Turizm alan›nda kültür, deniz, günefl, tabiat, iklim, güven ve güvenlik unsurlar› baflta
olmak üzere Türkiye kadar zengin kaç ülke sayabilirsiniz? Ne yaz›k ki, Türkiye uzun y›llar
dünyaya kapal› olarak yaflam›fl olman›n, kendi miras›n›n, zengin imkânlar›n›n fark›na
varamam›fl olman›n ac›s›n› hâlâ çekiyor.
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Turizm sektörü sadece ekonomik de¤er üretmeyle s›n›rl› de¤il istihdam üretmede ve
sosyal kalk›nmada da öncü bir sektör olarak geliflmektedir.

Dolay›s›yla sektörde ürün çeflitlili¤inin tüketici tercihleri do¤rultusunda k›fl, da¤, yayla,
nehir, termal, sa¤l›k, inanç, yat, kongre ve fuar turizmi aç›s›ndan bütün ülke sath›nda
geliflmesini öngörüyoruz.

Hükümetimiz ve Bakanl›¤›m›z gelecek için büyük yat›r›mlar yaparak sektörün ihtiyaç
duydu¤u kurumsal ve yasal altyap›n›n haz›rlanmas›nda üzerine düfleni yapmaktad›r,
yapacakt›r.

Hükümetimizin ve bakanl›¤›m›z›n perspektifi turizm yat›r›mlar›nda bir hamle yapmak ve
bir yat›r›m seferberli¤i ilan etmektir.

Büyük rüyalar›m›z için hükümetimizin iradesi bütünüyle yan›n›zdad›r.

De¤erli Dostlar›m,

Ben bu konuflmamda ‹stanbul için özel bir bafll›k açmaktan kendimi alam›yorum. Zira
‹stanbul, benim en büyük aflk›md›r.

‹stanbul, benim için Türkiye'nin özetidir. Zira ortas›ndan
deniz geçen bir baflka flehir yoktur.Dünyan›n gözbebe¤i
‹stanbul için daha çok fley yapmal›y›z.
‹stanbul'u görmeden bu dünyadan göç eden herkes ad›na hay›flan›r›m. ‹stanbul'u büyük
ekonomik potansiyelinden önce de¤erleriyle, tarihi dokusuyla, yeralt› ve yerüstü
zenginlikleriyle görüyorum.

Bir dünya baflkenti olan ‹stanbul'un en az Paris kadar, Londra kadar dünyada ziyaretçiye
ulaflmas›n›n hayalini kurar›m.

‹stanbul için çok fley yapt›m ama yapt›klar›m› yeterli görmem mümkün de¤ildir.
Bu sözlerimin ne anlama geldi¤ini çok iyi bildi¤inizi düflünerek ‹stanbul için hepimizin
bir fleyler yapmas› gerekti¤ini sizin platformunuzda sizinle paylaflmak istedim.

Hükümet olarak 2004 y›l›nda ‹stanbul için ekstradan 100 trilyon liral›k ek bir ödenek
öngörüyoruz.

‹stanbul'un eflsiz kültürel zenginli¤ini dünyaya tan›tmada imkan› olan herkesin bir fleyler
yapmas›n› diliyorum.

Tabii ki, bu cennet vatan›n her köflesini ayn› hissiyatla seviyoruz.

Bu duygularla Tursab Kongresi'nin yeniden hay›rl› olmas›n› diliyor, Türkiye'ye yeni ufuklar
göstermesini temenni ediyorum.

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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ATATÜRK KONGRES‹  (08.12.2003)
Say›n Cumhurbaflkan›m,

De¤erli Bilim Adamlar›,

De¤erli Konuklar,

De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Atatürk Araflt›rma Merkezi taraf›ndan düzenlenen Beflinci Uluslararas› Atatürk Kongresine
hofl geldiniz diyor, hepinizi sayg›yla ve sevgiyle selaml›yorum.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir defa daha minnet ve flükranla an›yorum.
Atatürk, bütün dünya ülkelerine, özellikle mazlum milletlere örnek olmufl, ba¤›ms›zl›k
ve özgürlük sembolü olarak yüreklerde yer etmifltir.

Cumhuriyetimizin 80. y›l›n› kutlad›¤›m›z 29 Ekim'den hemen sonraki 10 Kas›m'da
"Bugünün anlam ve önemine binaen yapmam›z gereken fley, hem sahip oldu¤umuz
de¤erlerin muhasebesini yapmak hem de ileriye do¤ru bakmakt›r" demifltim. ‹flte bu
kongre, söz konusu muhasebenin yap›laca¤› akademik bir platform olarak büyük öneme
sahiptir.

Devletimizin kurucu Cumhurbaflkan›, Millî Mücadele Hareketi'nin ve ‹stiklâl Savafl›m›z'›n
komutan› Atatürk, ba¤›ms›z, güçlü ve modern Türkiye'nin temellerini atm›flt›r.

Atatürk, savafl meydanlar›nda kazan›lan askerî zaferlerde oldu¤u kadar, yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasî, sosyal ve kültürel sahalardaki ink›lâplar›nda da, bizzat
öncü bir rol oynam›flt›r.

Bu liderli¤in, yüzy›l›n tarihi içinde ne kadar önemli ve anlaml› bir baflar› oldu¤unu bugün
bölgemizde yaflanan olaylar çok daha belirgin k›lm›flt›r. Türkiye'nin dünya devletleri içinde
parlayan y›ld›z› yaflad›¤›m›z tarihin bütün ayr›nt›lar› üzerinde daha çok durmam›z gerekti¤ini
aç›kça ortaya ç›karm›flt›r.

Atatürk'ün Cumhuriyet projesi, devletin flekliyle ilgili bir de¤iflim olman›n ötesinde, daha
flümullü ve muhteval› bir de¤iflime tekabül etmektedir.

Cumhuriyet, bir modernleflme ve medenileflme projesidir.

Bu projenin dayana¤›n› oluflturan üç temel kavram demokrasi, hukuk devleti ve laikliktir.

Bu kavramlar›n izi, Türkiye'nin tarihi tecrübesi göz önüne al›nd›¤›nda, 19. yüzy›ldaki
Tanzimat reformlar›na kadar sürülebilir.

Türkiye bugün de, Mustafa Kemal Atatürk'ün koydu¤u
muas›r medeniyet hedefine, en ufak bir y›lg›nl›k
göstermeden ilerlemektedir.
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Ancak Cumhuriyet, bu kavramlar›n hakiki manada hayatiyet kazanmas› bak›m›ndan en
üst noktay› teflkil eden bir oluflumdur.

Türkiye, modern kurumsal yap›s›, demokrasisi, bar›fl ve istikrar ortam›yla hem bölgesinin
hem de dünyan›n önemli bir gücü ve aktörüdür.

Yaflad›¤› yap›sal ve konjonktürel baz› problemlere ra¤men, yaklafl›k 150 y›la varan
parlamento tecrübesi, sürekli medeniyete dönük yüzü ve potansiyeli ile Türkiye, gelenekle
modern de¤erleri ahenkli biçimde meczeden esasl› bir model sunmaktad›r.

Türkiye bugün de, Mustafa Kemal Atatürk'ün koydu¤u muas›r medeniyet hedefine, en
ufak bir y›lg›nl›k göstermeden ilerlemektedir.

Bu yolu Atatürk, 10. y›l Nutku'nda flu veciz ifadelerle dile getirmifltir.

"Yurdumuzu, dünyan›n en mamur ve medeni memleketleri seviyesine ç›karaca¤›z.
Milletimizi en genifl refah, vas›ta ve kaynaklara sahip k›laca¤›z. Milli kültürümüzü, muas›r
medeniyet seviyesinin üstüne ç›karaca¤›z."

"Bunun için, bizde zaman ölçüsü geçmifl as›rlar›n gevfletici zihniyetine göre de¤il; asr›m›z›n
sürat ve hareket mefhumuna göre düflünülmelidir.

Geçen zamana nispetle, daha çok çal›flaca¤›z. Daha az zamanda, daha büyük ifller
baflaraca¤›z. Bunda da muvaffak olaca¤›m›za flüphem yoktur.

Çünkü, Türk milleti, milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmifltir. Ve çünkü,
Türk milletinin, yürümekte oldu¤u terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafas›nda
tuttu¤u meflale, müspet ilimdir."

De¤erli Dinleyiciler,

Bugün devletimizin ve hükümetimizin ›srarla takip etti¤i
AB hedefi, bizim nazar›m›zda Atatürk'ün muas›r Türkiye
Projesinin bir uzant›s›d›r.
AB'ye üyelik teflebbüsümüz, sadece Türkiye'nin AB'nin gelifltirdi¤i belli imkânlardan
yararlanmas›na yönelik de¤ildir.

Bize göre Türkiye'yi de içine alan bir AB, hakiki manada ço¤ulcu bir yap›ya dönüflecek,
demokratik ve insanî de¤erleri temel alan bir birlik haline gelecektir.

Türkiye'nin mevcut problemlerinin çözümü, hep iddia etti¤imiz gibi, daha özgürlükçü
ve demokratik bir ortam›n tesisiyle mümkündür.

O nedenle, Türkiye, hangi zorluklarla kar›fllafl›rsa karfl›lafls›n, demokratik de¤erlerden
asla taviz vermeyecektir.

Atatürk'ün Cumhuriyet projesinin esas› olan demokrasi, laiklik ve hukuk devleti kurumlar›
bugün de yar›n da Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanaklar› olmaya devam edecektir.
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De¤erli Bilim Adamlar›

De¤erli Konuklar,

Bizim en büyük hedefimiz, önümüze konulan 'muas›r medeniyet' yolunda demokratik
istikrar› muhafaza ederek ve güçlendirerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini büyütmektir.
Devlet ile toplumun daha çok bütünleflmesine hepimiz katk›da bulunmal›, toplumsal
geliflmenin önündeki engellerin bertaraf edilmesi için hepimiz emek sarf etmeliyiz.

Türkiye'nin büyüme ve geliflme yolunda büyük ve önemli ad›mlar att›¤› flu günlerde
halk›m›z›n refah ve mutlulu¤u için çal›flmamak ve üretmemek için hiçbir mazeretimiz
yoktur.

Türkiye, kendi tarihiyle bütünlefltikçe dinamizm kazanacak ve üzerindeki a¤›rl›klar›
atacakt›r. Dünyan›n bugününden geriye bakt›¤›m›zda yaln›z bizim için de¤il,  birçok
ülkenin yar›nlar› için yol gösterici bir geçmifle, büyük bir tecrübeye sahip olan çok az
ülke sayabilirsiniz.

Öyleyse bugün, her zamankinden daha çok çal›flmaya, özgüvene ve millî dayan›flmaya
ihtiyaç duymal›y›z. Türkiye'mizin, içeride ve d›flar›da büyük meseleleri vard›r. Ancak bu
meseleler Türkiye'nin sahip oldu¤u zengin imkânlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda afl›lamayacak,
çözülemeyecek meseleler de¤ildir.

Konjonktürel geliflmeler, Türkiye'nin iradesine gölge düflüremez. Biz, daha güçlü ve
daha emin ad›mlarla, ideallerimizi, metanetimizi ve sabr›m›z› muhafaza ederek, siyaset,
idare kültür ve iktisad sahalar›nda milletimize ve memleketimize hizmet yolunda azim
ve kararl›l›kla yürümeye devam edece¤iz.

Potansiyeli ve imkânlar› büyük ve zengin bir ülke oldu¤umuzu ama kalk›nma ve istihdam
s›k›nt›lar› da olan büyük bir ülke oldu¤umuzu biliyoruz.

Tarihî kaynaklar›, tarihî birikim ve tecrübesi bak›m›ndan büyük bir millet ve ufku büyük
olanlar›n görece¤i kadar büyük devlet oldu¤umuzun bilincindeyiz.

Dolay›s›yla, bizi u¤raflt›racak meselelerin, ülkemiz aleyhine haz›rlanan plânlar›n ve yaz›lan
senaryolar›n fark›nday›z.

Türkiye entelektüel ve bilimsel üretimiyle dünya devletleri
aras›nda biricik olmak durumundad›r. Sahip oldu¤umuz
imkânlar bize tarihi f›rsatlar sunmaktad›r.
Türkiye'nin modern ve medeni dünyadaki yerini gelifltirmek için hepimize önemli
sorumluluklar düflmektedir.

Bugüne kadar önemli hizmetler sunmufl olan Atatürk Yüksek Kurumu ve ba¤l› kurulufllar›n›n,
üretti¤i bilgi ve yorumlar›n dünyaya yans›d›¤› bir yap› kazanarak varl›¤›n› sürdürmesi
büyük önem tafl›maktad›r. Çal›flmalar›n›n uluslararas› referans kabul edilece¤i bir Türk
Akademisi olarak Atatürk Yüksek Kurumunun üretti¤i her fley büyük önem tafl›maktad›r.
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Kuflkusuz, Türkiye'nin gücünün Türkiye'ye yarafl›r bir üretime dönüflmesi için, bilim
adamlar›n›n ve siyasetçilerin iflbirli¤ine ihtiyaç vard›r.  Bu yüzden milletimizi ve
memleketimizi ilgilendiren her meseleyi, flahsi davam›z kadar heyecanla ve ›srarla
izlemek ve sonuç almak zorunda oldu¤umuza inan›r›m.

Milletler tarihlerinden ald›klar› güç, atalar›ndan ald›klar› ilhamla, yaflanan zaman› idrak
eder ve gelece¤i kurarlar. Bizler, zaman› iyi anl›yor ve gelece¤i daha iyi görmeye
çal›fl›yoruz. Bunu baflaraca¤›m›za inanman›z› istirham ediyorum.

Say›n Cumhurbaflkan›m,

De¤erli Konuklar,

Sözlerime son verirken 5. Uluslararas› Atatürk Kongresi'ne katk›da bulunan yerli ve
yabanc› bilim adamlar›na hofl geldiniz diyor, sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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MEVLANA ( fiEB-‹ ARUS) (17.12.2003)
Say›n Cumhurbaflkan›,

Aziz Misafirler,

Muhterem Mevlânâ Dostlar›,

Bu akflam, bu güzel beldede çok de¤erli bir flahsiyeti, bir insan-› kâmili, kültürümüzün,
medeniyetimizin medâr-› iftihar› Hazreti Mevlânâ'y› bir kez daha birlikte anmak, ona olan
muhabbetimizi, minnet ve flükran borcumuzu ifade etmek için bir araya gelmifl bulunuyoruz.

Bu vesile ile yüzy›llar› ve yeryüzünü ayd›nlatan bu büyük insan› rahmetle an›yor, sizleri
onun manevi huzurunda sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.

Bugün bütün dünya bizimle birlikte biliyor ki, Hz. Mevlânâ evrensel bir flahsiyettir.

Dünyan›n her taraf›nda ona duyulan ilgi ve sevgi her y›l daha çok art›yor.

‹nsanl›k, Mevlânâ'ya ve onun gibi insanl›k yolcular›na, ›fl›k kaynaklar›na derinden muhtaç
oldu¤unu daha çok hissediyor.

Farkl› dillere, farkl› dinlere, farkl› kültürlere mensup milyonlarca insan, Mevlânâ'n›n
flahs›nda ve eserlerinde insan olman›n anlam ve de¤erini biraz daha yak›ndan kavramaya
çal›fl›yor.

Zira Mevlana'n›n evrensel felsefesine göre insan evrenin özetidir ve insan›n mayas›
aflkt›r.

Bu aflk, kin ve nefreti eriten,  befler olman›n ihtiraslar›ndan ar›nd›ran, insan› baflkalar›n›n
düflman› olmaktan kurtaran bir ilkedir.

Her gün yeni gerilimlerle, yeni kavgalarla uyand›¤›m›z bu kat› dünyan›n, sürekli çat›flma
üreten uygarl›¤›n gerçek anlamda insan› mutlu ve mesut k›lmas› bu aflkla mümkündür.
Ne mutlu bizlere ki, yüzy›llard›r bizim topraklar›m›zdan akan bu coflkun ›rma¤›n yan›
bafl›nday›z.

Ne mutlu bizlere ki, Mevlana sayesinde, onun büyük mefkûresi ›fl›¤›nda yüzy›llard›r
bütün dünya ile konuflabiliyoruz. Bu aflk, bu topra¤›n ve insan›m›z›n mayas›d›r. Medeniyetler
befli¤i olan Anadolu bu aflk›n, bu sevginin ana yurdudur.

Bu yurt, bu insanl›k sevgisiyle yo¤rulmufl, bu toprak bu aflkla mayalanm›flt›r.

Tertemiz insanl›k tarlas›na sevgiden baflka tohum
ekmemek için, bir kifliye ya da az›nl›¤a ait akl›n
mutlaklaflt›r›lmamas›, her ak›l bir baflkas›yla dost yap›larak,
ortak akl›n harekete geçirilmesi gerekmektedir.
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Bunun içindir ki, Atatürk, Mevlana'y›, "‹slamiyet'i Türk ruhuna uygun yorumlayan büyük
reformist" olarak nitelendirmifltir.

Dünyan›n neresine giderseniz gidin Mevlana'n›n sizden önce oraya gitti¤ini görürsünüz.

Çünkü o sadece büyük bir bilge de¤il, bir kavram, bir de¤er ve evrensel bir kimliktir.

Bugün dünyan›n geldi¤i noktada insanl›¤›n en büyük kazan›mlar›ndan biri, siyasi akl›n
mutlak olmad›¤›, insan›n ancak baflkalar›n›n akl›n› kendi akl›na katarak her iflini ve özellikle
de siyaseti yapmas› gerekti¤idir.

Ac› tecrübeler göstermifltir ki, tek bir akl› ya da bir az›nl›¤›n akl›n› mutlaklaflt›ran modeller,
diktatörlük üretmekte ve insanlar› felakete sürüklemektedir.

Fakirli¤in, terörün, savafllar›n ve gündelik hayattaki fliddetin temelinde de bu yaklafl›m
vard›r.

Bugün dünya gündemine damgas›n› vuran, medeniyetler çat›flmas› tehlikesi de, herhangi
bir medeniyetin temsil etti¤i ak›l yürütmenin di¤erlerine hâkim k›l›nmas› çabas›n›n
do¤uraca¤› tehlikeleri iflaret etmektedir.

Hoflgörü, bar›fl, refah, medeniyetler aras› diyalog ve
fliddetten ar›nm›fl bir gündelik hayat›n s›rr› ise, baflkalar›n›n
akl›n› kendi akl›m›zla harmanlama becerimizde
yatmaktad›r.
‹flte bugün dünyada bar›fl› koruman›n tek teminat› olan bu "siyaset felsefesi"ni, kendi
"insanl›k felsefesi" içinde flöyle anlat›yor Hazreti Mevlana:

Akl›n varsa, bir baflka ak›lla dost ol da, ifllerini dan›flarak yap...

fiu topra¤a sevgiden baflka tohum ekmeyiz, fiu tertemiz tarlaya baflka bir tohum ekmeyiz
biz...

Bugün demokrasi ve hukuk devleti olarak adland›rd›¤›m›z siyasi prensipler, esas›nda
"her akl› bir baflka ak›lla dost yapma" felsefesinden baflka nedir ki... Hoflgörü ve diyalo¤un
s›rr› budur.Tertemiz insanl›k tarlas›na sevgiden baflka tohum ekmemek için, bir kifliye
ya da az›nl›¤a ait akl›n mutlaklaflt›r›lmamas›, her ak›l bir baflkas›yla dost yap›larak, ortak
akl›n harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Bizler aya¤›m›z› buraya basmak ve buray› ruhuyla birlikte anlamland›rmak zorunday›z.

Bu aflkla, bu sevgiyle insana ve topluma hizmet üretmeliyiz.

Say›n Cumhurbaflkan›,

Aziz Dostlar›m,

Mevlânâ'n›n en önemli eseri olan Mesnevi, birçok kültürden bilgi ve hikmet demetleri
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sunan çok önemli bir kaynakt›r. Bu coflkun sevgi kayna¤›ndan yüzy›llard›r bütün dünya
besleniyor.

‹nsanl›¤›n geldi¤i noktada felsefenin, düflüncenin, edebiyat›n yan› bafl›m›zda akmakta
olan Mesnevi p›nar›ndan, Mevlana çeflmesinden beslenmesi bizim için ne büyük imkânlar
sunmaktad›r. Bizim insan ve toplum tasavvurumuz, evren ve varolufl yorumumuzun
kayna¤› Mevlana çeflmesidir.

Mesnevi, insana bir bütün olarak, yani insan›n "hakiki bütünlü¤ü" içinde bakar. Mevlânâ
evrenselli¤inin ilk s›rr› da zaten burada yatmaktad›r.

Mesnevi'nin bize anlatt›¤› insan, günümüz dünyas›n›n muhtaç oldu¤u insand›r.

Bunun içindir ki, Mevlana'n›n düflünceleri bir "ideoloji" de¤il, bir "ö¤reti"dir. Çünkü ideoloji,
insan› biçimlendirir, kendi kal›b›na sokmaya çal›fl›r.

‹nsanl›k ideolojilerin savafl›ndan çok çekmifltir.

Ö¤reti ise insan gerçe¤ini esas alarak, insanl›¤a yol gösterir.

‹deoloji, yol iflaretleri ile u¤rafl›rken, ö¤reti yolda yürüyen insana odaklan›r. Bugün bu
ö¤retiye çok muhtaç bir dünya tablosu var karfl›m›zda.

‹nsan› biçimlendirmeye çal›flan ideolojilerin bask›s› bir yandan, sevgi ö¤retisinden yoksun
kalm›fl topluluklar›n kat›l›klar› öbür yandan, insan›n bar›fl içinde yaflamas›n› tehdit
etmektedir.

Bu ikilem içinde kalan insan, bilgi ile sevgiyi, büyük teknolojik baflar› ile ahlaki sorumlulu¤u,
inanç ile sanat›, üretim ile tüketimi bir denge içinde götürmeyi, dolay›s›yla istikrar içinde
kalk›nmay›, ne yaz›k ki bir türlü baflaramamaktad›r.

Modern insan›n küresel adaleti yerlefltirme vazifesinde baflar›l› oldu¤unu söylemek ne
yaz›k ki, mümkün de¤ildir.

Öyleyse, siyasetin de, ticaretin de, sanat›n da edebiyat›n da insan› merkez alan yaklafl›mlar
üretmek için sürekli yenilenmesi gerekmektedir.

‹flin merkezinde de sevgi olmak zorundad›r.

Çünkü, bir düflünürün dedi¤i gibi "insanlar bugün en çok yaln›zl›k ve sevgisizlikten ac›
çekmektedir."

Mevlana için ise sevgi sadece varl›¤›n merkezi de¤ildir,
ayn› zamanda insanl›¤›n en sihirli de¤ne¤idir.
"Sevgiden ac›lar tatl›lafl›r, sevgiden bak›rlar alt›n kesilir, sevgiden ölüler dirilir, sevgiden
padiflahlar kül olurlar" deyifliyle, bu sihirli de¤ne¤in gücünü dikkatimize sunmaktad›r.

‹flte bir referans olarak Mevlana modern dünyada derin ac›lar çeken insanl›¤›n flifa
bulaca¤› böyle bir kaynakt›r. Zaman, Mevlana'dan hiçbir fley eskitmedi ve eksiltmedi.
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Bugün kamplar›n, kimliklerin, ideolojilerin ve de¤erlerin çat›flma tehlikesiyle karfl› karfl›ya
olan dünyada, siyasetçiler ve düflünürler insanl›¤›n "tek bir aile" oldu¤u gerçe¤ini ayakta
tutmaya çal›fl›yorlar. Fakat bu o kadar kolay olmuyor.

Bu felsefeyi kurmadan, kurumlarla ve kuvvetle, insanl›¤a tek bir aile oldu¤u bilincini
vermek kolay de¤il.

Bir düflünür dünyay› "global köy" olarak nitelendirmiflti. ‹letiflim teknolojileri sayesinde
bir köyün mensuplar› gibi yak›n hale geldi uzak mesafeler.

Fakat, bu, tek bafl›na kimlikler, de¤erler ve bölgeler aras›nda So¤uk Savafl yaflanmas›n›
önlemeye yetmiyor. Kimliklerin ve ideolojilerin küçük kap›lar›n› afl›p, insanl›k için bir
büyük kap› açmal›y›z.

Bu büyük kap›dan girerken, kimseden insan olmas› ve
insan› sevmesi d›fl›nda bir kartvizit istenmemelidir.
‹flte Hazreti Mevlana çok önce, o büyük kap›n›n herkese aç›k oldu¤unu söyledi ve "kim
olursan ol gel!" dedi.

Bu yüzden milyonlar ona geliyor. Mevlana, korkutan de¤il sevdiren oldu, flekilcili¤e
teslim olmad› ve insan kalbinin hakikate aç›k oldu¤unu gösterdi.

Bu yüzden Amerika'dan Asya'ya insanlar ona geliyorlar.

Bu yüzden, gönlünde s›¤mayan hasretler ve sevgiler tafl›yan herkesin yolu onunla
kesifliyor.

Evet Dostlar›m,

Mevlana'n›n büyüklü¤ü zor olan› kolay k›lmas›nda, karmafl›k olan› basitlefltirmesindedir.
O, teknolojinin an›lmad›¤› bir zamanda, insan›n en detayl› foto¤raf›n›, insan ruhunun
tomografisini çekmifltir.

‹nsan hem içi hem d›fl›yla görüntülenmifltir. Yüzy›llar öncesinden tarif etti¤i insan-› kâmil
modeli "Modern insan"›n s›k›nt›lar›na flifa olacak flifreleri en veciz ifadesiyle bize ulaflt›r›r.

Bak›n›z, su kadar berrak olan flu mesajlar bir devlet adam›, bir bilim adam›, bir ifladam›,
bir kamu yöneticisi, bir memur, bir iflçi, bir esnaf için ne büyük anlamlar ifade ediyor...
Günefl gibi ol flefkatte, merhamette.

Gece gibi ol ay›plar› örtmekte.

Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte.

Ölü gibi ol öfkede, asabiyette.

Toprak gibi ol tevazuda, mahviyette.

Ya oldu¤un gibi görün, ya göründü¤ün gibi ol...
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‹flte, her f›rsatta, her zeminde dile getirmeye çal›flt›¤›m›z gerçek, bu mefkûredir.

Bu dile, bu anlay›fla, bu ideale ihtiyac›m›z var. Bu anlay›flta yoksula merhamet var, adalet
var, aflk var, insanl›k var.

Bu anlay›fla, bu de¤er ölçüsüne s›rt döndü¤ünüzde sonsuz ihtiraslar var, dünyaya
ölümsüzmüfl gibi hükmetmek var ve insan›n hukukunu çi¤nemek var. Bugün yaflanan
ac›lar iflte bu anlay›fl›n hayat›m›zdan eksilmesindendir.

Bak›n›z bu "insanl›k felsefesi", özgürlük ve adalet idealine ba¤l› bir "siyaset felsefesi" için
neler ifade etmektedir...

Bugün insanl›¤›n bir k›sm› zenginlik ve refah içinde yaflarken, geri kalan büyük bir k›sm›
da çocuklar›n açl›ktan, g›das›zl›ktan ve daha baflka kötü yaflam koflullar› yüzünden ölme
gerçe¤iyle karfl› karfl›ya.

Üstelik bu fakir ülkelerin daha uzun y›llar bu k›s›rdöngüden ç›kmas› da mümkün
görünmüyor.

Davos'ta yap›lan Dünya Ekonomik Forumu toplant›s› ve baflka dünya zirveleri s›ras›nda,
baflka yerlerde de alternatif zirveler yap›l›yor ve tüm dünyaya yoksul ülkelerin borçlar›n›n
silinmesi ve uluslararas› iliflkilerin adalet temelinde ifllemesi ça¤r›s› yap›l›yor.

Bir bak›ma, çocuklar açl›ktan ölmesin ça¤r›s›d›r bu.

‹nsanl›¤›n "sivil vicdan›", dünyan›n "resmi gündemi"ni uyar›yor ve birtak›m de¤erleri
hat›rlamaya ça¤›r›yor.

Bizler, "dünyan›n resmi gündemi" ile meflgulken,
"insanl›¤›n sivil vicdan›"n› da akl›m›z› ve kalbimizi açarak
dinliyoruz.
Ve görüyoruz ki, insanl›¤›n vicdan› ile akl› aras›nda ciddi y›rt›lmalar var, derin fay k›r›klar›
oluflmufl ve oluflmaya da devam ediyor.

fiimdi size soruyorum, Dünya Düzeni'ne, Mevlana'n›n dedi¤i gibi "cömertlikte akarsu"
ve "merhamette günefl" gibi olan bir anlay›fl egemen olsa, Afrika insanl›¤›n kanayan
vicdan› olur muydu? Ya da internet ça¤›nda, dünyan›n bir yerlerinde çocuklar süt
bulamad›klar› için hastal›klara düçâr olur muydu?

Bugün genetik mühendisli¤i ile u¤raflan ve canl› kopyalamaya çal›flan, hatta zaman
zaman insan kopyalama çal›flmalar› ile tart›flmalara bo¤ulan insano¤lu, yeryüzünde
yaflayan insanlar›n göz göre göre ölümüne engel olamaman›n çeliflkisini daha derinden
farketmez miydi? Öte yandan uluslar aras› iliflkilerin daha adil bir temelde ve "küresel
meflruiyet"e tam ba¤l› olarak ifllemesini istiyoruz.

Çünkü, insanl›¤›n bar›fl içinde yaflamas› buna ba¤l›d›r.Sa¤ ve sol felsefelere sahip
düflünürler, yeni uluslararas› iliflkiler kuramlar› ve modelleri üzerine sürekli çal›flmaktad›rlar.
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Çünkü uluslararas› iliflkilerin güce de¤il meflruiyete dayanmas› insanl›¤›n gelece¤i için
kilit noktad›r.

Peki, uluslararas› iliflkiler düflüncesinin ilk cümlesine, "ya oldu¤un gibi görün ya da
göründü¤ün gibi ol" ilkesi yaz›lsa ve buna uygun kuram ve modeller gelifltirilse, Dünya
Düzeni bugün içinde k›vrand›¤› sanc›lar› çeker miydi?

Tabii ki hay›r!

De¤erli Mevlana Dostlar›,

Bugün dünyan›n en önemli problemlerinden biri de, çeflitli aç›lardan yap›lan ayr›mc›l›kt›r.

‹nsan olman›n de¤erini baflka etiketlere ba¤layan bu yaklafl›m, insanl›¤›n ac› bilançosunda
hala güçlü bir yer tutmaktad›r.

Mevlana ise insanl›¤› bu ac›dan kurtarmak için, insan› merdivenin hangi basama¤›nda
oturdu¤una bakarak de¤erlendiren tutuma temelden itiraz etmifltir.

Merdivenin fakirlik basama¤› ile zenginlik basama¤›, güç ile güçsüzlük basamaklar› ve
büyüklük ile küçüklük basamaklar› insan›n de¤erini ve onurunu tayin etmede bir ölçü
de¤ildir.

Merdivenin Avrupa basama¤›nda oturan da, Afrika basama¤›nda oturan da ayn› ailenin
ferdidir bize göre.

Onun içindir ki, Mevlana, "merdivenin basamaklar›na yerleflmeyin, merdiveni t›rman›n
ve insanl›k idealine ç›k›n" demifltir.

Merdivenin hangi basama¤›n› iflgal etti¤i önemli de¤ildir insan›n, önemli olan o basama¤›
insanl›k idealine ç›kmak için kullan›p kullanmad›¤›d›r.

Onun dünyas›nda insan, bölünmüfl ve kendi içinde kavgal› biri de¤ildir.

Bat›l› bir düflünürün "sahip olmak" ya da "olmak" diye
ifade etti¤i gerçe¤in yüzy›llar öncesinden süzülüp gelen
temelidir bu...
Hz. Mevlânâ sadece insan ferdini bütünüyle göz önünde tuttu¤u için de¤il, insanl›¤›n
bütününe hitap etti¤i için de evrensel bir boyuta yükseliyor, insanl›¤›n gönlünde taht
kuruyor.

Onun nazar›nda dil fark›, renk fark› bir üstünlük iflareti de¤il, insani bir niflanedir.

Bir düflünürün "insan insan›n kurdudur" sözü, kimi siyaset bilimcilere göre Bat› düflüncesinin
belli ak›mlar›n›n temelini oluflturmaktad›r.

Mevlana içinse, "‹nsan insan›n kurdu" de¤il, "insan insan›n aynas›"d›r, dostudur.

Bu ilkenin tüm dünyan›n siyaset felsefesi olmas› gerekmektedir.
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Medeniyetler çat›flmas›na karfl›, medeniyetler aras› iflbirli¤inin s›rr› bu ilkede gizlidir.

Kimilerinin dedi¤i gibi "tarihin sonu"na gelmiflsek, "tarihin sonu", "insan insan›n aynas›d›r"
ilkesinde dü¤ümlenmelidir.

Aziz Dostlar›m

Dünya her an yenilenmektedir ve hayat, t›pk› su gibi, hep yeniden yeniye akmaktad›r.

‹nsan, nohut misalidir; piflmelidir ki g›da olsun, kudret olsun, ormanda aslan kesilsin!
En kötü fley, insan a¤ac›n›n hareketsiz bereketsiz kalmas›d›r.

Mevlânâ merkeze ba¤l› hareketten, köke ba¤l› de¤iflmeden söz eder. 

"Su gibi ak›p git, ama yata¤›n belli olsun" der.

Bugün bizim "istikrar içinde de¤iflim" dedi¤imiz, siyasal ilke gücünü buradan almaktad›r.

Gelene¤in estetik ak›fl›yla güçlenmifl bir de¤iflim ve de¤iflimin tazeli¤iyle dirilen bir
gelenek.

Toplumumuzun kazan›mlar›n› ve de¤erlerini koruyarak gelece¤e ve ayd›nl›k yar›nlara
yürüme iradesi...

Bu duygularla, büyük bilgenin ruhaniyetine sadakatle konuflmam› ba¤lamak istiyor, tekrar
hepinizi Mevlana hazretlerinin manevi huzurunda sayg›yla selaml›yorum.
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AK PART‹ ULUSLARARASI MUHAFAZAKARLIK VE
DEMOKRAS‹ SEMPOZYUMU (10.01.2004)
De¤erli ‹stanbullular, K›ymetli misafirler, "Muhafazakârl›k ve Demokrasi"
Sempozyumumuza yurtiçinden ve d›fl›ndan teflrif eden sayg›de¤er kat›l›mc›lar,
hepinizi sayg›yla selaml›yorum.

Adalet ve Kalk›nma Partisi yeni milenyumun ilk y›llar›nda kurulan, bir y›l sonra da iktidara
gelen, Türkiye'nin en büyük partisi.

Sadece Cumhuriyet tarihinde de¤il, dünya tarihinde de bu siyasal baflar›n›n çok az örne¤i
vard›r.

AK Parti Türk siyasal yaflam›nda yeni bir siyaset tarz›n›, yeni bir anlay›fl› temsil ediyor.
Muhafazakâr Demokrasi olarak ifade etti¤imiz siyasal kimlik alt›nda ortaya koydu¤umuz
siyaset üslubu, siyaset tarz› ve siyaset kültürü sadece Türkiye aç›s›ndan de¤il, dünya
siyaseti aç›s›ndan da çok önemli bir aç›l›md›r.

Bu sempozyumda iki gün boyunca yap›lacak tart›flmalar ve aç›klamalar siyasal kimli¤imizi
olgunlaflt›rmam›z aç›s›ndan yol gösterici olacakt›r.

Dünya üzerinde sosyalizm, liberalizm ve muhafazakârl›k aras›nda oldu¤u gibi di¤er siyasal
çizgiler aras›nda da ciddi bir iliflkinin ve etkileflimin oldu¤u görülüyor. Art›k çok kat› ve
kesin hatlarla ideolojilerin birbirlerinden ayr›lmas› ve kutuplaflmas›na de¤il, farkl› ideolojiler
aras›ndaki geçiflkenliklerle birlikte yeni siyasal kulvarlar›n oluflmas›na tan›k oluyoruz.
Siyah ve beyaz›n keskinli¤i yerine daha renkli ve çok boyutlu bir tablo var önümüzde.

Biz AK Parti olarak Muhafazakâr Demokrasi anlay›fl›na önem atfediyoruz, çünkü bu
çaban›n siyasetin yenilenmesi ve güçlenmesi aç›s›ndan ne anlam ifade etti¤ini çok iyi
biliyoruz.

Türkiye'de siyasetin gerçekçi bir zeminde yap›lmas›, partilerin kendi siyasal kimliklerini
deklare etmeleri ve buna uygun bir siyaset tarz› gütmeleri öncelikle siyasetin güçlenmesi
anlam›n› tafl›yacakt›r.  AK Parti'den önce siyasi hayata hakim olan partilerin iki karakteristi¤i
vard›.

Birinci k›s›m partiler, siyaseti sadece belli bir ideoloji temelinde yaparak siyasi parti
olmaktan çok "siyasi cemaat" gibi davran›yorlard›.Bu partiler, kamu siyaseti temelinde
bir yap›lanma yerine, kat› ideoloji temelinde yap›lanarak siyaseti radikallefltirmekteydiler.
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Biz AK Parti olarak Muhafazakâr Demokrasi anlay›fl›na
önem atfediyoruz, çünkü bu çaban›n siyasetin yenilenmesi
ve güçlenmesi aç›s›ndan ne anlam ifade etti¤ini çok iyi
biliyoruz.
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Di¤er tür partiler ise her türlü "siyasi fikir"den yoksun, sadece rant da¤›tmaya ayarlanm›fl
"siyasi flirket" görümündeydiler.

AK Parti siyaseti radikallefltiren "siyasi cemaat" anlay›fl›na da, siyaseti fikirsizlefltiren
"siyasi flirket" anlay›fl›na da karfl›d›r.

AK Parti, "muhafazakârl›k temelinde bir kitle partisi"dir.

Siyasetin fikir ekseninde yap›lmas›n› temel almakta, buradan kalkarak kitlelere dönük
merkez siyaseti üretmektedir.

Böylece AK Parti toplumsal merkezden ald›¤› güçle siyasi merkezi yeniden infla etmifl
ve merkez sa¤›n tart›flmas›z tek gücü haline gelmifltir.

Türk siyasi yaflam›ndan silinip giden partilere bakt›¤›m›z zaman bu partilerin siyasal
kimliklerini gelifltiremedikleri için önce "söylem krizi"ne, sonra "temsil krizi"ne girdiklerini
görürüz.

AK Parti'nin bugün iktidarda olmas›na ra¤men böyle bir
çaba içine girmifl olmas›, önemsenmesi gereken bir
aç›l›md›r. Türkiye'de üretilecek bir model birçok ülkeye
de örnek olabilecektir.
Türkiye do¤u ile bat›, ‹slam ile H›ristiyanl›k, Avrupa ile Asya aras›nda köprü durumundad›r.
Türkiye'nin laik ve demokratik yap›s›yla ‹slam kültüründen kaynaklanan gelenekleri bir
arada götürmesi do¤udan da bat›dan da dikkatle izlenmektedir.

Böyle bir modelin olmas› iki uygarl›k aras›nda kanallar›n aç›k olmas›, iflbirli¤inin var olmas›
demektir. Bu misyonu kendi ç›karlar› için uygun görmeyen ve medeniyetler aras› çat›flmay›
körüklemek isteyenler olabilir. Ancak unutmayal›m ki, çat›flmalar ve savafllar istisnad›r;
as›l olan bar›fl ve uzlafl›, diyalog ve iflbirli¤idir.

Bugün için ça¤dafl dünyan›n ortak hedefi "bar›fl, istikrar ve refah› güvenceye alacak bir
diyalog ve iflbirli¤ini gelifltirmek" fleklinde özetlenebilir.

Bu ortak hedefe ulaflabilmek için,

• demokrasi ve insan haklar›na sayg›n›n güçlendirilmesi,

• sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik ve sosyal geliflmenin sa¤lanmas›,

• yoksullukla mücadele önlemlerinin artt›r›lmas› ve kültürler aras›ndaki karfl›l›kl› anlay›fl›n
gelifltirilmesi zorunlulu¤u vard›r.

Bar›fl ve uzlafl›n›n yolu iletiflim ve diyalogdan geçmektedir. Diyalog ve iflbirli¤ine kapal›
olan toplumlar›n gelece¤in dünyas›nda etkin bir yer bulabilmesi mümkün de¤ildir.

Diyaloga s›rt›m›z› dönersek yerine ne koyabiliriz?
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Diyalogu reddetmek, bir arada yaflamay› reddetmek anlam›na gelir.

Diyalog, beyni ve gönlü aç›k, ilim ve fikirle ayd›nlanm›fl, ön yarg›s›z insanlar›n, samimi
ve elefltirel olarak birbirlerinden ö¤renmeye haz›r oldu¤u iliflkinin ad›d›r.

Küresel yönetimin temel flart› olarak, insan dayan›flmas›n›n medeniyet çeflitlili¤i ile
tamamen tutarl› oldu¤unun ve medeniyetleraras› diyalogun öneminin kabul edilebilir bir
düzenin temeli oldu¤unun anlafl›lmas› gerekir.

‹nsanl›k büyük ac›lar›n ve y›k›mlar›n ard›ndan birbirine yak›nlaflmakta, ortak bir tak›m
de¤erler üretmeye ve bunlar› kurumsallaflt›rmaya çal›flmaktad›r.

Bugün ça¤dafl dünyayla entegre olamayan, evrensel de¤erleri benimseyemeyen, insan
haklar›, demokrasi ve hukuk devleti gibi kavramlar› gelifltiremeyen ülkeler yaln›zl›¤a
itilmektedir.

Varl›¤›n› koruyabilmenin ve di¤er ülkelerle rekabet
edebilmenin yolu yaln›zl›ktan de¤il, özbenli¤ini koruyarak
evrensel kriterlere hakim olan bir iflbirli¤inden geçmektedir.
Biz, bugün medeniyetler aras›nda gerçeklefltirilebilecek bir diyalogun dünya bar›fl› ve
kardeflli¤i için gerekli bir iflbirli¤i çabas› oldu¤unu düflünüyoruz. Farkl›l›klar›n birbirini
tolere etmeleri ve ortak bir zeminde buluflmalar› demokratik bir dünya için kaç›n›lmaz
bir durumdur.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bugün bize düflen ortak bir bar›fl dili ve diyalog zemini üretebilmektir. Bugüne kadar
insan haklar› evrensel bir de¤er olarak insanl›k vicdan›n›n ortak sesi, toplumlar›n mutabakat
zemini, farkl›l›klar›n diyalog platformu olarak flekillenmifltir.

‹nsan haklar› kadar insanl›¤›n üzerinde ittifak edebildi¤i bir üst de¤er çok az var olmufltur.
Adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle beslenen hak ve özgürlük söylemi insanl›¤›n mütemmim
cüz'ü olarak kurumsal yap›lanmalara, hukuki düzenlemelere ve somut uygulamalara
rengini      -biraz de¤il, tamamen- vermelidir.

Asl›nda insan haklar› hemen hemen bütün dinlerin ve ideolojilerin bir flekilde vurgulad›klar›
bir de¤erdir. Tüm dinler ve birçok ideoloji insani de¤erleri kutsallaflt›ran ve bugünkü
flekliyle insan haklar›na önem veren bir yap›dad›r.

O halde bugünün bar›fl dünyas›n›n tesisinde ortak bir de¤er olarak insan hak ve özgürlükleri
belirleyici rol oynamal›d›r. E¤er dünya halklar› ortak de¤erleri paylaflma noktas›nda bir
erdem gösterirlerse, farkl›l›klar›m›za sayg› duyma noktas›nda da bir hassasiyet geliflir.
Bu mutabakat›n de¤ersel zemini adalet ve insan haklar›; siyasal zemini ise ço¤ulcu
demokrasidir.

As›l olan insanl›¤›n genel kabulünü alan evrensel de¤er ve ilkelerdir. Bugün olmas›
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gereken hak ve özgürlükler, adalet, fazilet ve bar›fl›n evrensel de¤erler olarak
küreselleflmesi, kurumsallaflmas› ve tüm dünya insan›na ulaflt›r›labilmesidir.

Aksi takdirde belli bir kültürün dominant bir hale gelmesi, sermaye çevrelerinin küresel
bir güce kavuflmas›; güneyle kuzey, do¤uyla bat›, zenginle yoksul gibi yeni ve birbirine
mesafesi aç›lan kutuplar›n oluflmas› olumlu görülebilecek bir de¤iflim say›lamayacakt›r.

Bugün maruz kald›¤›m›z risk ve tehditlerle tek bir devletin veya kuruluflun bafla ç›kmas›
mümkün de¤ildir.

Bugün orta yerde duran gerçek, insano¤lunun yerküre gemisinde ortak bir kaderle
yolculuk etti¤idir.

Art›k dünyan›n herhangi bir köflesinde yaflanan
olumsuzluklara gözümüzü kapamam›z, yoksullu¤u gözard›
etmemiz,  zulüm ve teröre vurdumduymaz davranmam›z
gibi bir lüksümüz yok.
Silahs›zlanma, demokratikleflme, hakkaniyetli ve sürdürülebilir kalk›nma, çevre korumas›,
kültürel ço¤ulculuk, insan haklar› ve küresel yönetim gibi konular bugün küresel sivil
toplumun güçlendirilmesi gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.

Küreselleflmenin lokomotifi her ne kadar ekonomi ise de, küreselleflme, toplumsal
dinamikleri harekete geçirerek ve yerel zenginlikleri sürece katarak ancak istikrar›
yakalayabilir. Küresel dünyada patronaj kesinlikle belli bir çevrenin inisiyatifine terk
edilmemelidir.

De¤erli Misafirler, Sayg›de¤er Kat›l›mc›lar,

Türkiye'de AK Parti'nin ortaya ç›kmas›, mevcut siyasal anlay›fllar›n milletin de¤er ve
beklentilerine cevap verememesinin, kriz ve gerilimlerin siyasal alan› daraltmas›n›n bir
neticesidir.

AK Parti sayesinde Türkiye'nin önünü t›kayan siyaset tarzlar›n› tasfiye etmifltir. Bu yüzden
AK Parti dünden de ders alarak gelece¤e yelken açm›flt›r.

Türkiye'de art›k siyaset, birlikteli¤in ve kuflat›c›l›¤›n lokomotifi olmak zorundad›r. Halk›m›z
Türkiye'yi kutuplaflmalara götüren, halk›n genelini kucaklamayan, söylem ve üsluplar›yla
marjinalleflen partilere tam anlam›yla güvenememektedir.

Huzur ve uyum isteyen toplumumuz ülkenin tüm sorunlar›n› gören ve çözmeye çabalayan,
farkl› toplumsal kesimleri has›m olarak görmeyen bir anlay›fl› arzulamaktad›r ki, AK Parti
iktidar› bu hissiyat›n bir neticesidir.

Mesele, herhangi birine sayg›s›zl›k yapmadan çok say›da kimli¤e yer bulacak bir siyasal
üsluba ve yap›lanmaya sahip olabilmektir.

Toplumun küçümsenmeyecek bir kesimi;
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• gelene¤i d›fllamayan bir modernlik,

• yerelli¤i kabul eden bir evrensellik,

• manay› reddetmeyen bir rasyonellik,

• köktenci olmayan bir de¤iflim istemektedir.

Demokrasi diyalog, tahammül ve uzlafl› rejimidir; bugün dünya ölçe¤inde bir
demokratikleflmeye ihtiyaç vard›r.

Küresel rekabet, ticaret ve uluslararas› iliflkiler a¤›, kapal› toplumlar›n h›zla kendilerini
dünyaya açmalar›n› gerekli k›lmaktad›r.

Siyaseten kimi otoriter ülkelerin özgürleflmesi için çaba göstermeyenler bir gün ekonomik
olarak bu ülkeleri dünya sistemine katmak zorunda kalacaklard›r.

Bizim arzumuz insanl›k ailesinin her üyesinin güven zemininde tesis edilen bir iletiflim
ve iflbirli¤i a¤›na kat›lmas›d›r.

Gettolaflan, içe kapanan ve iflbirli¤ine kapal› olan toplumlar dünya üzerinde her an sorun
üretebilecek sa¤l›ks›z alanlar›n oluflmas›na sebep olmaktad›r.

Dünyan›n gelece¤i medeniyetler çat›flmas›ndan de¤il, medeniyetlerin iflbirli¤inden
geçmektedir. Yerel özelliklerin, farkl›l›klar›n, milli ve dini de¤erlerin yani her türlü çeflitlili¤in
sahiplenilebildi¤i bir ortam çat›flma de¤il uzlaflma; kavga de¤il bar›fl getirecektir.

AK Parti, Yeni Muhafazakâr Demokrat çizgiyi muhafazakârl›¤›n genlerine ve tarihi kodlar›na
uygun flekilde, ama siyaset yapt›¤› co¤rafyan›n toplumsal ve kültürel geleneklerine
yaslanarak ortaya koymaktad›r.

AK Parti kendi düflünce gelene¤inden hareketle, yerli ve
köklü de¤erler sistemimizi evrensel standarttaki
muhafazakâr siyaset çizgisiyle yeniden üretmek
amac›ndad›r.
AK Parti de¤iflime de¤il, gerileme ve yozlaflmaya direnen bir anlay›fltad›r. De¤iflimi
geliflim ve ilerleme anlam›nda savunmaktad›r.

AK Parti geçmiflin statükoculuk üzerine bina edilen muhafazakarl›¤› yerine yenili¤e aç›k
modern bir Muhafazakârl›k üzerinde durmaktad›r.

AK Parti, evrimci veya tedrici ve do¤al sürecinde iflleyen toplumsal dönüflüme dayal›
bir de¤iflimi savunmaktad›r.

AK Parti'nin muhafazakârl›ktan anlad›¤› mevcut kurum ve iliflkilerin korunmas› de¤il, baz›
de¤erlerin ve kazan›mlar›n korunmas›d›r. Koruma ise de¤iflime ve ilerlemeye kapal› olma
de¤il, özü yitirmeden geliflmeye uyum sa¤lamakt›r.
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De¤erli Dostlar,

Muhafazakâr Demokrasiye göre "siyaset" bir uzlafl› alan›d›r; toplumsal ve kültürel
çeflitlilikler demokratik ço¤ulculu¤un üretece¤i tolerans ve hoflgörü zemininde siyasete
bir renklilik olarak kat›l›rlar.

Sivil siyaseti önemseyen ve siyasette sivil toplumun etkisine inanan AK Parti, demokratik
bir toplumda ara korunak mekanizmalar› olarak sivil toplum örgütlerine büyük önem
verir.

AK Parti, radikal söylem ve üslubun Türkiye siyasetine bir fayda sa¤lamad›¤›n›; Türk
siyasetinin çat›flma, kamplaflma ve kutuplaflma yerine uzlafl›, bütünleflme ve hoflgörü
üzerine kurulmas› gerekti¤ini düflünmekte ve ›l›ml›l›¤›n toplumun genel bir talebi oldu¤una
inanmaktad›r.

Muhafazakâr Demokrasiye göre s›n›rland›r›lmayan, keyfili¤e ve hukuksuzlu¤a olanak
sa¤layan, kat›l›m› ve temsili önemsemeyen, bireysel ve kollektif hak ve özgürlükleri hiçe
sayan totaliter ve otoriter anlay›fllar sivil ve demokratik siyasetin en büyük düflmanlar›d›rlar.

AK Parti hukuk devleti normlar›n› benimseyen asli fonksiyonlar›na çekilmifl, küçük ama
dinamik ve etkili bir devletten yanad›r.

Siyasi iktidar›n en temel dayana¤› milli iradedir ve özelli¤i, meflrulu¤unu halk›n genel
kabulünden almas›d›r. Biz hukuki ve siyasi meflrulu¤u her partinin "olmazsa olmaz›"
olarak görüyoruz.

Her türlü dayatmac›, buyurgan, tektipçi, toplum mühendisli¤ine dayanan yaklafl›mlar
sa¤l›kl› bir demokratik sistem için engeldir. Hiç kimse masa bafl›ndan toplumlar›
yönlendirmeye, onlara biçim vermeye kalkmamal›d›r.

Muhafazakâr demokrasi kimli¤imiz, her türlü toplumsal ve siyasal mühendisli¤e karfl›d›r.

Demokrasi bir diyalog, tahammül ve uzlafl› rejimidir. Diyalogun geliflmedi¤i kapal›
toplumlar demokratik bir kültür üretemezler.

Türkiye'de kendine özgü bir demokrasi yerine; ço¤ulculuk,
çokseslilik ve tahammül duygusunu sindirebilmifl bir
demokrasi tesis edilmelidir. ‹deal olan seçimlere ve belli
kurumlara indirgenmifl mekanik bir demokrasi de¤il; idari,
toplumsal ve siyasal tüm alanlara yay›lm›fl organik bir
demokrasidir.
Biz buna "derin demokrasi" diyoruz.

Demokratik siyaset zemini her türlü sorunun aktar›ld›¤›, tüm toplumsal taleplerin
yans›t›ld›¤› ve do¤ru ile yanl›fl›n kendisini test ederek düzeltebilecekleri bir zemin olmal›d›r.
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 "Özgürlük" sadece demokrasiyi mümkün k›lan bir de¤er de¤il, ayn› zamanda toplumsal
düzenin ve sorumluluklar›n ahlaki ve hukuki çerçevede ifllemesini de temin eden bir
de¤er ve ilkedir. ‹nsanl›k ailesinin her ferdi temel hak ve özgürlüklere "insan" olmalar›
hasebiyle sahip olmal›d›r.

Bireysel özgürlü¤ün tam olarak tesis edilebilmesi bireyi
soyut, silik ve devlet karfl›s›nda korumas›z k›lmak de¤il,
onu toplumsal alan içinde sivil ve sosyal oluflumlarla
donatmaktan geçmektedir.
Herkesin do¤ufltan sahip oldu¤u "insan haklar›" hiçbir dinsel, ›rksal, cinsel, dilsel, siyasal
ya da s›n›fsal ay›r›m gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli olmal› ve hukuki zeminde
tan›nmal›d›r.

AK Parti, insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde bireysel tercih ve kabullerin korunmas›
gerekti¤ini sakl› tutarak "aile" kurumunu sarsacak uygulamalar konusunda hassasiyet
gösterilmesi gerekti¤ine inanmaktad›r.

AK Parti, "biz ve di¤erleri" ayr›m› yapan; tek bir mezhebi, etnik unsuru veya dini anlay›fl›
siyasetinin ana gövdesi yaparak, di¤er seçenekleri karfl›s›na alan bir söylem ve örgütlenme
biçimlerini d›fllay›c› ve ayr›flt›r›c› bir özellik tafl›yaca¤›na inanmaktad›r. Bunlar partimizin
k›rm›z› çizgileridir.

AK Parti, "laiklik"i devletin tüm dinler ve düflünceler karfl›s›nda nötr kalmas›n› ve eflit
mesafeyi korumas›n› sa¤layan, inanç farkl›l›klar›n›n veya farkl› mezhep ve anlay›fllar›n
çat›flmaya dönüflmeden sosyal bar›fl içinde yaflat›labilmesi için tak›n›lan kurumsal bir
tutum ve yöntem olarak tan›mlamakta; laikli¤in temel hak ve özgürlüklerin anayasal
güvence alt›na al›narak bir tür hakem müessesesi gibi iflletilebilmesi için demokrasiyle
taçlanmas› ve uzlafl› ortam› sunmas› gerekti¤ini düflünmektedir.

Laiklik, toplumsal çeflitlili¤i, çat›flma veya gerginlik ortam›ndan uzaklaflt›r›p bar›fl içinde
ve özgür olarak bir arada tutabilmenin bir yolu olarak görülmelidir.

Muhafazakâr Demokrasi anlay›fl›m›z, gelene¤i önemsemekle birlikte modern kazan›mlar›
reddeden bir gelenekçilik gütmemektedir. AK Parti körü körüne gelene¤i veya modern
olan› reddetmek yerine, yeni bir senteze var›lmas› gerekti¤ini düflünmektedir.

Yerelli¤i savunmak, evrenselli¤i ret anlam›na gelmemeli, yerellik de kendisini çat›flmac›
bir mutlakl›¤a dönüfltürmemelidir.

AK Parti toplumsal olan›, grup aidiyetini ve sivil toplumu önemli bulurken, cemaatçi bir
yaklafl›m› ön plana ç›karmamaktad›r.

AK Parti dini bir toplumsal de¤er olarak önemsemekle birlikte din üzerinden siyaset
yapmay›, devleti ideolojik bir dönüflüme u¤ratmay›, dini sembollerle örgütlenmeyi do¤ru
bulmamaktad›r.
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Din üzerinden siyaset yapmak, dini araç haline getirmek, din ad›na d›fllay›c› bir siyaset
yürütmek hem toplumsal bar›fla, hem siyasi ço¤ulculu¤a, hem de dine zarar vermektedir.

Dini ve dindarlar› önemsemek, dini de¤erlerin sosyal fonksiyonlar›n› kabul eden bir parti
olmak ile dini bir ideoloji haline getirerek devlet ayg›t› marifetiyle ve zorla toplumu
dönüfltürmeyi amaçlayan bir parti olmak aras›nda çok ciddi bir fark vard›r.

Din ad›na parti kurmak veya böyle bir imaj vermek topluma
ve dine yap›labilecek bir kötülüktür. Din mukaddes ve
ortak bir de¤erdir, bunu kimse siyasi tarafgirlik konusu
yaparak bölünme ve ayr›flmalara sebebiyet vermemelidir.
Bu yüzden gelene¤i, tarihi ve toplumsal kültürü önemseyen muhafazakarl›¤›n dini de
önemseyerek demokratik bir formatta kendisini infla etmesi önemli bir aç›l›m olacakt›r.

AK Parti'nin gelifltirmeye çal›flt›¤› Muhafazakâr Demokrasi anlay›fl› din-demokrasi,
gelenek-modernizm, devlet-toplum aras›ndaki iliflkiyi sa¤l›kl› bir zeminde yeniden üretmek
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

De¤erli Misafirler,

AK Parti'nin siyasal kimli¤ini gelifltirmeye yönelik çabalar›na herkes elefltirileri veya
teklifleriyle katk›da bulunabilir. Bu interaktif bir süreç olacakt›r. Partimizin
kurumsallaflmas›n›n önemli bir boyutunu siyasal kimli¤inin flekillenmesi oluflturacakt›r.

AK Parti kuruluflundan bugüne hem zihinsel, hem örgütsel, hem yönetsel olarak
kurumsallaflma noktas›nda önemli ad›mlar atm›flt›r.

Bu tür etkinlikler de bu sürece katk›da bulunacakt›r.

Ben tekrar sempozyuma konuflmac› ve dinleyici olarak kat›lan herkese çok teflekkür
ediyorum. Ümit ediyorum ki, bu tart›flmalar siyasal kültürün geliflmesine katk›da bulunur.

Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
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F‹K‹R ADAMI VE SANATÇILARIN KABULÜ

(17.02.2004)
Sayg›de¤er Fikir Adamlar›m›z, De¤erli Sanatç›lar›m›z, Sevgili Dostlar,

Samimiyetle ifade etmeliyim ki böyle nezih bir toplulukla beraber olmak beni sadece
memnun etmiyor, ayn› zamanda da heyecanland›r›yor.

Sizler gibi zihinsel donan›m› zengin insanlar karfl›s›nda, siyasetin rutin söylemi içerisinde
söylenecek sözlerin bir a¤›rl›¤›n›n olmayaca¤›n›n fark›nday›m.

Bizler bulundu¤umuz makamlar›, bu ülkenin insan›n› y›llar y›l› mahzun eden a¤›r yükleri
hafifletmek, Türkiye'nin güzel çocuklar›na yar›nlar ad›na umut kazand›rabilmek üzere
iflgal ediyoruz.

Eminim ki üretti¤iniz zengin fikirler, ortaya koydu¤unuz müstesna eserlerle siz bundan
çok daha fazlas›n› yapmaya muktedirsiniz.Bu inkâr edilemez misyonunuz, bugüne kadar
ne yaz›k ki siyasetçiler nezdinde pek yank› bulmam›fl, karfl›l›k görmemifltir. Biz geldik,
durum tamamen tersine dönecek dersek mübala¤a etmifl oluruz.

Ancak hükümetim ad›na samimiyetle ifade edebilirim ki, fikir hayat›m›z›n ve sanat
dünyam›z›n önünde engel olarak duran problemlerin çözümünde ad›m ad›m ilerleyerek
elbirli¤iyle mutlaka mesafeler alaca¤›z.

Bu vesileyle sizlere yine hükümetim ad›na bütün problemlerinizin dinlenece¤ine ve
devletin sizlerden gelecek taleplere kulak t›kamayaca¤›na dair söz veriyorum.

Hayat›m›z› anlamland›ran çabalar›n›z, ufuklar açan fikirleriniz ve güzel eserleriniz halk›m›z
taraf›ndan takdir ediliyor ve bundan sonra da edilecektir.

Türkiye'de devletin bugüne kadar fikir adam› ve sanatç›lardan ilgisini esirgedi¤i herkesin
kabul etmesi gereken bir gerçektir.

Aksine Türkiye'de yönetimler, uzun y›llar boyunca fikir adamlar›m›z› ve sanatç›lar›m›z›
mücadele edilmesi gereken mihraklar olarak görmüfltür. Elimizde sihirli bir de¤nek yok,
her fleyi bir anda tersyüz edemiyoruz.

Ancak bu ülkenin Baflbakan› olarak, Türkiye'nin bundan böyle fikir adam› ve sanatç›lar›n›
bafltac› eden bir ülke olmas› için elimizden gelen her fleyi yapaca¤›m›z› ifade etmek
istiyorum.
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De¤erli Dostlar,

Çok uzun zamand›r telif haklar›n›z› tan›yacak ve yasal koruma alt›na alacak bir yasal
düzenleme yap›lmas›n› bekledi¤inizi biliyorum.

Hukuka ve hakkaniyete inanan bir hükümet olarak biz de bu yasay› çok önemsiyoruz.
Meclis'teki milletvekili arkadafllar›ma da söyledim; bu ülkenin milli sermayesini korumaktan
daha önemli bir fley varsa; o da bu ülkenin entelektüel sermayesini korumakt›r.

Bunu sa¤lamay› hayati görevlerimizden biri say›yoruz.

Türkiye'nin kültürel ve düflünsel zenginleflmesine zemin
kazand›racak her türlü düzenlemeyi yapmak için
çal›fl›yoruz. ‹lgili birçok kesimin görüflü al›narak haz›rlanan
Telif Yasas›'n›n en k›sa zamanda ve en iyi haliyle Meclis'ten
geçece¤ine inan›yorum.
Bu konuda milletvekillerimizin de bizimle ayn› hassasiyeti tafl›d›klar›na eminim.

Ülke olarak üretken zihinlerimizin ortaya koyduklar› eserlerin korsanlar taraf›ndan
sömürülmesine izin verme lüksüne sahip olmad›¤›m›z› düflünüyorum.

Türkiye düflünsel ve sanatsal gelece¤ine mutlaka sahip ç›kacakt›r. Hepinize bu nazik
ziyaretiniz ve ülkemize katk›lar›n›z için teflekkür ediyorum.

Dertlerinizi, problemlerinizi her zaman dinlemeye haz›r oldu¤umu bilmenizi isterim.

Lütfen geçmiflte oldu¤u gibi, gelecekte de bu ülkenin çocuklar›n› ayd›nlatacak fikirleri
ve zenginlefltirecek eserleri üretmeye devam ediniz.
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AK PARTi BELED‹YE BAfiKAN ADAYLARI TANITIM
TOPLANTISI (26.02.2004)
De¤erli misafirler, Bas›n›m›z›n De¤erli temsilcileri,  Aziz Milletim, AK Parti'nin
De¤erli Baflkan Adaylar›,

Hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selaml›yorum.

Sizlerin flahs›nda geldi¤iniz yerleri, yani bütün ülkemizi sevgi ve muhabbetle selaml›yorum.

Büyük ve uzun bir yola ç›kt›n›z. Bu yol, ayd›nl›k ve bereketli bir yol. Bu yol, sadece aflk
ve inançla kat edilebilecek bir yol. Bu yol, alt›n› çizerek söylüyorum sadece emekle ve
al›nteriyle al›nabilecek bir yol.

Dolay›s›yla hiç kimse, hiçbiriniz sadece istatistikler üzerinde yapmay›n hesaplar›n›z›.
Herkesin elini s›kmak, her vatandafl›m›z›n gözünün içine bakmak, her yurttafl›m›za büyük
derdimizi anlatmak zorundas›n›z.

Bu meflaleyi milletimiz yakt›, takipçisi de milletimiz olacakt›r. ‹nflallah sizlerin eliyle
milletimizin yolu daha çok ayd›nlanacakt›r.

Allah yolumuzu aç›k eylesin.

De¤erli Misafirler,

Milletimize hizmet yolunda yeni bir dönemecin bafl›nday›z.

3 Kas›m 2002 seçimlerinde günefl gibi tecelli eden millet iradesi inflallah 28 Mart'ta yeni
bir bahar›n habercisi olarak tecelli edecektir.

Çetin k›fl flartlar› art›k geride kalacak ve Türkiye bahar›n binbir güzelli¤iyle buluflacakt›r.

Bahar bayram›n›z flimdiden kutlu olsun.

Milletimizin baht› ve yüzü ak olsun.

De¤erli Arkadafllar,

Sönmek üzere olan ocaklar›n flenlenmesi için, gülmeyen yüzlerin gülmesi için hepinize,
hepimize tarihi sorumluluklar düflüyor.

Bu sorumlulu¤u yüklenmeye talip olmufl arkadafllar›m olarak, ben sizleri milletime
emanet ederken, milletimin emanetinin de flu saatten itibaren omuzlar›n›zda oldu¤unu
hat›rlat›yorum.
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Sak›n bu sözlerimi politik mülahazalarla, bir seçim atmosferi içinde söylenmifl sözler
olarak alg›lamay›n. Milletin emanetini yüklenmek kolay bir ifl de¤ildir. Bu emanet fluurunu
her kim kaybederse milletin iki yakas› elinde olacakt›r. Sizlerden ricam her zaman emanet
bilincini yüreklerinizde hissetmenizdir.

De¤erli Baflkan Adaylar›,

Ben Belediyecilikten buraya gelmifl bir kardeflinizim. 4,5 y›l ‹stanbul gibi bir dünya flehrinin
baflkanl›¤›n› yapt›m.

‹stanbul, bir anlamda Türkiye'nin özetidir. Bu nedenle bütün Türkiye'nin sorunlar›yla
muhatap olduk. Bu ülke için her zaman hayallerimiz büyük oldu.

Bu millet için büyük rüyalar gördük. Karfl›laflt›¤›m›z engelleri imtihan olarak kabul ettik.
Kalbimiz k›r›ld› ama, biz kimsenin kalbini k›rmamaya özen gösterdik.  Bütün imkâns›zl›klara,
engellere ra¤men bu sorunlarla bo¤ufltuk ve ‹stanbul'a büyük hizmetlerde bulunduk.

‹stanbul'a yapt›¤›m›z hizmetleri ülkemizin her köflesine, her beldesine götürmek
durumundayd›k.

fiimdi, ayn› hizmet aflk›n›, ayn› heyecan› ülke yönetiminde tatbik ediyoruz.

fiunu unutmaman›z› rica ediyorum. E¤er yüre¤inizde
yeterli yak›t yoksa, yani aflk ve hizmet heyecan› yoksa bu
yolda mesafe alamazs›n›z. E¤er yüreklerinizin yak›t› azal›r
ya da tükenirse kat etti¤iniz yolu da kaybedersiniz.
Bu ülkeyi bafltan bafla mamur k›laca¤›z. Bu boynumuzun borcudur.

Biz, 3 Kas›m'da Türkiye'yi bafltan bafla mamur etmek, flehirlerimizi ihya etmek için,
insan›m›z› mesut k›lmak için yola ç›kt›k.

Ç›kt›¤›m›z yolda h›zla, süratle milletimizle bütünlefltik. Biz milletimize do¤ru kofltukça
milletimiz de bize do¤ru kofltu. Bu karfl›l›kl› bir muhabbet, karfl›l›kl› bir sevdad›r. Bu sevda
hizmet ve aflk sevdas›d›r.

3 Kas›mda milletimiz çözümsüz gibi görünen dü¤ümü çözdü. Milletimize sonsuz
müteflekkiriz.  fiimdi daha güçlü bir irade istiyoruz milletten. Bir yandan da içeride ve
d›flar›da bu halka lay›k olabilmek için azami gayret sarf ediyoruz.  Türkiye'nin kaybedilmifl
zamanlar›n›, harcanm›fl enerjisini toplamaya çal›fl›yoruz.

Birikmifl sorunlar› hal yoluna koyuyoruz.

Ama biliyoruz ki,

Ülkenin bütün olarak huzurunu sa¤lamad›kça tek tek yerel sorunlarla bafletmek, yerel
sorunlar› çözmek mümkün olmaz.

Yola ç›karken bunu bildi¤imiz için ilk bir y›l›m›zda bir Acil Eylem plan› uygulad›k.
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Acil Eylem plan›m›z sayesinde, iktidar›m›z›n bir y›l›nda Türkiye'nin ufku ve baht› aç›ld›

Hortumlar, kaçaklar kesildi. Enflasyon dizginlendi ve ülke büyümeye bafllad›. ‹ç bar›fl ve
huzur ortam› yurdumuzun her taraf›nda hissedildi.

Ancak, flu zamana kadar yapabildiklerimiz yeterli mi? De¤il. Geçen bir y›l içinde yapt›klar›m›z
bir anlamda zemin düzenleme çal›flmalar›yd›.

‹nflallah bu sa¤lam zemin üzerinde muhteflem bir abide yükselecektir. AK Parti merkezi
yönetimi oldu¤u gibi yerel yönetimleri de aklayacakt›r. Bunun için gayret gerekiyor,
emek gerekiyor, al›nteri gerekiyor.

Bu ülkeye kazand›rd›¤›m›z itibar ve güvenle yetinemeyiz. Almam›z, yapmam›z gereken,
kat etmemiz gereken çok yol var, Ola ki, herhangi bir arkadafl›m›z seçim atmosferinde
nas›l olsa AK Parti seçimi büyük bir destekle alacak diyerek rehavete kap›labilir diye
söylüyorum.

Bizim derdimiz sadece seçimi kazanmak de¤ildir. Bizim derdimiz halk›m›z›n ihtiyaçlar›n›
bilmek, halk›m›zla bütünleflmektir. Bu nedenle herkesi azami gayrete ça¤›r›yorum.
Emeksiz baflar›y› kimse akl›ndan geçirmesin.

Sadece seçimden önce insanlara gitmeyeceksiniz seçimden sonra da halk›m›zla her an
yüz yüze, iç içe olacaks›n›z. Demokrasi halks›z ve insans›z bir rejim de¤ildir.

Merkeziyetçi bir yönetim anlay›fl›yla demokrasi bütün kurum ve kurallar›yla ifller hale
gelemez.

Demokrasi ancak, halk iradesinin yönetime yans›mas› yerel demokrasinin güçlenmesiyle,
toplumun güçlenmesiyle mümkündür.

Toplumun zay›f, merkezi otoritenin güçlü oldu¤u idareler otoriter, anti demokratik
sistemlerdir.

Bildi¤iniz gibi belediyeler baflta olmak üzere yerel
yönetimler demokrasinin befli¤idir.Yönetim anlay›fl›m›z,
hizmet anlay›fl›m›z, demokrasi anlay›fl›m›z bu oldu¤u
içindir ki;Yapt›¤›m›z yasal düzenlemeler bu anlay›fltan
hareketle gerçekleflecektir.
Zira biz hiçbir zaman halka yukar›dan bakamay›z, kendimiz halk›z. S›rça köflklere
çekilemeyiz, iddiam›z halka hizmettir.

‹flte bu yüzden herkes için demokrasi, herkes için adalet istiyoruz. Verimli ve üretken
bir yönetim anlay›fl›n› esas al›yoruz.

Yasama, yürütme çal›flmalar›m›z›n esas› budur.

Bu ba¤lamda Kamu yönetimi temel kanunu flu anda Meclis'te görüflülmekte, Belediyeler
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yasas› tasar›s›, Özel idareler yasa tasar›s› ve Büyükflehirler yasa tasar›s› da görüflülerek
kanunlaflmak için s›ras›n› beklemekte.

‹stiyoruz ki, Türkiye'nin bütün sorunlar› Ankara'dan çözülmesin. Bu nedenle baflkentin
gözü, kula¤›, sesi, eli aya¤› sizler olacaks›n›z.

S›k›flm›fl, bafl› derde girmifl insanlar›n son harçl›klar›yla Ankara yollar›na düflmesini
engelleyecek, sorunlar›n› yerinde çözeceksiniz.

Hizmeti halk›m›z›n aya¤›na götüreceksiniz. Bunun için durmadan demokrasiye, hukuka,
adalete vurgu yap›yoruz.

Bu yüzden talip oldu¤unuz görevlerin çok flerefli ama, bir o kadar sorumluluk gerektirdi¤ini
akl›n›zdan ç›karmaman›z› tekrar tekrar hat›rlat›yoruz.

Ben her birinizin bu sorumlulu¤u flerefle omuzlar›n›zda tafl›yaca¤›n›zdan eminim.

Her birinize tek tek güveniyorum.

Hiçbirinizin bu güvenimi bofla ç›karmayaca¤›n›za da inanmak istiyorum.

De¤erli Arkadafllar,

Türkiye büyük ve zengin bir ülkedir, bundan emin olun.

Bak›n›z, biz demokrasiye yat›r›m yapt›kça herkes kendi iflinin bafl›na döndü.

Güven ve istikrar geldikçe üretim çarklar› dönmeye bafllad›.

Ülkemiz eski tart›flmalardan, gerilimlerden, kavgalardan kurtuldukça herkesin kendine
güveni geldi.

AK Parti'nin yola ç›kmas› sayesinde siyasetle millet aras›nda yeniden bir ba¤ kuruldu.

Bu ba¤ zedelenmifl, yaralanm›flt›. ‹ktidar›m›z›n ilk bir y›l› bu derin yaralar›n sar›lmas›yla
geçti.

Millete dayal›, sahici siyaset flikâyet etmek de¤il, çözüm
üretmektir. Biz bu anlay›flla çal›flt›k. Bu anlay›flla çal›flmaya
devam edece¤iz. Zor bir dönemden geçtik ama, Allah'a
hamd olsun yüzümüzün ak›yla baflard›k.
Daha çok yapmam›z gereken ifl, daha çok yapmam›z gereken fley var.

Siyaset hiçbir zaman rehavete kap›lma lüksü olmayan bir sanatt›r.

Bu yola ç›kan yolun inceliklerini, gerekli eme¤i ve al›nterini göze almak zorundad›r.

Aksi takdirde zaman zaten eleyecektir ve zaman›n ele¤i unutmay›n ki ac›mas›zd›r.

Bize düflen do¤ru yolda, temiz bir kalple gayret etmek, çal›flmak, çal›flmakt›r. Gerisi bir
kader meselesidir.
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De¤erli Dostlar›m,

fiimdi önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçimle yolculu¤umuza daha büyük h›z
kazand›raca¤›z.

3 Kas›m seçimleriyle Milletimiz tertemiz ve ak bir sayfa açm›flt›. 14 ayl›k iktidar›m›zda
bu ak sayfaya millet ad›na çok muhteflem fleyler yazd›k.

Türkiye'yi bir girdaptan ç›kar›p herkesin önünü görebildi¤i
bir güven ortam›na kavuflturduk. fiimdi, 28 Martta
AK Parti milletle tam olarak bütünleflmifl olacakt›r.
Demokrasiye yapt›¤›m›z yat›r›mlar meyvesini verecek ve
bir kez daha millet AK Parti diyecektir.
‹stiyoruz ki, flehirlerimiz modern flehirler olsun. Tek merkezli, tek bir caddeden ibaret,
sosyal yap›s› düflünülmemifl, altyap›dan yoksun flehirlere flehir denilemez.

Bu nedenle, bütün baflkanlar›n, hepinizin bir flehir tasavvuru olmas›n› istiyorum. fiehir,
sadece altyap›, sadece konut, sadece yol demek de¤ildir. fiehir,  kültürel dokunun
muhafazas›d›r. Kültürel dokuyu muhafaza etmek de yetmez flehir kültürünü gelifltirmek
zorundas›n›z.

fiehir, insanlar›n birlikte yaflarken bir medeniyeti solumas›, herkesin kendini gelifltirebilme
imkan› bulmas›d›r. Ne yaz›k ki, konut sorunu, yol sorunu, içme suyu sorunu çözülmemifl
flehirlerimiz varken bu talepler sanki lüks kabul ediliyor.

Evet, flehirlerimize uygun projeler gelifltirmelisiniz. fiehirlerde susuzluktan söz edilemez,
edilmemeli.

Sadece flehirlerde de¤il köylerde bile susuzluktan söz edilmemeli. fiehirlerde çöp diye
bir gündem maddesi olmamal›. Kald›r›m y›k›p yapman›n flehircilikle bir ilgisi olamaz.
fiehre hizmet etmek estetikten yoksun, sa¤l›ks›z beton y›¤›nlar infla etmek de¤ildir.

fiehirlerin canl› gibi birer ruhu vard›r. O ruha e¤ilmek zorundas›n›z. fiehir, önce insani
olan›, kültürel dokuyu ve medeniyeti yans›tmak zorundad›r.

Bugün dünyan›n cazibe merkezi flehirlerinde insanlar dört yüz y›l boyunca ayn› kald›r›m
tafllar›na bas›yorlar.

Biz ise Koca Sinan'›n eserlerini bile muhafaza edemiyoruz. fiehir dedi¤imiz beldeler
sözünü etti¤im bu sorunlar› aflm›fl yerlerdir.

Malum oldu¤u gibi flehirli de bunu hak etmifl,  talep etmifl, elde etmifl insand›r.

Bu nedenle sizlerin ilk görevi, baflkan olaca¤›n›z beldeleri acilen ve ivedilikle flehir olman›n
olmazsa olmaz flartlar›n› yerine getirmek, daha sonra modern flehri kurmakt›r. Zira flehir,
kelimenin tam anlam›yla medeniyet demektir.
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De¤erli Arkadafllar,

Evet, sorumlulu¤unuz büyük, yükünüz a¤›r. Bu noktada flunu ifade etmeliyiz. Buradan
milletimize söz veriyoruz, milletimize lay›k olaca¤›z.

‹nan›yorum ki, sizler de ayn› sözü veriyorsunuz.Yeri gelmiflken bir hususa daha dikkatlerinizi
çekmek istiyorum. Baflkan oldu¤unuzda milletin tamam›n› temsil edeceksiniz.

Asla ve asla ayr›mc›l›k yapmayacaks›n›z.Bu, benim için her fleyden daha önemli.

Bunun sözünü flimdiden almak istiyorum.

Her vatandafl› temsil edece¤inize söz veriyor musunuz?..

Evet, sadece AK Partililer yok bu ülkede...

Bu ülke kay›rmac›l›ktan, efl dost gözetmekten,
adaletsizlikten, haks›z rekabetten çok çekti. Bu güne kadar
ifllenen vebale hiçbir arkadafl›m›n ortak olmas›n›
istemiyoruz ve bunu aç›kça söylüyoruz.
E¤er seçilmiflseniz herkesin temsilcisi olacaks›n›z.

Sadece size oy verenlerin emaneti omuzlar›n›zda de¤il, size oy vermeyenlerin sorumlulu¤u
da omuzlar›n›zdad›r. Bunu asla unutmay›n.

Belki bu sözlerimi 29 Mart günü söylemem gerekiyor ama ben flimdiden söylüyorum.

Biz, bu ülkenin tamam›n›n emanetine talibiz. Herkesin huzurunu gözetmek zorunday›z.

Demokrasiyi, hukuku, adaleti, kalk›nmay› y›llarca bu ülkenin çocuklar›ndan esirgediler.

Art›k esirgenmeyecek.

Art›k AK Parti kadrolar› ifl bafl›nda olacak.

Adaleti, hakkaniyeti, hukuku, kul hakk›n› bilen AK Partililer ifl bafl›nda.

Hepinize hay›rl› ve u¤urlu olmas›n› diliyorum.

Ülkemize hay›rl› ve u¤urlu olsun.

Yeniden milletimizin baht› ve yüzü ak olsun.
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Aziz ‹stanbul

Ey yurdumun, ülkemin, vatan›m›n hem özü hem özeti olan flehir. Ey, tarihe ›fl›k tutan,
medeniyetimize k›lavuzluk eden büyük flehir.

Bugün sadece sana seslenmek, sadece seni sevgiyle ve muhabbetle selamlamak
isterdim. Bu bahar günü sadece seni dinlemek isterdim.

Seni bir kez daha kucaklayabildi¤im için mutluyum ve Allah'a flükrediyorum.  Hayat›m›n
en güzel, en anlaml› y›llar›nda sana hizmet edebildi¤im için bahtiyar›m. 

Sen ey ‹stanbul, senden ald›¤›m ›fl›¤›, gücü ve enerjiyi yurdumun her köflesine tafl›yabildi¤im
için kendimi mesut hissediyorum.Sen ülkemin özü ve özetisin

Sen, biraz Diyarbak›r, biraz Bursa, biraz Antalya's›n. Sen, tarihimiz, uygarl›¤›m›z ve
co¤rafyam›zs›n.

Sen ey ‹stanbul!..

Seni seven gönüller flâd olur, sana hasretlik çekenler mahzun olurlar...

Zira sen, en güzel fliir en güzel flark›s›n.

Sen, en asude flehirsin ‹stanbul

Aziz ‹stanbul, Aziz ‹stanbullular,

Y›llard›r, ülkemin her köflesini mamur ve bay›nd›r görmek gibi bir rüyam var.

Her vatandafl›m›n yüzünde mutluluk, huzur ve saadet görmek gibi büyük bir hayalim
var.

Adaletin herkese vaktinde ulaflt›¤› ve hiç gecikmedi¤i bir tasavvurum var.

Ülkemin her flehrinin flehir kimli¤ine kavufltu¤unu, flehirde kimsenin kendini sahipsiz
ve yaln›z hissetmedi¤ini görmek gibi bir özlemim var.

Bir gün bunlar›n gerçekleflece¤ine inan›yorum.

Hem de tereddütsüz inan›yorum. Bunun için bafltanbafla ülkemi dolafl›yorum.

Her vatandafl›m›n gözündeki ve gönlündeki ›fl›¤› gönlüme nakflediyorum.
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Her yeni gün hizmet aflk›m›z› alevlendiriyor. Bugün hâlâ, kalbi k›r›k vatandafllar›m›
gördükçe yüre¤im burkuluyor.

Her yeni tecrübeyle bu ülkenin y›llar›n› nas›l heba etti¤ine yüre¤imiz yan›yor. Bu zengin
imkânlarla, bu büyük insan kayna¤›yla, tarihe uzanan bu yönetim ve devlet tecrübesiyle
bu ülke nas›l oldu da bu kadar mahzun b›rak›ld›?

Bunca y›l neden adalet gecikti? Neden flehirlerimiz kocaman birer kasabaya dönüfltü?

Neden gencecik delikanl›lar›n önündeki umut kap›lar› aç›k tutulmad›?

Neden yöneticiler halka yukar›dan bakt›lar ve devlet ile toplum aras›nda nas›l oldu da
bu kadar mesafe aç›ld›?

Neden, yoksullar›n hamisi olmas› gereken yöneticiler sadece seçimden seçime halk›
hat›rlad›lar?

Ve daha baflka sorular, sorular?

Aziz Dostlar›m,

Her seçim flu gerçe¤i ortaya koyuyor. E¤er siz millete güvenirseniz, millet de size
güveniyor.Halka kuflkuyla bakarsan›z, halk da sizden kuflku duyuyor.

Demokrasiyi halktan esirgerseniz, halk bir yolunu bularak size gereken dersi veriyor.

3 Kas›m'da halk›n mesaj›n› do¤ru okumayanlar bakal›m 28 Mart'ta bu milletin, bu halk›n
ne demek istedi¤ini anlayacaklar, halk›n gönderdi¤i aç›k mektubu okuyacaklar m›?

Bakal›m halk›m›z kimlere "evet benim irademi sen temsil edebilirsin", "benim emanetimi
sen tafl›yabilirsin" diyecek. ‹nan›yorum ki, AK Parti yüre¤indeki heyecan› bütün flehirlerimize
yayacak.

Bu sevgiden herkes nasiplenecek.

‹nan›yorum ki, her oy verilmeden önce iyi bir vicdan muhasebesinden sonra karara
ba¤lanacak. Evet, iyi bir vicdan muhasebesi...

Milletimiz her zaman bunu yapt›, yine bunu yapacak. Zira,
Allah'a flükürler olsun ki, AK Parti yönetiminde umutlar
ve hayaller gerçek oluyor.
Türkiye, kavga ve gerilim yerine sevgiyi ve adaleti yeniden keflfediyor. AK Parti'yle,
sosyal bar›fl› ve sosyal adaleti halk›m›z yeniden zaptediyor.

Millet iradesi yeniden tarihine, imkânlar›na ve potansiyeline yarafl›r bir kofluya haz›rlan›yor.

Bize düflen, milletimize efllik etmektir. Bizim siyaset çizgimiz budur: Millete efllik etmek.
Bize düflen halk›n emanetini halka hizmet için kullanmakt›r. Bize düflen emanet kavram›n›
en genifl anlam›yla temsil etmek ve hakkaniyetle tafl›makt›r. Bize düflen, asla ayr›mc›l›k
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yapmadan herkesin kap›s›na hizmet götürmektir.

Gerisi hikâyedir.

Bak›n›z, üretim heyecan› ülkemizin her taraf›nda hissedildi¤i için AK Parti’li meydanlar
coflkuyla bulufluyor.

Bizim iktidar›m›zda, bizim gibi düflünmeyenler de kendine duydu¤u güveni tazeliyorlar.
Öyle de olmas› gerekir.  Karamsarl›k bulutlar› her yerde da¤›ld›kça baz›lar›n›n söyleyecek
sözü kalm›yor.

Bu kadar istikrar fazla, toplumun bu kadar güven duymas› fazla diyenler oluyor.

Güven ve istikrar ortam›na al›flma güçlü¤ü çekenler oluyor.  Ekonomideki iyileflmeden
rahats›z olanlar da vard›r. T›pk› siyasete getirdi¤imiz itibardan rahats›z olan siyasetçiler
oldu¤u gibi.

Acaba al›flt›¤›m›z o eski siyaset günleri geri döner biz de rol alabilir miyiz diyorlar ama,
eski siyaset günleri eskide kald›.

Milletimiz o filmleri çok seyretti¤i için, mecburen seyretti¤i için art›k prim vermiyor.

O siyaset vizyondan kalkt›.

De¤erli Dostlar›m,

3 Kas›m seçimlerine giderken de çok aç›k konuflmufltuk milletimizle. Halk dalkavuklu¤u
yapmayaca¤›z demifltik ve yapmad›k.

Halk›m›z bizi iyi bildi¤i için her zaman aç›k ve berrak olarak konufltuk. Yapmayaca¤›m›z
fleyleri taahhüt etmedik, etmeyece¤iz.

Bir y›l içinde yapacaklar›m›z› aç›kça ilan ettik ve dedik ki;
"herkes AK Parti iktidar›n›n çetelesini tutsun." ‹ktidar›m›z›n
ilk gününde bunu söyledik. Çünkü hesap vermeyen siyaset
devrini kapatmak istiyorduk.
fiimdi yine bir seçimin efli¤indeyiz ve yine ayn› fleyi söylüyoruz: "Evet herkes AK Parti’li
Belediyelerin çetelesini flimdiden tutsun" diyoruz. Yönetimi denetleyin diyoruz.

Bu üslubumuzu elefltirenler, vatandaflla muhabbetimizi anlamakta güçlük çekenler bizi
kendi üsluplar›na çekmek istiyorlar. Yani, saatlerce konuflaca¤›m ama, hiçbir fley
söylemeyece¤im. Yok böyle bir fley. Biz yüre¤imizi halka açarak 3 Kas›m seçimlerine
gittik.

Bir y›lda flunlar› yapaca¤›z dedik. Ama ne oldu? O, a¤›r kriz flartlar›nda devrald›¤›m›z
ülkemizi nereden nereye getirdik?

Bir y›l içinde ilan etti¤imiz hedeflerin ötesine geçtik.
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Tek bafl›na iktidar olman›n gururuna kap›lmad›k ve halk›n önceliklerinden gözümüzü
ay›rmad›k.  Demokrasiyi toplumdan esirgeyen eski siyaseti halk›m›z zaten tasfiye etmiflti.

Biz de, halka lay›k olaca¤›m›z›n sözünü vermifltik. ‹ftiharla söyleyebilirim ki, mahcup
olmad›k.Türkiye'nin itibar›n› yükseltmenin yolu halk›n adalet ve kalk›nma talebini yerine
getirmekten geçiyor.

15 ayl›k iktidar›m›zda bu hedeften gözümüzü ay›rmad›k, bundan sonra da ay›rmayaca¤›z.

E¤er böyle yapmasayd›k, o a¤›r ekonomik krizi aflamazd›k. Kifli bafl›na düflen milli gelir
bir y›l içinde 2280 dolardan 3300 dolara ç›kmazd›.

K›rk y›ld›r konuflulan ve herkesin eme¤ini bofla ç›karan, paras›n› pul eden enflasyon
yüzde 40'tan yüzde 14'e gerilemezdi.

Devletin borçlanma faiz oran› yüzde 68'den yüzde 24'e inmezdi.

E¤er, toplumun adalet ve kalk›nma talebinden gözümüzü ay›rsayd›k özel sektör aya¤a
kalkmaz, ihracat›m›z Cumhuriyet tarihinin rekorunu k›rmazd›.

E¤er, popülizme yönelseydik, halka yüre¤imizi açmasayd›k, bugüne kadar devletin
kap›lar›n› k›ranlar gibi davransayd›k, halka s›rt›m›z› dönseydik bir y›l içinde 38 baraj
aç›lmazd›.

Sanayiciye verilen ucuz enerji, s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›,
komfluluk iliflkilerimizin düzelmesi, Avrupa Birli¤i için
at›lan ad›mlar, yap›lan reformlar›n hepsi eski siyasetçilerin
hayallerini afl›yor. Bu yüzden biz onlarla ayn› minderde
de¤iliz.
Bu yüzden biz, halk›m›zla konuflurken eski üslubu kullanm›yoruz. Seçime giderken,
seçimi bir kavga arac› olarak de¤il, milli iradenin tecellisi olarak görüyoruz.

De¤erli ‹stanbullular,

Henüz yolun bafl›nday›z ve daha yapacak çok iflimiz var.

fiehirlerimizin flehir kimli¤ine kavuflmas› için, halk›m›z›n huzur ve mutlulu¤u için milli
irade bir kez daha kararl›l›¤›n› ortaya koyacakt›r...

AK Parti'nin hizmet anlay›fl›n› ‹stanbul iyi biliyor.

Dolay›s›yla neler yapaca¤›m›z› uzun uzun anlatma gere¤i duymuyorum. Ama flunu
söylüyorum. Taleplerinizi yüksek sesle dile getirin. Özlemlerinizin talipçisi olun.

Verilen sözleri iyi zaptedin ve günü geldi¤inde hesab›n› sorun. Bilgiyi halktan esirgeyen
bir siyaset halk›n sorunlar›n› çözemez. Biz, AK Parti olarak siyasete böyle bak›yoruz.

Halka ra¤men halk için anlay›fl›yla demokrasinin geliflmeyece¤ini, hukuk devletinin
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geliflmeyece¤ini söylüyoruz. AK Parti'nin siyaseti, halk için halkla birlikte yönetmektir.

28 Mart seçimleri ülkemize bu imkân› sunacak. Demokrasi yerel yönetimlerden bafllayarak
geniflleyecek.Güçlü yerel yönetimlerin merkezi yönetimle birlikte do¤uraca¤› sinerjiye
ülkemizin ne kadar büyük ihtiyaç duyaca¤›n› bütün vatandafllar›m›n zaten bildiklerini
biliyorum.

‹stanbul'u Paris ve Londra gibi milyonlarca turistin görmeden geçemeyece¤i  bir cazibe
merkezi k›labilmek için Büyükflehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerimizin yapmas›
gereken çok ifl var.

‹stanbul, uygarl›klar›n baflkenti olarak dünyada hak etti¤i itibar› elde etmek için gecesini
gündüzüne katacak gönül adamlar›n›n hizmetini bekliyor.

‹nan›yorum ki, 28 Mart günü milli iradenin günü olacakt›r. Kad›köy'den Küçükköy'e,
Befliktafl'tan Üsküdar'a, Pendik'ten Çatalca'ya, Sar›yer'den Beykoz'a ‹stanbul ‹stanbul'a
yarafl›r hizmetlere kavuflacak...

‹stanbul'da yaflayan her vatandafl›m›z ‹stanbul'da yaflad›¤›n› hissedecek ve flehrine sahip
ç›kacak...

Sizlerin flahs›nda bütün ‹stanbul'u, yani bütün Türkiye'yi sevgiyle ve muhabbetle
selaml›yorum.

Selam sana Aziz ‹stanbul!..
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BELED‹YE BAfiKANLARI TOPLANTISI (09.04.2004)
De¤erli Arkadafllar,

Türkiye'nin Yeniden ‹mar›na Haz›rlanan Sevgili Baflkanlar›m›z,

Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selaml›yorum.

Türkiye 3 Kas›m tarihinde eskimifl ve ifllemez hale gelmifl eski siyaset anlay›fllar›n›
yürürlükten kald›rarak yeni bir siyaset sayfas› açm›flt›r. 28 Mart günü de seçim
sand›klar›ndan Türkiye'yi il il, ilçe ilçe, belde belde gelece¤e tafl›yacak olan de¤iflim
iradesi ç›km›fl, adil ve kalk›nm›fl bir gelece¤in rotas› milletimiz taraf›ndan çizilmifltir.

fiu andan itibaren bize düflen, milletin çizdi¤i bu rotaya sadakatle ba¤l› kalmak, gece
demeden gündüz demeden Türkiye'yi ayd›nl›k yar›nlar›na kavuflturma ideali u¤runda
çal›flmakt›r.

Gururla söylüyorum ki, AK Parti'nin büyük bir samimiyet ve kararl›l›kla ortaya koydu¤u
yeni siyaset anlay›fl› sine-i millette her geçen gün daha da gür bir flekilde yank›s›n›
bulmaktad›r.

fiu çat› alt›nda bulunan her bir arkadafl›m›n, milletten ald›¤› emaneti hakk›yla koruyaca¤›na
ve görev süresi boyunca gönlündeki memleket sevdas›n› bir an bile kaybetmeden
hizmete koflaca¤›na eminim.

Sizlerle el ele vererek bu ülkeyi ça¤dafl uygarl›k seviyesinin ötesine tafl›man›n ortak
gayreti içinde olaca¤›z. Ald›¤›m›z sorumluluk tarihsel bir sorumluluk, üstlendi¤imiz misyon
hayati bir misyondur.

Milletimizin yüzünü güldürmek, ülkemizi yar›nlara haz›rlamak ve çocuklar›m›za yaflamaktan
gurur duyacaklar› bir ülke arma¤an etmek için yola ç›kt›k.

fiükürler olsun ki k›sa bir zaman içinde ülkemizin üstüne çöreklenen kara bulutlar›
da¤›tmay›, ekonomimizi düze ç›karmay› baflard›k.

Sa¤lad›¤›m›z güven ve istikrar ortam›n›n olumlu etkileri her alanda görülmeye bafllad›.

2003 y›l›nda koydu¤umuz yüzde 5'lik büyüme hedefini aflarak yüzde 5.9'luk bir büyüme
h›z› yakalad›k.Enflasyonda 2004 y›l› için koydu¤umuz yüzde 12'lik hedefin ilk üç ay
itibariyle daha da alt›na indik.
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Bugün Türkiye, gelece¤e umutla bakan, üretimine üretim
katan, yönetimde uyumu sa¤lam›fl, demokrasiyi bütün
kurumlar›yla iflletme noktas›nda kararl›l›¤›n› ortaya koymufl
bir ülkedir.
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‹hracatta rekor üstüne rekor k›rarak Cumhuriyet tarihimizin en zengin d›fl sat›m tablosuna
imzam›z› att›k. ‹ktidara geldi¤imiz günden bugüne ekonomik göstergelerde devaml›
pozitife do¤ru bir geliflme trendi yafland›, yaflanmaya da devam ediyor.

Bugün Türkiye, gelece¤e umutla bakan, üretimine üretim katan, yönetimde uyumu
sa¤lam›fl, demokrasiyi bütün kurumlar›yla iflletme noktas›nda kararl›l›¤›n› ortaya koymufl
bir ülkedir.

Gevfleyip rehavete kap›lmaz, bu ülkenin gelece¤ini k›s›r polemiklere kurban etmezsek,
önümüz de, baht›m›z da aç›kt›r. Ben bu ülkenin çok k›sa bir zaman içinde sahip oldu¤u
büyük potansiyeli kuvveden fiile geçirerek dünyan›n y›ld›z ülkesi haline gelece¤ine bütün
samimiyetimle inan›yorum.

28 Mart'ta bir kez daha flahit olduk ki, bu millet de koydu¤umuz bu yüce hedeflere en
az bizim inand›¤›m›z kadar samimiyetle inanmaktad›r.

De¤erli Arkadafllar,

Yolumuz uzun... Her alanda yapmam›z gereken çok ifl var.

Türkiye'yi kalk›nd›rmak istiyorsak, merkezi yönetim olarak bize düfltü¤ü kadar sizlere
de çok önemli görevler düflüyor. Seçimlerden önce meydanlarda sizlerle birlikte bu
millete verdi¤imiz sözleri asla akl›m›zdan ç›karmamam›z gerekiyor. Türkiye'nin flehirlerini,
bu ülkenin zengin geçmifline ve bu milletin büyük dinamizmine yak›flan bir medeniyet
çizgisine tafl›mal›y›z.

Üzülerek söylüyorum ki bugün flehirlerimizin önemli bir k›sm› sadece lafzen flehirdir.

Kimseyi k›namak ya da suçlamak için söylemiyorum ama bugün maalesef flehirlerimiz,
ilçelerimiz, beldelerimiz ça¤dafl flehircilik kriterlerine göre çok önemli eksikler, zafiyetler
içerisindedir. Bu flehirlere hizmet eden herkese minnettar›z; ama aç›kça görülüyor ki
y›llar y›l› bu ülke bir bafltan bir bafla bir ihmaller co¤rafyas›na dönüfltürülmüfltür.

Madem ki biz bu millete art›k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca¤›n›n sözünü verdik; o
halde bu ac› tabloyu en k›sa zamanda de¤ifltirmek bizim boynumuzun borcudur.

Biz asla bu milleti y›llar y›l› sömüren zihniyetler gibi kolaya
kaçmayacak, bize emanet edilen bu ülkeye ihanet
etmeyece¤iz.
Aç›kça ifade etmeliyim ki sizlerden "mazeret" kelimesini siyasi literatürden söküp atacak
bir dinamizm ve performans ortaya koyman›z› bekliyorum.

Millet bu ülkenin flehirlerini kalk›nd›rma görevini sizlerin omuzlar›n›za yüklemifltir.

Bu salonda, bu yüce görevi aln›n›n ak›yla yerine getiremeyece¤ine inanan bir tek
arkadafl›m varsa, derhal mührünü millete iade etmelidir. Bu dürüstlü¤ü için kendisine
ancak teflekkür ederim.
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Ancak milletin hizmet bekledi¤i yerde vaktini mazeretler üreterek geçiren olursa millet
ad›na en önce karfl›s›na ben dikilir, ben hesap sorar›m.

Bafl› dik bir flekilde hemflehrilerinin karfl›s›na ç›kaca¤›na, mazeretlerin arkas›na saklanmay›
seçen bir tek belediye baflkan›m›z olursa, o arkadafl›m›z›n AK Parti siyasetine ihanet
içerisinde oldu¤unu en önce ben hayk›r›r›m.

Bir tekinizin bile ald›¤›n›z mühre ihanet içerisinde olaca¤›n›za, omuzlar›n›za yüklenen
millet yükünden kaçaca¤›n›za inanm›yorum.

Ama ben burada Türkiye'nin yeni siyaset sayfas›na bir not düflüyor, bugüne kadar
getirilmemifl bir ölçü getiriyorum. Biliniz ki yakalar›n›zdaki rozet sizin kimli¤inizdir.

Hepimiz millet teveccühüne mazhar olmufl o kimli¤e
liyakatle, dirayetle, sadakatle ba¤l› olmal›y›z. Son tahlilde
bizim siyasetten murad›m›z bu ülkeye, bu millete, bu
milletin gelece¤ine hizmettir.
De¤erli Arkadafllar›m,

Seçim sonuçlar› bir kez daha ortaya koydu ki, seçmenimiz demokratik olgunlu¤a sahip,
temsil felsefesini derinli¤ine özümsemifl, son derece bilinçli bir seçmendir. Hizmet
edenle laf üreteni birbirinden ay›rmay› da gayet iyi bilmektedir.

Hepimiz 28 Mart sand›klar›ndan yans›yan demokrasi dersini iyi okumal› ve dersimize
iyi çal›flmal›y›z.

Vatandafllar›m›z›n sizlerden sorumlulu¤unu üstlendi¤iniz flehirleri ça¤a yak›fl›r bir duruma
getirmenizi, alt yap› eksiklerini gidermenizi ve gelecek ad›na projeler üretmenizi bekledi¤ini
asla akl›n›zdan ç›karmay›n›z.

Baflkalar›n›n bafl›na gelenleri yaflamamak için görev sürenizin bir tek gününü dahi bofla
harcamay›n›z.

Hedefinizi en yükse¤e koyunuz ve en fazlas›n› baflaraca¤›n›za inanmaktan asla
vazgeçmeyiniz. Biliyorsunuz k›sa zaman içinde yerel yönetimlerle ilgili yasa tasar›lar›
Meclis'te görüflülmeye bafllanacak. Bu yasalar hayata geçti¤inde yerel yönetimler
tarihimizde bir milat yaflanacakt›r.

Merkezi yönetimin asli hizmetlere yo¤unlaflaca¤› bu yeni dönemde, yerel yönetimlerimizin
yetki ve sorumluluklar› artacakt›r. Vatandafllar›m›z›n yerel yönetimlere kat›l›m›n› sa¤layacak
yeni imkanlar sa¤lanacak, demokrasi tabana yay›lacakt›r.

Bu son derece önemli yeniliklerin flehir yönetimlerimizin çehresini de¤ifltirece¤ini ve
demokrasimizin standard›n› yükseltece¤ini ümit ediyoruz. Burada sizlere düflen, ruhunu
demokrasi idealinden alan bu yeniliklerin hayata geçirilmesinde öncülük etmeniz, sivillerin
yönetime kat›l›m›na zemin ve imkan haz›rlaman›zd›r.
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‹nsan›m›z›n bu demokratik tecrübeyi yaflamaya ihtiyac› vard›r. ‹nflallah bu medeniyet
s›nav›ndan sizlerin katk›lar›n›z ve öncülü¤ünüzle baflar›yla ç›kaca¤›z.

De¤erli arkadafllar,

Seçimin ard›ndan de¤iflik vesilelerle ifade ettim:

28 Mart akflam›na kadar sizler bir partinin belediye baflkan›
aday› idiniz. Ama 29 Mart sabah›ndan itibaren size oy
veren vermeyen bütün hemflehrilerinizin baflkan› olmak
zorundas›n›z.
Yönetim sorumlulu¤unu üstlendi¤iniz il, ilçe ve beldelerde asla bir ay›r›mc›l›k içinde
olmay›n›z, asla partizanl›k yapmay›n›z.

Demokrasiyi içinize sindiriniz.

Kim oldu¤una bakmaks›z›n bütün vatandafllar›m›za ihtiyaç duyduklar› hizmeti eksiksiz
ve zaman›nda götürünüz. Bizler hükümet olarak bu milletin oylar›yla göreve getirdi¤i
bütün belediye baflkanlar›n› ayn› muhabbetle kucakl›yoruz.

Sizlerin de ayn› hassasiyet ve olgunluk içinde hareket edece¤inizden en ufak bir flüphem
yoktur.Sizlere bu millet nas›l inan›yor ve güveniyorsa ben de öyle inan›yor ve güveniyorum.

‹nflallah y›llar sonra Türkiye'nin adil ve kalk›nm›fl gelece¤ine yapt›¤›n›z katk›larla an›lacak,
hay›rla yadedilen yöneticiler olacaks›n›z.

Seçim süreci boyunca oldu¤u gibi görev süreniz boyunca da demokratik duruflunuz ve
medeni çizginizle Türk siyasetine örnek teflkil edeceksiniz. Hizmetlerinizle ve kifliliklerinizle
bu milletin gurur duydu¤u evlatlar› olmak için var gücünüzle çal›fl›n›z.

Bu yolda hepinize hay›rl› görevler diliyorum.

Allah yolumuzu aç›k etsin.
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MÜS‹AD TOPLANTISI (17.04.2004)
Sevgili Dostlar, ‹fl Dünyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

Hepinizi en derin muhabbetlerimle selaml›yorum.

MÜS‹AD Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle bir araya gelme f›rsat›n› yakalam›fl olmaktan
duydu¤um memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum.

Hükümetin bafl› olarak burada sizlere Türkiye ekonomisinde meydana gelen geliflmeleri
uzun uzad›ya anlatacak de¤ilim. Sizler hem bu geliflmeleri yak›ndan izledi¤iniz için zaten
bilgi sahibisiniz, hem de Türkiye'nin kalk›nm›fl gelece¤i ad›na att›¤›m›z her ad›mda bizlerle
birliktesiniz.

Türkiye ekonomisine iliflkin mevcut tabloyu sergilerken, ben ya da di¤er arkadafllar›m,
son derece hassas ve dengeli davranmaya özen gösteriyoruz. Her fleyi tüm ç›plakl›¤›yla,
tüm boyutlar›yla kamuoyuna aç›kl›yoruz. Geliflmeleri, gerçekleflmeleri, beklentileri bütün
ayr›nt›lar›yla sizlerle paylafl›yoruz.

Olmayacak, gerçekleflmeyecek fleyleri söyleyip toplumu bofl umutlarla oyalam›yoruz.
Yapamayacaklar›m›z› vaadederek hayal k›r›kl›klar›na zemin haz›rlam›yoruz. Ama öte
yandan da karamsar bir tablo çizip motivasyonu, heyecan›, dinamizmi baltalam›yoruz.

Biz iflbafl›na gelirken Türkiye ekonomisine iliflkin çok gerçekçi projelerle, aya¤› yere
basan programlarla geldik.

Sorunlar›n çözümüne iliflkin formüllerimiz vard›. Bunlar› hemen uygulamaya koyduk. Her
ay aç›klanan yeni ekonomik göstergeler heyecan›m›z›, azmimizi art›rd›. Bugün sorunlar›n
çözülece¤ine olan inanc›m›z çok daha artm›fl durumdad›r. Biz geriye dönüp 18 ayl›k
iktidar dönemimize bakt›¤›m›zda barda¤›n yar›s›n›n doldu¤unu görüyoruz.

Toplum da bunu görüyor; görüyor ki bize destek veriyor, bizi onayl›yor, bize olan inanc›n›,
güvenini pekifltiriyor. 18 aya bak›p "barda¤›n yar›s› bofl" diyenler olabilir. Kendilerince
hakl›d›rlar da...

Ama De¤erli Arkadafllar›m,

3 Kas›m seçimlerinden önce bu barda¤›n dibinde bir damla bile kalmam›flt›, hatta
neredeyse bardak bile kalmayacakt›. fiunu bir kez daha hat›rlatmak isterim: Biz sihirbaz
de¤iliz. Bizim elimizde sihirli de¤nek yok.

Türkiye her alanda hak etti¤i konuma er ya da geç
ulaflacakt›r, herkes müsterih olsun ve kalk›nma sürecine
fikirleriyle, elefltirileriyle, projeleriyle, yat›r›mlar›yla katk›da
bulunmaya devam etsin.



Türkiye ekonomisi uzun y›llar boyunca h›rpalanm›fl, oradan oraya savrulmufl, tutan›n
elinde kalm›flt›r. Siyasi krizlerle çalkalanan yönetimler cesaret edip de kronik sorunlar›
çözmeye yanaflmam›fl, sorunlar› çözmek yerine üzerine toprak örtmeyi tercih etmifltir.

Biz hükümeti devrald›¤›m›zda katmerlenmifl, kronik hale gelmifl sorunlar› masam›z›n
üzerinde bulduk. Bütün bu sorunlar›n üzerine bir kürek toprak da biz atabilirdik.

"Aman sen de" deyip bu sorunlar› görmezden gelebilirdik. "Benden sonra tufan" deyip
karfl›n›za pembe tablolarla gelebilirdik.

Har vurup harman savururduk, efli dostu zengin ederdik, birilerinin ç›karlar›n› koruyup
gözetirdik, ne Allah'tan, ne de kuldan korkard›k.

Ama o zaman tarihe karfl› hesap veremezdik, bu millete karfl› hesap veremezdik, aln›m›z›n
ak›yla karfl›n›za gelemezdik. Bak›n bugün bütün Türkiye gelece¤e do¤ru tam bir seferberlik
hali içinde yürüyor.

Hükümetin samimiyetini görüyorlar, azmini, kararl›l›¤›n› görüyorlar. Herkes gücü oran›nda,
yetene¤i oran›nda, birikimi oran›nda destek veriyor, katk› veriyor, omuz veriyor.

Geçmiflte yaflananlar tekrar yaflanmas›n, Türkiye yeniden krizlerle tan›flmas›n, her fley
bir anda kül olmas›n diye her vatandafl›m›z ter döküyor. Bize düflen bu güvene, bu
inanca, bu umuda lay›k olmak, insan›m›z› bir kez daha hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmamakt›r.

Bu konuda hassas›z, milletimizin bizden beklentilerine cevap vermek için ne gerekiyorsa
büyük bir kararl›l›kla yapaca¤›z. Kimseden korkumuz yok, kimseden çekinmiyoruz.

Bu yolda hiçbir tereddüt, kayg› ya da çekince tafl›m›yoruz.

Türkiye her alanda hak etti¤i konuma er ya da geç ulaflacakt›r, herkes müsterih olsun
ve kalk›nma sürecine fikirleriyle, elefltirileriyle, projeleriyle, yat›r›mlar›yla katk›da bulunmaya
devam etsin.

‹fl dünyas› olarak bizim sizlerden yegâne beklentimiz,
kalk›nma yolunda hükümetin de önüne geçecek ve bizlere
de ilham verecek bir dinamizm içinde bu medeniyet yar›fl›n›
sürdürmenizdir.
De¤erli Arkadafllar›m,

fiöyle geçmifle bir dönüp bak›n: Sürekli koalisyonlar, gereksiz tart›flmalar, yapay gündemler,
art arda yap›lan hatalar ve ard›ndan krizler...

Bir program uygulamaya konuluyor, aradan birkaç ay geçiyor, "yanl›fl oldu" denilip
programdan sap›l›yor. Önlemler paketi aç›klan›yor, birkaç ay geçiyor, her fley gevfletiliyor.

Disiplin sa¤lad›k deniliyor, kararl›y›z deniliyor, ya siyasi kriz ç›k›yor, ya seçim geliyor,
disiplin de kararl›l›k da rafa kald›r›l›yor. Türkiye ekonomisi adeta yap-boz tahtas›na
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çevriliyor, deneme yan›lma metoduyla toplumla adeta dalga geçiliyor. Hiçbir programa
güven duyulmuyor, siyasete, siyasetçiye, devletin kurumlar›na güven duyulmuyor.

Oysa biz istikrar ve güveni Türkiye ekonomisinin en temel iki kayna¤› olarak görmekteyiz.
Bu ülkenin sorunlar›n›n ilac› bellidir, biz bunlar› biliyoruz ve bunlar› uyguluyoruz.
Yöntemlerimizi, tarz›m›z›, uygulamalar›m›z›, program›m›z› tabii ki elefltirebilirsiniz.

Baflar›m›z da zaten sizlerin yap›c› elefltirilerinize ba¤l›. Sizlerin görüflleri, önerileri, katk›lar›
bizim gediklerimizi kapatacak, yanl›fllar›m›z› düzeltecektir. Ancak Türkiye'ye yeni maceralar
yaflatmayaca¤›m›z› da özellikle bilmenizi isterim.

Ekonomik program›m›z mali boyutuyla, parasal boyutuyla, sosyal boyutuyla, yap›sal
boyutuyla gayet iyi flekilde ifllemektedir.

Sonuçlar çok olumludur, çok sevindiricidir. Bu nedenle bu programdan sapmam›z,
gevflememiz, taviz vermemiz söz konusu de¤ildir.

De¤erli Dostlar,

2003 y›l› bafl›nda ekonomide hedeflerimizi aç›klad›¤›m›zda birçoklar› bizleri hayalci buldu.
Ama koydu¤umuz tüm hedefleri tutturduk, hatta baz›lar›nda hedefleri bile aflt›k.

Enflasyonda, faizlerde, faiz d›fl› fazlada, borçlar›n
çevrilmesinde, ihracatta, büyümede tarihi rekorlar›n sahibi
olduk. 2004 y›l› için belirledi¤imiz hedeflere do¤ru da
kararl›l›kla ilerliyoruz.
Enflasyon düflüyor, faizler düflüyor, borç rasyosu düflüyor, öte yandan ihracat art›yor,
sanayi üretimi art›yor, büyüme art›yor, yerli-yabanc› yat›r›mlar art›yor.

Tabii ki eksiklerimiz var, tabii ki yapamad›klar›m›z var, biz bunlar› inkar etmiyoruz, bunlara
karfl› kay›ts›z da de¤iliz. Ama barda¤›n yar›s›n› doldurdu¤umuz gibi kalan yar›s›n› da
doldurmak konusunda kesinlikle kararl›y›z.

Bugüne kadar çözülemeyen sorunlar da zaman içerisinde ayn› dikkat ve kararl›l›kla
çözülecektir inflallah. Tabii, bize yönelik elefltirileri gördü¤ümüz zaman biraz da seviniyoruz.

Bir y›l önce bu ülkenin en büyük sorunu yüksek enflasyondu, yüksek faizlerdi, istikrars›zl›kt›,
güvensizlikti. Bugün elefltirilere bak›nca bunlar›n art›k unutuldu¤unu, sorunlar›n art›k
de¤iflti¤ini görüyoruz. Dün sorunlar listesinde ilk s›rada yer alan konular bugün art›k
sorun listesinden ç›km›fl durumdalar. Art›k çok daha ayr›nt›l› konular, daha mikro sorunlar
var gündemimizde.

Allah'›n izniyle onlar› da tek tek çözece¤iz.

Türkiye'nin sorunlar›n›n çözümü yolunda hep birlikte çok büyük bir ad›m atm›fl oldu¤umuzu
düflünüyorum. O ad›m, ekonomimizin bütün cephelerine özgüven sanca¤›n›n yeniden
dikilmesidir.
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Bu inanç, bu heyecan, bu sinerji, ekonomimizi aya¤a kald›ran ve inflallah bugün
bulundu¤umuz durumdan çok daha iyi noktalara ulaflmam›z› sa¤layacak olan güç olacakt›r.

Bütün unsurlar›yla potansiyeline inanan ve güvenen, iyimserli¤ini kaybetmeyen bir
ekonomik yap› mutlaka ilerleyecek, geliflecektir. Zaten gün geçtikçe iyimserlik katsay›s›
artan göstergelerin makro ekonomik etkileri de yavafl yavafl ortaya ç›k›yor.

De¤erli Arkadafllar...

Yeri gelmiflken ekonomi ve iyimserlik deyince bu ülkede herkesin akl›na gelen bir ismi
buruk bir flekilde de olsa anmak istiyorum: Sak›p Sabanc›. ‹sterdim ki flu anda o da
burada olsun bizi izlesin.

Ama art›k o bizimle olmayacak. Bu nedenle buradan bir kez daha kendisine rahmet,
ailesine ve sevenlerine baflsa¤l›¤› diliyorum.

Sak›p Sabanc› ismini sadece bu ülkenin ekonomisine katt›¤› ekonomik de¤erler, yapt›¤›
yat›r›mlar ve binlerce insan›m›za sa¤lad›¤› istihdam imkân› için de¤il; milletimize afl›lad›¤›
üretim aflk› ve iyimserlik duygusu için de hiç unutmamal›y›z.

O bu ülkeden hiçbir zaman umudunu kesmeyen, bu ülkenin potansiyeline, zorluklar›
aflma azmine sonuna kadar inanan, buna karfl›l›k evrensel ekonomik yönelimlere de asla
kapal› olmayan örnek bir ifladam›yd›.

Biliyorum ki, bu salonda bulunan herkesin, Sak›p Sabanc› portresinden ç›kar›p kiflili¤ine
katt›¤› bir pozitif de¤er vard›r.

Çünkü Sak›p Sabanc›, Türkiye'nin ekonomik maceras›n›, krizleri, s›k›nt›lar›, at›l›mlar› ve
duraksamalar› yaflam›fl, Türkiye gemisinin dalgal› denizlerdeki yolculu¤unda hep en çok
terleyenler aras›nda olmufltu. Asla köflesine çekilmedi, asla y›lmad›, bütün zorluklara
ra¤men gemisini terketmedi.

Cenazesine kat›lan gözü yafll› kalabal›klar, en karanl›k zamanlar›m›zda bile umudunu ve
ayd›nl›¤›n› yitirmeyen bu büyük kalk›nma kahraman›na sayg›lar›n› sunmak üzere oradayd›lar.
Onlar›n aras›nda olmay› çok isterdim, Japonya'da oluflumuz nedeniyle k›smet olmad›.

Ama ben yine de bu kürsüden, söylediklerimin anlam›n›n en çok fark›nda olacak bir
toplulu¤a Sak›p Sabanc›'n›n insanl›¤›na, kiflili¤ine, vatanseverli¤ine ve üretim heyecan›na
duydu¤um sayg›y› ifade etmek istiyorum.

Allah mekân›n› cennet etsin.

Hepinize sevgilerimi sayg›lar›m› sunuyor, görev süresini tamamlayan Say›n Ali
Bayramo¤lu'na ekonomimize de¤erli katk›lar› için teflekkür ediyor, yeni yönetime de
baflar›lar diliyorum.
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M‹LL‹ EGEMENL‹K VE S‹YASET SEMPOZYUMU

(19.04.2004)
Sevgili Misafirler, De¤erli Arkadafllar,

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

84. kurulufl y›ldönümünü kutlad›¤›m›z bu yüce Meclis çat›s› alt›nda, Milli Egemenlik
Haftas›'n›n bu çok anlaml› etkinli¤inde sizlerle bir arada olmaktan duydu¤um memnuniyeti
ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

84 y›l önce kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aradan geçen zaman boyunca milli
egemenli¤imizin, cumhuriyet de¤erlerimizin ve ça¤dafl uygarl›k yolundaki yürüyüflümüzün
sembolü olmufltur.

Büyük Önder Atatürk'ün "Hakimiyet kay›ts›z flarts›z milletindir" sözü, Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin demokrasimizin kalbi oldu¤unun en aç›k delilidir. Milletin iradesi bu
çat› alt›nda tecessüm etmektedir. Bu çat› alt›nda bulunanlar, milletin ortak iradesini ve
vicdan›n› temsil etmektedir.

Siyasi meflruiyetin biricik kayna¤›n›n millet oldu¤unu ifade eden milli egemenlik fikri,
demokrasinin, üniter devletin ve laikli¤in de temelini oluflturmaktad›r.

Cumhuriyetimizin temel de¤erleri, milli egemenlik zemini üzerinde flekillenmektedir.
Demokrasi, "demos"un, yani halk›n, milletin iktidar›d›r.

Demokrasinin kurucu öznesi, millettir.

Dolay›s›yla millete dayanmayan, meflruiyetini milletten almayan hiçbir iktidar demokratik
de¤ildir.

De¤erli Misafirler,

Üniter devlet, bir millet tasavvuruna dayan›r. Ortak bir tarih ve ortak bir ideale sahip bu
milletin hukuki varl›¤›, vatandafll›k müessesesiyle belirlenir. Vatandafll›k ba¤›, milletin
her ferdini eflit k›lar.

Üniter devletin dayana¤› olan millet, baflka hiçbir fark gözetilmeksizin, vatandafll›k
esas›nda birbirine eflit fertlerden müteflekkil bir bütündür. Laiklik de yine dini inanç ve
dünya görüflü farkl›l›klar›n›, milletin mevcudiyetine engel olarak görmeyen bir anlay›fl›n
ürünüdür.

Cumhuriyet bizim asla terk etmeyece¤imiz yönetim
biçimimizdir, demokrasi ise siyasal sistemimizin temelinde
yatan unsurdur.



Laik devlet, sadece dini normlar taraf›ndan belirlenmeyen devlet de¤ildir.

Milli egemenli¤in gere¤i olarak laik devlet, ayn› zamanda,
milletin yaflatt›¤› farkl› inanç ve de¤erlere eflit mesafede
olan, bu inançlar aras›nda ayr›m gözetmeyen ve inanç
alan›nda özgürlükçü bir ortam tesis eden devlettir.
T›pk› devletimiz gibi milletin temsilcileri de bu görevlerini ifa ederken; insanlar›m›z› din,
dil, etnik köken, siyasî görüfl gibi birbirlerinden farkl› vas›flar›na göre ay›rt etmemelidirler.

Bu ilkeye ba¤l›l›klar›, yüklendikleri temsil görevini lay›k›yla yerine getirebilmelerinin ön
flart›d›r.

Milletimizin tüm fertleri, dinî, siyasî, felsefi görüfl ve inan›fllar› her ne olursa olsun bizim
için eflit de¤erdedir ve öyle de olmal›d›r.

De¤erli Arkadafllar,

Asla akl›m›zdan ç›karmamal›y›z ki, bizim Cumhuriyetimiz demokratik prensipler üzerinde
yükselmifltir.

Bugün hiç kimsenin ayr›lmaz bir bütün haline gelmifl Cumhuriyetimiz ile demokrasimizi
çat›flt›rmaya, birbirleriyle k›yaslamaya hakk› yoktur.  Zaten bunlar›n k›yaslanmas› da
mümkün de¤ildir.

Cumhuriyet bizim asla terk etmeyece¤imiz yönetim biçimimizdir, demokrasi ise siyasal
sistemimizin temelinde yatan unsurdur.

Bu iki kavram birbirini bütünleyici bir mahiyete sahiptir ve birbirlerinin u¤runa feda
edilemezler. Cumhuriyetin "cumhur"u ile demokrasinin "demos"u ayn› meflruiyet kayna¤›na,
yani millete iflaret etmektedir.

Cumhuriyetimizi koruyacak ve ilelebet payidar k›lacak olan temel unsur onun demokratik
niteli¤idir.

Dolay›s›yla as›l üzerinde ›srar edece¤imiz husus, demokrasimizi evrensel ve medeni
standartlara uygun, örnek bir rejim haline getirmek olmal›d›r. Bu fliar asla akl›m›zdan
ç›kmamal›d›r ve ç›kmayacakt›r.

Toplumsal sevgi, bar›fl ve uzlafl›y› meydana getirecek dinamikler de bunlard›r.

Gücümüzü ve heyecan›m›z› bu dinamiklerden alarak, ülkemizi güçlü ve müreffeh
gelece¤ine haz›rlayaca¤›z.

De¤erli Misafirler,

100. kurulufl y›ldönümünü kutlamaya haz›rland›¤›m›z Cumhuriyetimiz için en büyük
hedefimiz, demokrasimizi eksikliklerinden ar›nd›rarak yürüdü¤ümüz ça¤dafl uygarl›k
seviyesine yak›fl›r bir hale getirmek olmal›d›r.
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Bu hedef çerçevesinde birtak›m bize özgü durumlar› bahane ederek zaman kaybetmemeli,
demokrasimizi milletimizin hak etti¤i bir seviyeye tafl›mal›y›z.

Bugün dünyada ça¤dafll›¤›n temel ölçütü, halk›n yönetime kat›l›m› ve temel özgürlüklerin
tan›nmas› kriterleridir.

Avrupa Birli¤i üyeli¤ine haz›rland›¤›m›z flu günlerde, bu kriterlerden uzaklaflmakta olan
bir Türkiye manzaras›yla dünya kamuoyunun önüne ç›kma flans›m›z yoktur.

Bundan çok daha önemlisi, art›k kusurlu bir demokratik anlay›flla 70 milyonu aflan genç
ve gelecek ad›na talepleri olan bir Türkiye'nin karfl›s›na da ç›kamay›z.

Durmadan korkular ve bahaneler üreterek bu yepyeni Türkiye'nin h›z›n› kesmeye kimsenin
hakk› yoktur, olmamal›d›r.

Art›k birbirimize güvenmeli, zenginliklerimizin k›ymetini bilmeli, bir ve bütün olarak
Cumhuriyetimizi 100. y›l›nda en güzel flekilde taçland›racak demokratik at›l›mlar›
gerçeklefltirmeliyiz. Bunun için milletimiz haz›rd›r, biz de siyasetçiler olarak milletimizin
bu iradesine en yüksek düzeyde kat›lmal›y›z.

28 Mart'ta yap›lan seçimler, milletimizin demokratik haklar›n› en bilinçli flekilde yapt›¤›n›n,
yönetime kat›lma noktas›nda dünya standartlar›n›n üstünde bir demokratik olgunlu¤a
sahip oldu¤unun aç›k iflaretlerini ortaya koymufltur. Milletimizin bu ülke için neyin iyi,
neyin kötü oldu¤u konusundaki keskin dikkatinin hakk›n› herkes teslim etmelidir.

Bu tablonun, Milli Egemenlik Haftas› kutlamalar›na ayr› bir anlam ve coflku katt›¤›
kanaatindeyim.

Türkiye kendi büyük potansiyeline ve insan kalitesine
güvenerek bütün engelleri aflacak ve ça¤dafl uygarl›k
seviyesini bir bütün olarak her alanda yakalayacakt›r.
Bugünlerin uzakta olmad›¤›na inan›yorum.
84 y›l önce vatan› kurtarmak ve Cumhuriyet'i kurmak üzere Anadolu'nun her yan›nda
vücuda gelen milli irade, bu inanc›m›n bugün de en temel dayana¤›d›r.

Yaflas›n Türkiye, yaflas›n Cumhuriyet!

Hepinizi sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yor, Milli Egemenlik Haftas›'n›n kutlu olmas›n›
diliyorum.
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‹KT‹SAD‹ KALKINMA VAKFI GENEL KURULU

(24.04.2004)
De¤erli Arkadafllar,

‹fl Dünyam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin ekonomisiyle, yönetimiyle, iç ve d›fl iliflkileriyle ve insanlar›yla yeniden umutlu
ve güler yüzlü bir portre çizdi¤i flu günlerde, "kalk›nma" idealini kendine isim olarak
seçmifl olan vakf›n›z›n genel kurulunda sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Sizler de yak›ndan izliyorsunuz; Türkiye bugün ekonomik olarak krizlerden do¤an t›kanma
noktalar›n› önemli ölçüde aflm›fl, güven ve istikrar› yakalayarak yeni ufuklara do¤ru yola
ç›km›flt›r.

Yolumuzun uzun oldu¤unu ve gerek ekonomide, gerekse kamu yönetiminin di¤er
alanlar›nda yap›lacak daha çok iflimiz oldu¤unu her vesileyle söylüyoruz. Ancak 3 Kas›m
tarihinden bu yana ald›¤›m›z mesafe de asla küçümsenmemelidir.

Bak›n›z göreve geldikten sonra uygulad›¤›m›z ekonomik programla bugün art›k makro
ekonomik dengeleri kurmufl ve sürdürülebilir büyüme konusunda istikrar› yakalam›fl
durumday›z.

Bunun sonucunda 2003 y›l› için koydu¤umuz %5'lik büyüme hedefinin üstüne ç›karak
%5.9'luk bir büyüme oran› yakalad›k.

2004 y›l› için öngördü¤ümüz %5'lik hedefi aflma konusunda da çok önemli beklentilerimiz
var.Mali disiplinden taviz vermeden hedeflerimizi kovalamaya devam edece¤iz.

‹ç ve d›fl piyasalarda ekonomimize duyulan güvenin sürdürülmesi son derece hassasiyetle
üzerinde durdu¤umuz bir konudur.

Bu bak›mdan ekonomik kazan›mlar›m›z› gelifltirerek korumak konusunda azami dikkati
ve gayreti gösteriyoruz. Faiz d›fl› fazlada geçen y›l yüzde 6'y› aflan bir rakam yakalad›k,
bu y›l hedefimiz bundan daha iyisidir.

2002 y›l›nda yüzde 60'lara vuran nominal faizler 2003'te yüzde 20'lere, yüzde 35 dolay›nda
seyreden reel faizler yüzde 10'lara inmifltir. Faizlerde bir y›l içindeki bu düflüflün
ekonomimize sa¤lad›¤› tasarruf 7 katrilyon lira olmufl, buradan gelen para milletimizin

D›fl ticaret hacmimiz 120 milyar dolarlar›n efli¤indedir, ifl
dünyam›zla birlikte ülke ülke dolaflarak yapt›¤›m›z temaslar
meyvelerini veriyor, ihracat›m›z rekor üstüne rekor k›r›yor.
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hizmetine sunulmufltur. Bir baflka önemli gösterge de, bir buçuk y›l gibi k›sa bir süre
içinde Türkiye'nin borçlar›n›n GSMH içindeki oran›n› yüzde 90'lardan, yüzde 72'lere
inmifl olmas›d›r.

Bu demektir ki, Türkiye'nin Maastrich kriterlerini yakalamas› art›k görünür hedeftir.

De¤erli Dostlar,

Hükümet olarak uygulad›¤›m›z ekonomik politikalar›n bizi en sevindiren sonuçlar›ndan
biri, yakalanan büyüme h›z›na paralel olarak enflasyon rakamlar›nda da istikrarl› bir düflüfl
trendinin yakalanmas›d›r.

Bu dünya ekonomi tarihinde çok nadir yakalanm›fl bir
baflar›d›r ve bu baflar› Türkiye'yi geçen y›l dünyan›n
ekonomik alanda en ilgi çeken ülkesi haline getirmifltir.
Biliyorsunuz, Nisan ay›nda piyasalar›n y›l sonuna iliflkin enflasyon beklentisi program
hedefinin alt›nda gerçekleflmifl ve %11.4'lere gerilemifltir. Bu tablo milletimizin önüne
koydu¤umuz tek haneli enflasyonun art›k bir hayal olmad›¤›n› aç›kça ortaya koyuyor.

D›fl ticaret hacmimiz 120 milyar dolarlar›n efli¤indedir, ifl dünyam›zla birlikte ülke ülke
dolaflarak yapt›¤›m›z temaslar meyvelerini veriyor, ihracat›m›z rekor üstüne rekor k›r›yor.

Elbette daha birçok eksi¤imiz var; ihracat-ithalat rakamlar›n› sa¤l›kl› bir dengeye oturtmak,
istihdam› artt›rmak ve bu ekonomik kazan›mlar› sokaktaki insan›n çok daha fazla
hissetmesini sa¤lamak durumunday›z.

Bu genel kalk›nma h›z›na yetiflemeyen baz› sektörlerimizi de bu kalk›nma heyecan›yla
donatmak, canland›rmak zorunday›z.

Ancak baflta da söyledi¤im gibi karamsarl›¤› karakter edinenlerin sözleriyle flu k›sa zaman
içinde at›lan dev ad›mlar› da asla küçümsemememiz gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik
olarak nas›l bir geliflme içerisinde oldu¤unu bizim bu felaket tellallar›m›z d›fl›nda herkes
görüyor, takdir ediyor.

Bak›n›z size IMF'nin son Dünya Ekonomik Görünüm raporundan örnekler vereyim:

Bu rapora göre 2002 y›l›nda 184.8 milyar dolar GSY‹H ile dünyada 25'nci ülke olan
Türkiye, geçen y›l milli gelirini dolar baz›nda yüzde 29.8 art›rarak 239.8 milyar dolara
ç›karm›fl ve 22'nci s›raya yerleflmifl bulunuyor.

Bu geliflme çok önemli geliflmedir, y›llar y›l› pozitif tek bir gösterge bulmakta zorland›¤›m›z
ekonomimiz için fazlas›yla de¤erli bir geliflmedir.

Bu rakamlar Türkiye'nin geçen y›l GSY‹H büyüklü¤ü bak›m›ndan Norveç, Danimarka,
Yunanistan, Finlandiya, Portekiz, ‹rlanda gibi AB üyesi, Polonya, Macaristan, Ukrayna,
Romanya, Litvanya ve Bulgaristan gibi AB aday› ülkeleri geride b›rakt›¤›n› gösteriyor.
fiu anki göstergelerle bu y›l sonunda GSY‹H bak›m›ndan dünyan›n en büyük 21, gelecek
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y›l da 20. ülkesi olaca¤›m›z› gösteriyor. Üstelik güzel geliflmeler bundan ibaret de de¤il;
baflka iyi haberler de var.

Ayn› rapora göre Türkiye'de 2002 y›l›nda 2 bin 799 olan kifli bafl›na GSY‹H, 2003'te 775
dolar artarak 3 bin 574 dolara ç›km›fl bulunuyor.

Kifli bafl›na GSY‹H'nin ise 2004 y›l›nda 935 dolar artarak 4 bin 509 dolar, 2005'te de 230
dolarl›k art›flla 4 bin 738 dolar olaca¤› ise öngörülüyor.

Biz hükümet olarak bu rakamlar› elbette yeterli görmüyoruz; ancak ekonomimizin yeniden
aya¤a kalkt›¤›, istikrarl› bir büyüme içine girdi¤imiz ve beklentilerin son derece ümitvâr
oldu¤u ortadad›r. Bu tabloda en az bizim kadar özel sektörümüzün ve s›k›nt›lara fedakârca
direnen vatandafllar›m›z›n da pay› oldu¤unu da asla akl›m›zdan ç›karm›yoruz.

Bu birlik ve beraberlik içerisinde yola devam etti¤imiz takdirde, Türkiye'nin
yakalayamayaca¤› herhangi bir hedef yoktur, olamaz.

De¤erli Arkadafllar,

Hedef deyince elbette hepimizin akl›na Avrupa Birli¤i geliyor.

Do¤rudur, Türkiye'nin yak›n vadeli en büyük hedefi ekonomisini ray›na oturtmakla birlikte
AB ile tam üyelik müzakerelerine haz›rlanmakt›r.

Bildi¤iniz gibi bu y›l›n Aral›k ay›nda daha önceden ilan edildi¤i gibi AB ile üyelik
müzakerelerine bafllama hususu netlik kazanacakt›r. O zamana kadar uyum konusunda
hem gerekli yasal düzenlemeleri tamamlamak, hem de uygulamadaki eksikliklerimizi
gidermek mecburiyeti içindeyiz.

Hükümet olarak bu konuda ne kadar büyük bir gayret göstermekte oldu¤umuzun sizler
de fark›ndas›n›z.

Ayn› kararl›l›k ve dikkat içinde koydu¤umuz bu hedefe ulaflmak için çal›flmaya devam
edece¤iz.Her zaman söyledik; Türkiye'nin uyum yasalar› çerçevesinde gerçeklefltirdi¤i
düzenlemeleri zaten yapmas›, ça¤›n gerektirdi¤i bu de¤iflimi zaten geçirmesi gerekiyordu.

Dünyan›n ileri demokrasilerinin vatandafllar›na sundu¤u tam demokrasi, daha fazla
özgürlük ve daha yüksek bir yaflama standard›n›, biz bu yüce milletten neden esirgeyelim?

Demokrasimizi kusurlu, temel haklar›m›z› eksik, yaflama
standard›m›z› düflük tutarak ça¤dafl uygarl›k seviyesini
yakalama imkân›m›z var m›d›r?
Yap›lan bütün kamuoyu yoklamalar› gösteriyor ki, bugün Türkiye'nin büyük bir ço¤unlu¤u
AB üyeli¤i hedefine inanmakta ve bu yolda gösterilen uyum gayretlerine destek olmaktad›r.
Ancak statükonun devam›ndan yana olan küçük bir az›nl›k, nas›l yapar›z da bu yolda
Türkiye'nin önüne engeller ç›kar›r›z diye düflünmekten geri durmuyor. Buradan aç›kça
ifade ediyorum; Türkiye kimseye babas›ndan miras kalmam›flt›r.



Bugün K›br›s'ta yap›lan referandum, sonucu ne olursa olsun, inan›yorum ki gerek ülkemiz,
gerekse KKTC için hay›rl› ufuklar açacakt›r.

Bugüne kadar K›br›s'ta adil ve kal›c› bir bar›fl›n sa¤lanmas› için Türk taraf› olarak at›labilecek
bütün bar›flç› ad›mlar› att›k.

Dünya kamuoyu bizim bu iyi niyetli, samimi ve kararl› ad›mlar›m›z›n fazlas›yla fark›ndad›r
ve bugün ilk defa K›br›s konusunda elefltiri oklar›n›n hedefi biz de¤iliz.

Önümüzdeki dönemde bu olumlu imaj›m›z›n her zeminde yarar›m›za olacak sonuçlar
do¤uraca¤›n› ümit ediyorum.
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Bu yüzden hiç kimse milletin sesine kulaklar›n› t›kayarak Türkiye'yi babas›n›n çiftli¤i gibi
görmeye, bu yönde hareket etmeye kalkmas›n.

Milletimiz demokrasiye olan ba¤l›l›¤›n› ve ülkemizin demokrasiyle güçlü, top yekûn
kalk›nmayla müreffeh gelece¤ine olan inanc›n› her zeminde ortaya koymaktad›r.

Milletin sesine sa¤›r kalmay› tercih edenler, ibretle görüyoruz ki dünyan›n ald›¤› yeni
flekilden de, bu yeni ça¤›n hayati ihtiyaçlar›ndan da bihaber kalmaktad›rlar. Toplum olarak,
millet olarak, ülke olarak art›k bu a¤›rl›klar› s›rt›m›zda tafl›mak istemiyoruz.

Ülkemizin gelece¤i ad›na çok önemli gördü¤ümüz bir hedefe kilitlendi¤imiz flu dönemde,
bu hassasiyetin toplumun bütün kesimlerince gür bir flekilde seslendirilmesini bekliyorum.

Cumhuriyetimizin 100. y›l›na, Türkiye'nin dünyan›n tam
demokrasiye sahip, güçlü ve kalk›nm›fl ülkeleri aras›nda
girmesini istiyorsak, önce bu idealist gelecek fikrine sahip
ç›kmal›y›z.
Bu sadece bizim de¤il, bu ülkeyi seven her bir insan›m›z›n en birinci görevi olmal›d›r.

De¤erli Dostlar,

AB'ye uyum yasalar›n›n tamamlanmas› ve uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi
konusunda hükümet olarak samimiyetle gayret gösterece¤imizi ben bir kere daha
huzurlar›n›zda ifade ediyorum.

Bu konuda kamuoyumuzun takipçi olmas›n› özellikle rica ediyorum. Önümüzdeki zaman
k›sad›r, az zamanda çok önemli ad›mlar atmam›z gerekiyor. K›s›r tart›flmalarla, bofl
polemiklerle kaybedecek bir tek günümüz ve saatimiz yok.

Türkiye'nin d›fla aç›lma hedeflerine inanmayan, tercihini kendi içine kapal›, kendi özel
flartlar›yla flekillenen statükocu bir yönetim anlay›fl›ndan yana koyanlar›n engelleme
çabalar›na pabuç b›rakmayal›m.

Türkiye belki son elli y›l›n›n en önemli kavfla¤›n› dönmek üzeredir, iç hesaplar› bir yana
b›rak›p millet olarak bu hedeflere kilitlenelim.
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Ben gerek K›br›s konusunda, gerek ülkemizin AB üyeli¤i konusunda son derece iyimserim.
Etkili, yap›c› ve haz›rl›kl› diplomasi çizgimiz çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›n› görmeye bafllam›flt›r.

Bundan sonra da bu yeni ve ça¤dafl diplomasi çizgimizin semeresini görmeye devam
edece¤iz. Türkiye'nin dünyan›n örnek ülkelerinden biri olarak gösterilece¤i güzel günler
uzak de¤ildir.

Bu büyük hayali sizlerle paylafl›yor, bu parlak ideal için baflta sizler bütün insanlar›m›z›
el ele gönül gönüle çal›flmaya davet ediyorum.

‹ktisadi Kalk›nma Vakf›'n›n genel kurulunun hay›rl› olmas›n› temenni ediyor; hepinize
sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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BELED‹YE BAfiKANLARI TOPLANTISI (30.04.2004)
De¤erli Belediye Baflkanlar›m›z,

Sevgili Arkadafllar,

Hepinizi en samimi duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'yi yeniden imar etmek için ç›kt›¤›n›z bu kutlu yolda hepinize hay›rl› ve bereketli
çal›flmalar diliyorum.

Biliyorum ki hepiniz, milletimizin 28 Mart seçimlerinde gösterdi¤i büyük teveccühe lay›k
olmak için kollar› s›vad›n›z, bu ülkeyi do¤usuyla bat›s›yla, güneyiyle kuzeyiyle gelece¤e
haz›rlamak üzere çal›flmaya bafllad›n›z.

Sizlere yak›flan, üstünüze ald›¤›n›z büyük millet sorumlulu¤unun gere¤i olarak, görev
sürenizin bir tek gününü, bir tek saatini bofla geçirmeden hizmet için gece gündüz
çal›flmakt›r. Tek tek her birinizin bu yüce görevin mahiyetini iyi kavrad›¤›n›za ve bu millete
olan borcunuzu en iyi flekilde ödeyece¤inize bütün samimiyetimle inan›yorum.

28 Mart seçimleri, millete hizmet fliar›na sadakatle ba¤l› olan AK Parti'nin, baflka siyasi
anlay›fllardan fark›n›n millet taraf›ndan tescil edildi¤i bir seçim olmufltur. Bu sonucu
elbette çok önemsiyor, çok iyi de¤erlendiriyoruz.

Ancak AK Parti siyasi çizgisini seçim aritmeti¤i üzerine kuran bir parti de¤ildir. Bu nedenle
seçimler geçtikten sonra, bu milletin çok de¤erli vaktini seçim sonuçlar›yla daha fazla
almam›z do¤ru olmaz.

Bizler as›l baflar›n›n sand›kta sa¤lanan ço¤unlukta de¤il; bu millete verilen hizmetlerin,
bu ülke için üretilen de¤erlerin çoklu¤unda oldu¤una inanan bir siyasi anlay›fla sahibiz.

Bu anlay›fl›m›z›n bir gere¤i olarak, hem devlet yönetiminde, hem de yerel yönetimlerde
prensibimiz, zorluk derecesi ne olursa olsun bütün engelleri aflmak, milletin ihtiyaçlar›na
mutlaka cevap vermek için bütün gücümüz ve enerjimizle gayret göstermek olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Hizmete talip olan kiflinin, asl›nda zorluklara, s›k›nt›lara, yorgunluklara talip oldu¤unu
bilmesi laz›m. Ben siyasetçinin bahane ve mazeret üretmek gibi bir hakk› oldu¤una asla
inanm›yorum.

Yerel yönetimlerimizin bu ülkeye kataca¤› dinamizm, pek
çok sorunun kendili¤inden çözülmesini ve kalk›nma
program›m›z›n yeni bir ivme kazanmas›n› beraberinde
getirecektir.
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Görevlerinizin zor ve a¤›r oldu¤unun bilinci içerisindeyim. Ancak baflarmak ve Türkiye'nin
bir uçtan bir uca bütün illerini ve ilçelerini ça¤a yak›flan bir geliflme standard›na
kavuflturmal›y›z. Millet bize olan inanc›n› fazlas›yla gösterdi; flimdi s›ra bizim onlar›n bu
güvenine lay›k oldu¤umuzu göstermemize geldi.

‹nsan›m›za hizmet konusunda AK Parti’li hiçbir arkadafl›mdan asla mazeret duymak
istemiyorum.

T›kand›¤›n›z noktada gelin çözümü birlikte arayal›m; ancak flunu bilin ki, mazeret üretmek
için tüketti¤imiz zaman ve enerjiyle, her engeli aflacak hal çareleri rahatl›kla bulunabilir.
Bir meseleye "Neden yap›lam›yor?" mant›¤›yla tak›l›p kal›rsan›z, gerekçeler aras›nda
bo¤ulur, o meseleyi çözme noktas›na bir türlü gelemezsiniz.

Yap›lmas› gereken ifle daima "Nas›l yap›l›r?" sorusunun cevab›n› aramakla bafllamakt›r.
Bir ifli yapmay› can› gönülden isteyen kimse, o ifli yapman›n mutlaka bir yolunu bulur.

Buna karfl›l›k isteksiz, heyecans›z ve tembel bir kiflinin en büyük serveti de mazeretleridir.
Yakas›nda AK Parti rozeti tafl›yan hiçbir arkadafl›m›n böyle beyhude bir servete sahip
olmak isteyece¤ine ihtimal vermiyorum.

Sevgili Baflkanlar,

Defaatle söyledi¤im gibi sizlerin temel yükümlülü¤ünüz, bu milletin ihtiyaçlar›na cevap
verecek proje ve hizmetleri üretmek, sorumlu oldu¤unuz bölgeyi aflkla flevkle imar
etmektir.

Ancak benim sizlerden bir baflka beklentim daha var:

Sizlerden Türkiye'nin siyaset birikimine, demokrasi
kültürüne ve insan›m›z›n gelecek ideallerine kiflili¤inizle,
fikirlerinizle ve üslubunuzla yeni aç›l›mlar getirmenizi
bekliyorum.
Asla unutmay›n›z ki sizler, bir ilin, bir ilçenin, bir beldenin bütün insanlar›n› temsil
ediyorsunuz. Yine asla akl›n›zdan ç›karmay›n›z ki sizler, bulundu¤unuz o bölgelerde,
Türkiye'yi adil ve kalk›nm›fl bir gelece¤e tafl›ma misyonunu üstlenmifl AK Parti siyasetinin
temsilcilerisiniz.

Türkiye'nin gelece¤e do¤ru yürüdü¤ü flu dönemde, sizlerin siyasi kiflilikleriniz, hizmet
anlay›fllar›n›z ve geliflme perspektiflerinizle bu ülkeye verece¤iniz çok fley var. Bu ülkenin
vefakâr insanlar›na y›llar y›l› anlatacaklar› kal›c›, yararl› ve hay›rl› hizmetler veriniz, eserler
b›rak›n›z.

Yerel yönetimlerimizin bu ülkeye kataca¤› dinamizm, pek çok sorunun kendili¤inden
çözülmesini ve kalk›nma program›m›z›n yeni bir ivme kazanmas›n› beraberinde getirecektir.
Gelin bizlere destek olun, bu medeniyet yürüyüflünü el ele gönül gönüle birlikte sürdürelim,
bu milletin yüzünü birlikte güldürelim.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Bir seçilmifl için, özellikle de bir belediye baflkan› için en büyük tehlike koltuk sevdas›d›r.

Asla koltuklar›n›zla muhabbetinizi ilerletmeyin. O koltuklarda geçirdi¤iniz zamanlar›n
ço¤almas›, bilin ki sizlere oy veren insanlar›n ihtiyaçlar›na koflmak için ay›rd›¤›n›z zamanlar›n
azalmas› anlam›na gelmektedir.

fiehirlerimizin o kadar çok sorunu var ki, ben görevini hakk›yla yapan bir belediye
baflkan›n›n uzun uzun koltuk sefas› yapacak vaktinin olaca¤›na pek ihtimal vermiyorum.
Buna imkân buldu¤unuz takdirde kendinize "Ben ne yap›yorum? Bu vakti milletin hangi
hizmetinden çal›yorum" diye sorman›z laz›m...

Sizler yerel yönetimlerde hizmet üretmek üzere yap›lanm›fl bir toplulu¤un lideri oldu¤unuzun
bilinci içerisinde olacaks›n›z. Bir belediye baflkan› ne kadar dinamikse, o belediyede ifller
o kadar dinamik biçimde yürür.

E¤er bir belediyede ifller yolunda gitmiyorsa, o zaman belediye baflkan› gece bafl›n›
yast›¤a koydu¤unda kendine nerede hata yapt›¤›n› sormal›d›r.

Bu muhasebeyi yapmayanlar›n ve oturdu¤u koltu¤un tapusunu ald›¤›n› zannedenlerin
28 Mart'ta ne hale geldiklerini gördünüz.

Bu millet, hizmet üretenlerle laf üretenleri, gecesini
gündüzüne katarak çal›flanlarla yan gelip yatanlar›
birbirinden ay›rmay› çok iyi biliyor. Mazbatalar›n›z› ald›¤›n›z
gün ateflten bir gömlek giydiniz, sak›n ola rehavete
kap›lmay›n›z.
E¤er sadakatle görevinizi yapar, bu milletin hay›r duas›n› alacak hizmetler ortaya koyarsan›z;
o zaman da hiç korkmay›n, bu millet sevgisini eksik etmeyecek, yolunuzu açacakt›r.
Hükümet olarak millete hizmet için ataca¤›n›z her ad›mda hükümet olarak bizler de sizin
yan›n›zda, sizlerle birlikteyiz.

Yap›c› çözüm aray›fllar›n›zda gelip kap›m›z› çalmaktan asla çekinmeyin. Elde olan›n en
fazlas›yla yard›m›n›za koflaca¤›m›zdan flüpheniz olmas›n.

De¤erli Arkadafllar›m,

Önünüzde sadece bir hizmet s›nav› de¤il, ayn› zamanda büyük bir demokrasi s›nav› da
vard›r. Yeni yerel yönetim yasalar›n›n ç›kmas›yla birlikte, genifl yetkilere, bir o kadar da
yükümlülüklere sahip olacaks›n›z. Bunun anlam› bugüne kadar merkezi yönetimin
hanesinde yaz›l› bulunan sorumluluklar›n bir k›sm›n›n da yerel yönetimlere yaz›lacak
olmas›d›r.

Vatandafllar›m›zla yollar›n›z eskisinden çok daha fazla kesiflecek, çok daha fazla iç içe
olacaks›n›z.
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Dolay›s›yla hemflehrilerinizin sizlerden beklentileri de hem artacak, hem çeflitlenecek.

Bu süreçte bir yandan hizmetlerin en iyi flekilde yürütülmesine ve sistemin oturmas›na
çal›fl›rken, bir yandan da demokrasiye sonuna kadar riayet edecek, kat›l›mc›l›¤a aç›k
olacaks›n›z.

Bilin ki, herhangi bir belediyemizde ayr›mc›l›¤a ya da haks›zl›¤a u¤rat›ld›¤›n› ifade eden
bir vatandafl›m›z›n hamisi ben olaca¤›m.

Türkiye Cumhuriyeti vatandafllar› aras›nda eflitlik ve adalet ölçüsünde hizmet vermenizi,
bugüne kadar ihmal edilmifl olanlar› di¤erleriyle ayn› standarda ç›karmak için azami gayret
göstermenizi istiyorum.

Zengin fakir, o kökenden bu kökenden, o mezhepten flu mezhepten, o partiden bu
partiden gibi, medeniyet anlay›fl›m›z› özünden yaralayacak ayr›mlar›n bizim kitab›m›zda
yeri yoktur, olamaz da...

Her bir vatandafl›m›za, bu ülkeye hizmet eden canlardan bir can, bu ülkeye zenginlik
katan renklerden bir renk diye bakacak, hepsini bu s›cakl›kla sevece¤iz. Kimseye ayr›mc›l›k
yapmayaca¤›z, kimseyi kay›rmayaca¤›z, adaletten zerre kadar sapmayaca¤›z.

Bize emanet edilen mülkün, millete ait oldu¤unu akl›m›zdan ve vicdan›m›zdan hiçbir
zaman ç›karmayaca¤›z.

Ben bütün arkadafllar›m›n bütün bu söyledi¤im noktalarda son derece hassas, son
derece liyakat sahibi, son derece güvenilir oldu¤una bütün samimiyetimle inan›yorum.

Bizlerin ve özellikle de milletimizin güvenini bofla ç›karmayaca¤›n›zdan eminim.

Türkiye'yi köfle bucak imar etmek ve gelece¤e haz›rlamak niyetiyle bafllatt›¤›m›z bu
büyük hizmet yar›fl›nda hepinize baflar›lar diliyorum, Allah yard›mc›n›z olsun diyorum.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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2004 TÜRK‹YE ‹KT‹SAT KONGRES‹ AÇILIfi KONUfiMASI
(05.05.2004)
Say›n Cumhurbaflkan›m,

Say›n Delegeler,

Sözlerime 2004 Türkiye ‹ktisat Kongresi'nin ülkemiz için yeni ufuklar açmas›n›, hepimize
yol gösterici olmas›n› temenni ederek bafll›yor, tüm kat›l›mc›lar› samimi duygular›mla
selaml›yorum.

Türkiye'de ilk ‹ktisat Kongresi 17 fiubat-4 Mart 1923 tarihleri aras›nda ‹zmir'de toplanm›flt›r.

‹zmir ‹ktisat Kongresi'nin topland›¤› tarihte henüz Cumhuriyet ilan edilmemiflti. Kongre,
‹zmir'in iflgalden kurtuluflundan birkaç ay sonra ve Lozan görüflmelerine ara verildi¤i bir
dönemde toplanm›flt›r.

Devletin kuruluflu tamamlanmadan bir iktisat kongresinin yap›lmas›, M. Kemal Atatürk'ün
ve arkadafllar›n›n ekonomik kalk›nma hedefi konusundaki ciddiyetlerinin en önemli
göstergesidir. M. Kemal Atatürk ilk kongrenin aç›l›fl konuflmas›nda ekonominin önemini
flu özlü sözlerle ifade etmifltir:

"Milli egemenlik, iktisadi egemenlikle pekifltirilmelidir. Bu kadar büyük amaçlara, bu
kadar kutsal ve ulu hedeflere, kâ¤›tlar üzerinde yaz›l› genel kurallarla, istek ve h›rslara
dayanan buyruklarla var›lamaz. Bunlar›n bütün olarak gerçekleflmesini sa¤lamak için tek
kuvvet, en kuvvetli temel, ekonomik güçtür." ‹lk ‹zmir ‹ktisat Kongresi'nin ana gayesi,
askeri zaferleri iktisadi bir zaferle tamamlamakt›r.

Bu tarihi konuflmada iflaret edilen gerçekler, aradan geçen 80 y›l› aflk›n zamana ra¤men
bugün hala geçerlili¤ini korumaktad›r.

Zaman zaman büyük s›k›nt›lar yaflanm›fl olsa da Türkiye ça¤dafl uygarl›k seviyesini
yakalama hedefinden hiçbir zaman vazgeçmemifltir.

Zor zamanlar›n ard›ndan Türk milleti aya¤a kalkacak iradeyi her zaman göstermifl,
kendisine önderlik edecek kadrolar› ifl bafl›na getirmeyi bilmifltir. Bu kalk›nma
dönemlerinden birinin mimar› da merhum Turgut Özal'd›r. Özal'›n 3. Türkiye ‹ktisat
Kongresi'ni aç›fl konuflmas›nda ifade etti¤i flu sözler, 21. yüzy›l›n efli¤inde gelecek için
k›lavuzumuz olacak niteliktedir:
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"Ça¤› do¤ru okumak demek, Türk ekonomisini dünyadaki mukadder geliflmeleri
gö¤üsleyebilecek donat›ma kavuflturmak, dünyan›n gidiflat›na senkronize etmek demektir."

Bizler bu sözlerden ald›¤›m›z ruhla bütün bu geçmifl birikimlerin üzerine yeni aç›l›mlar
sa¤layarak ekonomi alan›nda vizyonumuzu ve temel stratejilerimizi daha ileri noktalara
tafl›mak zorunday›z. Bugün aç›l›fl›n› yapmakta oldu¤umuz 4. Türkiye ‹ktisat Kongresi,
21. yüzy›l›n Türkiye'sini elbirli¤iyle infla etme hedefimiz aç›s›ndan çok önemli bir misyon
üstlenmektedir.

Bu misyonun gere¤ini yerine getirebilmemiz için, 21. yüzy›lda dünyay› ve dünyadaki
temel e¤ilimleri do¤ru okumam›z gerekiyor.

Belki kronolojik olarak de¤il ama; temel de¤iflim veya k›r›lma noktalar› aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, 20. yüzy›l 1980'lerin sonlar›nda bitmifltir.

‹deolojilerin ve çat›flmaya dayal› siyasetin hâkim oldu¤u 20. yüzy›l, iki kutuplu dünyan›n
sona ermesi ile birlikte tarihe mal olmufltur. Ard›ndan de¤iflimin h›zland›¤› ve çok boyutlu
hale geldi¤i yeni bir döneme girilmifltir.

Bu yeni dönemin özelli¤i, bir yandan mallar›n, sermayenin ve insanlar›n serbest dolafl›m›,
di¤er yandan artan rekabet flartlar› olmufltur.

Yine ayn› dönemde, dünyadaki bask›c› rejimler çökmüfl, birey hak ve özgürlükleri öne
ç›km›fl, demokrasi ideali yükselen de¤er haline gelmifltir. Bu kavflak noktas›, insanl›k
tarihinin kaydetti¤i en büyük zihinsel de¤iflimlerden birinin bafllad›¤› tarih olmufltur.

Bu küresel gerçek karfl›s›nda, eski zihinsel kal›plar› ve köhne kurumsal yap›lar› koruyarak
ayakta kalma flans› kalmam›flt›r.

Türkiye ekonomisinin gelece¤ini de¤erlendirece¤imiz bu
kongrede; öncelikli tart›flma konular›m›zdan biri, yaflanan
bu küresel de¤iflimin ekonomiye yans›malar› olacakt›r.
Geride b›rakt›¤›m›z üç ‹ktisat Kongresi, ülkemizin iktisadi ve sosyal geliflmesi aç›s›ndan
önemli dönüm noktalar›nda gerçeklefltirilmifltir.

Yine böyle bir dönüm noktas›nda ülkemizin 21. yüzy›lda yönelece¤i istikameti
belirginlefltirmek ve temel stratejileri tespit etmek amac›yla 4. Türkiye ‹ktisat Kongresi'ni
toplam›fl bulunuyoruz.

Biz bugün Türkiye'yi yönetme sorumlulu¤unu yüklenmifl insanlar olarak bu kongrenin
ülkemizin kalk›nma mücadelesine katk›da bulunmas›n› istiyoruz.

Bu nedenle kongreye kat›lan uzman ve delegelerimizin de¤erli görüfl ve önerilerinin,
hükümet olarak yürüttü¤ümüz çal›flmalara ›fl›k tutaca¤›na inan›yoruz.

Ve inan›yorum ki bu kongre gelecek on y›ll›k dönemde önemli bir kilometre tafl› olarak
daima hat›rlanacakt›r.
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Say›n Delegeler,

Cumhuriyetimizin 80 y›ll›k tarihinde, liberal politikalardan devletçi politikalara, ithal ikameci
ve içe dönük sanayileflme politikalar›ndan d›fla aç›k ve piyasa mekanizmas›n› esas alan
politikalara kadar çeflitli politika uygulamalar› hayata geçirilmifltir.

Bu süreçte, önemli at›l›mlar›n gerçekleflti¤i baflar›l› dönemlerin yan›nda, çeflitli etkenlere
ba¤l› olarak baflar›s›zl›klar›n ve istikrars›zl›klar›n yafland›¤› dönemler de olmufltur.

Bugün geldi¤imiz noktadan geriye bakt›¤›m›zda,
Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye'nin art›s› ve eksisiyle
küçümsenemeyecek boyutta bir geliflme içinde oldu¤unu
söylememiz gerekir.
1923 Türkiye'sinde 570 milyon dolar civar›ndaki Gayri Safi Milli Has›la, 2003 y›l›nda 238
milyar dolara ulaflm›flt›r.

Nüfusumuz bu dönemde, 13 milyondan 70 milyona, fert bafl›na gelir de 43 dolardan
3383 dolara eriflmifltir.

1923 y›l›nda Gayri Safi Yurtiçi Has›la içinde tar›m›n pay› yüzde 39, sanayinin pay› yüzde
13 ve hizmetler sektörünün pay› yüzde 48'dir. Bu paylar geçti¤imiz y›l, tar›m için yüzde
12, sanayi için yüzde 25 ve hizmetler için yüzde 63 olarak gerçekleflmifltir.

Bu geliflme, önemli bir yap›sal dönüflüme iflaret etmektedir. Bu yöndeki bir di¤er gösterge
de, istihdam›n sektörel da¤›l›m›d›r.

1923 y›l›nda toplam istihdam›n yüzde 90'› tar›m sektöründe çal›fl›rken, bugün bu oran
yüzde 34'e gerilemifltir.

Yine bu dönemde, sanayii istihdam›n›n toplamdaki pay› yüzde 3'lerden yüzde 18'e,
hizmetlerin pay› ise yüzde 6'lardan yüzde 48'e ulaflm›flt›r. Ancak, baflar› düzeyimizi
belirlerken sadece kendi geçmiflimize bakarsak eksik de¤erlendirme yapm›fl oluruz.

Biz geliflirken dünya da oldu¤u yerde durmam›flt›r. Aç›k yüreklilikle itiraf etmek gerekir
ki, bugün ulaflt›¤›m›z nokta bu bak›mdan yeterli de¤ildir.

Bugün milli gelir büyüklü¤ü bak›m›ndan dünya ülkeleri aras›nda 22. s›raya yükselmifl
olan ülkemizde, kifli bafl›na milli gelir üzülerek söylüyorum ki tatmin edici olmaktan
uzakt›r.

1960'lar›n bafl›nda kifli bafl›na milli gelir bak›m›ndan nispi olarak yak›n oldu¤umuz Meksika
ve ‹spanya, hatta ilerisinde oldu¤umuz Güney Kore gibi ülkeler, 40 y›ll›k bir zaman
diliminde aray› ciddi flekilde açm›fllard›r.

Yüksek geliflme performans› gösteren bu ülkelerden Güney Kore kifli bafl›na milli gelirini
60 kattan fazla, ‹spanya 45 kattan fazla, Meksika ise 17 kat artt›rm›flt›r. Bizdeki art›fl ise
8,5 kat ile s›n›rl› kalm›flt›r.
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Önümüzdeki dönemde bu tablonun Türkiye lehine de¤iflmesi için, son 30 y›ll›k dönemdeki
makro ekonomik sorunlar›n afl›lmas›, istikrarl› ve dengeli bir ekonomik yap›n›n tesis
edilmesi flartt›r.

Ekonominin iç ve d›fl floklara karfl› dayan›kl›l›¤›n› artt›rmam›z; ekonomimizi malûl hale
getiren verimsizlik ve rekabet gücü yetersizli¤i gibi temel sorunlar› kal›c› bir flekilde
aflmam›z gerekiyor.

Yak›n geçmiflte yaflanan ve halk›m›z›n yoksullaflmas›na yol açan krizlerin gerisinde bu
sorunlar›n bulundu¤u ortadad›r.

Say›n Delegeler,

Kas›m 2002 seçimleri sonras›nda milletimizin büyük teveccühüyle göreve gelen
hükümetimiz, hiç vakit kaybetmeden, kararl› bir biçimde sorunlar›n çözümüne odaklanm›flt›r.

Bu noktada öncelikli meselemiz, ekonomide istikrar›n ve güvenin sa¤lanmas› amac›yla
makro dengeleri tesis etmek ve buna paralel olarak enflasyonla mücadele olmufltur.

Türkiye'nin acil ekonomik sorunlar›n› çözmeyi ve ülkemizi gelece¤e haz›rlamay› esas
alan hükümet program›m›z titizlikle uygulanm›flt›r.

Özellikle ekonomik büyüme ve enflasyonla mücadeledeki performans›m›z, ekonomik
program›m›z›n baflar›s›n›n en somut göstergeleri olmufltur.

2003 y›l›nda ayl›k enflasyon oranlar›nda üst üste rekor düzeyde düflüfller kaydedilmifltir.
TÜFE'de y›l sonu hedefimiz yüzde 20 olarak belirlenmiflken, bu hedef dahi afl›lm›fl ve
yüzde 18.4 oran›na ulafl›lm›flt›r.

fiubat 2004 itibariyle TEFE y›ll›k art›fl h›z› yüzde 9,1 oran› ile 1970 y›l›ndan beri ilk kez
tek haneye inmifltir ve Nisan ay›nda da bu e¤ilim korunmufltur.

TÜFE'de 2004 y›l sonu hedefimiz yüzde 12 olarak belirlenmifl, daha y›l›n ilk üç ay›nda
bu oran yakalanm›flt›r. Y›l içinde zaman zaman küçük art›fllar olsa da enflasyon hedefimizi
tutturmak mümkün görünmektedir.

On y›llar boyunca sofram›za, eme¤imize, ekme¤imize musallat olan enflasyon nihayet
dize getirilmifl, uygulad›¤›m›z politikalar sayesinde rekor düzeyde bir iyileflme kaydedilmifltir.

fiunu aç›kl›kla ifade etmeliyim ki, enflasyonla mücadelede
halk›m›z›n bize duydu¤u güven ve verdi¤i fedakarca destek
en büyük dayana¤›m›z olmufltur.
Enflasyonla mücadelede al›nan bu büyük mesafe; iradesini sorunlar›n afl›lmas› yönünde
koyan bir yönetim ile toplumun bütün kesimlerinin ortak hedefler do¤rultusunda
birleflmesinin ödülü olmufltur.

Enflasyonda 2005 y›l› hedefimiz TÜFE'de tek haneli orana ulaflmakt›r. Sonraki y›llarda
da AB ortalamas›nda bir enflasyon oran› hedeflerimiz aras›nda yer almaktad›r.
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Bugün art›k param›zdan s›f›r atma noktas›na gelebildi¤imiz bir ekonomik özgüvene
sahibiz.

Düne kadar bir hayalden öteye geçemeyen param›zdan s›f›r atma operasyonu
gerçeklefltirilmifl, Türk Liras› yeniden itibar›n› kazanm›flt›r. 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle
Türkiye Yeni Türk Liras›'yla tan›flacak ve gururla tafl›yabilece¤i bir paraya sahip olacakt›r.

Yak›n zamanlara kadar hayal edilmesi bile mümkün olmayan bu hedefler, bugün tek tek
gerçekleflmekte, her geçen gün ç›ta yükseltilmekte, makro ekonomik göstergelerde
daha yüksek hedefler belirlenmektedir.

Biz Türkiye'nin büyük potansiyeline her zaman güvendik ve bugün rakamlar bu güvenimizde
ne kadar hakl› ç›kt›¤›m›z› yavafl yavafl ortaya koyuyor. Bu duygu birli¤inin bir sonucu
olarak, s›ra d›fl› bir baflka baflar›ya daha imza at›lm›flt›r.

2003 y›l›nda, bir yandan enflasyon oranlar›nda büyük bir düflüfl gerçekleflirken, bir yandan
da GSY‹H'da yüzde 5.8 gibi önemli bir art›fl kaydedilmifltir. Bu baflar›da da halk›m›z›n
hükümetimize ve ekonomik program›m›za duydu¤u güvenin büyük pay› vard›r.

Bu güven sayesinde faiz oranlar› h›zla gerilemifl, s›k› maliye ve para politikalar›na ra¤men
ekonomik canlanma geçti¤imiz iki y›l üst üste kendisini yüksek büyüme oranlar›yla
göstermifltir.

Kararl› ekonomi politikalar›m›z›n meyvelerini hem borç
oranlar›m›zda, hem d›fl ticaret performans›m›zda, hem de
di¤er makro ekonomik göstergelerde al›yor olmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz.
Y›l›n ilk dört ay›nda ihracat 19 milyar 88.9 milyon dolarla rekor seviyede bir art›fl
göstermifltir.

Türkiye'nin Nisan ay›ndaki ihracat›, geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 42.8 artarak
5 milyar 315 milyon dolara yükselmifltir.

Bu göstergeler Türkiye'de ekonomik canlanman›n sa¤l›kl› bir zeminde yafland›¤›n› ortaya
koyan göstergelerdir.

Önümüzdeki dönemde temel hedefimiz yakalanan istikrar ortam›n›n korunmas› ve
büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi olacakt›r.

AB'ye tam üyelik hedefi do¤rultusunda, ekonomimizi Maastricht kriterlerine uyumlu bir
geliflme seviyesine yükseltmek için azami dikkat ve gayreti gösterece¤imizden kimsenin
flüphesi olmas›n.

Say›n Delegeler,

Maliye politikam›z›, Türkiye'nin 21. yüzy›lda geliflmifl ülkeler aras›nda yer almas›n› temel
alan bir anlay›flla oluflturduk.
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Adil, etkin ve verimli flekilde çal›flan, fleffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan bir
do¤rultuda çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

Ekonominin uluslararas› rekabet gücünü engellememek noktas›nda hassasiyet tafl›yoruz.

Kaynak kullan›m›nda öncelikleri do¤ru flekilde tespit etmek
ve popülizme geçit vermemek konusunda da kararl›y›z.
Bundan önce oldu¤u gibi bundan sonra da kamu
harcamalar› belli bir disiplin içinde yap›lacak, halk›m›z
hiçbir flekilde aldat›lmayacakt›r.
Özellikle kamu kesimi borçlanma gere¤inin ve kamu borç stokunun Avrupa Birli¤i
standartlar›na çekilmesini temel önceli¤imiz say›yoruz.

Hangi hizmetler için ne miktarda harcama yap›lmas› gerekece¤ine ve bu harcamalar›n
halka nas›l bir maliyet getirece¤ine dair tam bir fleffafl›k içinde olaca¤›z.

Yapt›¤›m›z bir düzenlemeyle kamu mali yönetim ve denetim sistemimizi AB standartlar›yla
uyumlu hale getirmifl bulunuyoruz.

Kay›t d›fl› ekonominin kayda al›nmas› ve etkin vergi denetimi konular›nda fazlas›yla
hassas davranma kararl›l›¤› içindeyiz.

Vergilemede mükelleflerin gönüllü uyumunun artt›r›lmas›, bürokrasinin azalt›lmas› ve
vergi idarelerinin yeniden yap›lanmas› konusunda yeni düzenlemeler yap›lmaktad›r.

Vergi politikalar›m›z, vergi yükünün giderek adil ve dengeli bir flekilde da¤›t›lmas›, ülkenin
kalk›nmas›, yat›r›m, istihdam, üretim ve ihracat›n artt›r›lmas› hedeflerine yönelik olarak
belirlenmektedir.

Say›n Delegeler,

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. y›l›na dünyan›n ilk 10 ekonomisi aras›nda yer alan, yüksek
rekabet gücüne sahip, ürün kalitesiyle marka olmufl, dünya pazarlar›nda aranan ürünlerin
üreticisi bir ülke olarak girmek istiyoruz.

Türk sanayiinin temel gerçe¤i olan KOB‹'lerimize yönelik vizyon ve stratejilerimizi de
ulusal KOB‹ Stratejisi ve Eylem Plan› ile çizmifl bulunmaktay›z.

Artan rekabet flartlar› alt›nda, sanayiimizin rekabet gücünü ve verimlili¤ini artt›rarak, d›fla
dönük bir yap› içinde, sürdürülebilir bir geliflme çizgisi yakalama amac›nday›z.

Giriflimcilerin ve iflletmelerin inisiyatif alabilecekleri, f›rsatlar yakalayabilecekleri ve
potansiyellerini kullanabilecekleri bir ifl ortam›n›n gelifltirilmesi için çal›fl›yoruz. Bildi¤iniz
gibi, sanayide temel rekabet avantaj› art›k bilgi ve teknoloji temeline dayan›yor. Bu
amaçla ülkemiz sanayiinin teknoloji seviyesi aç›s›ndan yakalayaca¤› hedefler, 2023
Teknoloji Öngörüsü ile belirlenmifltir.Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Kanunu ile sanayiimizin
teknolojik geliflimi teflvik edilmifltir.
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Say›n Delegeler,

Hükümetimiz döneminde çal›flma hayat› ve sosyal güvenlik alan›nda önemli düzenlemeler
yap›lm›fl, ilerlemeler kaydedilmifltir.

Bu düzenlemelerdeki ana hedefler, ifl gücü piyasalar›n›n modernizasyonu ve etkinli¤i,
ifl gücü verimlili¤inin artt›r›lmas›, ekonominin rekabet yetene¤inin güçlendirilmesidir.

Buna paralel olarak çal›flanlar›n sosyal haklar›n›n gelifltirilmesi ve sosyal güvenlik
kurumlar›n›n güçlendirilmesi yolunda da önemli ad›mlar at›lmaktad›r.

Bu hedeflere ulaflmak için Avrupa ‹stihdam Stratejisi ve Avrupa Sosyal Modeli hareket
noktas› olarak al›nm›flt›r.

Yapt›¤›m›z düzenlemelerin en önemlisi ‹fl Kanunu'dur Bu kanunla hem esnek çal›flma
biçimleri getirilmifl, hem de ifl güvencesi aras›nda denge sa¤lanm›flt›r.

Di¤er yandan üçlü Dan›flma Kurulu oluflturularak çal›flma hayat›n›n sosyal taraflarla
birlikte, diyalog içinde yürütülmesi amaçlanm›flt›r.

Önümüzdeki dönemde iki önemli düzenlemeyi daha hayata
geçirmeyi hedefliyoruz.   Birincisi, Toplu ‹fl Mevzuat›'nda
yap›lacak de¤iflikliklerle örgütlenmenin önündeki engellerin
kald›r›lmas›d›r.
‹kincisi ise, sosyal güvenlik kurumlar›n› yeniden yap›land›racak teflkilat kanunlar›n›n
ç›kar›lmas›d›r.

Sosyal güvenlik reformundaki temel yaklafl›m›m›z yoksullukla etkin mücadeledir. Esas›nda
sosyal devletin ve sosyal güvenli¤in varl›k sebebi, mutlak ve nispi yoksullu¤a karfl›
devletin vatandafl› korumas›d›r.

SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›'n›n 2004 y›l› için öngörülen toplam harcama tutar›
yaklafl›k 50 katrilyon lirad›r.

Milli gelirin yüzde 12'sine tekabül eden bu harcaman›n 31 katrilyonu kurumlar›n prim
gelirlerinden, 19 katrilyonu ise bütçeden aktar›lmaktad›r.

Emeklilik sistemindeki öncelikli hedefimiz, esnaf, iflçi, çiftçi, memur ayr›m› yapmaks›z›n,
herkesin nimet-külfet dengesi içinde eflit muameleye tabi tutulmas› ve tek çat› alt›nda
sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluflturulmas›d›r.

Genel Sa¤l›k Sigortas› sisteminin oluflturulmas› ve sosyal yard›mlar›n tek elden yürütülmesi
hususundaki çal›flmalar›m›z da devam etmektedir.

Say›n Delegeler,

Ekonomide yüksek oranl› ve sürdürülebilir bir büyüme için, makro ekonomik istikrar›n
korunmas›yla birlikte, baz› temel sektörlerde yeni aç›l›mlar ve hedefler belirlemek zorunday›z.
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Bunlar›n aras›nda turizm, tar›m, ulaflt›rma ve enerji hemen akla gelen sektörlerdir.
Kalk›nma sürecinde ihmal edemeyece¤imiz alanlardan bir baflkas› da tar›m sektörüdür.

Bu sektörde çözümüne odaklanmam›z gereken temel mesele düflük verimlilik seviyesidir.

Tar›mda verimlilik art›fl›, genel ekonomik performans›m›za son derece olumlu katk›larda
bulunacak, ekme¤ini tar›m sektöründen kazanan milyonlarca insan›m›z›n refah›n› da
art›racakt›r. Bunun yan› s›ra, tar›msal desteklerin sektörel arz-talep dengesini gözetecek
flekilde etkin ve amaca uygun olarak kullan›m› da sa¤lanacakt›r.

Bütün bu tedbirlerin ötesinde, tar›m ve tar›m d›fl› imkanlar› entegre bir anlay›flla ele
alacak etkili bir k›rsal kalk›nma stratejisine ihtiyaç duydu¤umuz hepinizin malumlar›d›r.

Önümüzdeki 20 y›lda tar›mda çal›flan nüfusun istihdam içindeki pay› yüzde 10'a düflecek,
ancak tar›msal üretimin de¤eri 10 misli artacakt›r.

Bu gerçekten hareketle tar›mda çal›flanlar›n gelir düzeylerini AB ölçülerine ç›karmak ve
küçük tar›m iflletmelerini ekonomik iflletmelere dönüfltürmek zorunday›z.

Sulanabilir tar›m alanlar›n›n suya kavuflturulmas›, tar›mda
bilgi ve teknoloji kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve ihracat
kapasitesinin artt›r›lmas› da önümüzdeki dönemde
gerçeklefltirece¤imiz önemli hedeflerdir.
Bu konuda hükümet olarak biz önemli çal›flmalar yürütüyor, haz›rl›klar yap›yoruz.

Bölgesel bazda ‹ç Anadolu Bölgesi'ni etkin sulu tar›ma kavuflturmak, Do¤u Anadolu'yu
bir mera ve hayvanc›l›k üssü haline getirmek ve Karadeniz Bölgesi'nde organik tar›m›
yayg›nlaflt›rmay› amaçl›yoruz.

Sizlerin bu kongre çerçevesinde ortaya koyaca¤›n›z görüfl ve öneriler, hiç flüphe yok ki,
bizim bu çal›flmalar›m›za çok önemli katk›larda bulunacakt›r.

De¤erli Delegeler,

Dünyada giderek artan bir hassasiyetle sahip ç›k›lan çevre politikalar› konusunda da
ça¤dafl uygulamalara imza atmak niyetindeyiz.

Çevre alan›ndaki hedefimiz, çevreye iliflkin standartlar› AB ülkeleri ve geliflmifl ülkeler
seviyesine yükseltmek ve do¤al kaynaklar›n kullan›m›n› sürdürülebilir k›lmakt›r.

Çevre mevzuat›n› AB normlar›na uygun hale getirmeye dönük çal›flmalar› bütün h›z›yla
yürütüyoruz.

Yat›r›mc›lar›n karar verme süreçlerini kolaylaflt›racak yeni tedbirler al›yoruz.

Önümüzdeki iki y›l içinde 54 ilimizdeki çevre düzeni planlar›n› tamamlayaca¤›z ve yat›r›mlar
bu planlar çerçevesinde gerçeklefltirilecek. Ülke ölçe¤indeki çevre sorunlar›m›z›
sürdürülebilir kalk›nma ilkeleri ekseninde çözerken, küresel ölçekteki çevre sorunlar›n›n
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çözümünde üzerimize düflen sorumluluklar› yerine getiriyoruz.

Ormanc›l›k özel önem verdi¤imiz bir di¤er konudur.

Bu alandaki politikalar›m›za "sürdürülebilirlik" ve "Devlet Ormanc›l›¤›ndan Millet Ormanc›l›¤›na
Geçifl" ilkeleri yön veriyor.

Ormanlar›m›zdaki kadastro çal›flmalar›n› 2 y›l içinde tamamlamay› hedefliyoruz.

Orman varl›¤›n› art›rmak, bozuk ormanlar›n ›slah›, erozyonun önlenmesi, yeflil kuflak
alanlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›, yang›nlarla dinamik mücadele ormanc›l›k politikam›z›n
bafll›ca unsurlar› olacakt›r.

Say›n Delegeler,

Türkiyemiz turizm aç›s›ndan son derece avantajl› bir co¤rafi konuma sahiptir.

Son yirmi y›lda bu alanda önemli bir at›l›m yapan Türkiye, Akdeniz'in dördüncü büyük
destinasyonu konumuna yükselmifltir.

Önümüzdeki on y›ll›k perspektifte turizm sektörümüzü; ürün çeflitlili¤i artm›fl, nitelikli
iflgücüne sahip ve yat›r›mlar›n› önemli ölçüde tamamlam›fl bir hale getirmeyi amaçl›yoruz.
Bu hedefi gerçeklefltirecek do¤al ve tarihi zenginliklere, insan gücüne ve kurumsal
kapasiteye fazlas›yla sahibiz.

‹lgili tüm taraflar›n kat›l›m›yla oluflturulacak turizm master plan› ile bu hedefe odaklanacak
ve baflar›y› yakalayaca¤›z. Bugün turizm sektöründe çal›flanlar, dünya genelindeki
istihdam›n yüzde 7.8'ini oluflturmaktad›r.

2002 y›l›nda dünya turist say›s› 702.6 milyona, dünya turizm geliri ise 474.2 milyar dolara
ulaflm›flt›r.

2020 y›l›nda dünya ölçe¤inde turist say›s›n›n 1.6 milyona, turizm gelirlerinin ise 4 kat
art›flla 2 trilyon dolara ulaflaca¤› tahmin edilmektedir.

Türkiye ekonomisi için de turizm, lokomotif sektörlerden biridir. Ülkemizde, do¤rudan
turizm sektöründe istihdam edilen kifli say›s› 618 bin civar›ndad›r. Dolayl› olarak üretilen
istihdam ile bu say›n›n 1.5 milyona ç›kt›¤› bilinmektedir.

2002 y›l›nda Türkiye'ye gelen turist say›s› 13.3 milyon, elde edilen turizm geliri ise 11.9
milyar dolard›r.

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi taraf›ndan haz›rlanan
2002-2012 Raporu'nda yüzde 10.2'lik büyüme h›z›yla
Türkiye'nin turizm endüstrisinde dünyan›n en h›zl› geliflen
ülkesi olaca¤› öngörülmektedir.
Bu çerçevede turizmdeki 2023 y›l› hedefleri, 42 milyon turist ve 66.8 milyar dolar turizm
geliri olarak belirlenmifltir.
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De¤erli Delegeler,

Ekonomik ve ticari faaliyetlerin altyap›s› niteli¤inde olan ulaflt›rma sektöründe, geleneksel
yaklafl›mlar›n sorgulanmas› art›k bir zorunluluk haline gelmifltir.

Hükümet olarak ulaflt›rma alan›nda önümüze büyük hedefler koymufl durumday›z.
Ulaflt›rma sektörüne verdi¤imiz önem ve öncelik di¤er bir çok projenin yan›nda en somut
ifadesini bölünmüfl yollarda bulmufltur.

Bir y›l gibi k›sa bir sürede ve k›s›tl› imkânlar alt›nda toplam 1600 km. bölünmüfl yol infla
ederek Cumhuriyet tarihinde bir rekora imza att›k.

Ankara-‹stanbul aras›ndaki demiryolunun iyilefltirilmesi, Bo¤az Demiryolu Tüp Geçifli
dâhil olmak üzere demiryolu altyap›s›n›n gelifltirilmesine büyük önem ve öncelik veriyoruz.

Ayr›ca, özel sektörün demiryolu alan›nda da faaliyet gösterebilmesi için gerekli yasal
düzenlemeler gerçeklefltirilmifltir.

Üç taraf› denizlerle kapl› ülkemizin bu büyük potansiyeli yeterince de¤erlendirdi¤ini
söylemek mümkün de¤ildir.

Denizcili¤imizi gelifltirmek amac›yla çok yönlü planlamalar
içindeyiz. Bu çerçevede, Türk limanlar›, ülkeleraras› transit
merkezleri olacak flekilde ana liman haline getirilecektir.
2015 y›l›na kadar Türk deniz ticaret filosunun gençlefltirilerek yenilenmesi ve dünyan›n
en büyük 10 filosu aras›nda yer almas› yine hedeflerimiz aras›ndad›r.

Say›n Delegeler,

Türkiye'nin önümüzdeki dönemde titizlikle üstünde durmas› gereken sektörlerden biri
de enerji sektörüdür.

Ekonomik ve sosyal kalk›nman›n temel girdilerinden biri olan enerji, her geçen y›l de¤iflen
flartlara paralel olarak daha fazla tüketilir hale gelmifltir.

Rekabet gücü aç›s›ndan büyük önem tafl›yan enerji ihtiyac›n› karfl›layacak tedbirlerin
zaman›nda al›nmas› Türkiye'nin gelece¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.

Yerli enerji kaynaklar›n› öncelikli olarak kullanmak konusunda büyük bir gayret içindeyiz.

Ayr›ca verimlili¤i ve hizmet kalitesini artt›rarak enerjideki kay›p ve kaçaklar›n sebep
oldu¤u negatif sonuçlar› gidermeyi k›sa vadeli hedeflerimiz aras›nda görüyoruz.

En az bu kadar önemli gördü¤ümüz bir baflka faktör de, enerji piyasalar›n›n hedeflenen
düzeyde serbestlefltirilmesidir.

Özel sektörün a¤›rl›kla rol alaca¤›, rekabete dayal›, iyi düzenlenmifl ve sa¤l›kl› iflleyen
bir enerji piyasas› oluflturmak için çal›flmalar›m›z bütün h›z›yla sürdürülmektedir.
Önümüzdeki dönemde özel sektörün enerji alan›nda faaliyet göstermesi için gerekli
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flartlar oluflturulacak, engeller kald›r›lacakt›r.

Bu do¤rultuda, öncelikle kamu faaliyetlerinin bir geçifl dönemi içinde özellefltirme
marifetiyle özel sektöre devri sa¤lanacakt›r.

K›sa vadede elektrik üretiminde uzun süreli yükümlülükler yerine getirilerek üretim
faaliyeti sürdürülecek, uzun vadede elektrik sektöründe sadece iletim faaliyeti kamu
taraf›ndan yap›lacakt›r.

Bu minval üzere da¤›t›m tesislerinin özellefltirme süreci bafllat›lm›fl, 2006 y›l› sonuna
kadar bu tesislerin tamam›n›n özellefltirilmesi hedef haline getirilmifltir.

Kamu elektrik üretim santrallerinin özellefltirme çal›flmalar›n›n temel prensipleri de
getirilmifl, yine 2006 y›l› içinde üretim özellefltirmelerinin bafllamas› planlanm›flt›r.

Öte yandan, önümüzdeki dönemde, enerjideki piyasa anlay›fl›yla ba¤daflmayan fiyat
belirleme sistemleri de de¤ifltirilecektir.

Tüketicimiz hangi yak›t› kullan›rsa kullans›n, yararland›¤› enerji ›s›l de¤eri ile orant›l› bedel
ödeyecektir. Bu uygulama ile piyasada farkl› yak›t türlerine olan talebin ve yak›t tercihlerinin,
o yak›tlar›n sa¤lad›¤› yararla paralel olmas› sa¤lanm›fl olacakt›r.

Hükümet olarak birincil enerji kullan›m›nda kaynaklar aras›nda uzun dönemde oransal
bir denge sa¤lamay› da önemli görüyoruz.

Enerji ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda birbirine yaklafl›k
oranlardaki petrol, do¤algaz, kömür, hidrolik ve
yenilenebilir enerji aras›nda dengelenmesi sa¤lanacak,
arz güvenli¤i aç›s›ndan bir tehdit oluflmas›n›n önüne
geçilecektir.
Ülkemizi Do¤u'nun enerji kaynaklar› ile Bat› pazarlar› aras›nda güvenilir bir enerji koridoru
olarak görüyor, enerji politikam›z› bu hedef do¤rultusunda oluflturuyoruz.

Bu politikam›z›n bir gere¤i olarak petrol ve do¤algaz boru hatlar›n›n ülkemizden geçmesi
konusunda önemli ad›mlar at›lm›flt›r. Bakü-Ceyhan petrol boru hatt› projesi planland›¤›
gibi 2005 y›l›nda tamamlanacakt›r.  Bunun yan›nda, bo¤azlar›m›z için ciddi bir tehdit
oluflturan petrol tankerlerinin geçiflini azaltmak üzere iki ayr› by-pass boru hatt› projesinin
çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.

Ayr›ca Avrupa'ya do¤algaz iletimi için biri Yunanistan ve ‹talya üzerinden, di¤eri Bulgaristan,
Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden gaz iletecek projelerde önemli ilerlemeler
sa¤lanm›flt›r.

De¤erli Delegeler,

Günümüzde ekonomideki dengeleri kurmak, tek bafl›na genel refah›n sa¤lanmas› için
yeterli olmayabiliyor.
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En az ekonomik dengeler kadar, bölgesel ve sosyal dengeleri de gözetmek ve kollamak
durumunday›z.

Ekonomide genel bir büyüme ve geliflme yaflan›rken; bu bereketin nimetlerinin ülkenin
her köflesine ve toplumun bütün kesimlerine adaletle paylaflt›r›lmas› flartt›r.

Bugün ülkemize bu gözle bakt›¤›m›zda, ne yaz›k ki, bölgelerimiz aras›nda büyük geliflmifllik
farklar› bulundu¤unu görüyoruz.

Bölgelerimizin kendine özgü yerel potansiyelleri bugüne kadar maalesef yeterince
harekete geçirilememifltir. Bu durum ülkemizi kalk›nd›rma çabalar›m›z›n önündeki ciddi
engellerden biri olmufltur.

Küreselleflme süreci ile birlikte dünyada yerel yönetimlere verilen önem artm›fl ve buna
paralel olarak da kalk›nma yaklafl›mlar›nda önemli de¤iflimler yaflanm›flt›r.

Hükümet olarak Türkiye'nin topyekûn kalk›nmas›n›n yerel yönetimlerden bafllamas›
gerekti¤inin bilinci içerisindeyiz.

Her bölgenin potansiyelini ve önceliklerini tespit ederek,
kalk›nma hedeflerimiz ad›na illere ve bölgelere belirli roller
verece¤iz.
Bu çerçevede genel teflvik sistemi ile yetinmeyip, bölgelerin özelliklerine göre farkl›
sektörlerde bölgesel teflvik sistemini uygulamaya koyaca¤›z.

Ayr›ca, bölgedeki öncelikli sektörlerle o bölgedeki üniversitelerin iliflkisini güçlendirmek
ve gelifltirmek zorunday›z.

Bu çerçevede, özellikle üniversitelerin desteklenen sektörle ilgili bölümlerinin ülkemizin
bu alanda en iyi bölümleri olmas› hedeflenecektir.

De¤erli Delegeler,

De¤iflen dünya flartlar› dikkate al›nd›¤›nda her ülke gibi Türkiye'nin de bilgi toplumu
olmak d›fl›nda bir seçene¤inin kalmad›¤›n› rahatl›kla görebiliriz.

Bilgi toplumuna giden yolda at›lacak ilk ad›m›n, e¤itimin günün ve gelece¤in ihtiyaçlar›na
cevap verecek bir seviyeye ç›kar›lmas› oldu¤u da aflikârd›r.

Gelece¤imizin teminat› olarak gördü¤ümüz çocuklar›m›z›n e¤itimini, ekonomik ve sosyal
geliflmemizin temel baflar› faktörü olarak gördü¤ümüzü burada özellikle vurgulamak
istiyorum.

Önümüzdeki dönemde, e¤itim kalitesinin artt›r›lmas›, okul d›fl› e¤itim imkânlar›n›n
gelifltirilmesi ve çocuklar›m›z› gelece¤e haz›rlayacak donan›m›n sa¤lanmas› için kapsaml›
programlar uygulamaya haz›rlan›yoruz. Bu alanda bafllat›lan çal›flmalar›n gelifltirilmesini
ve yayg›nlaflt›r›lmas›n›, üstünde hassasiyetle durulmas› gereken ödevlerimizden biri
olarak görüyoruz.
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Bu çerçevede zorunlu e¤itimi 12 y›la ç›karmak için çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz. Bütün
okullar›m›z›n internet üzerinden dünyayla ba¤lant› kurmas› yönünde çok önemli ad›mlar
att›k, atmaya devam ediyoruz.

K›z çocuklar›m›z›n da eflit bir biçimde e¤itimden
yararlanmalar› için gayret sarfediyoruz. "Haydi K›zlar
Okula" kampanyas› çerçevesinde 50 bin k›z çocu¤u okula
bafllat›lm›flt›r.
E¤itim sektöründe özel giriflimi teflvik edici bir politika izlenmesinin gere¤ine de inan›yoruz.
De¤iflen flartlar do¤rultusunda özellikle ifl gücü e¤itimine özel bir önem atfetmek
durumunday›z.

Tar›m kesiminin istihdam içindeki pay› giderek azalmaktad›r. Bundan on y›l önce tar›mda
9 milyon kifli çal›fl›rken, bugün bu rakam 7 milyona kadar inmifltir.

Aradaki fark olarak görünen 2 milyon kifli, tar›msal alandan ç›karak kentlere gelmifl, do¤al
olarak sanayi ve hizmet alanlar›na kaym›flt›r.

Beklentimiz, on y›l sonra en az 2 milyon insan›m›z›n daha tar›mdan di¤er sektörlere
kayaca¤› fleklindedir.

Bu h›zl› dönüflümde ifl gücünü yeterli niteliklerle donatamazsak, verimlili¤i istedi¤imiz
seviyede art›ramay›z.

Bu büyük dönüflümün ekonomimize rekabet gücü kazand›racak flekilde yaflanmas› için,
ifl gücünün e¤itimine özel bir önem ve öncelik vermek mecburiyetindeyiz. Dolay›s›yla,
kamu kaynaklar›ndan e¤itime ay›raca¤›m›z pay› ciddi bir flekilde art›rmak d›fl›nda bir
seçene¤imiz yoktur.

Bu ad›mlar› atmakla, önümüzdeki dönemde yo¤unlaflmam›z gereken en önemli sorunlardan
biri olan istihdam›n artt›r›lmas› konusunda da ciddi geliflmeler yaflayaca¤›m›za inan›yoruz.

‹flgücü kalitesinin yükseltilmesi, özellikle özel sektörün nitelikli eleman ihtiyac›n› karfl›layarak
istihdam imkânlar›n› geniflletecektir.  Ayr›ca, istikrarl› bir ekonomik yap› içinde artacak
olan yat›r›mlar, yeni ifl imkânlar› do¤urarak önemli bir sosyal sorun olan iflsizli¤in
önlenmesinde ciddi katk›lar sa¤layacakt›r.

Burada e¤itim konusuna de¤inmiflken üç temel hedefimizi özellikle vurgulamak istiyorum;
altyap› ve donan›m, e¤itimcilerin e¤itimi ve e¤itimin içeri¤inin ça¤dafllaflt›r›lmas›...

Günümüzde art›k ö¤renmenin hayat boyu sürdü¤ünü, bilgi stokunun sürekli yenilendi¤ini
ve geniflledi¤ini görüyoruz.

Bu anlay›fl içinde, kiflilerin bilgiye eriflme, yorumlama ve kullanma yeteneklerinin
gelifltirilmesi önem kazanmaktad›r.

Bugün art›k küresel düzeydeki yar›fl rekabetle olmaktad›r.
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Rekabet ise teknolojik ilerleme ve Ar-Ge ile mümkündür. Üniversite sistemimiz baflta
olmak üzere tüm e¤itim kurumlar›m›z ve firmalar›m›z dünya ile rekabeti temel alan,
giriflimcili¤i destekleyen bir yap›lanmay› baflarmak zorundad›r.

Böylece bilgi temelli bir ekonominin altyap›s› da kurulmufl olacakt›r.

De¤erli Delegeler,

Tam olarak ça¤dafl bir ülke haline gelebilmek için sa¤l›k alan›ndaki büyük ihtiyaçlar›n da
bilincinde olmal›y›z.

Sa¤l›k sistemimizi ve ülkemizin temel sa¤l›k göstergelerini günün gereklerine uygun
seviyelere ulaflt›rmak için bafllat›lan Sa¤l›kta Dönüflüm Program›'n› uygulamak konusunda
kararl›y›z.

Önümüzdeki on y›ll›k dönemde hastanelerin yeniden yap›lanmas›, genel sa¤l›k sigortas›
ve aile hekimli¤i sisteminin uygulamaya geçmesi, koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin
gelifltirilmesi konular›na büyük önem veriyoruz.

Ayr›ca, sosyal güvenlik flemsiyesinin nüfusumuzun tamam›n› içine alacak flekilde
geniflletilmesini zorunlu görüyoruz.

Bu yöndeki çal›flmalar›m›z›n ilk aflamas›nda sosyal güvenlik kurumlar›n›n idari reformu
kapsam›ndaki yasalar› ç›kard›k.

Bireysel emeklilik sigorta programlar›n› destekliyoruz.

Halk›m›z›n sa¤l›kla ilgili ihtiyaçlar›n› ve kamunun finansman
dengesini yak›ndan ilgilendiren bu temel alanda da yeniden
yap›lanmay› baflarmak azmindeyiz.
Say›n Delegeler,

Daha önce de belirtti¤im gibi günümüzde de¤iflim her alanda daha da h›zlanm›fl ve çok
boyutlu hale gelmifltir. Bilgi ve iletiflim teknolojileri bafl döndürücü bir h›zla geliflmekte,
sermaye, bilgi ve bir ölçüde de emek serbestçe dolaflmaktad›r.

Üretim yap›s› ve rekabet gücü üzerinde bugüne kadar belirleyici olan ucuz iflgücü ve
hammadde bollu¤u gibi unsurlar›n önemi önemli ölçüde azalm›flt›r.

Art›k ülkeler, rekabet güçlerini ve geliflme performanslar›n› art›rabilmek için, yüksek ve
sürekli verimlilik art›fl› sa¤lamak durumundad›rlar.

Bu yeni süreçte; kaliteli insan gücü, teknoloji üretme kapasitesi, piyasalar›n etkin çal›flmas›
gibi faktörler belirleyici olmaktad›r.

Öte yandan, dünya genelinde artan rekabet bask›s›na karfl› koyabilmek için bir bölgesel
güç birli¤ine dahil olmak olmazsa olmaz bir gereklilik halini almaktad›r. Avrupa Birli¤i
üyeli¤i hedefimizi bu çerçevede de¤erlendirmeyi gerekli görüyoruz.
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Öyleyse, ülkeler aras›ndaki fark uygulamada ortaya ç›kacakt›r. Bu nedenle, yeni dönemin
belirleyicileri aras›nda yer almak için gerekli dönüflümleri zaman geçirmeden
gerçeklefltirmekten baflka bir seçene¤imiz yoktur.

Türkiye'nin flu anki siyasi koflullar›n›n bu ad›mlar› atmak için son derece uygun oldu¤u
fikrindeyiz.

Zira, uzun süren koalisyonlar döneminin s›k›nt›lar›ndan uzaklaflm›fl, tek parti hükümeti
ile siyasi istikrar› yakalam›fl bulunuyoruz. Bu nedenle, art›k k›sa vadeli siyasi mülahazalarla
yap›sal reformlar› uygulama sürecinden sapmalar›n yaflanmayaca¤›n›n güvencesine
sahibiz.

Bunu, en az›ndan AB ile entegrasyon yönünde tercihini aç›k bir flekilde ortaya koyan ve
bu yolda elinden gelen bütün çabay› gösteren bir hükümetin Baflbakan› olarak rahatl›kla
söyleyebilirim.

Say›n Delegeler,

AB'ye tam üyelik perspektifimiz, dünyan›n içine girdi¤i rekabet ça¤›n›n bir gere¤i olarak
ekonomimizi bilgi temeli üzerinde yükseltme hedefimizle de yak›ndan ilgilidir.

‹fl adamlar›m›z›n, akademisyenlerimizin, kamu ve özel sektörümüzün önündeki yeni ufuk
"Dünya ile Rekabet" düflüncesi olmal›d›r.

Mal ve hizmet üretiminde bu ilkeyi esas alan ve kaliteyi art›r›rken maliyetleri de düflürmeyi
hedefleyen ülkeler bugün gelece¤in inflas›nda belirleyici hale gelen ülkelerdir.

Böylesine zorlu bir rekabet flartlar›n›n hâkim oldu¤u bir dünyada devletin üretim ve
ticaret yapmas› anlay›fl›n› terketmek zaruri hale  gelmifltir.

Devlet, serbest piyasa sisteminin iflleyebilmesinin gerek
flart› olan rekabet ortam›n› oluflturacak, kurallar koyacak,
denetleyecek ve anlaflmazl›klar› çözecektir. Devlet art›k
özel sektörle bir yar›fl içine girmeyecektir.
Müteflebbisimizin dünya ve özellikle rakip ülkeler ile rekabet edebilme gücünün art›r›lmas›
için her türlü imkân ve kolayl›k gösterilecek, gerekli tedbirler al›nacakt›r.

Burada flunu da belirtmek isterim ki, rekabet ortam›n›n oluflmas› için bilgiye eriflmek,
bilgiyi üretmek ve etkin olarak kullanmak hayati önem tafl›maktad›r.

Bilgi toplumuna dönüflümün bir an önce hayata geçirilmesi noktas›nda toplumun bütün
kesimleriyle ayn› kararl›l›k ve heyecan› paylafl›yoruz.

Böyle bir dönüflümün teknik ve teknolojik bir de¤iflimden ibaret olmad›¤›n›n bilinci
içerisindeyiz.

Bilgi toplumu olma hedefi, siyasetten kültüre, hukuktan bürokrasiye ve hayat›m›z›
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etkileyen bütün temel alanlara kadar geniflleyen bir dönüflümü gerekli k›lmaktad›r. Bilgi
toplumu olma hedefinin ekonomik alana yans›mas› ise bilgi temelli bir üretim ve mübadele
sürecidir.

Bu hedef do¤rultusunda öncelikle ülkemizdeki ifl ortam›n› küresel ekonomiye uygun bir
yap›ya kavuflturmak durumunday›z.

Yine bu süreçte, toplumda yenilikçilik kültürünün yerlefltirilmesi, bilgiye kolay eriflme
imkân› veren bir iletiflim altyap›s›n›n oluflturulmas› gerekmektedir.

Tüm bunlara ilave olarak, insan›m›z›n bilgi toplumunun gerektirdi¤i niteliklerle donat›lmas›
ve bu niteliklerin de¤iflen koflullara uygun bir flekilde gelifltirilmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Bu do¤rultuda, e-Dönüflüm Türkiye Projesi kapsam›nda 2003-2004 y›llar›n› kapsayan
K›sa Dönem Eylem Plan›'n› haz›rlad›k.

Bu Eylem Plan›'nda, bilgi toplumunun temel yap› tafllar›n› oluflturmaya yönelik faaliyetler
yer almaktad›r.

Yine bu planla birlikte, vatandafl odakl› hizmet anlay›fl›n› hedefleyen e-Devletin altyap›s›n›n
oluflturulmas›n›, ülkemizin ihtiyaçlar›na uygun bilgi toplumu stratejisinin haz›rlanmas›n›
hedefliyoruz.

Say›n Delegeler,

Tüm bu dönüflüm ve geliflim çabalar›n›n istenen sonucu vermesi, demokratikleflme,
hukuk ve kamu yönetimi alanlar›nda ça¤dafl normlar›n yerleflmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu alanlarda önemli ad›mlar att›k. Bafllatt›¤›m›z reform sürecine önümüzdeki dönemde
de devam edece¤iz.

Bu kapsamda, merkezi idare ve yerel yönetimler, kamu personel rejimi ve yolsuzlukla
mücadele alanlar›nda bafllat›lan çal›flmalar› h›z›m›z› kesmeden sürdürece¤iz.

Ekonomik ve sosyal alanda yaflad›¤›m›z sorunlar›n büyük k›sm›n›n sebebi yoksulluk ve
yolsuzluktur.

Halk›m›z›n yoksullaflmas›nda, y›llar y›l› devam eden yolsuzluklar›n ekonomimizde yapt›¤›
tahribat son derece etkili olmufltur.

Siyaseti, bürokrasiyi ve ilgili tüm taraflar› daha fleffaf ve
hesap verebilir bir yap›ya kavuflturarak bu kronik ay›b›
tamamen ortadan kald›raca¤›z. Bizim yönetim
anlay›fl›m›zda liyakatin, kalitenin ve etik de¤erlerin yeri
ve a¤›rl›¤› tart›fl›lmazd›r.
‹nsanlar›m›z›n r›zk›n›n çal›nmas›na, devletin geliflme h›z›n›n kesilmesine daha fazla
müsaade etmeyece¤iz.
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Ayr›ca, ekonominin s›rt›na a¤›r bir yük bindiren hantal devlet yap›s›n› da günün gereklerine
uygun biçimde de¤ifltirece¤iz.

Bu çerçevede, kamunun ekonomideki rolü yeniden tan›mlanacak, piyasa mekanizmas›n›n
ifllerli¤ini aksatacak uygulamalardan kaç›n›lacak ve devlet düzenleyici konumuna
çekilecektir.

Hükümet olarak geçen zaman içinde bankac›l›ktan tar›ma, enerji ve telekomünikasyondan
sosyal güvenli¤e kadar bir çok alanda her biri reform niteli¤inde düzenlemeler
gerçeklefltirdik.

Merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin daha etkin ve
ekonomik biçimde çal›flabilmesini temin için yap›sal
düzenlemeler gerçeklefltirmeyi kaç›n›lmaz görüyoruz.
Bu tasar›lar›n yasalaflmas›yla, idari sistemimiz dinamik bir hale gelecek, kat›l›mc›l›k,
fleffafl›k, hesap verme sorumlulu¤u ve insan haklar›na sayg› gibi temel ilkeler kal›c› bir
flekilde hayat›m›za girecektir.

Bakanl›klar ve di¤er kamu kurulufllar› aras›ndaki görev da¤›l›m›nda mükerrerlikler önlenecek
ve böylece kamu hizmetlerinin ifas›nda tasarruf sa¤lanacakt›r.

Yerel yönetimlerimiz, yerinden yönetim imkân›na kavuflarak, daha fazla yetkiyle daha
fazla sorumluluk üstlenecek bir hale gelecektir.

Hükümet olarak Türkiye'nin sa¤l›kl› ve ekonomik biçimde iflleyen bir devlet yap›s›na
kavuflturulmas›n›n, sorunlar›n çözümünde at›lacak en önemli ad›m olaca¤›na inan›yoruz.

Say›n Delegeler,

Günümüzde dünyan›n her yerinde ekonomileri ayakta tutan asli güç özel sektör
dinamikleridir.

Bu gerçe¤in bir gere¤i olarak biz de giriflimcimizin önündeki engelleri kald›rmak konusunda
bir irade ortaya koymakta ›srarl›y›z.

Çal›flmalar›m›z sadece kendi yat›r›mc›lar›m›z›n ve ifl adamlar›m›z›n önünü açmaya yönelik
de¤ildir.

Ülkemize bugüne kadar potansiyel seviyesinin oldukça alt›nda bir uluslararas› sermaye
girifli olmufltur.

Bu rakamlar› yükseltmek için birçok tedbir al›yor, projeler gelifltiriyoruz.

Yat›r›m Ortam›n› ‹yilefltirme Koordinasyon Kurulumuz çal›flmalar›n› baflar›yla sürdürmektedir.

15 Mart tarihinde benim baflkanl›¤›mda toplanan Yat›r›m Dan›flma Konseyi de bu süreçte
uluslararas› sermayeyi çekme yönünde tarihi bir ad›m olmufltur.

Bu çerçevede, yat›r›m›n önündeki bürokratik engeller kald›r›lm›fl, ülkede yat›r›m ortam›n›n
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iyilefltirilmesine yönelik yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilmifltir.

Bir uluslararas› giriflimci bugün art›k Türkiye'de bir gün içinde flirket kurabilmektedir.

Hükümet olarak, hem yerli, hem de yabanc› yat›r›mc›lar için gerekli istikrar ortam›n› ve
yasal zemini haz›rlamak konusunda üstümüze düfleni yap›yoruz, bundan sonra da bu
felsefeyle hareket edece¤iz.

Say›n Delegeler,

Esasen hükümet olarak yapt›¤›m›z ve yapaca¤›m›z her iflte amac›m›z, halk›m›z›n refah›
ve mutlulu¤unu temin etmektir.  Bu do¤rultuda, halk›n ihtiyaç ve taleplerine duyarl› bir
yönetim yap›s› oluflturmak için samimiyetle gayret gösteriyoruz.

‹dari sistemimizi içe dönük biçimde ve verimlilik esas›na
ayk›r› bir yap›da sürdürmek, halk› dikkate almadan siyaset
yapmak olurdu ki, bizim siyasi anlay›fl›m›zda bu yoktur.
Biz demokratik hukuk devleti flemsiyesi alt›nda, sürekli geliflmeyi misyon edinmifl bir
kamu yönetimi oluflturmay› hedefliyoruz.

Tüm bu yeniden yap›lanma çabalar›n›n baflar›s›, toplumun genifl kesimlerinin kat›l›m›n›,
katk›s›n› ve sahiplenmesini gerektirmektedir.

Toplumu ilgilendiren bu konuda iktidar› ve muhalefeti ile tüm siyaset kurumunun,
bürokrasinin, üniversitelerin, özel kesimin, sivil toplumun ve medyan›n deste¤i flartt›r.

Kat›l›mc› ve uzlaflmac› anlay›fl›n yerleflmesi ve karar süreçlerinin bu ilkelere
dayand›r›lmas›yla, ülkemizin temel hedeflerine ulaflmas› çok daha k›sa bir sürede mümkün
olacakt›r. Halk›m›z›n temel beklentileri ve talepleriyle örtüflen Avrupa Birli¤i üyeli¤i de
bu hedeflerden biridir.

Bugün, AB ile iliflkilerimiz aç›s›ndan son derece önemli bir dönemeçteyiz. Biz Avrupa
Birli¤i'ni sadece ekonomik bir birlik olarak alg›lam›yoruz.

Biz bu birli¤i evrensel de¤erler çerçevesinde bar›fla, refaha ve özgürlü¤e baflar›yla hizmet
eden bir beraberlik olarak görüyoruz. Ülkemizin üyeli¤i ile birlikte Avrupa Birli¤i'nin
küresel ölçekte tüm insanl›¤›n bar›fl› ve mutlulu¤u için yepyeni anlamlar kazanaca¤›n›
düflünüyoruz.

Avrupa Birli¤i'nin ülkemize, ülkemizin de Avrupa Birli¤i'ne ekonomik, sosyal ve kültürel
anlamda çok fleyler kataca¤›na inan›yoruz.  Ve yine inan›yoruz ki Türkiye mutlaka kabu¤unu
k›racak ve 21. yüzy›la tepeden t›rna¤a yenilenerek, dinamizmini ve de¤iflim azmini
artt›rarak devam ettirecektir.

Bu samimi çaban›n karfl›l›ks›z kalmas› düflünülemez. 2004 y›l› sonunda gerçeklefltirilecek
Avrupa Birli¤i zirvesinde, Türkiye ile kat›l›m müzakerelerinin 2005 y›l› içinde bafllat›lmas›na
karar verilmesini bekliyoruz.
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Hedefimiz, müzakerelerin aç›lmas›yla bafllayacak olan süreci en k›sa zamanda tamamlayarak
AB'ye üye olmakt›r. Bu yönde daha atmam›z gereken ad›mlar oldu¤unun bilinci
içerisindeyiz.

Stratejimizi net bir flekilde belirleyerek, mevzuat uyum çal›flmalar›na h›z verecek ve
müzakere süreci için eksikliklerimizi bugüne kadar oldu¤u gibi kararl›l›k içinde
tamamlayaca¤›z. Bu konulardaki performans›m›z, ülkemizin AB'ye üyelik tarihini do¤rudan
etkileyecektir.

Bu çerçevede, tüm toplum kesimlerinin müzakere sürecinde üzerlerine düflen görevleri
eksiksiz ve yap›c› bir flekilde yerine getirmesi çok önemlidir.

Avrupa ile Asya'n›n kesiflme noktas›nda bulunan Türkiye'nin önemi AB'ye üyelik
sonras›nda daha da artacakt›r. Türkiye, bölgesinde ekonomik geliflmeye ve ayn› zamanda
evrensel de¤er ve normlar›n yerleflmesine katk›da bulunarak, bölge bar›fl›na ve istikrar›na
hizmet etmifl olacakt›r.

Say›n Delegeler,

Biz, her konuda yap›c› görüfl ve elefltirilere aç›k oldu¤umuzu her f›rsatta samimiyetle
ifade ediyoruz.

Bunu, burada bu seçkin kitleye hitap ederken bir kez daha alt›n› çizerek vurguluyorum.
Önümüzdeki dönemde, sizlerin burada dile getirdi¤iniz de¤erli görüfl, düflünce ve
önerilerin, milletimizin refah ve mutlulu¤a kavuflmas› yönünde at›lacak ad›mlara büyük
katk›s› olaca¤›na eminim.

Avrupa Birli¤i'ne tam üyelik ve bilgi toplumuna dönüflüm
perspektifimizin olmazsa olmaz koflulu, toplumumuzun
bütün kesimlerinin bu ortak ideallerimiz do¤rultusunda
bir duygu birli¤i içinde olmas›d›r.
Bu büyük yenilenme ve dönüflüm süreci ekonomi politikalar›n›n genel parametrelerini
de belirleyecektir.

‹stikrarl› ve sa¤lam bir hukuki, siyasi ve toplumsal zemin üzerinde yükselecek olan
ekonomimiz, geçmiflin k›s›r döngülerine kap›lmayacak, ileri hedeflere yönelecektir.

Halen yaflamakta oldu¤umuz bu geçifl dönemi, önümüzdeki y›llarda daha kristalize bir
hale gelecek, iyileflmenin etkileri gündelik hayatta da hissedilmeye bafllanacakt›r.

Türkiye devleti ve milletiyle ça¤dafl uygarl›k seviyesinin ötelerine yapt›¤› yolculu¤u
mutlaka zaferle taçland›racakt›r.

Biz bu mutlu ve ayd›nl›k günlerin çok uza¤›m›zda olmad›¤›na can› gönülden inan›yoruz.

Bu inançla, 2004 Türkiye ‹ktisat Kongresi'nin ülkemize hay›rlar getirmesini temenni
ediyor, de¤erli kat›l›m›n›z için teflekkür ediyor, sevgilerimi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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FORUM ‹STANBUL 2023 TOPLANTISI (06.05.2004)
Say›n Cumhurbaflkan›m,

De¤erli Kat›l›mc›lar, Sevgili Dostlar,

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

Gelece¤in Türkiye'sine fikir ve projeleriyle katk›da bulunmak için burada bulunan bütün
de¤erli kat›l›mc›lara ülkem ve milletim ad›na flükranlar›m› sunuyorum.

2023 y›l› bizim için her yönüyle çok anlaml› bir tarih...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluflunun birinci asr›n› kutlayaca¤›m›z bu anlaml› dönemece,
ülkemizi M. Kemal Atatürk'ün gösterdi¤i ça¤dafl uygarl›k seviyesinin ötelerine tafl›m›fl
olarak girmek azmindeyiz.

Bu amaçla, Türkiye'yi bar›fl ve demokrasi fikirleri içinde geliflen, güçlü ve kalk›nm›fl bir
ülke haline getirmeyi, toplumumuzun bütün bireylerinin coflkuyla paylaflt›¤› ortak bir
ideal olarak görüyoruz.

Bundan 80 y›l önce bu topraklarda ileri bir medeniyet yükseltmek üzere kurulmufl olan
Cumhuriyetimiz; bu ideal u¤runda çok önemli mesafeler alm›fl, çok büyük ilerlemeler
kaydetmifltir.

Türk toplumu, milli iradenin sembolü olan Cumhuriyet idealini, bir meflale olarak nesilden
nesle aktarmakta ve yaflatmaktad›r.

Zaman zaman içine düfltü¤ümüz s›k›nt› ve problemler, 80 y›l önce temeli at›lan bu
medeniyet idealini yok edememifl, aksine güçlendirmifltir.

Bugün yine s›k›nt›l› bir dönemin ard›ndan Türkiye, öz de¤erlerini sonuna kadar sahiplenerek
problemlerini aflma iradesini ortaya koymufl, gelece¤e do¤ru büyük bir kalk›nma
yürüyüflüne bafllam›flt›r.

100. yafl›n› doldurmas›na 20 y›l kala, Türkiye Cumhuriyeti'ni haketti¤i ayd›nl›k yar›nlara
ulaflt›rma hedefini, her zamankinden daha büyük bir aflk ve heyecanla gerçeklefltirme
kararl›l›¤›nday›z.Krizlerden s›yr›larak esenliklere ç›kma iradesini ortaya koydu¤umuz flu
k›sac›k zaman içinde bir kez daha gördük ki; Türk milletinin kendi de¤er ve potansiyeline
güvendi¤i sürece kovalayamayaca¤› hiçbir hedef yoktur.

Gözünü 2023 ufkuna dikmifl bir Türkiye'nin en büyük
güvencesi, bilgiye do¤rudan ulaflabilen, bilgi
teknolojisinden kolayca yararlanabilen zihni aç›k, dünyas›
renkli bu yeni kuflaklar olacakt›r.
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De¤erli Dostlar,

2023 y›l›nda Türkiye'yi güçlü, müreffeh ve demokrasiyi bütün kurumlar›yla iflleten bir
ülke olarak görmek, inan›yorum ki bu topraklarda yaflayan her insan›m›z›n en büyük
hayalidir.

Bu hayali bu ülkenin Baflbakan› olarak ben de büyük bir coflkuyla paylafl›yorum. Biliyorum
ki bütün büyük baflar›lar, bir büyük hayale inanmakla bafllar.

Ancak büyük hayalleri kal›c› baflar›lara çevirecek olan da, büyük bir ba¤l›l›kla o idealler
u¤runda çal›flmak çal›flmak çal›flmakt›r.

Bizim millet olarak hayalini kurdu¤umuz 2023 Türkiye'si; ekonomik s›k›nt›lar›ndan
tamamen uzaklaflm›fl, kalk›nmas›n› tamamlam›fl, sosyal devlet olman›n gereklerini yerine
getiren bir demokrasi ülkesidir.

Bu hedefe ulaflmak için gerekli inanç ve özgüvene sahibiz, ancak bir de sadakatle
izleyece¤imiz bir yol haritas›na ihtiyac›m›z var.

Temel rotam›z›n evrensel de¤erler olaca¤›na hiç flüphe yoktur; demokrasiye, bar›fl fikrine,
insan› önceleyen bir kalk›nma anlay›fl›na her zaman ba¤l› kalaca¤›z.

Ancak bilindi¤i gibi her ülke kendi yol haritas›n› çizerken, kendi pratik gerçeklerini, kendi
özel flartlar›n› cesaretle ve objektif olarak analiz etmek durumundad›r.

Türkiye bugün bu özelefltiri sürecini büyük bir aç›k yüreklilikle sürdürmekte, bugüne
kadar h›z›n› kesmifl bulunan ar›zî durumlar› tespit ederek düzeltme cihetine gitmektedir.

Dikkatli gözler elbette fark›ndad›r:

Türkiye bugün sadece ekonomik göstergelerini pozitife
çevirmenin de¤il; ayn› zamanda ça¤›n gerçekleriyle
uyuflmayan de¤er yarg›lar›n› evrensel de¤erlerle
de¤ifltirmenin de mücadelesini vermektedir.
Bu de¤erlerden en öncelikli olanlar› bar›fl ve demokrasidir.

Türkiye, hâkimiyetin kay›ts›z flarts›z millete ait oldu¤u fikrini içine sindiren, temel hak
ve özgürlükleri koruyan, vatandafllar›yla iliflkilerinde tam eflitlik ilkesine ba¤l› kalan eksiksiz
bir demokrasi ülkesi olmakta kararl›d›r.

Yine Türkiye; bölgesinde ve bütün dünyada sorunlar›n çözüm kayna¤›n›n bar›fl fikri
oldu¤una inanan, bu ideali yaflatmakta ve bu de¤erler diplomasisini her zeminde
savunmakta da ›srarl› olacakt›r.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Dünyan›n bilgi toplumu olma yolunda dev ad›mlarla ilerledi¤i bir dönemde, Türkiye'nin
bu gerçe¤i görmezden gelmek gibi bir lüksü elbette yoktur.
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Bilgi toplumuna geçifl hedefi, hükümet olarak önümüze koydu¤uz hedeflerin en baflta
gelenlerindendir.

Türkiye'nin bilgi toplumu olman›n gereklerini yerine getirmeden ça¤dafl dünyan›n bir
parças› olamayaca¤›n›n bilinci içerisindeyiz.

Bu amaçla gerek kamu yönetiminde, gerek e¤itim sistemimizde ve gerek di¤er alanlarda
oda¤›na bilgi toplumu olma hedefini alan bir yeniden yap›lanma hareketi bafllatt›k.

Gösterilen gayretler baflta e-Devlet uygulamas› olmak üzere meyvelerini vermeye bafllad›,
çok k›sa zaman içinde bu uygulamalar›m›z kamuoyu taraf›ndan da alg›lanmaya bafllanacakt›r.

Çok k›sa zamanda özel sektörümüzün de katk›lar›yla bütün okullar›m›za internet üzerinden
dünyaya aç›lma imkân› kazand›rm›fl bulunuyoruz. Gelecek kuflaklar bilgisayar tufllar›na
dokunabilmek için üniversite ça¤lar›na gelmeyi beklemeyecekler.

Daha e¤itimlerinin bafl›nda bilgi toplumuna dâhil olman›n, bilgi teknolojilerinden
faydalanman›n ve dünyada olan bitenden haberdar olman›n avantajlar›n› yaflayacaklar.

Gözünü 2023 ufkuna dikmifl bir Türkiye'nin en büyük güvencesi, bilgiye do¤rudan
ulaflabilen, bilgi teknolojisinden kolayca yararlanabilen zihni aç›k, dünyas› renkli bu yeni
kuflaklar olacakt›r.

De¤erli Dostlar,

Dün biliyorsunuz ‹zmir'de tarihi bir gün yaflad›k ve Türkiye ‹ktisat Kongresi'nin aç›l›fl›n›
yapt›k.

Orada da söyledim; Türkiye ekonomik anlamda geçen 18 ayl›k süre içinde y›llar boyunca
yapamad›¤› aflamay› yapm›fl, hem piyasa dengelerini kurmufl, hem de yap›sal zafiyetlerini
giderme yolunda çok önemli ad›mlar atm›flt›r.

Bugün bütün temel ekonomik göstergeleri olumlu
seyreden, enerjisini yeniden kazanm›fl, hedeflerini
yenilemifl ve 2023 için hedefini dünyan›n en büyük 10
ekonomisi aras›na girmek olarak belirlemifl bir Türkiye
var.
Kendi dinamiklerimizi yeniden harekete geçirerek, sahip oldu¤umuz büyük potansiyeli
yavafl yavafl ekonomik bir güce dönüfltürmeye bafll›yoruz.

Avrupa Birli¤i yolunda irademizi aç›k ve net olarak ortaya koyduk ve uyum konusunda
dikkat çekici gayretler gösterdik.

Aral›k ay›nda bu performans›m›z›n dikkate al›naca¤›na ve AB üyeli¤i yolunda müzakere
takviminin belirlenece¤ine samimiyetle inan›yoruz.

Dahas› Türkiye'nin kültürel de¤erleri ve sahip oldu¤u büyük ekonomik potansiyelle
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Avrupa Birli¤i için önemli bir renk olaca¤›na ve AB felsefesine çarp›c› bir katk› sa¤layaca¤›na
da eminiz.

De¤erli Dostlar,

Önümüzdeki 20 y›ll›k dönemde Türkiye Cumhuriyeti, inan›yorum ki, tarihe geçecek bir
geliflme iradesi ortaya koyarak kuruluflunun 100. y›l›n› en güzel flekilde taçland›racakt›r.

Hükümet olarak, bu dönemi Türkiye'nin gelece¤i ad›na bir dönüm noktas› olarak görüyor
ve de¤erlendiriyoruz.

Bu forum vesilesiyle dile getirilecek de¤erli görüfl ve de¤erlendirmeler, Türkiye'nin k›sa
ve uzun vadeli vizyonunun belirlenmesine çok önemli katk›lar sa¤layacakt›r.

Kat›l›m›n›z ve de¤erli fikirlerinizi bizlerle paylaflt›¤›n›z için bir kere daha hepinize
teflekkürlerimi sunuyor, bu güzel toplant›y› düzenleyenleri de kutluyorum.

Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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TÜP GEÇ‹T TEMEL ATMA TÖREN‹ (09.05.2004)
Sevgili ‹stanbullular,

De¤erli Vatandafllar›m,

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

Bugün sadece ‹stanbul için de¤il, Türkiye için de büyük öneme sahip bir projenin,
yüzy›l›n projesi olan Marmaray Tüp Geçit Projesi'nin temelini atmak üzere bir araya
gelmifl bulunuyoruz.

Bu hay›rl› ad›mla inflallah, Türkiye'nin adil ve kalk›nm›fl gelece¤ine do¤ru bafllatt›¤›m›z
büyük yürüyüfle de çok de¤erli bir sembol kazand›rm›fl oluyoruz.

Türkiye'yi geliflme seviyesi, yeri ve a¤›rl›¤› ile gelece¤in dünyas›n›n zirvelerine tafl›yacak
olan büyük imar hareketi, iflte böyle dev eserlerle, böyle medeniyet projeleriyle hayata
geçecektir.

Türkiye'yi yar›nlara tafl›yacak kuflaklar, iflte böyle büyük projelerden ilham alacak, bu
ülkede nelerin baflar›labilece¤ini bu eserlere bakarak görecek, anlayacakt›r.

Cumhuriyetimizin 80. kurulufl y›l›n› böyle büyük bir eserle selamlamaktan, bu ülkenin
ça¤dafl uygarl›k seviyesine ulaflma idealini böyle önemli bir ad›mla taçland›rmaktan
gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Biliyoruz ki bu ülke, sahip oldu¤u büyük birikim ve potansiyelle bugün bulundu¤u
noktan›n çok daha iyisine, çok daha güzeline ulaflabilecek bir güce ve ruha sahiptir.

Geliflme yolunda atmay› murad etti¤imiz her ad›mda o tükenmez iradeyi ve o sars›lmaz
millet ruhunu dayanak al›yoruz.

O irade ve ruh ki, insanl›k tarihi boyunca bu topraklar üzerinde ça¤›na damgas›n› vuran
medeniyetler kurmufl, k›talara yay›lan bir geniflli¤e ve zenginli¤e ulaflm›flt›r.

‹flte bugün, o büyük medeniyetlerin en flanl› tarih sayfalar›n› yazd›¤› yerde, Anadolu'nun
kalbinde, ‹stanbul'da bir araya geldik ve bu ülkenin gelece¤ine ilham verecek muhteflem
bir eserin temelini at›yoruz.

ÜLKEM‹Z ‹Ç‹N, M‹LLET‹M‹Z ‹Ç‹N VE AYDINLIK GELECE⁄‹M‹Z ‹Ç‹N KUTLU
OLSUN, HAYIRLARA VES‹LE OLSUN.

Biliyorsunuz sizler bu güzel fiehre nas›l gönlünüzü
vermiflseniz, en az sizler kadar ben de bu fiehrin aflk›yla,
sevdas›yla, heyecan›yla dopdoluyum.
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Sevgili ‹stanbullular,

B‹L‹YORSUNUZ S‹ZLER BU GÜZEL fiEHRE NASIL GÖNLÜNÜZÜ VERM‹fiSEN‹Z, EN
AZ S‹ZLER KADAR BEN DE BU fiEHR‹N AfiKIYLA, SEVDASIYLA, HEYECANIYLA
DOPDOLUYUM.

Görenlerin bir daha asla akl›ndan ç›karamad›¤› bu güzel flehir, geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de Türkiye'nin göz bebe¤i olmaya, önemini her geçen gün artt›rmaya devam
edecektir.

‹stanbul sadece dünyan›n en güzel flehirlerinden biri de¤il, ayn› zamanda en büyük
metropollerinden de biridir. Takdir edersiniz ki, bütün büyük metropoller gibi ‹stanbul'un
da bugünün sorunlar›na çözüm getirmekle yetinmeyip gelece¤e haz›rlanmas›, yar›nlarda
ortaya ç›kacak ihtiyaçlara da çareler üretmesi gerekmektedir.

‹flte Marmaray projesi, böyle bir aç›l›m›n, böyle bir
vizyonun, böyle bir medeniyet ufkunun meyvesidir. ‹nflallah
yap›l›p bitti¤inde sadece ‹stanbul'un de¤il, Türkiye'nin
gurur duyaca¤›, 21. yüzy›la yak›flan bir eser kazanaca¤›z.
Marmaray Tüp Geçidi Projesi'ni hayata geçirerek mühendislik aç›s›ndan dünyada ilklere
de imza atm›fl olaca¤›z. Bugün temelini att›¤›m›z proje tamamland›¤›nda, 58.m. derinli¤iyle
dünyan›n en derin tüp geçifli olarak tarihe geçecektir.

Ayn› zamanda dünyan›n en kuvvetli ve üstelik çift yönlü ak›nt› flartlar›nda infla edilen tüp
geçidine de sahip olaca¤›z. Bitmedi, dünyan›n en s›k›fl›k deniz trafi¤i alt›nda infla edilen
tüp geçidi de yine bizim eflsiz güzellikteki bo¤az›m›zda olacakt›r.

Biliyorsunuz daha önce yap›lan iki asma köprüyle Asya ve Avrupa k›talar›n› birbirine
ba¤lam›flt›k. fiimdi ayn› anlaml› ba¤lant›y›, 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¤l›yoruz.

De¤erli Vatandafllar›m,

Burada bafllatt›¤›m›z demiryolu bo¤az tüp geçiflinin uzunlu¤u 13.7 kilometre olacak ve
sadece bo¤az tüp geçifl bölümünün maliyeti için 800 milyon dolar harcanacakt›r.

Projenin toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olacakt›r ve inflallah 2008 y›l›nda bütün safhalar›
tamamlanm›fl olarak hizmete 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 imkan› sa¤lanacak,
her iki köprüdeki mevcut trafik yo¤unlu¤u azalacakt›r. Çevreye ve tarihi dokuya asla
zarar verilmeyece¤i gibi, bu konuda özellikle tarihi yar›madaya ve Üsküdar meydan›na
araç girifli konusunda yeni kazan›mlar sa¤lanacakt›r.
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Biliyorsunuz bugün bütün ça¤dafl metropollerde toplu tafl›m problemi için en ideal çözüm
olarak rayl› sistemler kullan›lmaktad›r.

Ülkemizde de baflta ‹stanbul ve Ankara olmak üzere birçok
büyük flehrimizde rayl› sistem ya halen kullan›l›yor ya da
yap›m çal›flmalar› bütün h›z›yla sürüyor. Rayl› sistemin
flehir hayat›na ne kadar büyük katk›lar sa¤lad›¤›n› hepimiz
yaflayarak görüyor, hissediyoruz.
Hükümet olarak bu tip projelerin mümkün oldu¤unca yayg›nlaflt›r›lmas› ve flehirlerimizin
bu ça¤dafl imkandan mutlaka yararlanmas›n› arzuluyoruz.

Bu sebeple dünyan›n en önemli rayl› sistem projelerinden biri olacak Marmaray Projesi'ni
çok önemsiyoruz.

Bu proje ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyemizin çeflitli aflamalardaki 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 ulaflacakt›r.

Bu art›fl, ‹stanbul'umuzun flehircilik standard›n› yükseltecek devrim niteli¤inde bir art›flt›r.

Bu art›fl, sadece demiryolu ulafl›m›yla ilgili de¤ildir; ayn› zamanda siz sevgili hemflehrilerimin
daha ça¤dafl, daha insani, daha huzurlu ulafl›m imkânlar›na kavuflman›zla da do¤rudan
ilgilidir.

Bak›n›z rakamlar ortada; proje tamamland›¤›nda bu hat üzerinde her iki dakikada bir tren
kalkacak ve iki yönde saatte 150 bin yolcu tafl›nacakt›r. Bu yo¤un trafi¤in flu anki mevcut
karayolu trafi¤inden çekildi¤ini düflünürseniz, ‹stanbul için ne kadar büyük bir hizmete
imza at›lm›fl oldu¤u ortaya ç›kar.

Sadece trafik yo¤unlu¤u aç›s›ndan de¤il, ulafl›m›n h›z› aç›s›ndan da bu proje ‹stanbul için
ilaç gibi gelecek olan bir projedir. Marmaray'la birlikte 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 ikibinli y›llar›n y›ld›z› haline getirecek h›z budur, anlay›fl budur.

De¤erli Hemflehrilerim,

Sizlerin huzurunuzda Marmaray Tüp Geçidi ile ilgili bir konuya daha aç›kl›k getirmek
istiyorum. Türkiye'de yap›lan her yeni ifle, at›lan her ileri ad›ma engel olmaya, çamur
atmaya ve kulp takmaya çal›flan baz› zihniyetler var.

fiimdi de deniyor ki, ‹stanbul'da deprem bekleniyor, büyük bir deprem olursa o zaman
tüp geçide ne olacak?

Bu konuda gereken her türlü araflt›rma, her türlü test yap›l›yor, bütün bu hesap kitap
ince ince düflünülüyor, bundan kimse endifle etmesin.
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Her konuda alan›nda kendini kan›tlam›fl uzmanlar, mimar ve mühendisler gerekli her
türlü çal›flmay› yap›yorlar, inflaat süresince ve kullan›m s›ras›nda da yapmaya devam
edecekler. Kald› ki, dünyada en s›k deprem yaflayan ülkelerden Japonya'da bu teknolojiyle
yap›lm›fl ve halen iflletimde olan tam 40 tüp geçit var. Dünyada bu türden tüp geçitlerin
say›s› 100 civar›nda...

Yap› teknolojisi bak›m›ndan bizim geçidimizde de kullan›lacak olan Bat›rma tüp geçitler
teknik olarak en güvenli mekânlar olarak gösteriliyor. Dünyada bugüne kadar meydana
gelen büyük çapl› depremlerde mevcut bat›rma tüp tünellerden hiçbiri hasar almam›flt›r.

Bu konuda kim aksine bir laf söylüyorsa, bilin ki bunu ya cehaletinden, ya da hasetinden
yap›yor. Biliyorsunuz ayn› kafalar vaktiyle Bo¤az köprüleri için de ayn› köstekleme
çabalar›n› göstermifllerdi.

Zaman geçiyor ve onlar komik duruma düflüyorlar.Bizim böyle ça¤d›fl› kafalarla bir iflimiz
yok, biz Türkiye'nin gelecek yirmi y›l›n›n vizyonunu oluflturmaya, Cumhuriyetimizin 100.
y›l›na yak›fl›r bir yol haritas› çizmeye çal›fl›yoruz.

Bizim hesab›m›z bu devleti adaletle kalk›nd›rma ve bu
milletin yüzünü güldürme hesab›d›r. Küçük hesaplar
peflinde olanlar› da kendi k›s›r zihniyetleriyle bafl bafla
b›rak›yoruz.
Sevgili ‹stanbullular,

Sizlerle el ele gönül gönüle vererek pek çok ifli baflard›k, çok uzun yollar yürüdük. Sizler
bize sonuna kadar inand›n›z, bizler size bütün samimiyetimizle güvendik.

Allah'a flükürler olsun ki, geceli gündüzlü çal›flarak yüzünüzü kara ç›karmad›k, hayallerinizi
y›kmad›k. Bu güzel beraberli¤imiz neticesinde ‹stanbul'un çehresi de¤iflti.

‹stanbul'da yap›lacak daha çok ifl oldu¤unun fark›nday›z. Ancak sizler de emin olunuz
ki, bu güzel flehir emin ellerdedir ve her geçen gün tarihine, ruhuna, birikimine yak›fl›r
bir flehir olmak yolunda ilerlemeye devam edecektir.

Bizlere güvenmeye devam ediniz.

Daha böyle nice büyük projeyle gelece¤in temelini atmaya, sizlerle bu güzel heyecan›
paylaflmaya devam edece¤iz. Bu dev ad›m›n at›lmas›nda eme¤i olan herkesi kutluyor,
flükranlar›m› sunuyorum

Bu güzel eserin, ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor, yüre¤inizden ‹stanbul sevgisi hiç eksik
olmas›n diyorum. Hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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B‹L‹fi‹M fiURASI (10.05.2004)
De¤erli Biliflimciler, Sevgili Dostlar,

Sözlerime bafllamadan önce gelece¤in Türkiyesine ›fl›k tutacak böyle önemli bir toplant›da
sizlerle birlikte olmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Biliflim fiuras› ad›n› verdi¤imiz bu toplant›, Türkiye'nin bilgi ça¤›ndaki yerini belirlemek
bak›m›ndan son derece önemli ve stratejik bir niteli¤e sahiptir.

Bugün biliyoruz ki, geçen yüzy›la damgas›n› vuran üretim teorileri dünyan›n gitti¤i yönü
aç›klamakta kifayetsiz bir duruma düflmüfltür. Üretim kavram›, insanl›k için giderek
önemini ve hayatiyetini artt›ran bir kavramd›r. Dolay›s›yla dünyada olan biteni aç›klamak
üzere genellikle ekonomik verilere el at›yor olmam›z nedensiz de¤ildir.

Öte yandan, giderek artan dünya nüfusu, azalan kaynaklar ve yetersiz hale gelen imkânlar
bu gezegende üretilen ve tüketilen her fleyi bir hesap ve plan içinde yapmam›z gere¤ini
de bir zorunluluk olarak ortaya ç›kar›yor.

Bunun için de bilgiye, insanl›k tarihinin baflka hiçbir döneminde olmad›¤› kadar çok
ihtiyac›m›z var.

Bugünün insanlar› olarak zihinsel ve teknik donan›m›z› sürekli yenilemek ve bilgiyi oda¤›na
alan bir yaflama tarz› gelifltirmek zorunday›z.

Burada bir tercih yapmaktan söz etmiyoruz.

Bilgi ça¤›n›n bafl döndürücü h›z›na uyum sa¤lamak ve ayakta kalmak istiyorsak, bizi bilgi
toplumu olmaya götürecek bu ad›mlar› atmak d›fl›nda bir seçene¤imiz yoktur.

Üstelik dünyada h›zla yayg›nlaflan bilgi teknolojilerini kullanmakla da yetinemeyiz.

O bilgi teknolojilerinin üretimine de bizzat kat›lmak ve bilgi ça¤›nda üretici adreslerden
biri olmak durumunday›z.

De¤erli Dostlar,

Bugün geliflmifl ülkelerde ekonomi, yönetim, sa¤l›k, e¤itim, güvenlik gibi bütün temel
hizmet alanlar›nda biliflim teknolojileri merkezi bir role sahiptir.Yaln›zca bu teknolojileri
daha yayg›n biçimde kullan›l›yor olmalar› bile bu ülkeleri rekabet aç›s›ndan birkaç ad›m
öne geçirmeye yetiyor.

Türkiye olarak; sanayisiyle, ticaretiyle, tar›m›yla ve di¤er
bütün sektörleriyle, nafile terleyen ve bofla kürek çeken
bir ülke olmamay› en öncelikli hedeflerimizden biri
saymal›y›z.
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Herhangi bir üretim sektöründe dünyadaki rakipleriniz kadar bilgi teknolojisine sahip
olam›yorsan›z, piyasa flartlar›nda rekabet gücüne de sahip olam›yor ve eleniyorsunuz.

Bugün dünyan›n ekonomik gerçe¤i budur.

Dünyan›n az geliflmifl ya da geliflmekte olan ülkeleri bir mal› kar›n toklu¤una üretip yok
fiyat›na satarken, ayn› mal› daha ekonomik biçimde üreten geliflmifl ülkeler ciddi kâr
marjlar›na ulafl›yorlar.

Aradaki fark, bilgi teknolojilerini kullan›p kullanmama fark›d›r.

Aradaki fark, üretimi babadan kalma yöntemlerle de¤il, etkili, verimli, süratli ve kaliteli
yapmak konusunda süreklilik arzeden bir aray›fl içinde olmaktad›r.

Türkiye olarak; sanayisiyle, ticaretiyle, tar›m›yla ve di¤er bütün sektörleriyle, nafile
terleyen ve bofla kürek çeken bir ülke olmamay› en öncelikli hedeflerimizden biri
saymal›y›z.‹nan›yorum ki Türkiye'nin bilgi teknolojisini kullan›m oran›n› bir puan yükseltmek,
mesela enflasyonu 10 puan afla¤› düflürmek kadar önemli ve anlaml›d›r.

Zaten birinciyi yapmay› baflaramazsan›z, ikinciyi istikrarl› ve kal›c› biçimde yapabilme
flans›n›z da yoktur.

fiunu net olarak hepimiz görmeliyiz;art›k bu devirde tafl›ma suyla de¤irmen dönmüyor.

‹nsana yat›r›m yapmak, uzmanlaflmaya önem vermek ve
buna paralel olarak da bilgi teknolojilerine kap›lar› sonuna
kadar açmak flart hale gelmifltir.
De¤erli Kat›l›mc›lar,

fiunu çok iyi biliyoruz ki; içinde yaflad›¤›m›z yeni ça¤da bütün zenginlikler, bilginin ürünü
olarak de¤erlendirilmektedir.

Bilgi, ekonominin bafll›ca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmifl bulunuyor.

Kald› ki uluslararas› ekonominin yeniden yap›lanma sürecinin oda¤›nda bilgi teknolojileri
ve iletiflim a¤lar› bulunmaktad›r.

Bilgiye dayal› ekonomi; sanayi ve hizmet üretiminin yüksek teknoloji ve planlama
marifetiyle gerçeklefltirilmesini anlatmaktad›r.

Dolay›s›yla bilgi toplumu kavram›, kamu ve özel sektörün, tek tek bireylerin ve nihayet
devletin teknolojik geliflmelere paralel olarak yeniden yap›lanmas›n› gündeme getirmektedir.

Bilgi toplumu bu anlamda toplumlar› ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal aç›dan sanayi
toplumunun ötesine tafl›yan bir geliflme aflamas›d›r.

Kald› ki, bilgi teknolojilerinin çok h›zl› geliflmesi, toplum yap›s›n›n da bu geliflmelere ayak
uydurabilecek bir hale getirilmesini kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Bugün bilgi toplumu aflamas›na
ulaflm›fl ülkelerde giderek bilime, teknolojiye, insan faktörüne ve e¤itime daha fazla



De¤erli Dostlar,

Türkiye, içinde bulundu¤u karanl›klardan ç›k›p ayd›nl›klara do¤ru yola ç›km›fl bulunuyor.

‹çerideki ve d›flar›daki kronik problemlerin cesaretle üzerine gitmek ve bu problemleri
çözüme kavuflturmak konusunda kararl›y›z.

Milletimizin de bizimle ayn› ideallere inand›¤›n› ve bize destek oldu¤unu burada ifade
etmek istiyorum.

Ekonomimizin ve yönetim yap›m›z›n hemen çözümlenmesi gereken acil ar›zalar› var.

‹leriye bakabilmek ve koydu¤umuz hedeflere do¤ru yürüyebilmek için bu acil yaralara
neflter vurmak gerekiyor.

Ancak bunu yaparken, Türkiye'nin on y›ll›k, yirmi y›ll›k, elli y›ll›k vizyonunu ve yol haritas›n›
da yavafl yavafl oluflturmak sorumlulu¤unu tafl›yoruz.

Önümüzde bir Avrupa Birli¤i hedefi var.

Türkiye'nin gelecek rotas›n› çizmek için AB hedefini
tutturmay› önemli görüyor ve bu konuda samimiyetle
gayret gösteriyoruz.
Bu gayretlerimizin önemli bir k›sm› da Türkiye'yi bilgi toplumuna dönüfltürme hedefine
do¤rudan hizmet eder niteliktedir.

Yak›ndan bildi¤inizi zannediyorum; 4 Aral›k 2003 tarihli bir genelge ile kamu yönetiminin
e-dönüflümüne yasal bir zemin kazand›rd›k.

e-Devlet projesi çerçevesinde pek çok bakanl›¤›m›z ve kamu kurumumuz, hizmetlerinde
biliflim teknolojisinin imkanlar›yla hizmet vermeye bafllad›lar.

Biliyorsunuz biliflim sektörünü yak›ndan ilgilendiren telif yasas› Meclis'te kabul edilerek
yürürlü¤e girdi.

Bu yasa korsan ürün ve yaz›l›m h›rs›zl›¤› konusunda y›llard›r at›lamayan çok önemli bir
ad›m›n at›lmas› anlam›na geliyor. Yine Elektronik ‹mza Kanunu ç›kar›larak çok ileri bir
baflka ad›m daha at›ld›.
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önem verilmektedir. ‹flte 21. yüzy›lda Türkiye'nin baflar›s›n› da bilgi toplumundaki
geliflmelere ne ölçüde uyum sa¤layabildi¤i belirleyecektir.

Biliflim perspektifimizin ortaya ç›kaca¤› bu buluflman›n, çeflitli kamu kurumlar›m›z, özel
sektörümüz ve sivil toplum kurulufllar›m›z taraf›ndan yürütülen çal›flmalara, çok önemli
katk›lar sa¤layaca¤› bir gerçektir.

fiüphesiz ki bu fiûra vesilesiyle dile getirilen bütün de¤erli görüfller, hükümetimizin
ekonomik politikalar›na, kalk›nma planlar›na, büyüme stratejilerine, daha da önemlisi
bilgi toplumu olma hedefimize çok önemli katk›lar sa¤layacakt›r.
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Bundan birkaç gün sonra, 15 May›s'ta da hay›rl›s›yla Sosyal Sigortalar Kurumumuzun
ifl hayat›na çok önemli kolayl›klar ve avantajlar getirecek olan e-Bildirge uygulamas›n›n
tan›t›m›n› yapaca¤›z.

Bak›n›z SSK'ya kay›tl› 800 binin üzerinde iflveren ve onlar›n istihdam ettikleri 6 milyonu
aflk›n da iflçi var. Bu iflverenler bu say›daki iflçisi için her ay bildirge, dört ayda bir de
bordro düzenlemektedirler.

Tahakkuk ifllemleri ve bankalardaki ödeme kuyruklar› da dikkate al›nd›¤›nda olay›n ne
kadar büyük bir zaman ve enerji kayb›na neden oldu¤u rahatl›kla görülebilir.

fiimdi e-Bildirge hizmetiyle bütün bu ifllemler internet
üzerinden yap›labilecek. Sadece bu kadar de¤il, SSK
üzerinden yap›lan di¤er ifllemler de yine ayn› kanaldan
rahatl›kla yürütülebilecek.
Zaten son dönemde internet ve telefon hatlar› üzerinden bankac›l›k hizmetleri yayg›n
olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›.

fiimdi bu yeni uygulamayla bir iflveren iflyerinden hiç ç›kmadan hem bildirgesini
verebilecek, hem bordrosunu düzenleyebilecek, hem de tahakkuk eden prim borcunu
ödeyebilecek. Bütün bu ad›mlar, inan›yorum ki Türkiye'nin ayd›nl›k ve güçlü gelece¤ine
do¤ru at›lm›fl olan ad›mlard›r.

Bu ad›mlar›n s›klaflaca¤›na, bu yöndeki yürüyüfl h›z›m›z›n her geçen gün katlanarak
artaca¤›na hiç kimsenin flüphesi olmas›n.

De¤erli Dostlar,

Çocuklar›m›za bizim yaflad›¤›m›z flartlardan daha iyi flartlar b›rakmak, Türkiye'yi gelece¤in
en önemli güçlerinden biri haline getirmek istiyorsak; bilgi toplumu olma hedefini canl›
tutmak boynumuza borçtur.

Art›k geleneksel hale geldi¤ini ve kurumsallaflt›¤›n› rahatl›kla söyleyebilece¤imiz Türkiye
Biliflim fiuras›'n›n bu idealin hayata geçmesinde tafl›y›c› bir rolü olaca¤›na inan›yorum.

Burada bulunan herkese de¤erli kat›l›m ve katk›lar› için teflekkürü borç biliyorum.

Hükümet olarak bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra da Türkiye'yi bir bilgi toplumuna
dönüfltürecek olan her ad›ma, her projeye, her heyecana gönülden ve tam destek
olaca¤›m›z› bir kere daha ifade etmek istiyorum.

Türkiye'nin gelece¤i ad›na kafa yoran, proje üreten ve bir bofllu¤u doldurmak üzere
donan›m›n› artt›ran herkese selam olsun.

Hepinize sevgilerimi sayg›lar›m› sunuyor, her Biliflim fiuras›'nda bir öncekinden biraz
daha ileri bir noktada olmay› temenni ediyorum.



DÜNYA Ç‹FTÇ‹LER GÜNÜ (14.05.2004)
Say›n Baflkan, De¤erli Çiftçiler

14 May›s Dünya Çiftçiler Gününün tüm çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hay›rl›
olmas›n› diliyorum.

Çiftçilerimize sa¤l›k dolu bereketli bir y›l temenni ediyorum.

Tar›m sektörünün Milli Gelir (GSMH) içerisindeki pay› bugün %13-14 oran›ndad›r.

Toplam istihdam›n hala %34'ünü oluflturmakta, halk›n g›da ihtiyac›n› ve sanayide kullan›lan
hammaddenin önemli bir k›sm›n› karfl›lamakta, d›fl ticaretimizde önemli bir paya sahip
bulunmaktad›r.

Ülkemizin kaynaklar› zengindir.

Ne yaz›k ki, zengin kaynaklar›na ve imkânlar›na ra¤men tar›m sektörü uzun y›llar hak
etti¤i ilgi ve deste¤i de yeterince görememifltir.

Sorunlar göz ard› edilmifl, kal›c› politikalar, yap›sal de¤ifliklikler ve önemli projelerle sa¤l›kl›
ve istikrarl› bir tar›m sektörü oluflturmak yerine, sorunlar hep ertelenerek bugünlere
gelinmifltir.

K›rsal kesim ve tar›m büyük oy potansiyeli olarak görülmüfl, aç›kça istismar edilmifl,
vaatler ço¤u defa havada kalm›fl veya uygulanamam›flt›r.

Örne¤in, tar›m ürünlerine verilen fiyat ve girdi desteklerinin önemli bir k›sm› üreticilere
ulaflamam›fl, bir yerlerde kaybolup gitmifltir.

1980 y›l›na kadar a¤›rl›kl› olarak fiyat yolu ile desteklemeler yap›lm›fl ve desteklenen
ürün say›s› giderek artm›flt›r.

1980 y›l›nda uygulamaya konan ekonomik reform paketi çerçevesinde tar›m politikalar›m›z
da de¤iflime u¤ramaya bafllam›fl, 1994 y›l›nda yaflanan ekonomik kriz nedeniyle uygulamaya
konan istikrar program› tar›msal desteklerin azalt›lmas›n› gündeme getirmifltir.

1999 y›l› sonlar›nda IMF'ye verilen Niyet Mektubu ile tar›msal politikalar için yeni bir
dönem bafllam›flt›r. Hükümetimizin program›nda tar›m öncelikli bir sektördür. 

Bizim ekonomik program›m›z›n temel dinami¤i sosyal politikalarla ekonominin birlikte
ele al›nmas›d›r.
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Çiftçilerimizin de gayretleriyle, gelecek y›llarda tar›mda
önemli geliflmelerin olaca¤›n› ve dolay›s›yla bunun ülke
refah›na yans›yaca¤›n› görmenin heyecan› ve mutlulu¤u
içinde oldu¤umuzu sizlerle paylaflmak istiyorum.
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Zira biz, ekonomiyi sadece rakamlardan ve istatistiklerden ibaret görmüyoruz. Bu yüzden
ifle bafllad›¤›m›z günden bu yana sosyal politikalarla ekonominin temel sorunlar›n› birlikte
ele ald›k. Bu sektörün aya¤a kalkmas› ve istikrarl› bir geliflme göstermesi için 2003 ve
2004 y›llar›nda yo¤un bir faaliyet yaflanm›flt›r.

Çiftçilerimizin de gayretleriyle, gelecek y›llarda tar›mda önemli geliflmelerin olaca¤›n›
ve dolay›s›yla bunun ülke refah›na yans›yaca¤›n› görmenin heyecan› ve mutlulu¤u içinde
oldu¤umuzu sizlerle paylaflmak istiyorum.

Prensip olarak, tar›m› bir bütün olarak görmekte ve
sorunlar›n çözümünde k›sa sürede önemli geliflmeler
sa¤lamaya çal›flmaktay›z.
Bunlar› yaparken, hedef olarak, tar›msal yap›y› h›zla iyilefltirmek, do¤al kaynaklar›m›z›
korumak, gelifltirmek ve süreklili¤ini sa¤lamak, tar›mda verimlili¤i art›rmak, hayvanc›l›k
sektörünü aya¤a kald›rmak, kamuyu etkin bir flekilde yap›land›rmak, üretici örgütlenmesini
gerçeklefltirmek ve tar›m›n ihtiyaç duydu¤u önemli yasalar› bir an önce ç›karmak istiyoruz.

Bu anlay›flla, 58. ve 59. Cumhuriyet Hükümetleri sektörün aciliyet gösteren sorunlar›na
çözüm üretmeyi program›na alm›flt›r.

Öncelikle, ilave desteklerle y›llarca tar›m kesiminin içinde bulundu¤u ekonomik sorunlar›n
azalt›lmas› hedeflenmifltir.

Bu kapsamda, önce 2003 y›l›nda çiftçilerimize yapt›¤›m›z en önemli destekler ve
uygulamaya koydu¤umuz baz› projelerden bahsetmek istiyorum:

• Çiftçilerin tar›msal kredi borçlar› yeniden yap›land›r›larak haciz k›skac›na düflmüfl olan
çiftçilerimize yeniden üretim gücü kazand›r›lm›flt›r.

• Tar›m Kredi Kooperatifleri'ne borçlu çiftçilerin %92'si, Ziraat Bankas›'na borçlu çiftçilerin
ise %80'i bu uygulamadan yararlanm›flt›r.

• Do¤rudan Gelir Deste¤i ödemelerine ivme kazand›r›lm›fl ve çiftçilerimize 2003 y›l› için
2.3 katrilyon TL ödeme yap›lm›flt›r.

• 2004 y›l› bütçesinden ayr›lan Do¤rudan Gelir Deste¤i de 2.8 katrilyon TL'dir.

• Mazot deste¤i uygulamas› ile üretim maliyetleri afla¤›ya çekilmektedir.

• 2003 y›l› için yap›lan mazot deste¤inin ilk dilimi ödenmifl olup, 3 May›s 2004 tarihinden
bu yana ödenmekte olan ikinci dilim ödemeleri ile üreticilerimize toplam 640
trilyon TL aktar›lacakt›r.

• Üretim aç›¤› bulunan pamuk ve ya¤l› tohumlu bitkilere ödenen prim deste¤i 
sürdürülmektedir.

• Bu kapsamda, 2003 y›l› içinde yaklafl›k 264 trilyon TL prim ödemesi gerçeklefltirilmifltir.
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• 2004 y›l› içinde yap›lacak pirim ödemeleri için ise uygulama tebli¤i ç›kar›lm›fl olup
toplam 282 trilyon TL ödeme yap›lacakt›r.

• Hayvanc›l›k destekleri çerçevesinde, 2002 y›l›na k›yasla, 2003 y›l›nda %100 art›flla 
çiftçilerimize yaklafl›k 130 trilyon TL. ödenmifltir.

• 2004 y›l›nda ise hayvanc›l›k desteklerine ayr›lan kaynak 174 trilyon TL'dir.

• Köye Sosyal Destek Projesi ve di¤er kooperatif projeleri dahil edildi¤inde, toplam 
destek ve düflük faizli kredi deste¤i olmak üzere 2004 y›l›nda 463 trilyon TL destek 
sa¤lanacakt›r.

• 1000 Köye 1000 Tar›mc› Projesi ile hizmetin köye, çiftçinin aya¤›na götürülmesi ve 
tar›mc›-üretici yak›nlaflmas›n›n sa¤lanmas› için ilk ad›mlar at›lm›fl ve köylerimizde yeni
bir hizmet heyecan› uyand›r›lm›flt›r.

• Bu proje kapsam›nda bugün, 256's› bayan olmak üzere 1026 tar›m dan›flman› 
köylerimize gönderilmifltir.

• 2003 y›l› içinde flekillenen ve uygulamaya konan Köye Sosyal Destek Projesi ile 
kooperatifçili¤e yeni bir güç verilmesi, destek alan kooperatif say›s›n›n art›r›lmas›, 
ihtiyaç halindeki insanlar›m›za yeni bir geçim kayna¤›n›n aç›lmas› amaçlan›rken, 
hayvanc›l›¤›m›z›n daha planl› ve kontrollü bir flekilde gelifltirilmesi için önemli bir f›rsat
yakalanm›flt›r.

• Bu Proje kapsam›nda 2003 y›l›ndan bugüne kadar 37 kooperatif desteklenerek 2.800
çiftçimize 5.600 adet dam›zl›k s›¤›r ve 200 çiftçimize 5.200 adet koyun da¤›t›lm›flt›r.

2004 y›l› tar›msal faaliyetler aç›s›ndan yine bir hamle y›l› olacak, tar›m›n temel meseleleri
üzerinde çal›flmalar›m›z devam edecektir. Bu çal›flmalar›m›z hem yasal düzenlemeler
hem de temel fonksiyonlar›m›z› hayata geçirmek için yap› lmaktad›r.

Do¤rudan Gelir Deste¤i, pirim deste¤i, mazot deste¤i,
hayvanc›l›k deste¤i, üretim, denetim ve kontrol gibi rutin
çal›flmalar yan›nda önemli yasal düzenlemeler yap›lacak
ve temel görevlerimizde önemli ad›mlar at›lm›fl olacakt›r.
Yasal düzenlemeler kapsam›nda:

• Islahç› Haklar› Yasas› ç›kar›lm›flt›r.

• Bu Kanun bir yandan bitki çeflidi gelifltiren kurum, flirket ve ›slahç›lar›n haklar›n› 
korurken, di¤er yandan, ülkemize yeni teknoloji giriflini art›racak ve bitki ›slah› alan›nda
yeni yat›r›mlar› teflvik edecektir.

• G›da Kanunu, Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Kanunu, Üretici Birlikleri Kanunu, Tar›m 
Ürünleri Sigortas› Kanunu, Tar›m Kanunu, Organik Tar›m Kanunu gibi önemli kanunlar
2004 y›l› içinde ç›kar›lacak ve böylece yasal boflluklar doldurulmufl olacakt›r.
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• Do¤rudan Gelir Deste¤ini daha etkin kullanmak için gerekli çal›flmalar yap›lmaktad›r.

• 2005 y›l›ndan sonra, Do¤rudan Gelir Deste¤i'nin toplam destekler içinde bugün 
yaklafl›k %80 olan pay› %45'lere çekilecektir.

• Besicilerin acil sorunlar›n›n fark›nday›z.

• Bu amaçla ete 2004 y›l› içinde pirim ödenmesi için Bakanlar Kurulu Karar› ç›kar›lm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar,

2004 y›l› projeler y›l› olacakt›r.

Bu projelerle yaflayaca¤›m›z heyecan› sizlerle, bas›n arac›l›¤›yla veya do¤rudan paylaflmak
istiyoruz.

Bilime, eme¤e ve uzmanl›¤a verilen de¤erle bu projelerden
tar›m›m›z ad›na önemli ç›kt›lar beklemekteyiz.
• 2004 y›l› bafllar›nda uygulamaya giren Gezici Toprak Analiz Laboratuarlar› Projesi ile 

üreticilerimizin aya¤›na kadar gidilerek topraklar› analiz edilecek, do¤ru gübre kullanmalar›
sa¤lanacakt›r.

• Bu amaçla, 5 gezici laboratuar›n illere da¤›t›m› yap›lm›fl olup bu say› daha da art›r›lacakt›r.

• Baraj Havzalar›nda Organik Tar›m Projesi ile baraj havzalar›m›z de¤erlendirilecek, 
istihdam ve ekonomiye katk› sa¤lanacakt›r.

• Do¤al Ar›tma Projesi at›k sular›n do¤al yöntemlerle temizlenerek tekrar kazan›lmas› 
ve çevre kirlili¤inin önlenmesi aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.

• K›rsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile daha fazla kooperatife destek verilecektir.

• fiu ana kadar bu projede 82 köy destek kapsam›na al›nm›fl olup hedef 200 kooperatiftir.

• 1000 Köye 1000 Tar›mc› Projesi ile köyde bafllayan hizmetlerin bu y›l olumlu sonuçlar›n›
birlikte görece¤iz.

• Yine bu y›l içinde Antalya Merkezli olarak uygulamaya konan Hibrit Sebze 
Tohumculu¤unun Gelifltirilmesi Projesi y›llard›r eksikli¤ini ve mahcubiyetini duydu¤umuz,
hakl› elefltirilere maruz kald›¤›m›z bir konuda önümüzü açacakt›r.

• Bu proje ile üniversite, Bakanl›k ve özel sektör iflbirli¤i ile yap›lacak araflt›rmalar ve 
yat›r›mlar sayesinde üretimde yerli çeflit ve yerli tohumluk pay› artacakt›r.

• Bugün %10 dolay›nda olan yerli hibrit tohumluk pay›n›n 4-5 y›lda %30, 10 y›l içinde 
de %70'lere ulaflmas› yakalanabilecek bir hedef olarak görülmektedir.

• "Anadolu Alacas›", "Anadolu Esmeri" ve "Ivesi Koyunu" Islah Projeleri ile, oldukça zay›f
oldu¤umuz hayvan ›slah›nda önemli geliflmeler elde edilecek, kaliteli dam›zl›klarla 
hem genetik ilerleme sa¤lanacak hem de hayvansal üretim ve kalite artacakt›r.
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• Önümüzdeki birkaç ay içinde bafllayacak olan bu projeler sayesinde ekonomiye y›ll›k
300 trilyon TL civar›nda bir katk› sa¤lanaca¤› hesaplanmaktad›r.

• Bunlar›n yan›nda, bu y›l 300 bin ton tohumluk da¤›tmay› planlad›¤›m›z "Mahsul Fiyat›na
Sertifikal› Tohumluk Temini Projesi" uygulanacakt›r.

• Bu projeyle çiftçilerimize y›ll›k 100 trilyon TL civar›nda art› bir kazanç sa¤layaca¤›m›z›
tahmin etmekteyiz.

• Bu y›l bafllat›lan yeni bir proje ile DS‹ ve Köy Hizmetleri taraf›ndan yap›lan sulama 
amaçl› 1000 göleti bal›kç›l›¤a aç›yoruz.

• Bu proje de, üretim ve istihdam yönünden büyük bir potansiyel tafl›maktad›r.

• Bakanl›¤›m›za ba¤l› üretme istasyonlar› ve araflt›rma enstitüleri taraf›ndan etkin bir 
flekilde de¤erlendirilemeyen tar›m arazileri, tar›msal üretimde bulunmalar› flart›yla 
özel sektörün kullan›m›na aç›lm›flt›r.

• Bu kapsamda, bugüne kadar 15 üretme istasyonu kiralanm›fl,  15 tesis ise de¤erlendirme
aflamas›ndad›r.

Di¤er taraftan, Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤üne (T‹GEM) ba¤l› iflletmelerin de
tar›msal üretimde kullan›lmak flart› ile uzun süreli olarak özel sektöre kiraya verilmesi
konusunda çal›flmalar bafllat›lm›flt›r.

Bu amaçla, Yüksek Planlama Kurulu'ndan 22 iflletme için al›nan izin çerçevesinde, ilk
etapta 12 iflletme için ihaleye ç›k›lm›flt›r.

Bu faaliyet sonucunda, toplam 250 Trilyon sabit sermaye yat›r›m› yap›lacak ve 6 bin
kifliye istihdam sa¤lanacakt›r.

De¤erli Çiftçilerimiz,

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonun üzerine ç›kacak ve böylece
Türkiye Avrupa Birli¤i'nin en büyük ülkelerinden birisi
konumuna gelecektir.
Milli gelirimiz 2023 y›l›nda Avrupa Birli¤i ile eflit seviyeye gelecektir.

Önümüzdeki 20 y›lda tar›msal nüfus %10'a düflecek, ancak üretim de¤eri 10 misli
artacakt›r.

• Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi yemyeflil bölgelerle kaplanm›fl mera ve hayvanc›l›k
merkezi olacakt›r.

• Az ya¤›fl alan iç bölgelerimiz etkin ve modern sulama sistemleriyle donat›lacak ve 
böylece verimde en az 4 misli art›fl sa¤lanacakt›r.

• Karadeniz Bölgesi organik tar›m›n en yo¤un biçimde yap›ld›¤› bir bölgemiz olacakt›r.
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• Ege Akdeniz ve di¤er k›y› bölgelerimiz modern seralarla donat›lacakt›r.

• Marmara, Trakya ve Ege tar›ma dayal› sanayinin üssü olacakt›r.

Bu hedefler çerçevesinde;

• Tar›m toplumunun gelirlerinin Avrupa Birli¤i düzeyine ulaflt›¤›,

• Hayvan varl›¤›m›z›n genetik kapasitesinin yükselerek tamam›n›n kültür ›rk›na dönüfltü¤ü,

• Hayvan hastal›klar›n›n tamam›yla kontrol alt›na al›nd›¤› ve ortadan kald›r›ld›¤›,

• Küçük tar›msal iflletmelerin ekonomik iflletmelere dönüfltü¤ü,

• Sulanabilir tar›m alanlar›n›n tamam›n›n suya kavuflturuldu¤u,

• Sertifikal› tohumluk kullan›m›n›n tüm ürünlerde yayg›nlaflt›¤›,

• Tar›msal üretimin en az %20'sinin ihraç edilebildi¤i,

• Halk›m›z›n beslenmesinde artan kaliteli g›da ihtiyac›n›n yurt içinden sa¤land›¤›,

• Tar›msal bilgi ve teknoloji üretim ve ihracat kapasitesinin yakaland›¤›,

• Tar›mdan geçimini sa¤layan nüfusun %10'lar›n alt›na çekilerek k›rsal toplumun tar›ma
ba¤›ml›l›¤›n›n giderildi¤i,

• Hayat›n her alan›nda teknoloji kullanarak k›rsal yaflam standartlar›n›n kent standartlar›na
ulaflt›¤› bir Türkiye görmek hedefimizdir.

Size bir müjdeli haberle konuflmam› tamamlamak istiyorum:

Özellikle son aylarda besicilerimizin karfl› karfl›ya geldi¤i ma¤duriyeti önlemek ve bu
sektörün sürdürülebilirli¤ini sa¤lamak aç›s›ndan karkas a¤›rl›¤› esas al›narak beher
kilograma 1 milyon TL et teflvik primi uygulamaya konulmufltur.

Hay›rl› olsun !

De¤erli Çiftçiler,

Hükümetimizin tar›m sektörünün gelifltirilmesi için bu kararl›l›¤›n› somut ad›mlara
dönüfltürürken sizlerin de önemli katk›lar›n›z› bekliyoruz.

Dünya Çiftçiler Günü'nün böyle bir güç birli¤inin oluflmas›na vesile olmas›n› diler, hepinizi
sayg›lar›mla selamlar›m.



e-B‹LD‹RGE PROJES‹ TANITIMI (15.05.2004)
De¤erli Davetliler,

Sevgili Arkadafllar,

Medyam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap verecek bir devlet iflleyifline kavuflmas› yolunda
çok önemli bir ad›m› atmak üzere bir araya gelmifl bulunuyoruz.

e-Bildirge Projesi, Türkiye'nin nas›l bir vizyonla, nas›l bir gelece¤e do¤ru yürümekte
oldu¤unu gösteren ve bizim hükümet olarak çok büyük önem verdi¤imiz bir projedir.

Bilgi toplumu olma yolunda ilerleme azmimizin ve kararl›l›¤›m›z›n da aç›k bir niflanesidir.

Gelece¤in dünyas›nda kamusal hizmetlerin, t›pk› sektörel hizmetler gibi babadan kalma
yöntemlerle verilemeyece¤i bugün her akl› selim insan taraf›ndan bilinmekte, kabul
edilmektedir.

Türkiye sadece devletin ifllemeyen yap›s› ve hantal bürokratik mekanizmalar sebebiyle
y›llar y›l› vakit kaybetmifl, servet kaybetmifl, zaman kaybetmifltir.

Ancak 21. asr›n kendine özgü flartlar› içinde, art›k kaynaklar›m›z›, vaktimizi ya da eme¤imizi
böyle har vurup harman savurma lüksüne sahip olamayaca¤›m›z ortadad›r.

Bir an önce baflta kamusal iflleyiflimiz olmak üzere her alanda bir yenilenme, bir yeniden
yap›lanma at›l›m› gerçeklefltirmek zorunday›z.

Ama hepsinden önce kafam›z› de¤ifltirmemiz flart... Art›k tafl›ma suyla bu devasa
de¤irmenin dönmeyece¤ini hepimizin görmesi gerekiyor.

Kaynaklar›m›z› israf etmeyece¤iz, bütün hizmetleri en k›sa zamanda, en ekonomik ve
en organize flekilde verece¤iz.

Vatandafl›m›za devlet kap›s›ndan illallah dedirtmeyece¤iz.

Bütün problemleri en kestirme flekilde ama hakk›yla çözece¤iz.

El birli¤i ile bu ülkeyi bir bafltan bir bafla ça¤›n ihtiyaçlar›na göre yeniden, yeni bir anlay›flla
infla ve ihya etmek gayreti içinde olaca¤›z.
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e-Bildirge Projesi, devlet taraf›ndan verilen hizmetleri ça¤a
ve teknolojik yeniliklere göre yeniden düzenlemeyi,
bürokrasiyi azaltmay› hedefleyen e-Devlet uygulamas›n›n
önemli bir parças›, bir örne¤idir.
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Madem böyle tarihsel bir sorumlulu¤u üstümüze alarak iktidar yükünü yüklendik, o
zaman bu büyük fabrikan›n ne kadar hantallaflm›fl, a¤›rlaflm›fl, yozlaflm›fl makinesi varsa
hepsini söküp ataca¤›z.

Bunlar›n yerine ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap veren, bilgi teknolojilerinden yararlanan, halkla
iliflkilerde yüksek standard› yakalayan yeni bir sistem kuraca¤›z.

‹flte bu yolda att›¤›m›z ad›mlar›n en önemlilerinden birini bugün kamuoyuyla paylafl›yoruz.

e-Bildirge Projesi, vatandafllar›m›z›n en çok s›k›nt› yaflad›klar› bir alanda, çal›flma hayat›
alan›nda devrim niteli¤inde bir ad›md›r, buna herkesin dikkatini çekmek istiyorum.

De¤erli Arkadafllar,

e-Bildirge Projesi, devlet taraf›ndan verilen hizmetleri ça¤a ve teknolojik yeniliklere göre
yeniden düzenlemeyi, bürokrasiyi azaltmay› hedefleyen e-Devlet uygulamas›n›n önemli
bir parças›, bir örne¤idir.

Bu projeyle birlikte iflverenlerimiz, çal›flt›rd›klar› iflçilerine ait prim ve hizmet belgelerini
internet üzerinden verebilecekler. Daha sonra bu bildirimlerine tahakkuk eden bedelleri
de otomatik ödeme ve internet bankac›l›¤› marifetiyle ödeyebilecekler.

Yani bir iflveren, bürosundan hiç ç›kmadan, yerinden bile kalkmadan tufllara basmak
suretiyle SSK ile ilgili bütün ifllemlerini, banka ödemelerini gerçeklefltirebilecekler.

Ayr›ca yine iflçi ve iflverenlerimiz bugüne kadar sigorta müdürlüklerine gitmek suretiyle
ald›klar› di¤er hizmetleri de internet üzerinden yapabilecek, sigortal›l›k durumlar›n› yine
internetten takip edebilecekler.

‹flverenlerimiz bu hizmetle ifl hayat›n›n üstünden ne kadar büyük bir külfet kalkt›¤›n› ve
ne büyük bir kolayl›k sa¤land›¤›n› çok iyi takdir edeceklerdir.

Bizim amac›m›z öncelikle vatandafl›m›za kolayl›klar
sa¤lamak suretiyle sigortal›l›¤› teflvik etmektir.
Ayr›ca bilgi ve iletiflim teknolojilerinden azami istifadeyle daha nitelikli kamu hizmeti
vermek, ekonomik ve sosyal hayat›n ça¤›n gereklerine uyumlu hale getirilmesine katk›
sa¤lamakt›r.

Yine bu projeyle, kamu kurum ve kurulufllar›n›n ifl yüklerini azaltmay›, çal›flmalar›n daha
etkin ve denetlenebilir flekilde yürütülmesi sa¤lanacakt›r.

Baflta bizzat Sosyal Sigortalar Kurumu olmak üzere, iflçi ve iflverenlerimiz, mali
müflavirlerimiz ve bankalar›m›z bu projenin getirdi¤i kolayl›klardan do¤rudan etkilenecektir.

Hem zaman, hem kaynak, hem de enerjiden büyük tasarruf sa¤lanacak, en önemlisi
bütün bu hizmetler vatandafllar›m›z için bir çileye dönüflmeden verilecektir.

e-Bildirge uygulamas›n›n hayata geçirilmesiyle 1 y›l içerisinde kamu ve özel sektörde
asgari 432 trilyon lira iflgücü kazan›m› olaca¤›n› tahmin ediyoruz.
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Projenin ne kadar ileri bir proje oldu¤unu ifade etmek için flu bilgiyi de vermek istiyorum:

SSK'n›n bafllatt›¤› bu hizmet flu anda dünyada Uluslararas› Sosyal Güvenlik Teflkilat›'na
kay›tl› 306 sosyal güvenlik kuruluflundan sadece ABD, Fransa, ‹talya gibi birkaç ülkede
verilmektedir.

SSK bu hizmetiyle dünyada sanal sigorta müdürlü¤ü hizmeti veren çok az say›daki sosyal
güvenlik kuruluflu aras›na girmektedir ki, düne kadar elefltirilerin oda¤›nda olan bu
kurumumuz için bu çok önemli bir ilerlemedir.

De¤erli Davetliler,

Gelece¤i belirleyecek temel alanlardan birinin biliflim olaca¤› bugünden bellidir. Geçen
hafta ikincisi gerçeklefltirilen Biliflim fiuras›'nda da söyledim: Bize Avrupa Birli¤i kap›lar›n›
açacak olan temel yönelimimiz bilgi ekonomisi olacakt›r.

Sadece özel sektörümüz de¤il, kamu yönetimimiz de verdi¤i hizmetlerde bilgi ekonomisinin
gereklerini yerine getirmek durumundad›r.

Bir toplum, bilgi toplumu olma hedefine do¤ru
ilerleyecekse, devlet de o hedefe uygun olarak kendini
yenileyecek, dönüfltürecek. Hükümet olarak önümüze
koydu¤umuz e-Dönüflüm hedefinin gere¤i de budur.
Bugün vatandafllar›m›z, özellikle de yeni kuflaklar›m›z bilgi teknolojilerinin nimetlerinden
faydalanma konusunda çok önemli mesafeler almaya bafllam›fllard›r.

Bu sürecin çok daha h›zlanarak devam edece¤i ve birkaç y›l içinde bu teknolojilerin hem
sektörel alanlarda, hem e¤itim ve iletiflim ortamlar›na hâkim hale gelece¤i belli olmufltur.

Bu flartlarda devlet hala basit bir evrak için vatandafllar›n› kap› kap› dolaflt›rma
vurdumduymazl›¤› içinde olamaz.

Ça¤›n gere¤i neyse, onu önce devlet yapmal›d›r.

Mümkün olan teknolojik imkânlarla devlet iflleyiflinde e-Dönüflüm devrimini tamamen
gerçeklefltirebilirsek, inan›yorum ki bunun ekonomik kazan›m› da sand›¤›m›z›n ve
bekledi¤imizin çok ötesinde olacakt›r.

Bu hamleleri kararl›l›kla yapmal› ve Türkiye'yi ça¤a uyumlu hale getirecek bilgi teknolojilerinin
sadece kullan›c›s› de¤il, ayn› zamanda üreticisi olan bir ülke haline getirmeliyiz.

Bu ülkenin Baflbakan› olarak, özellikle de yar›nlar›m›z›n güvencesi oldu¤una inand›¤›m›z
yeni kuflaklara söz veriyorum.

Türkiye gerek bilgi toplumu olma hedefine, gerek bilgi teknolojilerinin dünyayla efl
zamanl› olarak kullan›m› hedefine heyecanla ve kararl›l›kla yürüyecektir, bundan hiç
flüpheniz olmas›n.
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e-Bildirge Projesi'nin hayata geçirilmesinde eme¤i olan baflta say›n Bakan›m›z olmak
üzere bütün arkadafllar›ma teflekkürü borç biliyor, Cumhuriyetimizin 80. y›l›na arma¤an
ettikleri bu güzel eser için kendilerini kutluyorum.

Projenin Türkiye için hay›rl› olmas›n› temenni ediyor ve hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m›
sunuyorum.



374

1 8  M A Y I S  2 0 0 4Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

IV. A‹LE fiURASI AÇIfi KONUfiMASI (18.05.2004)
Sayg›de¤er Misafirler, De¤erli Bas›n Mensuplar›,

Dördüncü Aile fiuras›'n›n De¤erli Kat›l›mc›lar›,

Sizleri sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.

Toplumsal dokumuzun çekirde¤ini teflkil eden sa¤lam aile yap›m›za önemli katk›lar
sa¤layaca¤›na inand›¤›m bu fiura'n›n yararl›, hay›rl› ve yol gösterici olmas›n› diliyorum.

Türk toplumu tarih boyunca aile de¤erlerine verdi¤i önemle geliflmesini sürdürmüfl ve
kültürel kimli¤ini korumay› baflarm›flt›r. Sahip oldu¤umuz aile de¤erleri milli birlik ve
beraberli¤imizin, alt›n› çizerek söylüyorum, milli bekam›z›n en önemli teminat›d›r.

Bizim kültürümüzde aile, derin ve kuflat›c› bir kurum olarak toplum hayat›n›n temeli
haline gelmifltir.  Anayasam›z›n 41. Maddesinde yer alan, "Aile Türk toplumunun temelidir"
ifadesi önemli bir yükümlülü¤ü tarif etmekle birlikte çarp›c› bir toplumsal gerçe¤e iflaret
etmektedir. Nitekim, bizler AK Parti'yi kurarken, Parti Program›m›z'da kendimize kimlik
olarak seçti¤imiz "Muhafazakar Demokrat" anlay›fl› tarif ederken temel vurguyu Aile'ye
yapt›k.

De¤erli Arkadafllar,

Çocuk, genç, kad›n, erkek, yafll›, özürlü her bireyin ihtiyaçlar›n›n en iyi cevap buldu¤u
yer ailedir. Milletlerin uygarl›k tarihi içindeki yükselifli ve çöküflü ile sahip olduklar› aile
de¤erleri aras›nda do¤rudan bir iliflki vard›r.

Ailenin kültürel kimli¤i ve insani de¤erleri koruyan temel kurum oldu¤u gerçe¤i bütün
dünyada, insanl›¤›n tart›flmas›z ortak kabulüdür.

Ancak güçlü bir aile yap›s›na sahip toplumlar uzun süre tarih sahnesinde yer almaktad›r.
Gücünü ve bütünlü¤ünü kaybeden aile yap›s› milletler için telafisi mümkün olmayan
sorunlar b›rakmaktad›r.

Aile de¤erlerinin zay›flamas› ile birlikte baflta neslin devam› olmak üzere, çocuklar›n ve
gençlerin topluma faydal› birer insan olarak yetiflme imkânlar› yok olmaktad›r.

Güçlü bir aile yap›s› toplumun temel sorunlar›n› aflmada en önemli çözüm adresidir.

Uygarl›k yar›fl›ndaki hedeflerimizde iddial›y›z.

Bu hedefe toplumla birlikte varaca¤›z.

Bizler AK Parti'yi kurarken, Parti Program›m›z'da kendimize
kimlik olarak seçti¤imiz "Muhafazakar Demokrat" anlay›fl›
tarif ederken temel vurguyu Aile'ye yapt›k.
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Bu hedef için aile kurumunu güçlendirmek zorunday›z.  Çünkü, toplumsal huzur ve
bar›fl›n da,  ekonomik hayat›n da, sa¤l›¤›n ve e¤itimin de temeli ailedir. Zira ailedeki
zafiyetler telafisi imkâns›z toplumsal çürümeyi de beraberinde getirmektedir.

Bireyi yanl›fl davran›fllardan uzak tutacak, koruyacak, do¤ru ve iyi bir insan olmaya
yöneltecek en etkili güç ailedir. Toplumsal geliflmemizin önünde birer engel olarak duran
kanun d›fl› ve ahlak d›fl› pek çok sorunun alt›nda ne yaz›k ki y›pranan ve fonksiyonlar›n›
yerine getiremeyen aile yatmaktad›r.

Çocuklar›n ve gençlerin hayata haz›rlanmas›nda, özürlü ve ba¤›ml› nüfusun bak›m› ve
rehabilitasyonunda, suç ve kötü al›flkanl›klarla mücadelede aile belirleyici bir öneme
sahiptir.

Türk ailesi, bütün sorunlar›na ra¤men güçlü bir sosyal hizmet ve yard›m mekanizmas›
olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.

Bu yap›y› güçlendirmek suretiyle ailelerin sorun çözme kabiliyetini artt›rmak zorunday›z.
Dayan›flma ve yard›mlaflma mekanizmalar›n›n ifllemesinde, sevgi,sayg› gibi temel
de¤erlerin yaflat›lmas›nda ve insani birikimin paylafl›lmas›nda aile kilit rol oynamaktad›r.

Baflta sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler olmak üzere çocuklar›n ve kad›nlar›n istismar›nda,
kad›na dönük ayr›mc›l›kta, uyuflturucu ve di¤er suçlarda,  muhtaç bireylerin bak›m›nda
ortaya ç›kan devasa sorunlar›n çözüm adresi ailedir.

Sevgi ve kardeflli¤in ilk tohumu ailede at›l›r. Vatan, millet
sevgisinin ilk adresi ailedir. Sa¤l›kl› nesilleri yetifltirecek
kurum aile kurumudur.
Ülkemizin gelece¤i genç nesilleri içki ve uyuflturucu tehdidinden en iyi koruyacak güç
ailedir.Ekonomik sorunlarla birlikte h›zl› bir t›rman›fl içine giren kültürel sorunlar ne yaz›k
ki, ailede çözülme ve parçalanmalar› beraberinde getirmifltir.

Son y›llarda art›fl e¤ilimine giren boflanma oranlar›, uyuflturucu kullan›m›, aile içi fliddet
gibi sorunlar ne yaz›k ki ailenin zay›flamakta oldu¤unu göstermektedir.

Hükümetimiz bafl›ndan beri aile merkezli politikalara öncelik verece¤ini belirtmifl ve bu
alanda acil çözüm programlar›na olan ihtiyac› bir taahhüt haline getirmifltir.

Ailenin refah›, aile üyelerinin genel olarak paylaflt›klar› yük, güçlük, imkân ve kolayl›klarla
do¤rudan ilgilidir.

Ailede çal›flan say›s›, ba¤›ml› nüfus say›s›, özürlü, yafll› genel olarak refah düzeyini
etkileyen faktörlerdir.

Risk grubu içinde görülen aileler, sosyo-ekonomik düzeyi düflük, özürlü ve yafll› bireyi
olan, çal›flan iflgücü az olan ailelerdir.

Risk grubundaki aileler büyük ölçüde sosyal destek programlar› içinde ele al›nmas›
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gereken yard›ma muhtaç ailelerdir. Kriz döneminde risk grubundaki aile say›s›nda
patlamalar yaflanm›fl ve kontrol edilemeyecek oranlara ulaflm›flt›r. Risk grubundaki aileler
için hayati önemi olan dayan›flma mekanizmalar› ekonomik krizle birlikte iflleyemez hale
gelmifltir.

Bu tür ailelerde tedavi, psikolojik destek, beslenme, bar›nma, e¤itim, ulafl›m gibi sorunlar
tehlikeli boyutlar kazanm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar, De¤erli Konuklar,

Ekonomik politikalar›m›z› sosyal politikalar ekseninde yürütmek, bütün ad›mlar›m›zda
toplumsal fayday› esas almak zorunday›z.  Sosyal politikalarda kal›c› çözümler üretmeye
mecburuz. Bunun yolu art›k bütün dünyada kabul görmüfl aile politikalar›n›n hayata
geçirilmesidir. Dünyadaki baflar›l› deneyimler de göstermektedir ki, ailelerin sorun çözme
kabiliyeti artt›kça kamunun sosyal hizmet ve yard›m yükü azalmaktad›r.

Hükümetimiz gerçeklefltirdi¤i köklü de¤iflikliklerle sorunlar›n yerinde çözümü için yeni
düzenlemeler öngörmektedir. Çok boyutlu bu düzenlemelerin esas› hizmetin topluma
daha çabuk ulaflmas›d›r.

‹flsizlik ve yoksulluk nedeniyle a¤›r riskler alt›nda bulunan
aileler baflta olmak üzere aile yap›m›z›n bütünlü¤ünü
korumak, refah›n› artt›rmak en önemli hedefimizdir.
Bütün çabalar›m›z›n temelinde bu büyük hedef vard›r. Bize göre devlet, gücünü toplumdan
al›r ve toplumdan ald›¤› gücü toplumla paylaflt›kça adalet zemininde kal›r. Dolay›s›yla
toplumsal de¤erlerin güçlü olmas› millet olarak, ülke olarak bekam›z›n en büyük teminat›d›r.

De¤erli Arkadafllar,

Bugüne kadar yaflad›¤›m›z say›s›z krizi milletimizin kaya gibi sa¤lam dokusu, sa¤lam aile
de¤erlerimiz ve dayan›flma ruhumuz sayesinde aflabildik. Öyleyse, sadece devletin
yapabilecekleriyle de¤il; sivil toplumun da gücünü birlefltirmesiyle aile de¤erlerine destek
vermesi gerekiyor.

Topluma dönük hizmet üreten herkes, aile de¤erlerine, ailenin güçlenmesine ne kadar
katk›da bulundu¤una bakmakla mükelleftir. Kamu kurumlar›nda hizmetin kriteri evrak
say›s›, bürokrasi, k›rtasiye de¤il; bu kurumlar›n toplum için do¤rudan ne üretti¤idir.

Bakanl›klardan valiliklere, belediyelerden kaymakaml›klara, sa¤l›k kurumlar›ndan e¤itim
kurumlar›na kadar sorumluluk alan herkes birey, aile ve toplum için ne üretti¤ine
bakmal›d›r.

Aile yoksullu¤unu do¤uran sebepleri milletçe ortadan kald›r›ncaya kadar bu yöndeki
mücadelemiz devam edecektir.

Bu alanda kal›c› çözümlere ulaflmak için herkese önemli görevler düflüyor. Aile
yoksullu¤unun sebep ve sonuçlar›na bak›ld›¤›nda meselenin nerelere kadar uzand›¤›n›
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hepimiz biliyoruz. ‹srafa, yolsuzlu¤a, haks›zl›¤a, kanunsuzlu¤a, rüflvete karfl› dürüstlü¤ü,
eflitlik ve hakkaniyeti, verimlili¤i hayata geçirmedikçe yoksullu¤u tümüyle ortadan
kald›rmam›z mümkün de¤ildir.

Biz göreve gelirken bir sözümüz vard›. Yokluktan, yoksulluktan kavrulan kesimlere el
uzatt›k önce. ‹fle yang›n› söndürmekle bafllad›k. Hiçbir vatandafl›m›z› çaresizli¤e terk
etmedik, etmeyece¤iz.

Acil sosyal yard›m programlar›n› geniflleterek hayata geçirdik. Unutmayal›m ki Türkiye,
büyük krizlerden ç›karak bugünlere geldi ve önünü görmeye bafllad›.

Bu krizleri sa¤lam aile yap›m›z, millet olarak dayan›flma ruhumuz sayesinde aflt›¤›m›z›
da akl›m›zdan ç›karmayal›m. Ancak bu aflamada yapmam›z gereken kal›c› çözümlere
ulaflmakt›r. Ailelerin sorun çözme kabiliyetini artt›racak giriflimlere öncelik vermektir.

Bu amaçla, flu anda Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda olan Aile ve Sosyal Araflt›rmalar
Genel Müdürlü¤ü Teflkilat Yasas›'n›n bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisimizden
ç›kaca¤›n› ümit ediyorum.

‹nflallah, bütün boyutlar›yla aile sorunlar›n›n ve çözüm yollar›n›n ele al›naca¤› bu flura
hükümetimize, aile de¤erleri üzerine kafa yoran, toplumsal kayg› ve sorumluluk tafl›yan
herkese yol gösterici olacakt›r.

Aile kavram›yla gelece¤e daha da güçlü yürüyecek bir Türkiye'nin alt›n› bir kere daha
çiziyorum...

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.



Karfl›mdaki flu güzel toplulu¤a bakarken, biliniz ki Türkiye'nin güçlü ve müreffeh yar›nlar›n›
görüyorum. Sizlerin gözlerinizdeki ›fl›lt›, bütün samimiyetimle söylüyorum ki, hayalini
kurdu¤um ayd›nl›k Türkiye'nin müjdecisi, ›fl›¤›d›r.

Ben bu ülkenin büyük tarihsel birikimine ne kadar inan›yorsam, bu ülkenin gençlerinin
gelece¤i infla etme konusundaki büyük potansiyeline de o kadar inan›yor, güveniyorum.

Sizler de bu ülkeye inanmaktan, bu milletin baflka hiçbir millette olmayan büyük varolma
gücüne güvenmekten asla vazgeçmeyiniz.

Bak›n›z daha bundan sadece 18 ay önce Türkiye ekonomik olarak dibe vurmufl, devlet
iflas etme noktas›na gelmifl, yönetimler kendi siyasi krizleriyle çalkalan›r vaziyetteydi.

Bu ülkede yaflayan hemen herkesin, özellikle de siz gençlerimizin ülkenin gelece¤ine
dair bütün umutlar› k›r›lm›flt›. Bütün dünya Türkiye'nin art›k bu karanl›ktan kolay kolay
ç›kamayaca¤›n› söylüyordu.

Ama ne oldu?

Bu millet tarihin her döneminde oldu¤u gibi varolma iradesini yeniden ortaya koydu,
gelece¤ine sahip ç›kt› ve düfltü¤ü yerden bafl› dik bir flekilde aya¤a kalkmay› baflard›.

Hem de 18 ay gibi k›sa bir zaman içinde...

fiunu aç›kça ifade edeyim ki dünya yüzünde bu iradeyi bu kadar aç›k bir flekilde ortaya
koyup, bu kadar büyük bir medeniyet direnci ortaya koyacak çok az millet vard›r; o
milletlerden biri de bizim yüce milletimizdir.

GENÇL‹K fiÖLEN‹ (18.05.2004)
Sevgili Gençler,

Büyük Türkiye'nin Ayd›nl›k Yar›nlar›,

Hepinizi en güzel duygular›mla selaml›yor, gözlerinizden öpüyorum.

Bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan, sizlerin aras›nda bu güzel heyecanla
tazelenmekten çok büyük bir mutluluk ve heyecan duydu¤umu bilmenizi istiyorum.
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Sizler böyle yüce bir milletin gelece¤i oldu¤unuzu, flartlar
ne olursa olsun hiçbir zaman ak›llar›n›zdan da
yüreklerinizden de ç›karmay›n›z. Sizin baflaramayaca¤›n›z
hiçbir fley, varamayaca¤›n›z hiçbir hedef yok, kendinize
sonuna kadar güveniniz. En az benim sizlere güvendi¤im
kadar güveniniz.
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Sevgili Gençler,

Öyle karanl›k bir noktadan, umutlar›n yeniden tazelendi¤i, hayallerin yeniden kuruldu¤u,
hedeflerin yeniden belirlendi¤i ve gelece¤in yeniden ayd›nlanmaya bafllad›¤› bugünlere
gelmek hiç de kolay de¤ildir.

Ben bu millete, bu ülkenin büyük gücüne inan›yorum derken kastetti¤im fley, iflte bu
tarihi de¤ifltirme iradesidir. Sizler böyle yüce bir milletin gelece¤i oldu¤unuzu, flartlar
ne olursa olsun hiçbir zaman ak›llar›n›zdan da yüreklerinizden de ç›karmay›n›z.

Sizin baflaramayaca¤›n›z hiçbir fley, varamayaca¤›n›z hiçbir hedef yok, kendinize sonuna
kadar güveniniz. En az benim sizlere güvendi¤im kadar güveniniz.

fiimdi, bu tarihi kavflakta, sizlerin Türkiye'nin gelece¤ine yön vermek ad›na çok önemli
bir flans›n›z var. O flans›n›z Türkiye'de genç fikirlerin iktidarda olmas›d›r.

Yani sizler iktidardas›n›z.

Türkiye, dünyan›n bugün eriflti¤i bar›fl ve de¤iflim ideallerini içinde bar›nd›ran demokrasiye
sonuna kadar ba¤l› bir siyaset anlay›fl› taraf›ndan yönetilmektedir.

O anlay›fl› benimsemifl bir Baflbakan olarak, gelecekte ayn› idealleri onurla tafl›yacak
olan sizlere aç›k yüreklilikle flu sözü veriyorum:

Türkiye bir daha asla köhne yönetim anlay›fllar›na ve demode zihniyetlere teslim
edilmeyecektir. Türkiye bir daha asla gelece¤inden taviz vermeyecek, dünyan›n gitti¤i
yönün aksine yürümeyecektir.

Bu yüzdendir ki, en çok sizlere güveniyoruz ve en çok da sizlerin enerjinize, fikirlerinize,
deste¤inize ihtiyaç duyuyoruz.

Gelece¤in ayd›nl›k fikirleri ad›na, Türkiye'nin ça¤dafl uygarl›k seviyesinin üstüne ç›kmas›
ad›na ve kendi de¤erlerimizden ilham alarak daha güçlü bir medeniyet fikrine ulaflmam›z
ad›na bizleri zorlay›n›z.

Bu ülkenin gelecek yolculu¤unda de¤iflim ve demokrasi
fikrinin lokomotifi sizler olunuz. Büyük Atatürk'ün "Yurtta
sulh, cihanda sulh" sözünü kendinize fliar edininiz ve bu
ideali dünyaya da her vesileyle ilan ediniz.
Bu konuda kendinizi gelifltirmeyi de ihmal etmeyin.

Vaktinizi dünün yanl›fllar›n› elefltirerek heba etmeyiniz, gelece¤in düflüncesini, yar›nlar›
flekillendirecek felsefeyi infla edin.

Unutmay›n›z; bu ülke nas›l günü gelip bize emanet edildiyse, yine bir gün sizlere de
emanet edilecektir.

O gün çok uzakta de¤ildir, hepiniz tek tek bu onurlu yükü yüklenmeye, bu hay›rl› görevi
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üstlenmeye haz›r olun. Memleket meseleleriyle ilgileniniz, sorunlar›n çözümü için bizlerle
birlikte kafa yorun. Kalk›nmam›za ve sosyal standartlar›m›z›n yükselmesine projelerinizle
destek olun.

Bu güzel ülkeye, bu yüce millete borcunuzu yar›nlar›m›za
sahip ç›karak ödeyin. Benim bu konuda en ufak bir endiflem
bile yoktur.
Sizlerin flekillendirdi¤iniz bir gelece¤in, sizlerin gerçeklefltirdi¤iniz Türkiye hedeflerinin
bugün bu ülke için kurdu¤umuz hayallerin çok daha ötesine geçece¤ini biliyorum.

Bu duyguyu gönlümde tafl›yorum. Sizler, umutlar›n› evlatlar›na ba¤lam›fl bu fedakâr
milletin yüzünü kara ç›karmayacak de¤erlere fazlas›yla sahipsiniz. Allah sizlerin de,
gelece¤in büyük Türkiye'sinin de yolunu ve baht›n› aç›k etsin.

De¤erli Arkadafllar›m,

Dünya büyük bir h›zla de¤ifliyor ve gelifliyor.

Bu de¤iflim ve yenilenmeyi belki de en yak›ndan sizler izliyorsunuz. Ülke olarak önümüzde
bir AB üyeli¤i hedefi var.

Biliyorsunuz bu y›l›n sonunda Türkiye'nin üyeli¤inin müzakereye aç›l›p aç›lmayaca¤›na
karar verilecek. Bu konuda gönlümüzden geçen karar›n ayniyle gerçe¤e dönüflece¤inden
çok umutluyuz.

Ancak bizim temel amac›m›z AB üyeli¤i hedefini aflan bir gelecek perspektifi oluflturmak
ve ona uygun bir ilerleme stratejisi gelifltirmektir.

AB üyeli¤i Türkiye'nin adil ve kalk›nm›fl bir ülke olarak ortaya koydu¤u vizyon için temel
araçlardan sadece biridir. Biz uyum yasalar› çerçevesinde yapt›¤›m›z çal›flmalarla, asl›nda
ülkemizin çehresini ça¤a uygun bir flekilde de¤ifltirmenin mücadelesini veriyoruz.

Siyasi ve ekonomik aç›dan Türkiye'nin gelecek trenini yakalamas›n› sa¤layacak yap›sal
at›l›m› gerçeklefltirmek u¤rafl›nday›z. Bu konuda en büyük deste¤i de sizlerden al›yoruz.

Türkiye'nin gelecek vizyonu ad›na taleplerinizi seslendirmeye meflru olmak kayd›yla her
zeminde devam ediniz.

Bizler her zaman yan›n›zday›z.

Bu hissiyatla hepinize sevgilerimi sunuyor, Gençlik Bayram›n›z› coflkuyla kutluyorum.
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TOBB GENEL KURULU (22.05.2004)
De¤erli Konuklar,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin De¤erli Temsilcileri,

Sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Genel Kurulunuz Sizlere ve ülkemize hay›rl› olsun. ‹nan›yorum ki, bu genel kuruldan
hepimize yol gösterici kararlar ç›kacakt›r.

Türkiye ekonominin omurgas›n› temsil eden TOBB'u ülkemizin en sayg›n kurumlar›ndan
biri olarak görüyoruz.

Ekonominin sa¤l›kl› ve güvenli bir ortama kavuflmas›nda, belirsizliklerin giderilmesinde,
herkesin önünü görebilmesinde bütün sivil toplum kurulufllar› gibi TOBB'un da yap›c›,
yol gösterici politikalar üretmesi hepimiz için büyük önem tafl›yor.

Zira, çok iyi bildi¤iniz gibi yak›n zamanlara kadar ekonominin ince, hassas ayarlar›
bozulmufl, üretim kavram› unutulmufl, üretici kesim ile yönetenler aras›nda telafisi
imkans›z gibi görünen bir makas aç›lm›flt›.

Büyük rüyalar göremeyenler, büyük düfller kuramayanlar büyük ad›mlar atamaz.

Bu ülke gözleri parlamayan, yüre¤inde hizmet ve üretim heyecan› tafl›mayanlarla birlikte
yürümeyece¤ini  aç›kça ortaya koydu.

fiu anda kendi varl›k nedenini sizlere, yani ülkeye hizmetle aç›klayan, kendini buna
mecbur gören ve yüre¤inde heyecan tafl›yan bir iktidar var ifl bafl›nda.

Ekonominin hayat damarlar› güven ve istikrar içinde filizleniyor. Bunu art›k hepimiz
ezberledik.

Keza ekonomi do¤rudan do¤ruya ülkenin uluslar aras› itibar› ile ilgilidir. Bunu da bütün
üretici kesimler ezberledi.

‹ftiharla söyleyebilirim ki, ülkemiz çok do¤ru bir istikamet üzerindedir.

Unutmayal›m ki; zor günlerden geçtik.

Nereden gelip nereye vard›¤›m›z ortaya konursa bundan sonra ilerledi¤imiz yolda daha
güvenli mesafe al›r›z.

Türkiye'nin foto¤raf›na bir bütün olarak bakt›¤›m›zda ekonominin sosyal bar›flla, adaletle,

Ekonomide iyileflme o kadar h›zl› gerçekleflti ki, daha bir
baflar›m›za doyas›ya sevinemeden bir baflka baflar›n›n
alt›na imza att›k.
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rekabetin korunmas›yla, özgürlüklerle, demokrasiyle, hukukla, siyasal güvenle, uluslar
aras› iliflkilerle do¤rudan ilgili oldu¤unu görürüz.

Ülke ekonomisini sadece rakamlarla, istatistiklerle izah edemeyiz. Bu yüzden sizlerden
ricam olabildi¤ince genifl bir perspektiften büyüme ve kalk›nmaya omuz vermenizdir.

‹nan›yorum ki, bu kongre bu genifl perspektifi ortaya koyacakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Hat›rlay›n›z!

Enflasyonun yüzde 100'lerde, faizlerin yüzde 1000'lerde oldu¤u günlerden geçtik.
Ekonomiye tümüyle belirsizli¤in hâkim oldu¤u dönemler yaflad›k. Akflam bafl›m›z› yast›¤a
koyarken yar›n nelerin olaca¤›n›, bafl›m›za nelerin gelece¤ini, hangi skandal›n patlayaca¤›n›,
hangi yolsuzlu¤un ortaya ç›kaca¤›n› bilemiyorduk.

Türkiye önünü göremiyordu. B›rak›n bir-iki ay›, bir iki hafta sonra nelerin olabilece¤i
kestirilemiyordu.

K›r›lgan, ürkek, korkak, karamsar ve umutsuz bir ekonomik yap› sözkonusuydu. Biz, her
birimiz bu ac›lar›n içinden geldik, bu ac› tecrübelerden darbeler yiyerek büyüdük.

Bugünün ekonomisini de¤erlendirirken, ekonomi üzerine yorum yaparken çok boyutlu
düflünmek, küresel düflünmek, sosyal, siyasal, kültürel tüm parametreleri inceleyerek
konuflmak zorunday›z.

Bir tek rakama, bir tek göstergeye, bir tek grafi¤e bak›p ekonominin geneli üzerine
yorum yapmaya kalkarsan›z, kendinizi herkese güldürürsünüz. Bak›n›z, makro ekonomik
göstergelerde tarihi baflar›lar elde ettik.

Enflasyonda, faizlerde, büyümede, faiz d›fl› fazlada, d›fl ticaret hacminde, üretimde,
kapasite kullan›m›nda rekor düzeyde geliflmeleri bu millete yaflatt›k.

Ekonomide iyileflme o kadar h›zl› gerçekleflti ki, daha bir baflar›m›za doyas›ya sevinemeden
bir baflka baflar›n›n alt›na imza att›k.

Hedeflerimizi, amaçlar›m›z› sürekli yükse¤e çektik, ç›tay›
hep yükselttik. Koflu bitti denildi¤i anda biz h›z›m›z› art›r›p
bir sonraki hedefe yöneldik.
‹ki y›l önce "enflasyon tek haneli oranlara inecek" denildi¤inde kimse inanm›yordu.
Paradan s›f›r atmak ulafl›lamaz bir hayal gibi görünüyordu.

Faizler bu kadar düflecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek, yüzde 6,5 faiz d›fl› fazla
tutturulacak, d›fl ticaret hacmimiz 50 milyar dolar› aflacak denilince insanlara masal gibi
geliyordu.

fiükürler olsun, bunlar›n hepsini yaflatt›k bu ülkeye.
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Ama bir de görünmeyen, ya da görülmek istenmeyen, ›srarla gözard› edilmek istenen
reformlar›m›z var.

Biz bir yandan makro ekonomik göstergeleri iyilefltirirken, di¤er yandan ekonomiyi
sa¤lam temellere oturtman›n çabas› içinde olduk.

Bu zor bir iflti. Bu zorlu¤u ancak yüre¤inde umut tafl›yan, heyecan tafl›yan, ülkesine ve
kendine güveni olan bir kadro gö¤üsleyebilirdi.

Bak›n›z, Türkiye ekonomisi geçti¤imiz 18 ay içinde defalarca s›navdan geçti, birçok teste
girdi.Irak Savafl› gibi ciddi bir küresel krizi yan› bafl›m›zda yaflad›k. Terörü yaflad›k,
sistematik banka yolsuzluklar›n› yaflad›k, K›br›s'ta bir referandum sürecini yaflad›k.

28 Mart'ta bir seçim yaflad›k. Ama her birinden ekonomimiz sapasa¤lam ç›kt›, tek bir
yara, bere almadan, yüzümüzün ak›yla bu s›navlar› geçtik.

Peki, bu nas›l oldu?

fiimdi baz›lar› bunu bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Ülkenin baflar›s› baflar›s›zl›klar›n›
ortaya koydukça tedirgin olanlar var. Çünkü hayalleri alm›yor. Güya küresel bir iyileflme
rüzgâr› esiyormufl, baflkalar›n›n ekonomik program› uygulan›yormufl, flansm›fl vesaire.

Birileri bafl›n› kuma gömmüfl, bütün görebildi¤i karanl›k. Dünyay› da göremiyor, Türkiye'yi
de. O birileri için her yer karanl›k.

Olay fludur:

Kardeflim, bu millet isteyince baflar›yor. Azmetti¤i zaman
yap›yor. Bu milletin baflar›s›n›, bu milletin sevincini, bu
milletin yeniden flahlan›fl›n› göreceksin. Baflka flans›n yok!
Bafl›n› kumdan ç›karsan sen de göreceksin milletin ne istedi¤ini, ne talep etti¤ini. Milletle
bir kez gözgöze gelsen, sana da yol gösterecek olan ›fl›¤› göreceksin.

Bu üslubumuzu biz kendi halk›m›zdan ald›k. Halk popülizm istemiyor. Halk adalet istiyor,
dürüstlük istiyor, üretim istiyor, itibar istiyor. Halk, önünü görmek istiyor ve art›k görüyor.
Bizim derdimiz bir iki ayl›¤›na bu ekonomiyi düze ç›kar›p sonra kendi haline b›rakmak
de¤il.

Biz önümüzdeki 5 y›l›n, 10 y›l›n, 50 y›l›n projeksiyonunu yap›yoruz. Türkiye ekonomisi
kal›c›, istikrarl›, sürdürülebilir bir büyüme sürecine girsin istiyoruz. Sadece çocuklar›m›z
de¤il, torunlar›m›z, onlar›n torunlar› bize duac› olsun istiyoruz.

‹flte bu nedenle yap›sal reformlara özel bir önem, özel bir a¤›rl›k veriyoruz. ‹flte bu yüzden
bu reform paketlerinin birbirini tamamlar nitelikte oldu¤unu söylüyoruz.

Finans sektörünü, mali sektörü, reel sektörü güçlendirmek için yo¤un bir çaba sarfediyoruz.

- Makro ekonomik dengelerde sa¤lanan istikrar› kal›c› k›lmak,



384

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

- Ekonomiyi iç ve d›fl floklara karfl› daha dayan›kl› hale getirmek,

- Ekonomik büyümeyi sürdürülebilir k›lmak için yo¤un mesai sarfediyoruz.

‹flte bu reformlar sayesinde Türkiye ekonomisi geçmiflteki k›r›lganl›¤›ndan kurtulmufl,
sa¤lam, dayan›kl› bir yap›ya kavuflmufltur.

Türkiye'nin büyümesi, halk›n refah ve mutlulu¤u için bu reformlar devam edecektir. Bu
konuda tam bir kararl›l›k vard›r. Türkiye'nin neyi eksikse, neyi bozuksa, neyi hastaysa
biz oran›n üzerine gidece¤iz, sorunu cesaretle söküp ataca¤›z.

Tereddüt göstermeyece¤iz. Zira Türkiye'nin demokrasi
yolunda, adalet yolunda, kalk›nma ve büyüme yolunda
tereddütlerle kaybedecek zaman› yoktur.
Daha önümüzde yapacak çok ifl, ulafl›lacak büyük hedefler vard›r. Demokrasi ile
ekonominin ne kadar paralel, ne kadar içiçe oldu¤unu anlamayanlar durduklar› yerde
elefltiri oklar› at›yorlar.

Aç›k söylüyorum, ekonomideki bu yeni sürece uyum sa¤layamayanlar, de¤iflimi,
dönüflümü alg›lama güçlü¤ü çekenler var.

Uçak küçük bir türbülansa girince pani¤e kap›lanlar, ortal›¤› velveleye verenler var. Eski
al›flkanl›klarla en küçük bir sars›nt›da kriz paranoyas›na girenler var.

Öyle ki panik halinde neredeyse uçaktan atlayacaklar.

Oysa, uçak sa¤lam, pilot so¤ukkanl›, mürettebat iflini biliyor. Otur koltu¤una, sen
manzaray› seyret.

En küçük sars›nt›da, en küçük dalgalanmada kriz var diye ba¤›r›rsan, kendine de zarar
verirsin, çevrene de.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye ekonomisini yorumlarken art›k küresel bakmak, Türkiye'yi dünyayla birlikte
de¤erlendirmek bir zorunluluk, bir gereklilik haline gelmifltir.

Türkiye kabu¤unu k›rm›flt›r, art›k okyanuslara aç›lm›flt›r.

Dünya ekonomilerinde bir dalgalanma oluyorsa, Türkiye de do¤al olarak bu dalgalanmay›
hissedecektir. Bundan daha do¤al bir fley olamaz.

Bir süredir faizlerde, dövizde, borsada, petrol fiyatlar›nda dalgalanmalar, inifller ç›k›fllar
yafl›yoruz.

Bu sadece bizde yaflanm›yor.

Yükselen piyasa ekonomilerinin tamam› ayn› flekilde dalgalan›yor.

Venezuela, Kolombiya, Meksika, Brezilya, Rusya ayn› süreçten geçiyor. Türkiye'yle bire
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bir paralel inifller ç›k›fllar yafl›yor. Bunun nedenlerini baflka yerde aramaya hiç gerek yok.
Türkiye çok kararl›, çok istikrarl›, çok güvenli bir rota izliyor ve hangi limana yanaflaca¤›n›,
nereye ulaflaca¤›n› çok çok iyi biliyor. Üretimde, kapasite kullan›m oranlar›nda, turizmde,
d›fl ticarette yüzümüzü güldüren geliflmeler yaflan›yor.

Enflasyonda yüzde 12 oran›n› tutturmakta kararl›y›z. Büyümede yüzde 5 hedefimizde
kararl›y›z,

1 Ocak 2005'te on y›llar›n hayali olan s›f›r atma operasyonumuz bafll›yor. 56 milyar
dolarl›k ihracat hedefliyoruz, Sanayi üretiminde her ay patlama yaflan›yor. Uluslararas›
kurulufllarla Türkiye'nin ç›karlar›n› ön planda tutan oldukça uyumlu bir çal›flma yürütüyoruz.
Uluslararas› sermayeyi çekmek için her türlü cesur ad›m› at›yoruz.

Türkiye'yi yurt içinde, yurt d›fl›nda gururland›racak, sevindirecek, mutlu edecek bir
gayretin içindeyiz.

Bütün bunlar› yaparken de diyalogdan, uzlaflmadan kaçm›yoruz. Devletleraras› iliflkilerde
son derece aktif ve rasyonel bir politika izliyoruz.

‹çerideki huzur ve bar›fl ortam› en büyük sermayemiz
olarak gelifliyor. Hiçbir zaman ayaklar›m›z› yerden
kesmiyor, toplumun bütün kesimleriyle, bütün talep
kurumlar›yla birlikte olmaya özen gösteriyoruz.
Toplumun sevincini paylafl›yor, meselesini kendi meselemiz biliyoruz. Bizim anlay›fl›m›zda
umutsuzlu¤a ve karamsarl›¤a asla yer yoktur.

Bu yüzden heyecan›m›z› her gün tazeliyor ve hep ileriye bak›yoruz. Avrupa Birli¤i sürecinde
insan›m›z ve ülkemiz için yükseltti¤imiz ç›tay› afla¤› indirmeyece¤iz. Bu kararl›l›¤›m›z›n
bulaca¤› karfl›l›k ayr› bir fleydir, bizim demokrasi ve hukuk devleti olarak kendi yolumuzu
açmam›z ayr› bir fleydir.

Biz kendimizle çeliflmeden yolumuza devam edece¤iz. Pazarda al›flverifl yapan teyzeden,
ifladam›na, iflçiden iflverene, emekliden sanayiciye kadar yurt içinde, yurt d›fl›nda herkesin
nabz›n› tutuyor, elefltirilerine dikkat kesiliyoruz.

Hiç kuflkumuz yok ki, halen sorunlar›m›z var.

Ama bu sorunlar› da çözece¤iz. 18 ayda yapt›¤›m›z gibi önümüzdeki aylarda da bu
sorunlar›n üzerine gidece¤iz. Reel sektörü güçlendirmek için birçok ad›m att›k, daha da
atmaya devam edece¤iz.

Makro ekonomik göstergelerin tüm kesimlere tam olarak, eflit olarak yans›mas› için ne
gerekiyorsa yapaca¤›z. ‹flsizlikle ve yoksullukla mücadelede azami gayret sarfediyoruz,
sarfetmeye devam edece¤iz.

Kimse kötü sürpriz beklemesin, kimse hayal k›r›kl›¤› ummas›n. Bunlara asla mahal
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vermeyece¤iz. Karfl›l›kl› güveni sarsmadan, istikrar› bozmadan yolumuza devam edece¤iz.
Ekonomik program›m›zdan asla sapma ya da taviz söz konusu olmayacak. Neyi
öngördüysek, neyi programlad›ysak, kararl›l›kla onun üzerine gidece¤iz.

Bu güven, bu istikrar, bu uzlaflma devam etti¤i sürece kimse Türkiye'nin önünde duramaz,
kimse yolumuzda engel olamaz.

Daha çok mesafe kat etmemiz gerekiyor. El ele, omuz omuza bu engellerin tümünü
aflaca¤›z.

Yeter ki, üretim heyecan›, büyüme heyecan› eksilmesin.

Yeter ki kendimize olan güvenimiz, ülkemize olan güvenimiz zedelenmesin.

Birlik ve beraberlik içinde, coflku ve heyecanla adaletin, hakkaniyetin sözcüleri olal›m.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Genel Kurulunun hay›rl› olmas›n› diliyor, hepinize
sayg›lar sunuyorum.
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BA⁄-KUR GENEL KURULU (27.05.2004)
De¤erli Arkadafllar›m,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

BA⁄-KUR 13. Genel Kurulu'na hofl geldiniz.

Sizlerin flahs›nda Türkiye ekonomisinin omurgas› olan esnaf›m›z› ve bütün Ba¤-Kur
camias›n› ayn› sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Türkiye, çok iyi bildi¤iniz üzere derin bir girdaptan ç›karak bu günlere geldi. Ekonominin
derin bir bunal›ma girdi¤i, çal›flanlar›n ücretlerini alamad›¤›, zincirleme kazalar›n her gün
toplumu yeni kriz beklentilerine soktu¤u günler Allah'a flükür geride kald›.

Ekonomik kriz toplumsal huzur ve bar›fl› tehdit eder boyutlara t›rman›rken Türkiye do¤ru
bir karar vererek güven ve istikrar› geri getirdi.

Halk›n verdi¤i kararla kepenklerin aç›lmad›¤›, esnaf eylemlerinin baflkentin göbe¤inde
kayg› verici boyutlara vard›¤› günler bitti. 3 Kas›m seçimlerinden hemen sonra flu havay›
yaymak istediler: Hükümetin yapabilece¤i bir fley yok.

Türkiye'nin kaynaklar› tükenmifltir.

‹flte o atmosferde hükümetimizi kurmufl, acil eylem plan›m›z› aç›klam›flt›k. Ekonomi
politikalar›n› sosyal politikalarla birlikte ele alaca¤›m›z› söyledik. ‹lk icraatlar›m›zdan biri
Ba¤-Kur ve SSK emeklilerinin maafllar›na el atmak oldu.

Ba¤-Kur ve SSK emeklileri için yapt›¤›m›z zamm› aç›klad›¤›m›zda "Kaynak nerede?"
ç›¤l›klar› yükselmeye bafllad›.

Bu soruyu soranlar›n kayg›s› daha büyük bir kriz beklentisiydi. ‹flte o gün söyledi¤imiz
bir gerçe¤i bugün gönül rahatl›¤›yla tekrarlamak istiyorum.

"Kaynak nerede" diyenlere "Kaynak Türkiye" demifltik. Bununla ne demek istedi¤imiz
geçen zaman içinde görüldü.

Biz ekonomiyi sadece rakamlardan ibaret görmüyoruz.

Sosyal dinamikleri, toplumsal bar›fl› ve huzuru hayati derecede önemsiyoruz.

Kurumlar›m›za bu bilinçle sahip ç›kmal›y›z ki, devlet ile
vatandafl bütünleflmesi sa¤lans›n, devlet ile vatandafl
aras›ndaki mesafe bütünleflmeye dönüflsün.  Vatandafl›n
devleti sahiplenmesi kurumlar›n hizmete odaklanmas›yla,
hizmetin seri olmas›yla mümkündür.
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Popülizme asla prim vermeden halk›n kaynaklar›n› halka hizmet için de¤erlendiriyoruz.
Halk›n hukukunu, al›nterini sömürenleri adaletin önüne ç›kar›yoruz.

Devletin kaynaklar›n›n millete ait oldu¤unu, milletin devlete sahip ç›karak adalet düzenini
korumas› gerekti¤ini her f›rsatta söylüyoruz.

Güven unsuruna herkesin omuz vermesi gerekiyor.

Yolsuzlu¤u yok etmek, adaleti tesis etmek toplumsal
vicdan›n sürekli uyan›k olmas›na ba¤l›d›r.Toplumsal
vicdan›n temsilcisi bizzat toplumdur, sizlersiniz.
‹nan›yorum ki, sonuna kadar kendi hukukunuza, toplumun hukukuna sahip ç›kacaks›n›z.

Zira kendi hukukunuza sahip ç›kman›z ülkenin bütününe, toplumsal bar›fla ve huzura
sahip ç›kmak anlam›na geliyor.

Kurumlar›m›za bu bilinçle sahip ç›kmal›y›z ki, devlet ile vatandafl bütünleflmesi sa¤lans›n,
devlet ile vatandafl aras›ndaki mesafe bütünleflmeye dönüflsün.

Vatandafl›n devleti sahiplenmesi kurumlar›n hizmete odaklanmas›yla, hizmetin seri
olmas›yla mümkündür.

De¤erli Misafirler,

Bildi¤iniz gibi Ba¤-Kur, 1972 y›l›nda, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan esnaf ve
sanatkârlarla, di¤er ba¤›ms›z çal›flanlara sosyal güvenlik sa¤lamak üzere kurulmufltur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinden biri, "Sosyal Devlet" olmas›d›r.

Sosyal devlet olman›n gere¤i de budur.

Yani çok gecikmeli olsa da devletin sosyal sorumlulu¤u do¤rultusunda do¤ru bir ad›m
at›lm›fl, çok yararl› bir ifl yap›lm›flt›r.

Ancak, aradan geçen 32 y›ldan sonra, Ba¤-Kur'un bugün içinde bulundu¤u duruma
bakt›¤›m›zda, kurulufl amac›n› tam olarak gerçeklefltirebildi¤ini maalesef söyleyemeyiz.

Bugün 16 milyon vatandafl›m›z Ba¤-Kur kapsam›ndad›r.

Bu vatandafllar›m›zdan bir bölümü, Ba¤-Kur'a bütün primlerini ödemifl, maafl almaya ve
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanm›fl durumdad›r.

Ancak önemli bir bölümünün, sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmakla birlikte, henüz prim
ödemeleri bitmemifl durumdad›r.

Teknik ayr›nt›lar› geçiyorum, zaten bunlar› konuyla ilgili arkadafllar›m sizlere aktard›lar.

Aç›kça ortada olan durum fludur; Ba¤-Kur'un gelirleri giderlerini karfl›layamamaktad›r.

Hatta gelir-gider aras›ndaki fark her geçen y›l artmakta, dolay›s›yla hazineden Ba¤-Kur'a
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aktar›lmas› gereken kaynak, her geçen y›l katlanarak artmaktad›r. Beni yanl›fl
anlamayaca¤›n›zdan emin oldu¤um için bütün samimiyetimle aç›k söylüyorum.

Bunu önlemenin veya hiç olmazsa azaltman›n yolu, Ba¤-Kur primlerinin zaman›nda ve
düzenli bir flekilde yap›lmas›d›r.

Öncelikle bu konunun alt›n› çizmek zorunday›m.

De¤erli Misafirler,

Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlar›n a¤›rlaflt›¤› bir süreçten geçmekte oldu¤u aç›kt›r.

Bu sorunlar› çözebilmek için can havliyle çal›flt›¤›m›z›, sars›lan dengeleri yerli yerine
oturtmak için bütün alanlarda çaba sarf etti¤imizi görüyorsunuz.

Nitekim, herkes Ba¤-Kurlulara verdi¤imiz zamdan sonra "Kaynak nerede?" derken Ba¤-
Kur emeklilerini temsil eden kurulufllar bize teflekkür plaketleri vermiflti.

O günleri unutmad›k, unutmayaca¤›z.

Meselelerimizi aç›k yüreklilikle, birbirimizin gözünün içine
baka baka konuflaca¤›z. Aç›k yürekli olaca¤›z ki, hiçbir
gerçek karanl›kta kalmas›n.
Nas›l bir emanet devrald›¤›m›z› biliyorsunuz.

Halka ait emanetin yanl›fl ellerde nas›l hoyratça kullan›ld›¤›n›, ekonominin kimyas›n›n
nas›l ve kimler eliyle bozuldu¤unu sizler iyi biliyorsunuz. O kadar büyük tahribat›n ne
kadar zamanda telafi edilece¤ini de yine bilirsiniz.

2001'de yaflanan ekonomik krizin iflsizli¤i ve beraberinde yoksullu¤u derinlefltiren bir
etki do¤urdu¤u da bilinen bir husustur.

Bize göre ülke güvenli¤i ve toplumsal asayifl ne denli önemli ise bireyin, ailenin ve
toplumun sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal dengesi ve sa¤l›¤› da o kadar önemlidir.

Ailenin günlük ihtiyaçlar›n› dahi karfl›lamakta güçlük çekmesi, toplumun en temel direnç
noktas› olan aile kurumunun tehdit alt›nda oldu¤unun en aç›k iflaretidir.

Ailelerin güç kaybetmesi, özellikle ailelerin güçsüz bireyleri olan kad›n, çocuk ve yafll›lar›
olumsuz yönde etkilemektedir.

‹flte biz, bütün bu yükü omuzlar›m›zda hissediyoruz. Sorunlar›n büyüklü¤ü gözümüzü
y›ld›rm›yor.

Türkiye'nin güçlü geliflme dinamiklerinin, potansiyelinin ve büyüme iradesinin yüksek
bir ülke oldu¤undan flüphe duymuyoruz.

Siyasal ve ekonomik sendromlara karfl›l›k var olan toplumsal direnç, sorunlar›n afl›lmas›
konusundaki sars›lmaz bir iradenin varl›¤›, Türkiye'nin büyük gücünün aç›k göstergesidir.
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Yapaca¤›m›z ifl, umutsuzlu¤a, karamsarl›¤a prim vermeden Türkiye'nin potansiyelini
toplumun refah› ve mutlulu¤u için harekete geçirmektir.

Bugün her alanda o hareketlenme yaflan›yor.

Kötü yönetimlerin, halk›n ekme¤ine uzanan ellerin izlerini yok etmekte kararl›y›z.

Ekonominin kimyas›n› bozan eller halk›n sofras›na uzanamayacak. Hükümetimizin, böylesi
bir sorumluluk anlay›fl› ile ülke ve toplum sorunlar›na e¤ilmekte oldu¤undan hiç kuflku
duyulmamal›d›r.

De¤erli Dostlar›m,

Belirtti¤im gibi anayasam›z›n temel hükümlerinde biri olan "Sosyal Devlet" ilkesi,
devletimizin sosyal devlet karakterini teyit etmifl ve teminat alt›na alm›flt›r.

Ba¤-Kur, bu ilkeyi hayata geçirme yönünde en önemli araçlar›m›zdan biridir.

Dolay›s›yla, sosyal güvenlik flemsiyelerimizden biri olan Ba¤-Kur'u daha da gelifltirerek
yaflatmam›z gerekiyor.

Zira bu kurumlar sosyal dokunun korunmas›nda en önemli kurumlard›r. Bunun bilincinde
olan hükümetimiz, 4956 say›l› kanunu ç›kararak, Ba¤-Kur'un hukuki varl›¤›ndaki bofllu¤u
ortadan kald›rm›flt›r.

Onun ötesinde, Ba¤-Kur emekli maafllar›na 2003 y›l›nda
seyyanen 100 milyon TL. zam yapt›k. 2004 y›l›nda da ilk
alt› ay % 10 ve ikinci alt› ay için de % 10 olmak üzere %
21'e yak›n zam yapt›k.
SSK emeklileriyle birlikte Ba¤-Kur emeklilerine verilen art›fl›n bütçeye getirdi¤i yük 3
katrilyon lirad›r.

Baz›lar›, bizim bu yükü kald›ramayaca¤›m›z›, yürütülmekte olan ekonomik program›n ve
bütçe dengelerinin bozulaca¤›n› iddia ettiler.

Ama gördü¤ünüz gibi bunlar›n hiçbirisi olmad›. Keflke imkânlar›m›z elverse de Ba¤-Kur
emeklilerimize daha çok maafl verebilsek.

Biliyoruz ki, emeklilerimize verdi¤imiz maafl, hiçbir flekilde ekonomiden ç›k›p at›l hale
gelmiyor.

Çocuklar›n›n okul masraf› olarak, bakkala-manava biriken borçlar›n ödenmesi olarak,
hemen yeniden ekonomik sisteme giriyor.

Bunun ötesinde ne oluyor? 30 y›l, 40 y›l çal›flm›fl, bu ülkeye al›nterini dökmüfl yafll›lar›m›z
"Allah devletimizden raz› olsun" diyor.

Bize düflen devlet hizmetlerinde vatandafl›n r›zas›n›, kabulünü, teflekkürünü sa¤lamakt›r.
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Bunu sa¤lad›¤›m›z müddetçe kendimizi mutlu ve bahtiyar kabul edece¤iz.

‹nflallah birikmifl bu sorunlar› kökten çözece¤iz.

Türkiye'nin zengin imkânlar›n› halk›m›za kazand›rmak en büyük idealimiz.

Hükümeti devrald›¤›m›zda Ba¤-Kur'un Sa¤l›k Bakanl›¤› Hastaneleri’ne, K‹T hastanelerine,
eczanelere toplam 743.5 trilyon lira borcu vard›.

Bu borç dolay›s›yla Ba¤-Kur'lu vatandafllar›m›z s›k›nt›lar çekmekteydi.

Gerek primlerden gerekse hazineden yap›lan ödemelerle bu borçlar tamamen ödenmifltir.

Hem eczac› esnaf›m›z rahatlam›fl hem de Ba¤-Kur'lu vatandafllar›m›z daha düzgün hizmet
almaya bafllam›flt›r.

Ayr›ca yine bütün vatandafllar›m›z› sosyal güvenlik flemsiyesi alt›nda tutabilmek için
Sa¤l›k alan›ndaki reformlar›m›zla büyük ad›mlar att›k ve hizmette eflitli¤i sa¤lad›k.

Ba¤-Kur sigortal›lar›m›z› can›ndan bezdiren ve kurum ile kurumun sahibi olan vatandafl
aras›nda duvar ören bürokrasiyi y›kmak için büyük ad›mlar att›k.

ATM'lerin ve bankalar›n önündeki maafl kuyruklar›na önemli ölçüde son verdik.

Sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilme flart›n› 8 ay çal›flma zorunlulu¤undan 4 aya indirdik.

Biz, bu heyecan ve flevkle, ülkemizin imkân ve potansiyelini en iyi flekilde de¤erlendirip,
yine ülkemizin ve insan›m›z›n hizmetine sunmaya devam edece¤iz.

Hepinize sayg› ve sevgilerimi sunuyor, 13. Genel Kurul'un hay›rl› olmas›n› diliyorum.



TESK BAfiKANLIK MECL‹S‹ TOPLANTISI (27.05.2004)
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar› Konfederasyonu'nun genifl kat›l›ml› bu müstesna toplant›s›nda
sizlerle bir arada bulunmaktan duydu¤um memnuniyeti ifade ediyor, hepinize en içten
duygular›mla selaml›yorum.

Bildi¤iniz gibi ekonomik s›k›nt›lar›m›z› geride b›rakmak, Türkiye'yi üreten ve üretti¤i
ölçüde zenginleflen bir ülke yapabilmek için uzun ve zorlu bir yolculu¤a ç›km›fl bulunuyoruz.

Allah'a flükürler olsun ki, bu yolculukta flu ana kadar alm›fl oldu¤umuz mesafeler içimizi
serinletecek sonuçlar ortaya koymufltur.

Ekonomik program›m›z› ayn› kararl›l›kla ve dikkatle sürdü¤ümüz müddetçe, bu olumlu
geliflmelerin arkas› her geçen gün üstüne koyarak gelmeye devam edecektir.

‹nflallah yak›n zaman içinde istikrarl› ve kararl› bir yönetim anlay›fl›m›z›n meyvelerini hep
birlikte toplayaca¤›z.

Son 18 ayl›k dönemde ekonomimiz, dünyadaki belli bafll› bütün ekonomik çevreleri
flafl›rtan bir büyüme h›z› ve iyileflme yakalam›fl durumdad›r.

Biliyorsunuz Türkiye'nin önemli miktarlarda d›fl borçlar› var.

Biz hem bu borçlar› ödüyor, bir yandan da ülkemizin flartlar› göz önüne al›nd›¤›nda
ola¤anüstü denebilecek bir büyüme h›z›yla yolumuza devam ediyoruz.

Bunun anlam›; ülkemizin büyük potansiyelinin bir kere daha devreye girdi¤i, ekonomimizin
çöktü¤ü yerden do¤ruldu¤u, yeniden aya¤a kalkarak ileriye do¤ru ad›mlar atmaya
bafllad›¤›d›r.

‹nflallah bu ad›mlar ço¤alacak ve h›zlanacakt›r.

Türkiye bu zorluklar› aflmakla kalmayacak, dünyada önümüzdeki y›llar›n en önemli
ekonomi güçlerinden biri olacakt›r.

Ekonomimizde son bir y›lda att›¤›m›z ad›mlarla birçok rekorlara imza att›k.

Cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorlar›n› k›rarak ulaflt›¤›m›z sat›fl rakamlar›yla en fazla
ihracat yapan ülkeleri s›ralamas›nda önemli ilerlemeler kaydettik.
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Bir yandan ekonomideki bütün bu iyileflmeler, öte yandan
yönetim yap›m›z› ça¤›n gereklerine uygun hale getirecek
ad›mlar›n ard› ard›na at›lmas› sonucunda, bugün Türkiye
özgüvenini yeniden kazanm›flt›r.
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Gururla söylüyorum: Türkiye y›l›n ilk dört ayl›k verilerine göre flu anda ihracat art›fl›nda
dünya birincisi konumunu yakalam›flt›r.

D›fl ekonomik etkenlere ba¤l› olarak döviz dalgalanmalar› yaflanmas›na ra¤men ekonomimiz
ciddi anlamda bir s›k›nt› yaflamad›.

Y›llard›r bir türlü önü al›namayan enflasyon canavar›na dur dedik, rekor düflüfller
gerçeklefltirerek Türkiye'yi tek haneli enflasyona inan›r hale getirdik.

Bu y›lsonu için hedefimiz en çok yüzde 12'dir ve bu hedefi tutturmamam›z için ortada
hiçbir sebep yoktur.

‹nflallah 2005'te de Türkiye'yi enflasyonunu tamamen
dizginlemifl, tek haneli enflasyonla yaflayan bir ülke haline
getirece¤iz.
Sanayi üretimimiz bir önceki y›la göre yüzde 15'ler civar›nda bir art›fl göstermifltir.
Turizmde herkesin flafl›rd›¤› ama hükümet olarak bizim zaten beklemekte oldu¤umuz
bir patlama yaflan›yor.

Ülkemize y›l›n ilk dört ay›nda gelen turist say›s› geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde
50'nin üstünde bir art›fl göstermifl durumdad›r.

fiartlar böyle devam ederse bu y›l ülkemizi ziyaret eden turist say›s›n›n 20 milyon gibi
rekor bir yüksekli¤e ulaflmas› bekleniyor.

Bir yandan ekonomideki bütün bu iyileflmeler, öte yandan yönetim yap›m›z› ça¤›n
gereklerine uygun hale getirecek ad›mlar›n ard› ard›na at›lmas› sonucunda, bugün Türkiye
özgüvenini yeniden kazanm›flt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Bu genel iyileflme tablosunun bütün sektörleri rahatlatt›¤›n›, piyasan›n canland›¤›n›,
istihdamda art›fl bafllad›¤›n› memnuniyetle görüyoruz.

Bunlar ülkemiz ve insan›m›z için son derece önemli ve güzel göstergelerdir.

Türkiye'nin uzun y›llar boyunca yaflamad›¤›, görmedi¤i ve gerçeklefltiremedi¤i geliflmelerdir.

Hükümet olarak bizler Türkiye'yi s›k›nt›lar›ndan tamamen uzaklaflt›rmak ve milletimizin
yüzünü güldürebilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz.

Ancak rakamlar›n aç›kça ortaya koydu¤u bu güzel tabloda, sizler gibi memleket sevdas›
ve heyecan›yla dolu fedakâr insanlar›m›z›n pay› çok büyüktür.

Sizler, bizim heyecan›m›za heyecan›n›z›, bizim azmimize azminizi, bizim gayretlerimize
gayretlerinizi katmasayd›n›z, bizler bu mücadelede bu kadar güçlü olamaz, bu baflar›y›
yakalayamazd›k.

Bu ülkeyi tarihte oldu¤u gibi bugün de aya¤a kald›racak olan büyük güç, milletimizin



Bizim hükümet olarak, her fleyi biz belirleyelim, herkes buna uysun gibi bir saplant›m›z
yoktur.

Makro ekonomik dengeleri dikkate alan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk olmayan her
türlü yap›c› katk› ve elefltiriye sonuna kadar aç›¤›z.

Herhalde takdir edersiniz, uzun y›llard›r bu ülkeden gelip geçmifl iktidarlar aras›nda en
kolay ulaflt›¤›n›z, derdinizi en kolay anlatt›¤›n›z siyasi iktidar›z.

Buradan aç›kça ifade ediyorum: Milleti temsil eden her türlü sivil inisiyatiften en yüksek
düzeyde faydalanmay› samimiyetle isteyen bir hükümetiz.

Dolay›s›yla esnaf ve sanatkâr›m›z›n önünü açacak, iflini kolaylaflt›racak, Türkiye ekonomisini
büyütecek ve yeni istihdam imkânlar› açacak her türlü önerinize sonuna kadar aç›¤›z.
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birlik ve beraberlik içinde Türkiye'yi ileriye tafl›ma azmini ve kararl›l›¤›n› aç›k bir flekilde
ortaya koymas› olacakt›r.

Hükümet olarak sizlerin bu büyük gücünüzü, deste¤inizi arkam›zda hissediyor ve flartlar
ne olursa olsun bütün engelleri afl›p geçece¤imizden flüphe duymuyoruz.

De¤erli Dostlar,

Türkiye'nin topyekün içinde bulundu¤u büyük kalk›nma hareketinde bütün çal›flan
kesimlerimizin oldu¤u gibi esnaf ve sanatkârlar›m›z›n rolü de çok büyüktür.

Y›llar y›l› ihmal edilen, kendi kaderine terk edilen ve ard› ard›na kepenk indirmek zorunda
kalan bu cefakâr hizmet erbab›n›n yan›nda olmak için hükümet olarak elimizdeki bütün
imkânlarla gayret gösteriyoruz.

Esnaf ve sanatkârlar›m›z›n sorunlar›n› gidermek ve durumlar›n› iyilefltirmek amac›yla
mevzuat› yeniden düzenlemek konusundaki çal›flmalar›m›zdan haberdars›n›z.

Bizim bütün çabam›z, ekonomimizin belkemi¤i olarak
gördü¤ümüz siz de¤erli esnaf ve sanatkârlar›m›z›n en iyi
flartlar içerisinde hizmet ve faaliyetlerinizi sürdürmenizi
temindir.
Bu konuda mevcut çal›flmalar›m›zla ilgili her türlü katk›n›z›n bafl›m›z›n üstünde yeri vard›r.

Türkiye'yi kalk›nd›rmak için önce çal›flan kesimlerimizi kalk›nd›rmam›z gerekti¤inin
fark›nday›z.

Ayr›ca flu an önümüzdeki en büyük ekonomik ve sosyal problemlerden biri gibi duran
iflsizlikle mücadelede en büyük deste¤imiz de yine esnaf ve sanatkârlar›m›z›n oluflturaca¤›
yeni istihdam imkânlar› olacakt›r.

Diyalo¤u hiç koparmadan, en yararl›, en verimli ve en etkin iflleyecek mevzuat› ortaya
ç›karmal›y›z.
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Yeter ki bu ülkeyi k›s›r çekiflmelerin içine çekecek, t›k›r t›k›r ifllemekte olan bir ekonomiyi
akamete u¤ratacak ve s›rf muhalefet olsun diye ortaya at›lm›fl polemiklerle bu ülkenin
vaktini zayi etmeyelim.

Bu salondaki herkesin güçlü ve müreffeh bir Türkiye özlemini en az bizim kadar gönlünde
hissetti¤inden eminim.

O zaman el ele gönül gönüle vererek, esnaf›yla sanatkâr›yla, iflçisiyle memuruyla,
tüccar›yla köylüsüyle topyekün bu büyük medeniyet yar›fl›nda iflbirli¤i, güç birli¤i, duygu
birli¤i içinde olal›m.

Bilgi ça¤›n›n, teknolojik nimetlerin bütün sektörlerimizde azami seviyede kullan›lmas›,
esnaf ve sanatkâr›m›z›n günün flartlar›na uygun flartlara kavuflmas› için hep birlikte
çal›flal›m.

Bu vesileyle bugün burada yap›lan Baflkanlar Kurulu'nun TESK için hay›rl› sonuçlar
getirmesini temenni ediyor ve sözlerime bütün esnaf ve sanatkârlar›n kökü olan eski
bir ahi deyifliyle son veriyorum:

"Gelen gelsin saadetle, giden gitsin selametle...”
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‹LLER BANKASI YEREL YÖNET‹MLER-YEN‹ V‹ZYON
TOPLANTISI (02.06.2004)
De¤erli Konuklar, Sevgili Dostlar,

Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selaml›yorum.

Türkiye krizlerin karanl›¤›ndan ç›karak ayd›nl›k günlere ad›m att›¤› yeni dönemde, eskimifl
ve ifllemez hale gelmifl eski siyaset anlay›fllar›n› yürürlükten kald›rarak yeni bir siyaset
sayfas› açm›flt›r.

3 Kas›m 2002'de bafllayan bu de¤iflim süreci 28 Mart günü seçim sand›klar›ndan ç›kan
sonuçlarla pekiflmifl, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin izleyece¤i rota milletimiz taraf›ndan
çizilmifltir.

Bugünden sonra hükümet olarak bize düflen, bu güçlü de¤iflim iradesine sadakatle ba¤l›
kalarak çal›flmak ve Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak plan ve projeleri kararl›l›kla hayata
geçirmektir.

Bu de¤iflim ve yenilenme sürecinin birinci ad›m› kamu yönetimimizi bugünün ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak flekilde yeniden düzenlemektir.

Türkiye'nin hantal, ifllemeyen ve hizmet götürmek yerine vatandafla eziyet çektiren bir
kamu yönetimini daha fazla tafl›yacak ne gücü, ne zaman›, ne enerjisi vard›r.

Yapt›¤›m›z yasa tasar›s›yla kamu yönetimimizi temel hizmet alanlar›na çekmeyi ve
dinamik bir yap›ya kavuflturmay› amaçl›yoruz.

Bu konuda büyük bir kararl›l›kla hareket ediyoruz, bundan geri dönüflümüz de yoktur.

De¤erli Arkadafllar,

Ancak Türkiye gibi her aç›dan büyük bir ülkenin sorunlar›n› sadece kamu yönetimini
yeniden yap›land›rarak çözemeyece¤imizin de fark›nday›z.

Bu amaçla Meclis gündemine tafl›d›¤›m›z yasa tasar›lar›yla yerel yönetimlerimizin
durumlar›n›, yetki ve sorumluluklar›n› ve iflleyifllerini de de¤ifltirmeyi, yenilemeyi gerekli
gördük.

Bu tasar›lar›n en k›sa zamanda görüflülmesini ve en ideal flekliyle onaylanarak yürürlü¤e
girmesini bekliyoruz.

Bu yasalar yürürlü¤e girdi¤inde Türkiye'de yerel yönetimler için yepyeni bir sayfa
aç›lacakt›r.

Lofl koridorlar, tozlu dosyalar, imza üstüne imzalar, "bugün
git yar›n gel"ler art›k tarihe kar›flacakt›r.
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Öncelikle Türkiye y›llardan beri vatandafllar›m›z›n flikayet konusu olan a¤›r çekim ifl gören
merkeziyetçi yap›dan kurtulmufl olacakt›r.

Vatandafllar›m›z›n en ufak bir resmi iflleri için memleketlerinden kalk›p gelerek Ankara'n›n
sa¤›r kap›lar›n› çalmas›na art›k gerek kalmayacakt›r.

Lofl koridorlar, tozlu dosyalar, imza üstüne imzalar, "bugün git yar›n gel"ler art›k tarihe
kar›flacakt›r.

Devletin so¤uk yüzü haf›zalardan silinecektir.

Peki ne olacakt›r?

Yetki ve sorumluluklar› artan belediyeler, vatandafllar›m›za her türlü hizmeti yerinden
yönetim ilkeleri do¤rultusunda rahatl›kla vereceklerdir.

Her problem yerinde çözülecek, her yara kanad›¤› yerde iyilefltirilecektir.

Böylece hiçbir yara kangren olmayacakt›r.

Çare, "h›z›r gibi" her yere tam zaman›nda yetiflecektir.

De¤erli Konuklar,

Yeni yasal düzenlemeyle pek çok konuda yenilikler ve iyilefltirmeler getirmenin gayreti
içindeyiz.

Ancak ben burada sizleri hukuki detaylara bo¤acak de¤ilim; daha çok hükümet olarak
yerel yönetimlere nas›l bir felsefeyle yaklaflmakta oldu¤umuzu ortaya koymak istiyorum.

Biliyorsunuz ben belediye baflkanl›¤›ndan bugünlere gelmifl bir politikac›y›m. Sadece
Türkiye'nin de¤il, dünyan›n da en büyük metropollerinden birinde uzun y›llar görev
yapt›m.

Yerel yönetimlerimizin neye ihtiyaç duydu¤unu ve nas›l bir vizyona sahip olmalar› gerekti¤i
konusunda çok de¤erli bir birikime sahip oldu¤umu düflünüyorum. Bugün Türkiye'yi
yöneten ve baflar›l› oldu¤una inand›¤›m bir hükümetin bafl›nday›m. Zor zamanlarda
göreve gelen bu iktidar döneminde de arkadafllar›mla birlikte çok önemli deneyimler
yaflad›k.

Bugün bütün bu birikime bakarak flunu rahatl›kla
söyleyebilirim: Türkiye flehirlerini adaletli bir flekilde
kalk›nd›rmadan içinde bulundu¤u durumdan daha iyisine
ulaflamaz.
Bir yandan flehirlerimizin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere tedbirleri al›rken, di¤er yandan
da flehirleraras› kalk›nm›fll›k farklar›n› ortadan kald›rmak zorunday›z.

Burada çok önemli bir nokta var: Kalk›nma aç›s›ndan bugüne kadar baz› flehirlerimiz ve
bölgelerimiz di¤erlerinden daha flansl› olmufl.
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Daha fazla geliflmifl. Bu durum o flehirlerimizde yaflayan insanlar›m›z›n yaflama standartlar›n›
da Türkiye ortalamas›n›n üstüne ç›karm›fl.

‹lk bak›flta akla gelen kalk›nma metodu, yat›r›mlar› geri kalm›fl bölgelere kayd›rmak ve
o bölgeleri de kalk›nm›fl bölgeler seviyesine ç›karmak olacakt›r.

Bu perspektif, bir yan›yla do¤ru kabul edebilece¤imiz bir bak›fl aç›s›d›r. Ancak biz hükümet
olarak bu metodun sa¤layaca¤› fayday› yeterli görmüyoruz.

Biz kalk›nma düzeyi nispeten yüksek flehirlerimizin bu ülkenin genel kalk›nmas›nda
lokomotif bir rol üstlendi¤inin bilinci içerisindeyiz.

Ülkemizin bugüne kadar ihmal edilmifl flehirlerinin yat›r›mlardan daha fazla pay almas›
elbette gereklidir ve bizler bu sebeple hepinizin bildi¤i gibi yeni bir Teflvik Yasas› ç›kartt›k.

Ancak bütün enerjimizi dar aç›l› bir kalk›nma perspektifine s›¤d›rmaya da çal›flm›yoruz.

Peki, bunun içinden nas›l ç›k›lacak, devletin imkânlar› k›s›tl›, her yere nas›l yetiflilecek?

Bir kere flehirleri kalk›nd›racak tek gücün Ankara'n›n elinde
oldu¤unu düflünmekten bir an önce kurtulmam›z laz›md›r.
fiehirleri kalk›nd›racak as›l unsurlar, yerel yönetimler ve özel sektördür. Yani öncelikle
her flehrin kendi dinamiklerini, kendi potansiyelini ve gücünü harekete geçirmektir.

Hem tek tek yapt›klar›yla, hem de kafa kafaya vererek üretecekleri ortak projeler ve
kampanyalarla...

De¤erli Arkadafllar,

Önce önümüze somut bir hedef koymam›z gerekiyor.

fiöyle bir durup, dünya üstünde de¤eri konusunda herkesin ittifak etti¤i flehirlerin ortak
özelli¤inin ne oldu¤unu düflününüz.

Say›s› bir elin parmaklar›n› geçmeyecek bu hayranl›k uyand›r›c› flehirlerin ortak özelli¤i,
her birinin bir medeniyet fikri ve kültürü ile infla edilmifl olmalar›d›r.

Bu flehirlere karakterini veren fley; o flehirde yaflayan insanlar› bir arada tutan fleydir
ayn› zamanda.

fiehirlerin de insanlar gibi ruhu, kimli¤i ve kiflili¤i vard›r. Merkez kabul edilen flehirleri
di¤erlerinden ay›ran bu özellikleridir.

fiehirler ne sadece nüfus kriteriyle, ne binalarla, ne sadece altyap›yla flehir olma özelli¤ini
kazan›yor.

Bir bütün olarak medeniyet merkezi olmas› gereken flehir hayat›nda, toplumsal dokunun
muhafazas›, bütün kurumlar›n birbirini tamamlar nitelikte olmas› gerekir.

Ne yaz›k ki, dünyan›n eflsiz bir co¤rafyas›nda yaflad›¤›m›z halde flehirlerimizin kimli¤ine
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yarafl›r bir mimari, konut, çevre, ulafl›m sistemi infla edememifliz.  fiehirlerimiz kontrolsüz
bir göçe maruz kalm›fl, flehre can havliyle kavuflan insanlar›n en acil ihtiyaçlar›na cevap
vermek üzere büyümüfl, altyap› sorunlar›, insanlar›n flehirdeki ihtiyaçlar› sonradan
giderilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Bu yap›n›n de¤iflmesi gerekiyor.

Yerel yönetimlerimiz sorunlar› önceden görerek, ihtiyaçlar› önceden planlayarak hizmet
sunmal›d›r.

Bunun için kaynaklar›n kullan›m›ndan yönetim anlay›fl›na kadar yeni bir yönetim zihniyetine
herkes haz›r olmal›d›r ver Ankara herkesin yüzünü çevirdi¤i flehir olmaktan ç›kmal›d›r.

‹ller Bankas› da bütün belediyelerin sadece para muslu¤u olarak gördükleri ad› banka
ama kendisi banka olmayan bir kurum olmaktan ç›kmal›, rasyonel bir zemine oturmal›d›r.

Hizmet etmemiz gereken toplum bizden bunu istemektedir.

fiehirlerimiz bizden bunu istemektedir.

Medeniyet yar›fl›nda kurumlar›m›z›n a¤›r bürokrasi üretmek yerine hizmet üretmeyi esas
almas› gerekiyor.

Bu hedeflere ulaflmam›z için yapaca¤›n›z katk›lardan dolay› hepinizi sevgiyle selaml›yorum.
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ÖZEV GECES‹ KONUfiMASI (02.06.2004)
De¤erli Kardefllerim,

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.

Sizlerin flahs›nda bütün engelli vatandafllar›m› ve onlar›n fedakâr ailelerini sevgi ve
sayg›yla selaml›yorum. Bugüne kadar kat›ld›¤›m en anlaml› toplant›lardan birini düzenleyen
ÖZEV Vakf›na teflekkür ederek sözlerime bafll›yorum.

Bugün burada ülkemizde yaflayan özürlü vatandafllar›m›z›n en temel sorunlar›n›n bafl›nda
gelen "yak›nlar›n› yitiren zihinsel özürlülere" yönelik bir "yaflam projesi" sebebiyle
bulunmaktay›z.

Özürlü annelerinin en büyük korkusu olan: "Bizden sonra özürlü çocu¤umuz ne olacak?”
sorusu, yani bak›ma muhtaç özürlülerimiz en tabii haliyle devlet düzeyinde sürdürülen
çal›flmalar›n da bafll›ca konusunu oluflturmaktad›r.

Hükümetimiz döneminde haz›rlanan ve geçti¤imiz hafta bakanlar kurulunda tart›fl›lan
"Özürlüler Kanun Tasar›s›" bu do¤rultuda önemli düzenlemeler içeren reform niteli¤inde
bir tasar›d›r. ‹nflallah bu yasama döneminde kanunlaflacak olan düzenlemeyle günümüze
kadar maalesef bir biçimde ertelenmifl birçok sorun çözüm aflamas›na gelecektir.

Özellikle bak›m konusunda dünyada yer alan "bak›m sigortas›" sisteminin bafllat›laca¤›
düzenlemeyle bak›ma muhtaç özürlülerimize bak›m hizmeti verilmeye bafllan›lacak ve
halihaz›rda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan s›n›rl› olarak sunulan
bak›m hizmetleri hem hizmet kalitesi hem de yayg›nl›k aç›s›ndan yeniden yap›land›r›lacakt›r.

Bugüne kadar Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumumuz yeterince üzerine düfleni
yapamad› ve çok trajik öyküler yans›d› bu kurumdan. Kurumun içinde bulundu¤u durumu
hem kamu düzenimiz hem de bugüne kadarki sosyal devlet anlay›fl›m›z› anlatmas›
aç›s›ndan bir örnekle anlatmak istiyorum.

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çal›flan say›s› ile kurumun bakt›¤› çocuk say›s› hemen
hemen ayn›d›r. Böyle bir fley olamaz. Hiçbir dünya devletinde böyle bir garabet
görülmemifltir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Yine ülkemizde uzun bir süredir özürlülerimize sunulan rehabilitasyon hizmetleri maalesef
istenilen standart ve hizmet kalitesine ulaflmam›flt›r.

Dünyada özürlü hareketlerinin temel mesaj› olan "bizim
hakk›m›zda biz olmadan asla" hükümetimizin
uygulamalar›nda sürekli dikkate ald›¤› bir ilkedir de.
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Bu konuda da yeniden düzenlemeler yap›larak özellikle okul öncesi rehabilitasyon ve
mesleki rehabilitasyon hizmetleri yayg›nlaflt›r›lacakt›r.

Özürlülük konusunda sosyal politikam›z korumac› bir yaklafl›m yerine özürlülerin topluma
tam kat›l›m› ilkesine göre kurulmufltur. Bu anlamda da e¤itim ve istihdam özürlülerimizin
topluma kat›l›m›nda temel sorun alanlar›n› belirlemektedir.

Sizlerin de takip etti¤i gibi hükümetimiz bu konuda bir
eylem plan› haz›rlam›fl ve 2005 y›l›n› özürlülerin istihdam
y›l› olarak ilan etmifltir.
2005 y›l›nda temel hedef özellikle kamuda bofl bulunan özürlü kadrolar›n doldurulmas›
ve özel sektörde de özürlü istihdam›n›n özendirilmesidir.

Ayr›ca kariyer sahibi özürlülerimiz kamuda kariyer mesleklerine uygun ifllerde istihdam
edilememektedir.  Aç›kca ayr›mc› yasal düzenlemelerden kaynaklanan bu durum haz›rlanan
yeni düzenlemeyle ortadan kald›r›lmaktad›r.

Böylece özürlülerimiz her alanda hizmet vermeye bafllayacakt›r.

‹stihdam konusunda getirilecek olan yeni bir düzenleme de "korumal› iflyerleri"
konusundad›r.

Dünyada yayg›n olarak yer alan bu kurulufllar a¤›r özürlülerin istihdam›nda önemli rollere
sahiptir. Ülkemizde de k›smen desteklenerek yayg›nlaflt›r›lacak olan bu kurulufllar a¤›r
özürlülerimizin topluma kat›l›m›nda önemli birer kanal olacakt›r.

E¤itim aciliyet tafl›yan di¤er bir konudur.

Sa¤l›k Bakanl›¤› özürlülü¤ün önlenmesi ve erken teflhisi konusunda ihtiyaç duyulan
çal›flmalar› sürdürmektedir.

Erken teflhis edilen özür, e¤itilebilir ve e¤itilebilen özürlü ba¤›ml› olmaktan kurtulur.

Bu konuda da hükümetimiz döneminde "erken çocukluk dönemi" rehabilitasyonu ile ilgili
çal›flmalar bafllat›lm›fl ve belli modeller üretilmifltir.

Yine özürlü kardefllerimizin sadece %2'si üniversite e¤itimi alabilmektedir ve bu konu
da özürlülerimize sa¤lanan f›rsat eflitli¤inin s›n›r›n› gösteren temel gösterge olma niteli¤ini
tafl›maktad›r.

Yap›lacak alt yap› çal›flmalar›yla bu oran›n yükseltilmesi gerekmektedir ancak bu sorunlar
hemen bugünden yar›na kolayca çözümlenebilecek nitelikte ve boyutta de¤ildir, bir
süreç içerisinde çözümlenebilirdir. Burada sosyal politikan›n do¤ru oluflturulmas›n›n
önemi vurgulanmal›d›r.

Sosyal politikan›n ilkeleri bu alanda yap›lacak yat›r›mlar›n yol haritas›n› oluflturmaktad›r
ki, topluma tam kat›l›m hedefi insan haklar›n› referans alan ve uygulamada f›rsat eflitli¤ini
öngören bir yaklafl›ma karfl›l›k gelmektedir.
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Ayr›ca özürlülükle ilgili çal›flmalarda özürlülerin kat›l›m› esast›r. Dünyada özürlü hareketlerinin
temel mesaj› olan "bizim hakk›m›zda biz olmadan asla" hükümetimizin uygulamalar›nda
sürekli dikkate ald›¤› bir ilkedir de.

Nas›l halka ra¤men halk için yap›lan uygulamalar hedefine ulaflamam›flsa özürlülere
ra¤men özürlüler için yap›lan düzenlemelerin de anlam› bulunmamaktad›r.

Sorunu ilk baflta yaflayan bilir.

Hükümetimiz bu ilkeden hareketle özürlüler kanun tasar›s› haz›rl›klar›n› sivil toplum
kurulufllar›n›n yer ald›¤› genifl bir platform eflli¤inde sürdürmüfltür. Burada alt› çizilmesi
gereken özürlü vatandafllar›m›z›n sorunlar›n›n sadece devlet düzeyinde gerçeklefltirilecek
çal›flmalarla çözümlenemeyece¤idir.

Toplum da sorumlulu¤unu yerine getirmek durumundad›r ve bu do¤rultuda da gönüllü
kurulufllara önemli görevler düflmektedir.

Bu alanda elini tafl›n alt›na koyacak olan sivil toplum örgütleri, gönüllü bireyler bafl›m›z›n
tac›d›r. Onlara her türlü yard›m ve deste¤i verece¤imize dair söz veriyorum. Özellikle
yerel yönetimlerin, belediyelerin sivil inisiyatiflerle güç birli¤i yapmas› bizim üzerinde
durdu¤umuz en önemli meseledir.

Bu mesele kollektif fluurla, büyük bir toplumsal duyarl›l›kla çözülmeli, herkes omuz ve
destek vermeli. Medeniyetin en önemli kriteri bütün hizmet alanlar›n›n bütün vatandafllar›
kapsamas›d›r.

Özürlü vatandafl›na sahip ç›kamayan bir devletin sosyal devlet olma iddias› içifl bofl bir
iddiad›r. Tekrar ediyorum, bu konu bir bilinç iflidir, bir vicdan iflidir. Son y›llarda bu bilincin
artmakta oldu¤unu sevinçle görmekteyiz.

Ben burada özellikle flehir hayat›n›n gereklerini yerine
getirecek olan yeni belediye baflkanlar›m›zdan özürlüler
konusunda azami duyarl›l›k istedi¤imi bir kez daha
tekrarl›yorum.
Zira bu sorun toplumun tamam›n›n sorunudur, devletin bütün birimlerinin sorunudur.
Çözümü için hepimiz elimizi tafl›n alt›na koymal›y›z.

De¤erli Kardefllerim,

Biliyoruz ki kamu kurum ve kurulufllar›n›n, üniversitelerin yan› s›ra gönüllü kurulufllar,
vak›flar, dernekler büyük bir özveriyle çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Bu çal›flmalar
çevremizi tüm insanlar ad›na daha yaflan›l›r k›l›ncaya kadar sürmelidir.

Bu hem bir insanl›k borcu, hem sosyal devlet olman›n gere¤i, hem de bir uygarl›k ve
geliflmifllik göstergesidir.

Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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NEC‹P FAZIL GECES‹ (19.06.2004)
Aziz Dostlar›m,

Sözlerime bafllarken hepinizi, bütün fliir ve flair dostlar›n› en içten duygular›mla
selaml›yorum.

Bugün Türk fliirinin ve edebiyat›n›n büyük ustalar›ndan Necip Faz›l K›sakürek'in do¤umunun
100. y›l›.

Bir asra yak›n hayat› boyunca bu ülkenin düflünce ufkunda, edebiyat›nda, sanat›nda ve
esteti¤inde derin izler b›rakm›fl olan Üstâd Necip Faz›l K›sakürek'i sayg›yla ve minnetle
an›yoruz.

Necip Faz›l'la birlikte dilimizi, düflüncemizi, hayat›m›z› güzellefltiren bütün sanatç›lar›,
flairleri, edebiyatç›lar› ayn› sayg›yla ve minnetle an›yoruz.

Necip Faz›l'›n fliiri ve edebi kiflili¤i üzerinde de¤erli sanatç› dostlar›m›z, inan›yorum ki,
burada önemli tespitlerde bulunacaklard›r. Bence Necip Faz›l'› en iyi anlatan fley O’nun
kendi kavramlaflt›rmas›yla "ruh kökü"ne yükledi¤i genifl anlamd›r.

O, en çok bizi ruh köklerimize ça¤›rd›.

Galiba onu büyüten de milletimizin ruh köklerine ba¤lanmam›z için gösterdi¤i büyük
gayrettir. Necip Faz›l'›n "Anadolu'nun ruh kökü" dedi¤i fley, bizi biz, milleti millet, ülkeyi
ülke, vatan› vatan k›lan de¤erler bütünüdür.

fiiddetin, öfkenin, nefretin kol gezdi¤i zamanlarda O, yeni nesilleri Yunus'un sesiyle,
yüre¤iyle buluflturdu. Necip Faz›l bizi, bize özgü bir akla ve bize özgü bir irfana ça¤›rd›.

Bu de¤erler bütünü sadece bu ülkeye ait olmay› sa¤lam›yor ayn› zamanda bir dünya
tasavvuru da sunuyordu. Aflk› da, tabiat› da, kad›n› da, ölümü de en güzel flekilde anlatt›.

Tabii ki, flair mizac›n›n taflk›nl›klar›, keskin öfkesi içine do¤du¤u ve büyüdü¤ü flartlar›n
eseriydi.

O, eserlerinden ve sevenlerinden ö¤rendi¤im kadar›yla büyük ›st›rap çeken bir ruha
sahipti. Büyük bir iman ve büyük bir ›st›rap adam›!

Hem birey olarak, insan olarak bizatihi var olman›n ac›s›n› ve sorumlulu¤unu duyuyor
hem de bir entellektüel, bir ayd›n olarak kendini topluma karfl›, gelece¤e karfl›, tarihe
karfl› sorumlu hissediyor.

Necip Faz›l'›n "Anadolu'nun ruh kökü" dedi¤i fley, bizi biz,
milleti millet, ülkeyi ülke, vatan› vatan k›lan de¤erler
bütünüdür.
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De¤erli Dostlar›m,

Çok iyi bildi¤iniz gibi bizim, düflünce, edebiyat ve siyasi tarihimiz paralel bir geliflme
göstermifltir. Bat›l›laflma maceram›z›n bafllad›¤› tarihten itibaren içeride büyük bir direnç
ile d›flar›daki tazyikler ayd›nlar›m›z› her zaman sanc›l› k›lm›flt›r.

Gençlik y›llar›m›zda bu sanc›y› anlamak, birini ötekine tercih etmek kolay de¤ildi ama
flimdi çekilen bütün sanc›lar›n bizim için çekildi¤ini düflünüyorum.

‹flte Necip Faz›l hem muhteflem bir tarihin yükünü omuzlar›nda hissetmifl hem de
yepyeni bir ifadeyle etkiledi¤i herkesi "ruh köklerimize" ba¤lanmaya, geçmiflten kopmamaya
ça¤›rm›flt›r.

Gelece¤imiz, yani istiklalimiz ve istikbalimiz madde ve
mâna olarak bölünmememize, özgüvenimize ve
mukaddeslerimizi en üstte tutmam›za ba¤l›d›r.
Evet, asl›nda bu kayg›, yani var olufl kayg›s› Nam›k Kemal'den günümüze kadar var olan,
iflleyen bir kayg›d›r.

Düflünce hayat›m›z bu kayg›lardan beslenmifl, siyasi hayat›m›z bu sorulardan, kayg›lardan
çokça etkilenmifltir. Bizim gençlik dönemlerimizde siyah beyaz bir dünya kurulmak
istendi¤i için ne yaz›k ki, bizim kuflaklar›n ço¤u flairlerimizin, sanatç›lar›m›z›n hepsine
önce ideoloji gözlü¤üyle bakt›lar.

Esteti¤i, insani ac›y›, sevgiyi ve aflk› kim daha güzel dile getirmifl diye bakmak yerine
siyasi olarak kendimize yak›n olan› sevdik. Allaha flükür ki, art›k yeni nesiller dünyaya
siyah beyaz gözlüklerle bakm›yorlar. Bu yüzden hangi flairden bir m›sra yüre¤imizi
geniflletiyorsa ona minnettar kalmam›z gerekti¤ini düflünüyorum.

Bu ülkenin, bu milletin gelece¤e yürüyüflü sürdükçe millet ve ülke  ad›na ac› çekenler
de her zaman hay›rla yad edileceklerdir.

Aziz Dostlar›m,

Büyük ruhlar, büyük insanlar sadece kendi ac›lar›n› yaflam›yor, baflkalar›n›n ac›lar›n› da
yüreklerinde hissediyorlar.

80 y›ll›k çileli ömrünün özeti olan fliirlerine "Çile" ad›n› veren Necip Faz›l bu topraklardaki
herkesin ruh ac›s›n› yüre¤inde hissetmifltir.

Kuflkusuz flairlerin yüre¤imizde uyand›rd›klar› sadece ac› de¤ildir. Onlar belki daha çok
sevgiyi dirilten özellikleriyle an›lmay› hak ediyorlar.

Sevgiyle ve aflkla bizi ruh köklerimize ça¤›r›yorlar.

Bu yüzden, Necip Faz›l'›, do¤umunun 100'üncü y›l›nda sevgiyle ve rahmetle anarken
hepinize fliir dolu, musiki dolu, sevgi dolu günler diliyorum.
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B‹RL‹K VAKFI TOPLANTISI (03.07.2004)
De¤erli Kat›l›mc›lar, Sevgili Arkadafllar,

Hepinizi en içten duygular›mla selaml›yorum.

Türkiye'nin umuda, ayd›nl›¤a ve geliflmeye aç›lan yeni döneminde nas›l bir stratejik
yönelim içinde olaca¤›na dair çok temel meselelerin konuflulaca¤› böyle önemli bir
toplant›da sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Uzun y›llar boyunca bu ülkenin gündeminin neredeyse tamam›n› ekonomik krizler, siyasi
çalkant›lar, çözülemeyen meseleler ve bitmek bilmeyen suistimaller iflgal etmifltir.

Bugün çok flükür Türkiye'nin gelece¤ini masaya yat›racak, Türkiye'nin yar›nlar› ad›na
umutlar›m›z› tazeleyecek bir zihin ve ufuk aç›kl›¤› dönemi yafl›yoruz .

Yirmi ayl›k bir iktidar›n bafl› olarak, ald›¤›m›z bu pozitif mesafelerden ve efli¤inde
oldu¤umuz bu yeni s›çrama noktas›ndan büyük bir keyif ve mutluluk duydu¤umu ifade
etmek istiyorum.

Bu duygular›m›n bu salonda bulunan siz de¤erli kat›l›mc›lar›m›z taraf›ndan da paylafl›ld›¤›n›
biliyorum. Hükümet olarak yönetim anlay›fl›m›z›n anahtar› olarak niteledi¤imiz de¤iflim
kavram›n›n, sadece bizim ve sizlerin de¤il, bu toplumun tamam›n›n ortak iradesi ve
beklentisi oldu¤u aflikard›r.

Zaten bugün burada oldu¤u gibi, sivil kurulufllar›m›z zemininde yap›lan pek çok toplant›,
araflt›rma ve giriflim, de¤iflim aray›fl›n›n toplum temelinde heyecanla sürdürüldü¤ünü
aç›kça ortaya koymaktad›r.

Türkiye'nin ayd›nl›k bir gelece¤e yürümek ad›na vizyonunu belirlerken, bu ortak irade
do¤rultusunda bir rota izlemeyi görevimiz biliyoruz.

Bu çerçevede, bugün bu toplant›n›n gündemini oluflturan üç temel konu hakk›nda ortaya
sürülecek görüfller, Türkiye'nin yeni yol haritas›n›n belirlenmesine çok hayati katk›da
bulunacakt›r.

Bu toplant›n›n ana bafll›klar› olarak belirlenen insan haklar› ve özgürlükleri, kamu
yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas› ve e¤itim politikam›z adl› bafll›klar Türkiye'nin
birikmifl öncelikli sorun alanlar›d›r.

Günü kurtarmaya dönük politikalarla, geleneksel siyasi
al›flkanl›klarla tarihin ve co¤rafyan›n omuzlar›m›za
yükledi¤i bu emaneti tafl›yamay›z. Biz, herkesten çok
çal›flmak, herkesten çok dünyan›n ahvalini yorumlamak
zorunday›z.
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Türkiye'nin almas› gereken mesafe bu alanlarda ataca¤›m›z ad›mlarla do¤rudan ilgilidir.
Ve bu sorun alanlar› da birbirleriyle do¤rudan ilgilidir. Bizim de en büyük önceli¤imiz
bütün sorun alanlar›n›n anahtar› olan adalet kavram›n› tesis etmektir.

Hantal ve art›k ifllemeyen, hizmet üretmeyen, verimlilik hesab›, kâr- zarar muhasebesi
yapmayan, hesap sorulmayan, kendi içine kapal›, vatandafla hizmeti öne almayan,
bürokrasiyi ve flekilcili¤i esas alan geleneksel kamu yönetimi anlay›fl›ndan süratle
kurtulmak olmazsa olmaz bir flartt›r.

Keza adalet duygusunun en çok zedelendi¤i, devlet ile toplumun bütünleflmesinin yara
ald›¤› en önemli alanlardan biri insan hak ve özgürlüklerine kuflkuyla bakan, korkular
üreten bak›fl aç›s›d›r.

Bu dar bak›fl aç›s› art›k de¤iflmektedir, de¤iflmifltir. Bu dar bak›fl aç›s›yla e¤itim sürecindeki
15 milyon ilk ve ortaö¤retim ça¤›ndaki çocuklar›m›za ayd›nl›k bir gelecek sunamayaca¤›m›z
aç›kt›r.

Haks›z rekabeti her alanda gidermek zorunday›z. Her zaman ifade etti¤imiz gibi bize
göre toplumun en büyük talebi adalettir.

Adaleti toplumdan esirgeyerek demokrasiyi gelifltiremeyiz. Bütün icraatlar›m›z›n kayna¤›,
her att›¤›m›z ad›mdaki hareket noktam›z adalet duygusunu tesis etmektir.  Bu konuda
toplumdan gelen taleplerle hükümetimizin icraatlar› tam bir paralellik içindedir.

De¤erli Arkadafllar,

Göreve geldi¤imiz günden beri üzerinde ›srarla durdu¤umuz konulardan biri Türkiye'nin
eksiksiz, noksans›z bir demokratik yap›ya kavuflmas›d›r.

Cumhuriyetimizin 80. y›l›n› kutlad›¤›m›z ve 100. y›l›n›
kutlamaya haz›rland›¤›m›z böyle bir dönemde, milletimizi
özürlü bir demokrasiye mahkûm etmeye hakk›m›z yoktur.
Ça¤dafl demokrasinin bütün gereklerini yerine getiren, insan haklar› ve özgürlüklerini
vazgeçilmez gören ve tesis etti¤i evrensel de¤erlerle dünyaya örnek olacak bir ülke
haline gelmek temel hedefimizdir.

Türkiye'nin kendine özgü bahanelerden kurtulmas›n›n ve demokratik samimiyetini bütün
kurumlar›yla göstermesinin zaman› gelmifltir.

Göreve geldi¤imiz günden bu yana geçen k›sa zaman içinde bu paralelde çok önemli
ad›mlar at›ld›¤›n› iyi niyet ve vicdan sahibi her insan›m›z görüyor, biliyor.

Bütün bu ad›mlar›n Türkiye'nin kilitlenmifl oldu¤u AB üyeli¤i hedefi ile bir ilgisi oldu¤u
do¤rudur.

Ancak Türkiye'nin tam demokrasiye geçiflte birincil gerekçesi AB üyeli¤i hedefi de¤ildir.Bu
ülke tam demokrasiye lay›k oldu¤u için, bu millet bu ileri ad›mlar› haketti¤i için ve
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demokratik bilinç bu topraklarda hayat buldu¤u için bu ad›mlar at›lmaktad›r.

AB üyeli¤i hedefi bu ad›mlar›n s›klaflt›r›lmas›na neden olmufl olabilir, ama hayata
geçirdi¤imiz demokratik aç›l›mlar› bütünüyle AB sürecine ba¤layanlar, bu ülkeye, bu
insanlara haks›zl›k ediyorlar.

‹nsan haklar› ve özgürlükler konusunda bugünün dünyas›n›n benimsedi¤i ileri uygulamalar,
milletimizin as›rlara uzanan tarihi için bilinmeyen, aflina olunmayan uygulamalar de¤ildir.

Bizler insan›n k›l›na zarar vermenin bile ba¤›fllanmas› kabil olmayan bir suç say›ld›¤› bir
medeniyetin varisleriyiz.

Bu bak›mdan insan haklar› ve özgürlükleri ba¤lam›nda att›¤›m›z ad›mlar›n toplum zemininde
bir zihniyet problemi oluflturaca¤› fleklindeki iddialar›n temeli yoktur. Bu toplum demokrasiyi
bütün kurum ve kurallar›yla sindirecek, benimseyecek ve hatta gelifltirecek ruha, kültüre,
liyakate fazlas›yla sahiptir.

Kim bunun aksini düflünüyorsa, do¤ru sonuca ulaflmak için önce kendi çap›n› ve milletle
aras›ndaki mesafeyi gözden geçirmelidir.

Biz yönetim olarak milletimizle her konuda oldu¤u gibi
demokrasimizin ça¤dafl bir seviyeye getirilmesi konusunda
tam bir duygu birli¤i içindeyiz.
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Göreve geldi¤imiz günden bu yana demokrasinin geliflmesi için att›¤›m›z ad›mlar yaln›zca
ülkemizde de¤il bütün dünyada büyük yank›lar uyand›rd›.

Unutmayal›m ki, Türkiye'ye duyulan bu ilgi ülkemizin itibar›n›n yükselmesindendir.

Türkiye, befleri, kültürel, ekonomik bütün kaynaklar›yla, tarihiyle ve tüm birikimiyle bu
co¤rafyan›n merkezi ülkesidir. Türkiye, uygarl›k birikimiyle sadece bir köprü de¤il,
muhteflem bir sentezin harmanland›¤› merkezi öneme sahip bir büyük ülkedir.

Dolay›s›yla bizim meselelerimiz günübirlik meseleler de¤ildir. Ufuklardan gözlerimizi
ay›rmamak zorunday›z.

Günü kurtarmaya dönük politikalarla, geleneksel siyasi al›flkanl›klarla tarihin ve co¤rafyan›n
omuzlar›m›za yükledi¤i bu emaneti tafl›yamay›z.

Biz, herkesten çok çal›flmak, herkesten çok dünyan›n ahvalini yorumlamak zorunday›z.

‹ncir çekirde¤i kadar de¤eri olmayan meselelerle birbirimizi yordu¤umuz yeter art›k.

Bu ülke art›k kendini yoran, vatandafl›ndan adaleti esirgeyen, ticaretten e¤itime kadar
bütün hayat alanlar›nda kendi vatandafl›n› haks›z rekabete feda eden otoriter politikalara
prim vermiyor.

Vatandafl ile devlet aras›nda ihtilaf alanlar› açmaya çal›flan, gerilim alanlar› üzerinde var
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olmak isteyen herkes toplum eliyle marjinallefltiriliyor, toplumun d›fl›na at›l›yor.

Biz, devletin vatandafla güveninin vatandafl›n devlete güvenini belirleyece¤ini söylüyoruz.
Ve ortaya koydu¤umuz bütün pratik de bu güven esas›na dayan›yor.

Bu yüzden istikrar›n, güvenin, adaletin semeresi büyük oluyor. Bu yüzden Türkiye
beklentilerin üzerinde bir büyüme ve itibar kazan›yor.

Ülkenin bu itibar›n› büyüterek, elde etti¤imiz semereyi, has›lat› vatandafl›m›zla paylaflmaya
mecburuz.

Bu yüzden hükümetimizin ilk bir y›l›n› "demokrasiye yat›r›m y›l›" olarak de¤erlendirdik.

Yapt›¤›m›z büyük yat›r›mlar›n semeresini ise ekonomiden sosyal bar›fla kadar bütün
alanlarda görüyoruz.

Sivil toplum örgütleri ile özel sektörün bu heyecan›m›z› paylaflmas›, toplumun bütün
katmanlar›n›n izledi¤imiz siyasete deste¤ini her geçen gün art›rmas› gücümüze güç
kat›yor. Bizim için her fleyden daha önemli olan ülkemizin insanlar›n›n mutlulu¤udur.

Bu mutlulu¤u ço¤altmak, büyütmek zorunday›z. Yeri gelmiflken, bu süreçte herkesten
bir ricada bulunmak istiyorum.

Kardeflli¤i, paylaflmay›, dayan›flmay› büyütünüz.Adaleti
ço¤alt›n›z. Toplumun güçlenmesi için sivil inisiyatiflerin
güçlenmesi büyük önem tafl›yor.
Sadece toplant›larla, sadece teflrifatla, birbirimize propaganda yapmakla yetinmeyelim.

Her birimiz gücümüz yetti¤ince, elimizi tafl›n alt›na koyal›m ve bu ülke insan› için bir
fleyler yapal›m.

Birbirimizi anlamamaktaki ›srar›m›zdan, önyarg›lar›m›zdan vazgeçelim.

‹nan›yorum ki, konuflursak, diyalog zeminini sa¤lam tutarsak, söyleyecek sözümüz
olursa, bir ifl yaparsak, daha az söz daha çok ifl yaparsak, bir istihdam kap›s› açarsak,
bir yoksulun elinden tutarsak geçmiflte oldu¤u gibi enerjimizi topra¤a vermeyiz.

Sorunlar›m›z çözümsüz sorunlar de¤ildir.

‹nflallah, iyi niyetle gücümüzü birlefltirdikçe çözümsüz gibi görülen ve y›llarca tart›flt›¤›m›z
sorunlar çözülecektir.

Bu hissiyatla Türkiye'nin öncelikli sorunlar›n› istiflare imkân› sa¤layan Birlik Vakf›'na ve
siz de¤erli kat›l›mc›lara teflekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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B‹L‹M VE TEKNOLOJ‹ YÜKSEK KURULU (08.09.2004)
De¤erli Kat›l›mc›lar,

Ülkemizin De¤erli Bilim ‹nsanlar›,

Kamu ve Özel Sektörümüzün Seçkin Temsilcileri,

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

Ülkemiz için çok önem verdi¤imiz, gelece¤imiz için hayati de¤erde gördü¤ümüz Bilim
ve Teknoloji Yüksek Kurulumuzun 10. toplant›s›n› gerçeklefltirmek için bir araya gelmifl
bulunuyoruz.

Kendi ad›ma, bilim ve teknoloji konusunda oluflturaca¤›m›z yeni perspektiflere ve bu
perspektifler ›fl›¤›nda oluflturaca¤›m›z yeni bilimsel stratejilere zemin haz›rlayacak bu
toplant›n›n Türkiye'nin gelece¤i ad›na alt›n bir f›rsat sundu¤u kanaatini tafl›maktay›m.

Bu alt›n f›rsat›n, 100. y›l›n› kutlamaya haz›rland›¤›m›z Cumhuriyetimiz için ne kadar büyük
bir öneme sahip oldu¤unun bu salonda bulunan herkes taraf›ndan takdir edilece¤inden
de eminim.

fiuras› kesin ki, bu ülkeyi yar›nlar›na haz›rlamakla sorumlu kadrolar olarak, dünyan›n nas›l
bir geliflme çizgisi izledi¤ini gözlemek ve bizi nas›l bir gelece¤in bekledi¤i konusunda
öngörülere sahip olmak zorunday›z.

Sizler çok daha yak›ndan biliyorsunuz ki, bugün insano¤lu bundan 15-20 y›l öncesinin
bilim ve teknoloji kal›plar›yla aç›klamakta çok zorlanaca¤›m›z yeni bir ça¤a ad›m atmaktad›r.

Bugün art›k bilgi rahatl›kla depolanabilen, rahatl›kla dünyan›n bir ucundan di¤erine
aktar›labilen bir de¤er haline gelmifltir.

Bugünün çocuklar›, dünün çocuklar›na göre çok daha fazla bilgi kayna¤›na, çok daha
k›sa zamanda ulaflabiliyorlar.

Art›k bütün dünyada e¤itimin çerçevesi okullar›n d›fl›na taflm›fl, daha genifl aç›l› bakmay›
gerektiren bir konu haline gelmifltir.

Bu tabloya bakarak flunu rahatl›kla söyleyebiliriz ki, bizim bugün en çok ihtiyaç duydu¤umuz
fley, bilgi ile hayat› buluflturmak, bu buluflman›n imkânlar›n› oluflturmakt›r. Ama bunun
için, insanl›¤›n ihtiyaçlar›yla, ça¤›n gerçekleriyle ve h›z›yla, gelece¤in hedefleriyle uyumlu
flekilde bilgi üretmek, kendimizi gelifltirmek durumunday›z. Bilgi üretimi konusunda son
y›llarda önemli aflamalar kaydetti¤imizi alt›n› çizerek ifade etmek istiyorum.

Dikkat edelim, bu art›fl da rekabetle ilgilidir.

Art›k "Bilim için bilim" anlay›fl›n›n yerine "refah için bilim"
anlay›fl›n› koymam›z›n zaman› gelmifltir.



Araflt›rma alan›n› da rekabete açt›kça, hem bilgi miktar›, hem de bilgi kalitesi yükselmifltir.

Bilgiyi s›n›flar›n, makalelerin, kitaplar›n içine hapsetmek, hayatla ba¤›n› zay›flatmak
anlam›na gelir.

Bilgiyi ve bilimin imkânlar›n› insanlar›m›z›n ne kadar çok istifadesine sunarsak, refaha,
zenginli¤e, gelece¤in hedeflerine o kadar çabuk kavufluruz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

TÜB‹TAK'›n görevi her fleyden önce sa¤l›kl›, güncel ve kaliteli bilginin üretilmesine yol
haz›rlamakt›r.

Sonra da o bilginin toplumu daha ilerilere tafl›yacak bir güce dönüflmesini desteklemektir.

Bu gerçek ›fl›¤›nda, inan›yorum ki üstünde en çok durmak ve düflünmek ihtiyac›
hissedece¤imiz kavramlardan biri "performans" kavram› olmal›d›r.

Biz, bu ülke için çok de¤erli olan kaynaklar›m›z› çok iyi kullanmak, sonuçlar› sosyal ve
ekonomik hayat› olumlu yönde etkileyen, Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak çabalara destek
vermek mecburiyetindeyiz.

Bizim kamu yönetimi ve mali yönetim reformlar›m›z›n temelinde de ayn› performans
anlay›fl› yatmaktad›r.

Hükümet olarak performansa çok büyük önem atfediyoruz;
çünkü bizim derdimiz ifl yapmak ve bu millete hizmet
etmektir.
Bu hizmet anlay›fl›n› kamu yönetiminin her alan›na, her çal›flan›na yaymak bizim görevimiz
olacakt›r. Çünkü ülkemizin içinde bulundu¤u s›k›nt›lardan ar›narak gelece¤e yönelmesi
için böyle bir hizmet seferberli¤ine ihtiyac› vard›r.

Kamu yönetimi reformunun da, Maliye'deki performansa dayal› bütçelemenin de, DPT'nin
öncülü¤ünde bütün kamu kurumlar›na yans›t›lmaya çal›fl›lan stratejik planlama anlay›fl›n›n
da temelinde iflte bu ihtiyaç vard›r.

Bugünün rekabet dünyas›nda, bir ifli planlarken, o ifli yaparken ve o ifle para harcarken,
sonuca, yani performansa bakmak d›fl›nda bir seçenek bulma flans›m›z kalmam›flt›r.

Biz de ad›mlar›m›z› bu realiteden hareketle atmak zorunday›z ve hiç kimsenin flüphesi
olmas›n ki öyle yapaca¤›z.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun de¤erli üyeleri ve davetlileri, Ülkemizde kamu
yönetiminin hemen her alan›nda uzun zamand›r AR-GE çal›flmalar› yürütülüyor.

Bundan k›sa bir zaman öncesine kadar içinde bulundu¤umuz kriz flartlar› da gösteriyor
ki, bu çal›flmalar zorlu flartlar karfl›s›nda Türkiye'yi zinde ve haz›rl›kl› tutacak katk›lar›
vermekten uzak kalm›flt›r.
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Bu durumun daha ziyade yönetimlerin bu ifllere biraz ald›r›fls›z, biraz bofl vermifl
yaklafl›mlar›ndan kaynakland›¤›n›n fark›nday›m.

Ancak kurumlar›m›z›n AR-GE çal›flmalar› konusunda bugünün gerçekleri do¤rultusunda
bir yenilenmeye, bir tazelenmeye, bir silkinmeye ihtiyac› oldu¤unu da herhalde takdir
edersiniz. Ülkemizin ekonomisinin geliflmesi ve dünyadaki rekabet gücünü yükseltmesi
için AR-GE çal›flmalar›na da mutlaka performans kriteriyle yaklaflmak kaç›n›lmaz hale
gelmifltir.

AR-GE için harcad›¤›m›z her kuruflun, ulusal önceliklerimize
uygun ve halk›m›z›n refah›na ve ülkemizin gücüne hizmet
eder nitelikte olmas› flartt›r.
Art›k eskilerin o meflhur "paray› ver, unut" vurdumduymazl›klar›n› sürdürebilecek noktada
de¤iliz.O kadar zengin, o kadar rahat, o kadar bolluk içinde de¤iliz. Esasen hiçbir ülke
de o kadar zengin de¤ildir.

Biz hükümet olarak bu çal›flmalardan verimli sonuçlar alabilmek için, uygun ve yeterli
destekleri, rekabet içinde vermek konusunda kararl›y›z. Amac›m›z bilginin insan›m›z için
zengin ve kaliteli bir hayat›n arac› olmas›n› sa¤lamakt›r. Ayn› zamanda ülkemizin ça¤dafl
dünyadaki yerini, seviyesini, itibar›n› yükseltmektir.

De¤erli Dostlar,

Art›k "Bilim için bilim" anlay›fl›n›n yerine "refah için bilim" anlay›fl›n› koymam›z›n zaman›
gelmifltir.Sadece devlete dayal› bilim anlay›fl›n›n yerine de, devlet-üniversite-ifl dünyas›
iflbirli¤iyle geliflecek, yol alacak bir bilimsel güç, hareket ve önemlisi heyecan oluflturmal›y›z.
Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçlar›na cevap verecek, yine öncelikli hedeflerini gerçeklefltirmenin
önünü açacak bir bilim aç›l›m›na, vizyonuna, at›l›m›na ihtiyac›m›z var.

Halk›m›z için art›k teknolojiyi bir lüks de¤il, zorunlu bir ihtiyaç haline getirmeliyiz. El ele
gönül gönüle vererek bu ülkenin yar›nlar› için çal›flmal›y›z. fiu gerçe¤i aç›kça ortaya
koymal›y›z: ‹ddias› olmayan bir bilim, güç do¤uramaz.

Bizim bilim ve teknoloji çal›flmalar›m›z›n ve bu alanlara verdi¤imiz desteklerin sonucunun
da toplumumuza refah, kalite ve güç olarak yans›mas› gerekti¤ini bilmeliyiz .

Bütün destek sistemimizi, fonlar›m›z›, kurumlar aras› iliflkilerimizi bu hedefe yöneltmeli,
seferber etmeliyiz. Bu at›l›m tablosu içinde özel sektörümüzün rolünün de mutlaka
artt›r›lmas› gerekiyor.

Bunun için gerekli destek ve fonlar›n tahsisi konusunda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›m›z ve
TÜB‹TAK iflbirli¤iyle yürütülen T‹DEB program›n›n 150 milyon dolar seviyesine ulaflt›¤›n›
ve h›zla geliflmekte oldu¤una dikkatinizi çekmek istiyorum. Özel sektörün duyars›z kald›¤›
bir geliflme çabas›yla hiçbir devlet, koydu¤u gelecek hedeflerini yakalama gücüne sahip
olamaz.
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De¤erli Kat›l›mc›lar,

Biliyorsunuz Vizyon 2023 ad›yla haz›rlanm›fl bir çal›flmam›z var.

Cumhuriyetin 100. y›l›na ça¤dafl uygarl›k seviyesini
yakalam›fl bir ülke olarak girebilmemiz için nas›l bir yol
güzergah›na, nas›l bir stratejiye sahip olmam›z gerekti¤ine
dair çok de¤erli vizyon ortaya kondu.
Ülkemizde ilk defa bu kadar çok uzman›n katk› verdi¤i bir teknoloji öngörü çal›flmas›
yap›lm›flt›r. Bu çal›flman›n TÜB‹TAK taraf›ndan ilgili bütün kurulufllar›n katk›s› al›narak
nihai hale getirilmesi hiç flüphe yok ki son derece yararl› olacakt›r.

Hepimiz stratejik düflünmek, stratejik yaklaflmak ve hedeflerle, sonuçlarla hareket etmek
mecburiyeti içindeyiz.

Bir hedefe odaklanmayan hiçbir çaba, hiçbir çal›flma, hiçbir program yarar getirmez.

TÜB‹TAK'›n bu konuda önemli çal›flmalar yapt›¤›n› görüyor ve bundan mutluluk duyuyorum.
Önümüzdeki taslak kararlar, stratejik düflünenin kazançl› ç›kaca¤›n›n tipik bir göstergesidir.

Bu çal›flmada belirtilen stratejik amaç, ilke ve hedefler; rekabet, kalite ve refah için
mutlaka takip etmemiz gereken unsurlard›r.

Ancak orada da durmamal›y›z; biliyoruz ki her strateji uygulama aflamas›nda hayatiyet
kazan›r. Bilim ve teknoloji politikalar›m›z›n sorumlusu TÜB‹TAK ile sosyo-ekonomik
önceliklerimizi belirleyen DPT bir koordinasyon içinde olmal›, ilgili kamu kurumlar› da
bu sürece katk› vermelidir. Önümüzdeki y›ldan itibaren AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi
için önemli ad›mlar atman›n haz›rl›¤› içindeyiz.

Ancak bu deste¤i verirken, ülkem ve milletim ad›na mutlaka bu çal›flmalar›n sonuçlar›n›
almay› bekledi¤imi de ifade etmek istiyorum.

Omuz omuza vererek Türk insan›n›n hayat›n› kolaylaflt›ran, dünyada önünü açan, e¤itimini
güçlendiren, onu daha zengin ve kaliteli bir hayata götürecek ad›mlar atacak, mesafeler
alaca¤›z.Devlet kurulufllar›m›z, üniversitelerimiz, özel sektörümüz bu hayati hedefe
kilitlenmeli, bafl›bofl ve birbirinden kopuk ifller yapma al›flkanl›¤›ndan vazgeçmelidir.

Türk insan›ndan ald›¤›m›z her kurufl k›ymetlidir, bunu unutmayal›m. Onlar›n bu fedakârl›¤›na
ancak çal›flarak, birlikte ifl yaparak ve ifli de dört dörtlük yaparak karfl›l›k verebiliriz.

De¤erli Dostlar,

Önümüzdeki y›l için aflamalar kaydetmemizi özel olarak bekledi¤im baz› somut projeler
var. Bilim insan› yetifltirme ve gelifltirme, savunma araflt›rmalar›, uzay araflt›rmalar› ve
bilim parklar› alan›ndaki çal›flmalar› büyük bir dikkatle bizzat takip edece¤im. Dikkat
ederseniz, ifle insanla, insan yetifltirmekle bafll›yoruz.  Çünkü art›k bu ülkeden dünya
çap›nda ifl yapacak, dünya çap›nda söz söyleyecek ve sözü dinlenecek bilim insanlar›
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yetifltirmek zorunday›z. ‹stisnai örnekleri ço¤altmal›, al›fl›lm›fl hale getirmeliyiz. Bu ülke
bir an önce bütün gücüyle, bütün unsurlar›yla ve bütün alanlarda zorlu gelece¤e haz›rlanan
bir ülke haline gelmek durumundad›r. O zorlu gelecekte onurlu biçimde yerimizi almak
ad›na AR-GE çal›flmalar›nda çok önemli bir alan teflkil eden savunma araflt›rmalar›m›z›
mutlaka destekleyece¤iz.

Güçlü ve etkili bir Türkiye hedefi için uzay çal›flmalar›n›
da kademeli olarak ve sa¤lam ad›mlarla gelifltirmeliyiz.
Biliyorsunuz TÜB‹TAK geçen y›l bir uyduyu uzaya f›rlatt›, bunun arkas›n› mutlaka
getirmemiz gerekiyor.

Bilim parklar› da benim bizzat destekledi¤im, destekleyece¤im bir di¤er projedir. Kabiliyetli
çocuklar›m›z›n, gençlerimizin, anne-babalar›n bilimi anlamalar›, sevmeleri için bilimi onlara
yaklaflt›rmal›y›z. Onlar›, çaba gerektiren, ama karfl›l›¤› çok verimli, çok zengin, çok heyecan
verici olan bu alana çekmeliyiz.

Bunlar, benim çok önemli gördü¤üm ve bizzat takip edip, gidiflatlar› hakk›nda bilgi
isteyece¤im projeler olacakt›r.

Ancak flunu aç›kça ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'yi gelece¤e tafl›yacak vizyon, bu
hedefe yürümemizi sa¤layacak projeler ve bilimsel performans›m›z herkesten çok sizlere
emanettir. Bu emanetin emin ellerde oldu¤undan hiç flüphem yok, ülkem ad›na çok
daha ayd›nl›k bir gelece¤in heyecan›n› flimdiden içimde hissediyorum.

Bilim Dünyam›z›n De¤erli Temsilcileri,

TÜB‹TAK bu ülkenin gözbebe¤i ve ak›l merkezi olmas› gereken bir kurumumuzdur.En
zeki ve kabiliyetli gençlerimiz, en üretken insanlar›m›z, araflt›rmac›lar›m›z,
akademisyenlerimiz ve müteflebbislerimiz TÜB‹TAK'› bir ak›l adresi olarak bilmelidir.

TÜB‹TAK bir ak›l merkezi, bir ak›l adresi oldu¤u zaman üretmeyi, ürettikçe ülkemizin
rekabet gücünü art›rmay›, rekabet gücümüz artt›kça da daha güçlü ve kalk›nm›fl bir ülke
olmay› baflarabiliriz.

TÜB‹TAK yönetimimiz, k›sa zamanda gerek AR-GE yönetimi, gerekse kamu ve özel
bütün kurumlarla verimli iliflkiler kurarak, AR-GE politikalar› ve mekanizmalar› oluflturma
konusunda baflar›l› çal›flmalar bafllatm›flt›r.

Onlar› bu samimi çabalar› ve etkileyici çal›flmalar› için tebrik etmek isterim.

Uluslararas› çapta kabiliyetli Türk bilim adamlar›n› ve araflt›rmac›lar›n› bir araya getiren
ve do¤rudan sorumlu oldu¤um bu kuruluflun yönetimi, baflta Nükhet Han›m olmak
üzere, yapt›klar› ve ileride yapacaklar› faydal› ifllerde daima deste¤imi yanlar›nda
bulacaklard›r. Böyle anlaml› bir toplant› vesilesiyle bilim ailesinin siz de¤erli temsilcileriyle
bir araya gelme f›rsat› bulmaktan duydu¤um memnuniyeti bir kere daha ifade ediyor,
hepinize sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.
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AVRUPA  B‹RL‹⁄‹  ("FINISH"E 5 KALA) AK PARTi ‹STANBUL
(11.09.2004)
De¤erli Arkadafllar›m,

Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecimiz, bildi¤iniz gibi, Hükümetimizin ve partimizin en önemli
önceliklerinden birisini teflkil etmektedir.

Halk›m›z da, bu çabam›z› tüm kesimleriyle içten sahiplenmifltir.

Zaten, kamuoyumuzun deste¤i olmasa, bu kadar k›sa sürede bu kadar büyük ad›mlar›
atamazd›k. Gerçekten de, 40 y›l› aflan Avrupa Birli¤i bayrak yar›fl›nda "finish"e çok
yaklaflt›k. Art›k son yüz metreyi kofluyoruz. ‹pi baflar›yla gö¤üsleyece¤imize de inan›yorum.

Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecimizde hiç flüphesiz pek çok kazan›m elde ettik. Bunlar›
"önemli-önemsiz" diye s›n›flaman›n do¤ru olmayaca¤›n› biliyorum.

Nihayetinde hepsi, halk›m›z›n daha sayg›n, Atatürk'ün hedefleri do¤rultusunda ça¤dafl
de¤erleri benimsemifl, modern dünyayla bütünleflmifl bir ülkede yaflamas› için yap›ld›.
Yap›lmaya da devam edilecek. Ama son birkaç y›ld›r yap›lanlar içinde, bence baflar›
hanemizin en üst s›ralar›na oturtmam›z gereken bir husus var:

Avrupa Birli¤i art›k, Türkiye'nin ev ödevlerini yap›p yapamayaca¤›n› tart›flmay› çoktan
geride b›rakt›. Art›k aç›kça görülüyor ki, bizim kendimize inand›¤›m›z kadar, onlar da
bize inanmaya bafllad›lar. ‹flte bunun için, art›k Türkiye'nin bütün koflullar› hangi takvim
dahilinde tamamlay›p, Avrupa Birli¤i ailesine tam üye olabilece¤i konufluluyor ve
düflünülüyor. Bence, en büyük kazan›mlar›m›zdan biri budur.

Hat›rlarsan›z, bundan çok de¤il 5-6 y›l önce, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i koflusunu mitolojideki
Sisifus'un koflusuna benzetenler vard›.

Nas›l ki Sisifus, bir kayay› durmaks›z›n yokufl yukar› tafl›maya ve yokuflun bafl›na
geldi¤inde, kayan›n tekrar geriye yuvarlan›fl›n› çaresizce seyretmeye mahkum edilmiflse,
Türkiye'nin Avrupa Birli¤i maceras›n›n da, ayn› flekilde, beyhude bir çaba oldu¤unu
düflünüyorlard›.

"S›rt›m›zda ne kadar çok kaya tafl›rsak tafl›yal›m; Avrupa Birli¤i bizi kabul etmez" diyorlard›.

Bugün bu düflüncenin yanl›fll›¤›n› onlar da görüyorlar.

De¤erli Arkadafllar›m,

Avrupa Birli¤i, bir bayrak yar›fl›d›r. Yaklafl›k 2 y›l önce bayra¤› devrald›¤›m›zda, karfl›m›zda
uzun bir yap›lacaklar listesi oldu¤unu biliyorduk.

Hiçbir zaman "bu zorlu bir konu; daha sonraya ertelesek
de olur" mant›¤›yla davranmad›k.
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Bunlar› son yüz metreye b›rak›rsak, nefesimizin yetmeyece¤ini de...

O yüzden, tüm enerjimizi Avrupa Birli¤i hedefine yönlendirerek, planl› bir takvim dahilinde
hareket ettik.

Hiçbir zaman "bu zorlu bir konu; daha sonraya ertelesek de olur" mant›¤›yla davranmad›k.
Bilakis, hassas kabul edilen konular›n üzerine gittik. Uzlafl› kültürünü gelifltirdik.

Bu sayede, birkaç y›l öncesine kadar "tabu" kabul edilen konular, bugün art›k  çözülüp
gündemden düflmüfltür. Aral›k 1999 Helsinki Zirvesi'nden bu yana, Avrupa Birli¤i
sürecimiz ba¤lam›nda sekiz kapsaml› uyum paketi ç›kar›ld›.

Bunlardan  befl tanesi Kas›m 2002'den sonra; yani AK Parti iktidar› taraf›ndan yap›ld›.
Bu süreçte, hep vurgulad›¤›m üzere, ana muhalefet partimizin de olumlu katk›lar› oldu.

Bu çerçevede, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar› ›fl›¤›nda yeniden yarg›lanma
hakk›n› tan›d›k. Kültürel haklar alan›nda cesur ad›mlar att›k. Türkçe d›fl›ndaki dil ve
lehçelerin ö¤renilmesi ba¤lam›nda, mahalli dil ve lehçelerde  kurslar aç›ld›.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu bu dillerde yay›nlara bafllad›. Milli Güvenlik
Kurulu'nun sivil dan›flma organ› niteli¤ini, Avrupa Birli¤i uygulamalar›n› örnek alarak
güçlendirdik. Ülkemizdeki gayrimüslim az›nl›klar›n ve Türkiye'ye yerleflmifl yabanc›lar›n,
dinî özgürlüklerden en genifl flekilde yararlanmas›na öncelik verdik.

Mevzuat›m›zda bu yönde düzenlemeler yapt›k. ‹flkence
ve kötü muameleyle mücadelemizi sürdürdük. ‹lkemiz
"iflkenceye s›f›r tolerans"t›r. Tutuklama, gözalt› ve
sorgulama alanlar›nda mevzuat›n tam ve etkin biçimde
uygulanmas›n› sa¤lad›k.
Bunun için, insan haklar› alan›nda, adalet ve güvenlik personeline yönelik,  ciddi e¤itim
programlar› düzenledik.

Tüm bu çal›flmalar›n sonucunda, iflkence ve kötü muamele iddias›yla ülkemiz aleyhinde
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne yap›lan baflvurularda gözle görülür düflüfl oldu.

Baflvurular›n say›s›, di¤er Avrupa ülkeleri seviyesine geriledi. 2001'deki kapsaml›
de¤iflikliklerden sonra, May›s 2004'de önemli Anayasa de¤ifliklikleri gerçeklefltirdik.

Kad›n-erkek eflitli¤ini güçlendiren; bas›n hürriyetini gelifltiren düzenlemeler yapt›k. Devlet
Güvenlik Mahkemeleri'ni kald›rd›k. Uluslararas› anlaflmalar›n Türk mevzuat›n›n önünde
gelmesi esas›n› benimsedik. Uluslararas› Ceza Divan›'na taraf olunmas›n›n önünü açt›k.

En önemlisi, tüm bunlar› yaparken, Avrupa Birli¤i Komisyonu'yla, üye ülkelerle ve dönem
baflkanl›klar›yla yak›n diyalog ve iflbirli¤i içinde hareket ettik. Att›¤›m›z ve planlad›¤›m›z
ad›mlar hakk›nda onlar› bilgilendirdik; görüfllerini ald›k. O sayededir ki, kaydetti¤imiz
mesafe, bugün tüm Avrupa Birli¤i çevreleri taraf›ndan objektif biçimde de¤erlendirilebiliyor
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ve takdir görüyor. Geçti¤imiz hafta Avrupa Birli¤i Komiseri Verheugen ülkemize geldi¤inde,
Türkiye için yeni bir "yap›lacaklar" listesi kalmad›¤›ndan söz etti.

Haz›rlamakta olduklar› rapor için ellerinde yeterli veri oldu¤unu; gri olarak nitelenebilecek
bir alan bulunmad›¤›n› iflaret etti.

Gerçekten de, mevzuat bak›m›ndan ele al›rsak, kendi de¤erlendirmemize göre de, kat›l›m
müzakerelerinin bafllamas› için gerekli Kopenhag siyasi kriterleri alan›nda kritik efli¤i
aflt›k. Ancak, bu reform süreci devam edecektir.

Önümüzdeki hafta, Ceza Kanunu'nu ele almak üzere Meclisimizi topluyoruz. Yasal
reformlar›n tam ve etkili bir flekilde uygulanmas›n› sa¤lamak için de kararl› ad›mlar att›k.

Bugünkü durum itibariyle bu alanda da kritik efli¤i aflm›fl bulunmaktay›z. Bunu art›k
Avrupa Birli¤i Komisyonu da telaffuz ediyor.

Tabii ki, Aral›k ay›na kadar uygulama bak›m›ndan eksikliklerimiz olmayaca¤›n› iddia
edemeyiz. Takdir edersiniz ki, uygulama basit ve anl›k bir süreç de¤ildir.

Her fleyden önce zihinsel bir dönüflüm gerektirmektedir. Yerleflik davran›fl kal›plar›n›n
ve al›flkanl›klar›n ortadan kald›r›lmas› için belli bir zamana ihtiyaç vard›r.

Zaten di¤er adaylara bakt›¤›n›zda, müzakerelere bafllad›klar›nda, hatta üyeli¤e
yaklaflt›klar›nda uygulama alan›nda eksiklikleri bulunuyordu. Bu durum, onlar›n müzakere
ve kat›l›m süreçleri önünde bir engel oluflturmad›.

Avrupa Birli¤i'nin Türkiye için de benzer bir yaklafl›m› benimsemesini bekliyoruz. Bunun
aksi, ayr›mc›l›k olur.

Bu ise, her fleyden önce, Avrupa Birli¤i'nin Helsinki'de verdi¤i, "Türkiye'ye di¤er adaylarla
eflit muamele yap›lmas›" taahhüdüyle ba¤daflmaz.

Önemli olan, yapt›klar›m›z kadar, yapacaklar›m›za iliflkin
taahhüdümüzdür. Reform sürecini sürdürmek,
hükümetimizin, meclisimizin, partimizin ve milletimizin
ortak taahhüdüdür.
Avrupa Birli¤i de bunu bilmektedir. Üstelik Türkiye, kaydetti¤i geliflmeleri de büyük
ölçüde kendi kaynaklar›yla baflarm›flt›r.

1980'lerden bu yana Avrupa Birli¤i'nden ald›¤›m›z mali yard›mlar, ne ihtiyaçlar›m›z, ne
de aram›zdaki iliflkilerin gerektirdi¤i düzeyde olmufltur. Gümrük Birli¤i çerçevesinde
verilen sözlerin büyük k›sm› da yerine getirilmemifltir. Avrupa Birli¤i'yle mali iflbirli¤imiz
ancak yeni yeni geliflme göstermektedir. Tüm bunlar› kimseyi elefltirmek veya suçlamak
anlam›nda dile getirmiyorum.

Dikkatinize sunmak istedi¤im husus, Türkiye'nin geliflmesini ve büyümesini kimseye
yük olmadan, büyük ölçüde kendi bafl›na gerçeklefltirdi¤idir.
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De¤erli Arkadafllar›m,

So¤uk Savafl sonras›nda yeni bir dünya düzeni ortaya ç›kmaktad›r. Bu süreç kolay ve
sorunsuz de¤ildir. Balkanlarda, Kafkasya'da, Afganistan'da, Ortado¤u'da tecrübe edildi¤i
üzere, hayli sanc›l› geçmektedir.

Avrupa'n›n üzerine oturaca¤› yeni düzeni ise, Avrupa  Birli¤i'nden baflkas› kurmayacakt›r.
Bugün vard›¤›m›z noktada, Avrupa Birli¤i'ne tam üye olarak, hem Avrupa'n›n, hem de
küresel dengelerin yeniden flekillenmesi sürecine bilfiil katk›da bulunabiliriz.

Kendi ç›karlar›m›z›, "büyük Avrupa ailesinin üyesi"  olarak çok daha etkin ve güçlü biçimde
savunabiliriz. Bir model ülke olarak, Avrupa de¤erlerinin daha da yay›lmas›na, güçlenmesine
destek olabiliriz.

Ülkemizi, Avrupa Birli¤i içindeki en yüksek standartlar do¤rultusunda bir özgürlükler
ülkesi haline getirebiliriz.

Sahip oldu¤umuz engin kültürel mirasla, "medeniyetler
çat›flmas›" tezlerini çürütüp, "medeniyetler uyumu"nun
en sa¤lam örne¤ini, Avrupa  Birli¤i'yle el ele infla edebiliriz.
Tüm bunlar›n gerçekleflebilmesi için, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne girme arzu ve iradesinin
sonuçsuz kalmamas› gerekmektedir.

Baz› çevreler, 11 Eylül'ü "medeniyetler ve dinler savafl›"n›n habercisi olarak göstermeye
çal›flmaktad›rlar. Türkiye Avrupa Birli¤i'yle bütünleflmesini tamamlad›¤›nda, tüm dünya,
Do¤u ile Bat›n›n, H›ristiyanl›k ile Müslümanl›¤›n ahenk içinde bir arada varolabilece¤ini
görecektir.

Bugün, bunlara her zamankinden daha çok yaklaflt›k. Ancak, elimize geçen f›rsat› iyi
kullanmam›z ve elbirli¤i içinde çal›flmam›z gerekli.

"Avrupa Birli¤i bayrak koflusunda "finish"e do¤ru yaklaflt›¤›m›zdan" bahsettim.

Ama as›l Avrupa Birli¤i maratonuna, müzakerelere bafllad›ktan sonra  ç›kaca¤›z. 
Avrupa Birli¤i 1993 y›l›ndaki Kopenhag Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesinde, Avrupa
Birli¤i'ne kat›lmak isteyen ülkelerin karfl›lamalar› gereken kriterleri ortaya koymufltur.
Bunlar Türkiye dahil tüm adaylar için standart kriterlerdir.

Müzakere sürecinin özü ve anlam›, Avrupa Birli¤i'nin çeflitli alanlarda gelifltirdi¤i mevzuat›
benimsemek amac›yla aday ülkelerin att›klar› "tek tarafl›" ad›mlardan ibarettir.

Müzakereler, aday ülkelerin belirli Avrupa Birli¤i kurallar›ndan muaf tutulmas› için de¤il,
bunlara uyumun tamamlanmas›na yönelik usûl ve sürelerinin belirlenmesi için yap›lmaktad›r.

Özetle, aslolan uyumdur. Müzakere sürecinde, sadece siyasi kriterler de¤il; Avrupa
Birli¤i müktesebat›n›n çevreden enerjiye, vergiden ulaflt›rmaya, istatistikten KOB‹'lere
ve tar›ma kadar, 31 ayr› kategorideki standardlar›na uyum sa¤lamam›z icap edecek.
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Üstelik bu müktesebat, sürekli olarak yenileniyor, gelifliyor. Müzakerelere bafllad›ktan
sonra art›k üyelik iddias›ndaki bir ülke olarak, belirli bir standarda eriflmifl olmak yetmeyecek.

Avrupa Birli¤i içindeki her geliflmeye ayak uydurmam›z, her alanda bir Avrupa Birli¤i
ülkesi kadar haz›r durumda olmam›z gerekecek.

Ekonomik reform program›m›z› ayn› kararl›l›kla uygulamam›z ve temel göstergelerde
yak›n dönemde sa¤lad›¤›m›z geliflmeleri sürekli k›lmam›z önem tafl›yacak.

Gerçek ekonomik potansiyelimizin ortaya ç›kmas›n› engelleyen yüksek enflasyon,
ekonomide yaflanan verimsizlik, bilhassa yat›r›mlara iliflkin karmafl›k bürokratik yap› ve
yolsuzluklar gibi sorunlar› kal›c› biçimde aflmam›z gerekecek.

Özellefltirme, istihdam gibi konular›n üzerine çok daha büyük kararl›l›kla gidece¤iz.

Müteflebbis gücüne ve befleri sermayesine sonuna kadar
güvendi¤im Türkiye'yi, Avrupa Birli¤i ekonomilerinin
ihtiyaç duydu¤u "motor güç" konumuna oturtaca¤›z.
 Bu liste, ilk bak›flta size k›sa gelebilir. Ama, emin olunuz ki, siyasi kriterlere uyumdan
çok daha uzun soluklu ve kapsaml› çabalar gerektirecektir.

Bu çabada, hepinizin deste¤ine ihtiyac›m›z var.

Hükümet olarak, Meclis ve bürokrasi olarak, Partimizin tüm kademeleriyle, sivil toplum
örgütleri, akademik kurulufllar ve ifl çevreleriyle elbirli¤i içinde hareket etmemiz gerekecek.

De¤erli Arkadafllar›m,

Avrupa Birli¤i'ne üyelik bir toplum projesidir. Cumhuriyetimizin en büyük projesidir.

Biz, Avrupa Birli¤i'ne üyeli¤i bir amaç olarak de¤il, Türk halk›n›, hak etti¤i ça¤dafl uygarl›k
seviyesine ulaflt›rmak için bir araç olarak görüyoruz.

Türkiye ve Avrupa Birli¤i'ni  birbirine ba¤layan, ortak siyasi, ekonomik ve stratejik
ç›karlar›d›r.Türkiye Avrupa Birli¤i'ne tam üye oldu¤unda, laik, d›fla dönük ve giriflimci
kimli¤iyle, nüfusu ve büyüklü¤üyle, özel siyasi ve stratejik etkinli¤iyle öncü bir rol
oynayacakt›r.

Türkiye bu suretle, kendi düflünce ve ç›karlar›n› Avrupa Birli¤i karar ve politikalar›na
yans›tma flans›n› elde edecektir. Türkiye'nin kendi tarihi co¤rafyas›na olan katk› ve
sorumlulu¤u, Avrupa Birli¤i'ne girmeye giderek yaklaflan bir ülke olarak flimdi daha da
büyümüfltür.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye'nin, Avrupa Birli¤i üyeli¤ine ehil oldu¤u konusundaki karar y›llar önce verilmifltir.

1963 Ankara Anlaflmas›, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i üyeli¤inin hukuki temellerinden ilkini
oluflturmaktad›r.



427

1 1  E Y L Ü L  2 0 0 4Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

1987 y›l›nda yapt›¤›m›z üyelik baflvurusunu inceleyen Avrupa Birli¤i, Türkiye'nin aday
olma ön-koflullar›n› haiz oldu¤unu teyid etmifltir.

Nihayet 1999 Helsinki Zirvesinde, ülkemizin di¤er aday ülkelerle eflit flartlarda Birli¤e
üye olabilece¤ine dair karar üye ülke Devlet ve Hükümet Baflkanlar› taraf›ndan siyasi
aç›dan bir kez daha onaylanm›flt›r.

Yani, ülkemizin üyeli¤e ehil oluflu üç kez masaya yat›r›lm›fl ve her üçünde de onaylanm›flt›r.

40 y›ll›k geçmifli boyunca, Türkiye- Avrupa Birli¤i iliflkileri konjonktürel rüzgârlar›n gezindi¤i
boflluklarda de¤il, her iki taraf›n ortak irade ve karar›yla oluflan ahdi bir çerçeve içinde
geliflmifltir. Duraklamal›, iniflli-ç›k›fll› devrelere ra¤men, tam üyelik rotas›ndan hiçbir
zaman sapmam›flt›r.

Müzakerelerin bafllat›lmas›na iliflkin olarak Aral›k ay›nda yap›lacak de¤erlendirmeye bu
ahdi zemin üzerinde ilerliyoruz.

Aral›k ay›nda verilecek karar›n mahiyet ve anlam› üzerinde herkesin zihni tam bir berrakl›k
içinde olmal›d›r.

Türkiye'nin tam üyeli¤ine daha zaman vard›r.

Az önce de belirtti¤im gibi, Avrupa Birli¤i'nin üyesi olmak için, önce onun standartlar›na
eriflmek durumunday›z. Aral›k ay›nda Türkiye'ye "evet" denilmesinin, hemen o anda tam
üyelik sonucunu do¤urmayaca¤›n› hepimiz biliyoruz.

Ama Aral›k ay›nda Türkiye'ye verilecek "evet" yan›t›, Türkiye'nin dönüflü olmayan bir yola
girdi¤i hususunda Avrupa Birli¤i'nin iradesini teyid edecektir.

Avrupa Birli¤i'nin, kendi gelece¤ini "çeflitlilik içinde birlik" ideali temeline oturtma kararl›¤›n›
gösterecektir.

Nüfusunun büyük bölümü Müslüman bir ülkeyi Avrupa'yla
bütünlefltirerek; yeni bir So¤uk Savafla itilmek istenen
‹slam ve H›ristiyan dünyas› aras›ndaki diyalog ve iflbirli¤i
zeminini kuvvetlendirecektir.
Müzakereleri açma karar›, Avrupa Birli¤i'nin, Türkiye vizyonunu ve Türkiye'yle iliflkilerini
olmas› gereken mecrada tutma iradesini gösterecektir.

‹htimal bile vermek istemiyorum ama menfi bir karar›n, iliflkilerimizi ray›ndan ç›karma
ihtimali ve varaca¤› nokta üzerinde bütün dostlar›m›z›n yine de çok iyi düflünmeleri
gerekti¤ine inan›yorum.

Yine ihtimal bile vermek istemiyorum ama böyle bir durumda, tabii ki Avrupa Birli¤i'yle
iliflkilerimizde hiçbir fley olmam›flças›na davranamay›z.

Ama herkes bilmelidir ki, reform sürecimize ayn› kararl›l›kla ve Avrupa Birli¤i'nin normlar›n›
esas alarak devam ederiz.
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De¤erli Arkadafllar›m,

Katetti¤imiz mesafeyi düflününce, Aral›k ay›na iyimserlikle bakmam›z gerekti¤ine
inan›yorum.

Tabiat›yla, nihayetinde Avrupa Birli¤i siyasi bir karar verecektir. Siyasette geliflmeler
genelde son dakikada nihai halini al›r.

Bu yüzden, son dakikaya kadar Türkiye olarak üzerimize düfleni yapma gayretlerimizi
kararl›kla sürdürece¤iz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Adalet ve Kalk›nma Partisi olarak, Türk halk›n›n isteklerine kulak vermek ve bunlar›
gücümüz ölçüsünde yerine getirmeye çal›flmak aslî görevimizdir.

Türk halk›, tercihini ça¤dafl uygarl›k ve bu ba¤lamda Avrupa Birli¤i'ne üyelikten yana
kullanmaktad›r.

Bu alanda üzerimize düfleni yerine getirmek, halk›m›za ve Türkiye'mizin gelece¤ine olan
borcumuzdur. Tarih önündeki sorumlulu¤umuz  da bunu icap ettirmektedir.

Atatürk'ün gösterdi¤i yolda, ça¤dafl Bat› medeniyetini yakalam›fl, laik, demokratik ve
müreffeh bir Türkiye, ortak idealimizdir.

Avrupa Birli¤i ise, bizi  bu ideale tafl›yacak en etkili ve önemli araçt›r.

Teflekkür ederim.
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E⁄‹T‹M-Ö⁄RET‹M YILI AÇILIfiI/fiANLIURFA 
(13.09.2004)
De¤erli Veliler,

De¤erli E¤itimcilerimiz, Sevgili Ö¤renciler,

2004-2005 e¤itim-ö¤retim y›l›n›n ilk gününde sizlerle birlikte bu heyecan› paylafl›yor
olman›n coflkusu ve mutlulu¤uyla hepinizi selaml›yor, sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum.

Bu coflku ve mutluluk bizim kalplerimizi nas›l dolduruyorsa, flu anda ülkemizin dört bir
yan›ndaki okullarda buluflan yaklafl›k 14 milyon ö¤rencimiz ile 550 bine yak›n ö¤retmenimizin
kalbini de doldurmaktad›r.

Bugün hepimiz heyecanl›y›z, çünkü ülkemiz çocuklar›m›z› bugünlerin ve gelece¤in
bilgisiyle donataca¤›m›z yeni bir e¤itim-ö¤retim y›l›na bafll›yor. Heyecanl›y›z, çünkü
Türkiye güçlü ve kalk›nm›fl gelece¤ine do¤ru bir ad›m daha yaklaflmaya haz›rlan›yor.

fiuna hepimiz inan›yoruz ki, Türkiye çocuklar›n›n da¤arc›klar›na ekleyecekleri her yeni
bilgiyle büyüyecek, zenginleflecek, ilerleyecektir.

Bilgi ça¤›n›n bafl döndürücü koflusuna bafllam›fl bir dünyada, ülke olarak, millet olarak
onurla varolabilmek için her fleyden önce e¤itimde büyük bir at›l›ma ihtiyac›m›z oldu¤unun
bilincindeyiz.

Bu bilinç içinde hareket ediyor; Türkiye'nin gelece¤ine, milletimizin gelecek nesillerine
karfl› sorumlulu¤umuzun gereklerini yerine getirmenin gayreti içinde oluyoruz.

Eksikliklerimizin, aksakl›klar›m›z›n çoklu¤u karfl›s›nda y›lg›nl›¤a kap›lm›yor, bafl›m›z› kuma
gömmüyor, aksine e¤itimimizi k›sa zamanda ça¤dafl bir yap›ya kavuflturman›n haz›rl›klar›n›
yap›yoruz. Bu çerçevede bir çok ad›mlar att›k, biliniz ki kararl›l›kla, ›srarla ve belli bir
konsensüs içinde yeni ad›mlar atmaktan da geri durmayaca¤›z.

Bak›n›z tarihimizde bu y›l ilk defa, Milli E¤itime bütçeden ayr›lan pay savunma bütçesinden
daha fazla olmufltur.

Çünkü bilgi ça¤›nda e¤itimi güçlü olmayan bir ülkeyi düflmanlar›ndan koruman›n ve
savunman›n mümkün olmad›¤›n› biliyoruz. Önce çocuklar›m›z› dünya standartlar›nda
e¤itece¤iz, ça¤›n bilgisiyle donataca¤›z, en ileri teknolojilerle tan›flt›raca¤›z. Bizi dimdik
ayakta tutacak ve bugüne kadar dünyaya kudretini defalarca göstermifl olan savunmam›z›
daha da afl›lmaz k›lacak olan güç budur.

Göreve geldi¤imiz ilk günden beri mevcut köhnemifl
e¤itim sisteminin yenilenmesi, ça¤dafl bir yap›ya
kavuflturulmas› gere¤ine dikkat çektik.
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De¤erli Veliler, De¤erli E¤itimcilerimiz, Sevgili Ö¤renciler,

Türkiye'nin flu an itibariyle ça¤›n ihtiyaçlar›na tamam›yla cevap veren, donan›m›, imkânlar›,
en önemlisi muhtevas› tamamlanm›fl bir e¤itim sistemine sahip oldu¤unu söylemek
zordur.

Türkiye'nin y›llard›r ezbercilikten uzak, düflünmeyi ve üretmeyi önceleyen bir e¤itim
sistemine ihtiyaç duymakta oldu¤u hepimizin malumudur.

Göreve geldi¤imiz ilk günden beri mevcut köhnemifl e¤itim sisteminin yenilenmesi,
ça¤dafl bir yap›ya kavuflturulmas› gere¤ine dikkat çektik.

Bu konuda sadece konuflmad›k, bir biri ard›na ad›mlar atarak bu konudaki kararl›l›¤›m›z›
da ortaya koyduk.

Bu bizim hükümet olarak bafllatt›¤›m›z ikinci ders y›l› ve görmeyi bilen gözler aradaki
fark› rahatl›kla görebiliyorlar.

fiuras›n› aç›kça ifade edeyim ki, bir yandan 14 milyon ö¤renciye e¤itim sunmak, bir
yandan okullar›m›z›n her türlü eksiklerini gidermeye çal›flmak, di¤er yandan e¤itim
sistemimizi yenilemenin çal›flmalar›n› sürdürmek kolay bir fley de¤ildir.

Her fleyi bir anda de¤ifltirmek, y›llar›n ihmalinin açt›¤› gedikleri k›sa bir zaman içinde
kapamak mümkün olmuyor.

Ancak biliniz ki bu konuda çok mesafe ald›k, al›yoruz.

Hükümet olarak, ülkemizin gelece¤i için e¤itimin ne kadar hayati bir role sahip oldu¤unun
bilinci içerisindeyiz.

Bu bilinçle hareket ediyor, Türkiye'nin çocuklar›n› Türkiye'nin ideallerine tafl›yacak bir
e¤itim sistemi oluflturmak için geceli gündüzlü çal›fl›yoruz.

Çocuklar›m›z› bilgi ça¤›na haz›rlayacak, gelece¤e tafl›yacak,
ça¤dafl hedeflere ulaflt›racak birikimi, donan›m›, imkânlar›
mutlaka sa¤layaca¤›z.
‹flte bu amaçla yeni bir ilkö¤retim müfredat› haz›rlam›fl bulunuyoruz.

Bu müfredat bu y›l Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Kocaeli, Diyarbak›r, Hatay, Samsun, Bolu ve
Van'daki baz› pilot okullarda uygulanacak.

Bu uygulaman›n sonuçlar›, ilgili kurum ve kurulufllar›n katk›lar›yla daha da gelifltirilecek,
yeni müfredat önümüzdeki y›ldan itibaren bütün okullar›m›zda okutulmaya bafllanacakt›r.

Bu çal›flman›n amac› genifl bir kat›l›m sa¤layarak iyi birey, iyi insan, iyi vatandafl temeline
oturmufl bir müfredat oluflturabilmek, e¤itim sistemimize bugünün ihtiyaçlar›na cevap
verecek bir seviye kazand›rmakt›r.

Çünkü çocuklar›m›za elefltirel düflünme, problem çözme, çok yönlü düflünebilme,



Böyle bir e¤itim anlay›fl›na sahip olmadan, ülkemizin geliflmesini sa¤layabilece¤imize,
hayat standard›m›z› yükseltebilece¤imize ve gelece¤in dünyas›nda yerimizi alabilece¤imize
inanm›yoruz.

Türkiye bu ad›mlar› mutlaka atmal›d›r, atacakt›r.

De¤erli Veliler, De¤erli E¤itimcilerimiz, Sevgili Ö¤renciler,

2004-2005 e¤itim ö¤retim y›l›na bafllarken, t›pk› geçen y›l oldu¤u gibi önümüze hedefler
koyarak ifle bafllad›k.

S›n›f mevcutlar›n› en k›sa zamanda 30'a indirmek ve okullarda tekli e¤itime geçmek
konusunda haz›rl›klar›m›z bütün h›z›yla devam ediyor. Allah'›n izniyle bu konuda sonuç
almak için çok uzun zaman beklemeyece¤iz.

2005 y›l› sonunda Türkiye'de internet a¤›n›n yer almad›¤› bir tek okul kalmayaca¤›n›n
sözünü de ben buradan sizlere veriyorum.

Biliyorsunuz geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da ilkö¤retim ö¤rencilerine ders kitaplar›n›
ücretsiz da¤›tmaya devam ediyoruz.

Ders zili çalmadan önce tam 81.5 milyon adet ders kitab›n› bast›r›p okullar›n›zda haz›r
ettik, bu kitaplar bugün Türkiye'nin bütün okullar›nda ö¤rencilerimize da¤›t›l›yor.

"Haydi K›zlar Okula" kampanyam›zda geçen y›l çok kayda
de¤er mesafeler alarak 40 bin k›z›m›z› e¤itime kavuflturduk.
Bu sene çok daha fazlas›n› yapmak, çok daha büyük bir ad›m atarak geri kalan 640 bin
k›z›m›z›n en az yar›s›n›, mümkünse hepsini okullar›m›za döndürmenin gayreti içinde
olaca¤›z.

Buradan anne babalar›m›z› ne dinimizde, ne kültürümüzde, ne örfümüzde, ananemizde
yeri olan bu ba¤nazca, cahilce tutumdan vazgeçmeye ça¤›r›yorum.

Bütün çocuklar›n›z› k›z-erkek ayr›m› yapmadan okula gönderiniz. Unutmay›n›z onlar bu
ülkenin yar›nlar›, gelece¤in anne-babalar›d›r. E¤itimsiz kalm›fl her bir evlad›m›z bu ülke
için bir kay›pt›r. Gelin onlar› kazanal›m, gelin toplumumuzun gelece¤ini kazanal›m.

Gelin bu hay›rl› yaklafl›m› gösterelim, k›zlar›m›z› bafl›m›za taç yapal›m, en iyi imkânlarda
e¤itimlerini almalar›na, kendileri için de¤erler üretmelerine ve bu ülkeye yararl› çocuklar
yetifltirmelerine vesile olal›m. Bu ülkenin her insan›na ihtiyac› var.

Sevgili Ö¤retmen Arkadafllar›m,

Sizlerin çocuklar›m›z› e¤itmek, bilgiyle donatmak ve yar›nlara haz›rlamak konusunda ne
kadar fedakârca hizmet yapt›¤›n›z› biliyorum.
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giriflimcilik, bilgi ve iletiflim teknolojilerine hakimiyet, Türkçe'yi do¤ru ve güzel kullanma
gibi becerileri kazand›rmak zorunda oldu¤umuza inan›yoruz.
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Gelece¤imiz sizlere emanettir. ‹nan›yorum ki, çocuklar›m›z› bir anne-baba flefkati içinde
gelece¤e haz›rlayacak, elinizden gelenin en fazlas›n› yapacaks›n›z.

Eksiklikler, aksakl›klar, s›k›nt›lar yavafl yavafl giderilecek, bundan flüpheniz olmas›n.

Size bu ülkeye yetifltirdi¤iniz her yararl› insan, her iyi birey için teflekkürlerimi sunuyorum.

Allah yard›mc›n›z olsun.

Sevgili Ö¤renciler,

Dünya yeni bir ça¤a, bilgi ça¤›na ad›m atm›fl bulunuyor. Orada yerinizi almak, ülkenizi
ilerilere tafl›mak için çok çal›flman›z, çok üretmeniz gerekiyor.

Akl›n›z›, kalbinizi ve eme¤inizi bu ülke için kullanman›z gerekiyor.

Bu ülkeyi güçlü ve müreffeh gelece¤ine tafl›yacak olanlar sizlersiniz.

Ülkenizi seviniz, milletimize hizmet etmeyi en temel göreviniz olarak görünüz.
Biliyorum ki baflaracaks›n›z. Sizlere inan›yor, güveniyoruz.

Yeni ders y›l› ve ilkö¤retim haftas› hepinize kutlu olsun.
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YEN‹ TÜRK L‹RASI TANITIM TOPLANTISI (16.09.2004)
De¤erli Davetliler, Sevgili Medya Mensuplar›,

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

Bildi¤iniz gibi Türkiye, ekonomisiyle, yönetimiyle, iç ve d›fl iliflkileriyle ve insanlar›yla
yeniden umutlu, ayd›nl›k, güler yüzlü bir tablo çizdi¤i yeni bir dönemin kap›lar›n› aralam›flt›r.

Bugün, bu heyecan verici yeni dönem ad›na çok önem verdi¤imiz bir ekonomik reform
ad›m›n› sizlerle ve kamuoyumuzla paylaflacak olman›n gururunu ve mutlulu¤unu yafl›yorum.

fiükürler olsun ki ülkemiz, bugün ekonomik olarak krizlerden do¤an t›kanma noktalar›n›
önemli ölçüde aflm›fl, güven ve istikrar› yakalayarak yeni ufuklara do¤ru yol almaya
bafllam›flt›r.

Ç›kt›¤›m›z bu yolculu¤un uzun bir yolculuk oldu¤unu; gerek ekonomide, gerekse kamu
yönetiminin di¤er alanlar›nda daha epeyce mesafe almam›z gerekti¤ini her vesileyle
söylüyoruz.

Ancak göreve geldi¤imiz günden bu yana ald›¤›m›z mesafe de asla küçümsenmemelidir.

Türkiye bugün art›k makro ekonomik dengelerini kurmufl ve sürdürülebilir büyüme
konusunda istikrar› yakalam›fl bir durumdad›r.

Mali disipline s›k› s›k›ya ba¤l› kalarak koydu¤umuz hedefleri yakalamak için var gücümüzle
çal›flmaya devam edece¤iz.

‹ç ve d›fl piyasalarda ekonomimize duyulan güvenin korunmas› bizim üzerinde son
derece hassasiyetle durdu¤umuz bir konudur.

Bu bak›mdan, bugüne kadar elde etti¤imiz ekonomik kazan›mlar›m›z› korumak ve daha
da gelifltirmek konusunda çok dikkatliyiz. Att›¤›m›z her ad›m›n bu ülkeyi ayd›nl›k gelece¤ine
biraz daha yak›nlaflt›rmas› gerekti¤inin bilinci içerisindeyiz.

De¤erli Kat›l›mc›lar,

Bizim bu millete verilmifl adil ve kalk›nm›fl bir Türkiye sözümüz var. Daha en baflta
biliyorduk ki, bizim bu sözümüzü gerçeklefltirmemiz, Türkiye'nin mutlaka ça¤›n gereklerine
uygun bir de¤iflim rüzgâr› yakalamas›na ba¤l›d›r.Bunun için çal›flt›k, bunun için çabalad›k.
Allah'a flükürler olsun ki o de¤iflim rüzgâr› ülkemizin bir ucundan di¤er ucuna esmeye,

‹stedik ki, 100. y›l›n› kutlamaya haz›rlanan Cumhuriyetimiz
kendini yenilesin ve art›k nihayet ad›m ad›m muas›r
medeniyet seviyesine yükselme hedefine do¤ru ilerlemeye
bafllas›n.
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bu topraklar›n her bir kar›fl›nda umut yeniden yeflermeye bafllam›flt›r. Sizler de bizlerle
birlikte yaflad›n›z; göreve geldi¤imiz günden bu yana bu de¤iflim anlay›fl› çerçevesinde
birçok alanda köklü reformlar gerçeklefltirdik.

Uzun y›llar ihmal edilmifl kronik problemlerin üzerine cesaretle gittik, kangren olmufl
pek çok meselede çözüm için kaç›n›lmaz hale gelen yap›sal dönüflümler, iyilefltirmeler,
yenilemeler gerçeklefltirdik.

‹stedik ki, 100. y›l›n› kutlamaya haz›rlanan Cumhuriyetimiz kendini yenilesin ve art›k
nihayet ad›m ad›m muas›r medeniyet seviyesine yükselme hedefine do¤ru ilerlemeye
bafllas›n.

‹stedik ki, bu fedakâr millet, çekti¤i s›k›nt›lardan kurtulsun ve haketti¤i huzur ve mutlulu¤a
art›k ulafls›n. ‹stedik ki, geleceklerinden umudunu kesmifl çocuklar›m›z ve gençlerimiz,
umutla, gururla, heyecanla, ülkelerine olan inançlar›n› tazelesin.

‹stedik ki Türkiye, büyük tarihsel birikimine, zengin do¤al potansiyeline ve engin kültürüne
lay›k bir noktaya gelebilsin.

Bugün görüyoruz ki, Türkiye'nin gelece¤i ad›na kurdu¤umuz bu güzel hayaller, insan›m›z
için art›k somut bir beklentiye dönüflmüfltür.

Bu ülke bir uçtan bir uca güçlü ve kalk›nm›fl Türkiye idealine inanm›fl, yediden yetmifle
bu heyecan› hisseder olmufltur.

De¤erli Konuklar,

Geçti¤imiz dönemde Türkiye'nin acil olarak çözülmesi gereken günlük problemleri vard›.

Bugün bu problemlerin pek ço¤u önemli ölçüde çözüme kavuflturulmufl, ekonomimiz
sa¤l›kl› ve istikrarl› bir yap›ya kavuflturulmufltur.

Uygulad›¤›m›z dikkatli ve cesur program sayesinde ekonomimiz yüzümüzü güldüren bir
noktaya gelmifl, bütün göstergeleri pozitif seyreden bir seviye yakalam›flt›r.

‹ki y›la yaklaflan dönem içinde Cumhuriyet tarihinin k›r›lamayan rekorlar› k›r›lm›fl, afl›lmas›na
ihtimal verilmeyen ç›talar afl›lm›flt›r.

Ülkemizde 30 y›l aradan sonra enflasyonda ayl›k bazda
negatif oranlara ulafl›lm›fl, bir nesil ömründe ilk defa tek
haneli enflasyon oranlar›n› görebilmifltir.
Y›lsonu için hedefledi¤imiz yüzde 12 oran›n› tutturabilece¤imiz flimdiden görünmektedir.
Bundan sonra da y›ll›k bazda tek haneli oranlara ulafl›lacakt›r.Bir yandan enflasyonla
mücadele ederken, bir yandan ulaflm›fl oldu¤umuz büyüme h›z›, dünya ekonomi
çevrelerince takdirle karfl›lanm›flt›r. Bugün rahatl›kla söyleyebiliriz ki Türkiye ekonomisi
kriz sars›nt›lar›ndan kurtulmufl, daha da güzel noktalara ulaflma konusunda da son derece
iyimser sinyaller veren bir yükselifl trendi yakalam›flt›r.
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Bugünden sonra, bu tarihe kadar elde etti¤imiz kazan›mlardan cesaret alarak kal›c›, genifl
ufuklu, daha uzun vadeli ad›mlar atmaya s›ra gelmifltir.

‹flte o ad›mlardan biri bugünkü toplant›m›z›n da konusudur.

1 Ocak 2005 itibariyle Türk ekonomisinde bir ilke daha imza at›yor ve Yeni Türk Liras›
uygulamas›n› bafllat›yoruz. Bu uygulama, Türk ekonomisinde yeni bir milat olacak, yeni
bir dönem bafllatacakt›r.

Bildi¤iniz gibi bu uygulamayla ilgili olarak 5003 say›l› yasay› daha önce ç›karm›flt›k.

Bu yasa 31 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi ve geri
say›m bafllad›.

1 Ocak 2005'te bafllataca¤›m›z bu reform, enflasyonu düflürme ve ekonomik istikrar›
sa¤lama konusundaki kararl›l›¤›m›z›n somut bir göstergesidir.

Bildi¤iniz gibi, param›zdan s›f›r at›lmas› konusunda daha önce de birtak›m çal›flmalar
yap›lm›flt›.

Ancak, bunun yap›labilmesi için öncelikle enflasyonla mücadelenin kararl› bir flekilde
sürdürülmesi ve uygun ekonomik koflullar›n sa¤lanmas› gerekiyordu.

Vaktiyle bu flartlar oluflturulamad›¤› için, paradan s›f›r atma karar› da bir türlü verilemedi.

Uygulad›¤›m›z ekonomik program do¤rultusunda ekonomik istikrar›n sa¤lanmas› ve
enflasyonda tek haneli rakamlara inilmesinin ard›ndan, ülkemiz art›k bu uygulama için
haz›r hale gelmifl bulunuyor.

De¤erli Arkadafllar,

Yeni Türk Liras›'na geçifle iliflkin haz›rl›klar›m›z, planland›¤› flekilde yürümektedir. Baflta
Hazine Müsteflarl›¤›m›z ve Merkez Bankam›z olmak üzere ilgili tüm kurum ve kurulufllar›m›z
haz›rl›klar›n›, belirlenen takvim içinde sürdürmektedirler.

Merkez Bankam›z, 1, 5, 20 ve 50 Yeni Türk Liras› kupürlerinin bas›m›n› tamamlam›fl,
bu banknotlar›n da¤›t›m›na bafllam›flt›r. 10 ve 100 YTL'lik banknotlar›n bas›m› devam
etmektedir.

Darphane Genel Müdürlü¤ümüz de madeni paralar›n
bas›m›na iliflkin haz›rl›klar›n› tamamlam›fl, 1 ve 5 Yeni
Kurufl'un bas›m›na bafllanm›flt›r.
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, Darphanemiz 1 milyar 200 milyon madeni paray› basm›fl
ve da¤›tm›fl olacakt›r.

Yeni Türk Liras›'na geçiflle birlikte hâs›l olacak yasa ve yönetmelik de¤iflikliklerine iliflkin
çal›flmalar da öngörülen takvim çerçevesinde ilerlemektedir.

Özellikle Maliye Bakanl›¤› ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z, bu konudaki haz›rl›klar›n›
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belli bir aflamaya getirmifl durumdad›rlar. Bankac›l›k sistemlerinin, SPK, ‹MKB gibi
kurumlar›m›z›n, kamu bankalar›m›z›n, ilgili tüm birimlerimizin gerek bilgisayar sistemlerinde,
gerekse di¤er ifllemlerinde YTL'ye geçiflle do¤acak yeni duruma haz›rl›klar› da çok büyük
bir oranda tamamlanm›flt›r.

Bütün bu kurumlar›m›z, Hazineden sorumlu Devlet Bakan›m›z›n baflkanl›¤›nda periyodik
olarak biraraya gelmekte, haz›rl›klar›n› gözden geçirmekte, e¤er varsa aksakl›klar hemen
giderilmektedir.

Yeni Türk Liras›'na geçifl aflamas›nda en önemli unsurlardan bir tanesi de tan›t›m
kampanyas›d›r.

Bu çerçevede önümüzdeki günlerde ülke çap›nda bir tan›t›m kampanyas› bafllatacak ve
bu kampanya vas›tas›yla halk›m›z› Yeni Türk Liras› uygulamas› hakk›nda bilgilendirece¤iz.

Hiç kuflkusuz tarihimizde ilk kez gerçekleflen bu uygulama bir devrim niteli¤indedir.

Bu uygulama ile öncelikle günlük yaflam›m›z ve ekonomik aktivitelerimiz çok büyük
oranda kolaylaflacakt›r.

Bugün art›k bir nostalji haline gelmifl olan 30 Kurufla ekmek, 100 kurufla otobüs bileti,
30 kurufla gazete, 1 liraya vapur, 7 liraya sinema, 15 liraya maç bileti, 30 bin Lira'ya
araba, 50 bin liraya ev gibi kavramlar yeniden günlük hayat›m›za girecektir.

Ekonomide ve günlük yaflamda sa¤lanacak kolayl›¤›n ötesinde Türk Liras› uluslararas›
zeminde yeniden itibar kazanm›fl olacakt›r.

Bugün Türk Liras› dünyan›n en çok s›f›rl› paralar› aras›nda
ilk s›ralarda yeralmaktad›r.
Yeni Türk Liras›'na geçiflle vatandafllar›m›z ceplerinde Türk Liras› tafl›maktan gurur
duyacak, paralar›n› yurtd›fl›nda göstermekten utanmayacak; dolara, Euro'ya gösterilen
itina art›k param›za da gösterilecektir.

Hiç kuflkusuz paradan s›f›r atmaktan çok daha önemli olan, bu durumu koruyabilmektedir.
Biraz önce de belirtti¤im gibi, param›zdan s›f›r at›lmas›, enflasyonla mücadelede elde
etti¤imiz tarihi baflar›n›n bir sonucudur.

Ancak enflasyondaki düflüfl trendini devam ettirmek, kal›c› düflük enflasyon ortam›n›
sa¤lamak, böylece param›za her y›l s›f›r eklenmesini önlemek daha da önemli hale
gelmifltir.Biz hükümet olarak Türkiye'ye yeni hayalk›r›kl›klar› yaflatmamak konusunda
son derece kararl›y›z.

Ekonomik program›m›z› hiç taviz vermeden, disiplinle, cesaretle uygulamaya devam
edece¤iz.

Burada toplumun her kesimine de büyük sorumluluk düflmektedir.

Düflük enflasyon ortam›nda yaflamak, s›f›rlar› at›lm›fl yeni para birimimizi korumak
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konusunda vatandafllar›m›z da bizlere yard›mc› olmal›d›r. fiu iki hususu özellikle vurgulamak
istiyorum.

Yeni Türk Liras›'na geçiflle birlikte flu anda kullanmakta oldu¤umuz Türk Liras› hemen
piyasadan çekilmeyecektir.

Bir y›l boyunca hem bugün kullanmakta oldu¤umuz paralar, hem de Yeni Türk Liras›
birarada kullan›lacakt›r.

Bu nedenle acele etmeye, kayg› duymaya hiç gerek yoktur.

‹kinci husus da, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›z›n haz›rl›klar›n› tamamlama aflamas›na
getirdi¤i çift etiket uygulamas›d›r.

Bir y›l boyunca tüm ürünler, çarfl›da, pazarda, markette, k›sacas› al›flveriflin oldu¤u her
yerde çift etiketle fiyatland›r›lacakt›r.

Böylece vatandafllar›m›z fiyatlar› alg›lama konusunda hiçbir zorlukla karfl›laflmayacaklard›r.

Önümüzde, tan›t›m kampanyas› için üç buçuk ayl›k bir süre bulunmaktad›r.

Bu süre zarf›nda hâs›l olacak tüm sorular, ilgili kurumlar›m›z taraf›ndan cevapland›r›lacak,
tüm soru iflaretleri kald›r›lm›fl olacakt›r.

Tan›t›m kampanyas› 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren de devam edecek, olas› aksakl›klar
da an›nda giderilecektir.

De¤erli Arkadafllar›m,

Türkiye Yeni Türk Liras› ile yepyeni bir döneme girmektedir.

Paradan s›f›r atma operasyonu, Türkiye'nin her alanda
girdi¤i yeni kulvar›n somut bir göstergesidir.
Türkiye, özledi¤i, y›llard›r hayalini kurdu¤u, onurlu, gururlu, güçlü ve ayd›nl›k bir ülke
hedefine nihayet ad›m ad›m yaklaflmaktad›r.

Ben, Yeni Türk Liras› ile daha da somutlaflacak bu yeni dönemin ülkemize ve
vatandafllar›m›za hay›rl›, u¤urlu olmas›n› diliyorum.

Tüm vatandafllar›m›zdan, ekonomi tarihimizde yeni bir sayfa açan bu uygulama için
anlay›fl bekliyor, gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum.

Baflta bas›n-yay›n kurulufllar›m›z olmak üzere, tan›t›m kampanyas›na katk› verecek tüm
birimlerimize, tüm arkadafllar›m›za, ayr›ca kat›ld›¤›n›z için sizlere teflekkür ediyorum.



D‹YANET ‹fiLER‹ 3. D‹N fiURASI (20.09.2004)
De¤erli Konuklar,

‹lahiyat Camiam›z›n Sayg›de¤er Temsilcileri,

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

Üçüncü defa toplanm›fl bulunan Din fiuras›'na kat›lma ve böyle seçkin bir toplulukla
beraber olma imkân›n› buldu¤um için büyük bir memnuniyet içinde oldu¤umu ifade
etmek istiyorum.

Bu flura vesilesiyle de¤iflen zamana ra¤men de¤iflmeyen, farkl›laflan dünya flartlar›na
ra¤men varl›¤›n› ayniyle koruyan bir gerçekli¤e, dine dair düflüncelerimizi dile getirece¤iz.

Bu salonda din alan›nda çok de¤erli çal›flmalar yürüten, eserler veren, hayat›n› dini
ilimlere vakfetmifl çok de¤erli ilim adamlar›m›z, düflünce adamlar›m›z var.

Yaflad›¤›m›z flu günlerde ve gelecekte, dinin zengin hakikatini topluma anlatacak olan
ilim adamlar›m›z›n oynayaca¤› sosyal rolün giderek daha büyük bir önem tafl›yaca¤›
kanaatini tafl›yorum.

Hepimiz biliyoruz ki bütün gerçek din ve inançlar, insanl›¤› hayra, iyili¤e, güzelli¤e
ça¤›rm›fl, davet etmifltir. Ne zaman insan bu ilahi ça¤r›ya uymufl, yönünü bu hissiyata
çevirmiflse, kötülüklerden ar›nm›fl, do¤ruya, ayd›nl›¤a, iyili¤e yönelmifltir.

Hazreti Mevlana'n›n Mesnevi'de söyledi¤i gibi: "Bu dünyada, susam›fl kiflilerin su arad›klar›
gibi, su da, dünyada susam›fllar› arar." ‹flte dinin hakikati, susamam›fllar›n suya erdi¤i
anda ortaya ç›kar.

O hakikati kaybetmemek için hem susam›fll›¤›m›z›, hem de suya kanm›fll›¤›m›z› bir arada
tutmak, bir gönülde saklamak durumunday›z.

Çünkü bugün dünyan›n inanm›fl gönüllerin yayaca¤› ayd›nl›¤a, söyleyece¤i güzelli¤e,
sahip ç›kaca¤› do¤rulu¤a çok ihtiyac› var.

De¤erli Dostlar,

Bugün dünya hepimizin içini ac›tan, hepimizi çok üzen insanl›k manzaralar›na sahne
oluyor.

Her birimiz, izlemeye yüreklerimizin dayanmad›¤› kan ve gözyafl› görüntüleriyle derinden
sars›l›yoruz.
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Milletimiz, as›rlar boyunca ‹slam'›n sanca¤›n› flanla ve
flerefle tafl›m›fl, gitti¤i her yere adalet, medeniyet, bereket
tafl›ma gayretinde olmufl hakflinas bir millettir.
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Varl›¤›n› iyili¤e, güzelli¤e, do¤rulu¤a ve adalete yöneltmifl insanlar olarak, zaman›m›z›
kuflatan bu karanl›k tabloya her birimizin gönülden itirazlar› var.

Bizler biliyoruz ki bir yerde insanl›k onurunu rencide eden, maflerî vicdan› kanatan bir
yara kan›yorsa, o büyük günah›n kayna¤› hakikat körlü¤üdür, karanl›kt›r, cehalettir.

Niyeti ne olursa olsun, ne için yap›lm›fl olursa olsun ve sonu nereye var›rsa vars›n,
insanl›¤›n vicdan›nda mahkûm olan her hareket, bizim gönüllerimizde de kötüdür,
karanl›kt›r, adaletsizdir.

Yine Mesnevi'de Mevlana: "Bu dünya bir da¤d›r, yapt›klar›m›zsa ses; ses yank›lan›r,
gene bize döner gelir" diyor.

Buradan ç›karmam›z gereken bir ders var.

Madem biz hayra inan›yoruz, madem biz iyili¤in, güzelli¤in, do¤rulu¤un ö¤ütlendi¤i
de¤erlere inan›yoruz, o zaman bafl›n› duman alm›fl dünya da¤›n› hayr›n sesiyle yeterince
yank›land›ram›yoruz demektir.

Madem biz dinin ayd›nlat›c› hakikatine vak›f›z, bu ayd›nl›¤› yaymak, karanl›klar› bu ayd›nl›kla
a¤artmak zorunday›z.

Çünkü akl›m›z bize flunu söylüyor; hakikati kim biliyorsa, yalandan da o sorumludur.

Bugün dünyay› saran güç savafllar›na, savafl kültürüne, zulüm dalgalar›na karfl›, sahip
oldu¤umuz hakikati güçlü bir flekilde seslendirmek, insanl›k onurunu, bar›fl kültürünü
ve hayat› yüceltecek medeniyet düflüncesini savunmak zorunday›z.

Bizim ait oldu¤umuz medeniyet, hangi ›rka, dine, dile mensup olursa olsun bütün
insanlar›n haklar›n› mukaddes bilmemifl midir?

Bizim de¤erlerine ba¤land›¤›m›z din, alemlere rahmet olarak bahfledilmifl de¤il midir?

O halde medeniyetimize nas›l sahip ç›k›yorsak, dinimize nas›l gönülden ba¤lan›yorsak;
insanl›¤›n hak ve adalet temelinde flekillenen bir dünya idealine de ayn› samimiyetle,
ayn› sadakatle ba¤lanacak, sahip ç›kaca¤›z.

Çünkü fler sadece zalimlerin, hay›rsa bütün insanl›¤›n ortak duygusudur.

De¤erli ‹lim Adamlar›m›z,

Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir co¤rafya üzerinde
kurulmufl ve üç k›taya dostluk, kardefllik ve kan ba¤›yla
ba¤l› büyük bir devlettir.
Milletimiz, as›rlar boyunca ‹slam'›n sanca¤›n› flanla ve flerefle tafl›m›fl, gitti¤i her yere
adalet, medeniyet, bereket tafl›ma gayretinde olmufl hakflinas bir millettir.

Milli ve manevi de¤erlerimize ba¤l›l›¤›m›z üst seviyededir. Bugün ‹slam dünyas›n›n Bat›
dünyas›yla buluflma noktas›na hem co¤rafi olarak, hem de kültürel olarak en yak›n
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bulunan ülkesi de Türkiye'dir. Bu flu anlama geliyor; Bat› dünyas› nezdinde ‹slami
de¤erleri, ait oldu¤umuz medeniyetin büyük tarihsel birikimini önce biz temsil ediyoruz.

Bu temsil sorumlulu¤unu, sadece ülkemiz s›n›rlar› içinde de¤il, yurt d›fl›nda yaflayan 4
milyona yak›n gurbetçimizle de tafl›maktay›z. Özellikle gurbetçilerimiz, neredeyse yar›m
as›rd›r kendi kültür ve inançlar›yla, farkl› kültür ve inanç yap›lar›na sahip Bat›l› toplumlarla
kaynaflma, bir arada yaflama s›nav› veriyorlar.

Milletimizin bu sorumlulu¤u bugüne kadar büyük bir vakar ve zenginlikle tafl›d›¤›na flüphe
yoktur.

Bu anlamda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›m›z›n yürütmüfl oldu¤u yurt d›fl› e¤itim hizmetlerinin
katk›s› elbette çok büyüktür.

Ancak, s›n›rlar›n belirsizleflti¤i, kültürlerin birbirine yak›nlaflt›¤›, yeni iletiflim araçlar›yla
bilginin evrensel bir genifllik kazand›¤› günümüz dünyas›nda art›k elbirli¤iyle, güç birli¤iyle
bundan daha fazlas›n› yapabilmemiz gerekiyor.

Neden gerekiyor?

Çünkü, bugünün dünyas›nda çat›flma kültürü teknolojinin imkanlar›n› kullanarak konjonktürel
olarak mevzi kazanabilmekte, uçlar merkezi gölgeleyebilecek, etkileyebilecek,
buland›rabilecek güce ulaflabilmektedirler.

Neden gerekiyor?

Çünkü, insanl›¤›n ortak de¤erlerinin korunmas›nda, insanl›¤›n yüksek ideallerinin
savunulmas›nda, bar›fl ve hoflgörü kültürünün güçlendirilmesinde bizim de¤erlerimize,
bizim kültürümüze her zaman oldu¤undan daha da fazla ihtiyaç vard›r.

Neden gerekiyor?

Çünkü, çok büyük bedeller ödeyerek gördük ki, bilginin b›rakt›¤› her bofllu¤u kara bir
cehalet dolduruyor.

Bilgi ad›na, hakikat ad›na, hay›rlar ve iyilikler ad›na
dünyadaki bütün kültürel boflluklar› doldurmak, erozyona
u¤ram›fl bütün insani de¤erleri diriltmek borcunday›z.
E¤er hakikati gönlümüzde tafl›d›¤›m›za inan›yorsak...

Yüce Peygamberimiz bir hadis-i fleriflerinde: "Dünya bir ândan ibâretttir." Buyuruyor.

Kemale ulaflmak ideali için yola ç›kan bütün insanlar gibi bizim de görevimiz, o ân› hay›rla
doldurmakt›r.

Her insan kendi ân›n› iyilikle, güzellikle, do¤rulukla doldurabilirse, dünyan›n yaflad›¤›
bütün zamanlar ayd›nlan›rd›.

Bugün dünyan›n pek çok köflesi kanla, gözyafl›yla, zulümle karard›ysa da, hakikatin ilmi
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hâlâ p›r›l p›r›l ayd›nl›kt›r. Çünkü hakikat gölgelenemez.

Diliyorum ki dünya bir boydan bir boya hakikatle ayd›nlans›n.

Diliyorum ki insanlar savaflan de¤il, birbiriyle kucaklaflan medeniyet de¤erleri çerçevesinde
yeni ve mutlu bir dünya infla etsinler.

Diliyorum ki bu güzel buluflma böyle bir dünyaya giden yolun kald›r›m tafllar›ndan biri
olsun.

Hepinize hay›rlar, güzellikler, iyilikler diliyor, sayg›lar›m› sunuyorum.



BEfi‹NC‹ ULUSLARARASI TÜRK D‹L‹ KURULTAYI
(20.09.2004)
Sevgili Konuklar,

Türk Diline Emek ve Gönül Vermifl De¤erli Dostlar,

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

Bu müstesna ortam› sizlerle paylaflma f›rsat› bulmufl olmaktan duydu¤um mutlulu¤u
ifade ederek sözlerime bafllamak istiyorum.

fiuras› kesindir ki, bizi millet yapan unsurlar›n en önemlilerinden biri dilimizdir.

Türkçe, kültürümüzün önemli bir parças›, aslî unsurudur.

Kültürümüzü gelecek kuflaklara aktaracak yegâne kaynak da, yine ana dilimiz Türkçedir.

As›rlar boyunca çok genifl co¤rafyalarda varl›¤›n› sürdüren kültürümüzün zenginli¤ini ve
gücünü, her devirde ortaya koydu¤umuz edebî ve tarihî eserlerden rahatl›kla görebiliyoruz.

Adlar›n› tek tek saymaya zaman›n yetmeyece¤i bu eserler, Türkçenin yeryüzünün en
köklü, en zengin dillerinden biri oldu¤unu aç›kça göstermektedir.

En karanl›k günlerimizden, her fleyimizi ortaya koyarak ‹stiklâl Savafl›'n› verdi¤imiz
günlerden hemen sonra Atatürk'ün tarih ve dil konusundaki çal›flmalara e¤ilmesi bofluna
de¤ildi.

O zamanki adlar›yla Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin, Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin yan›
s›ra Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi'nin kurulmas› gibi ad›mlardan sonra Atatürk, Birinci
Türk Dili Kurultay›'n›n düzenlenmesine öncülük etti.

Dokuz gün süren Kurultay'›n bütün oturumlar›n› bafltan sonuna kadar izleyerek notlar
tuttu.

Hemen arkas›ndan ikinci ve üçüncü kurultaylar› da toplayarak yeni Türkiye Cumhuriyeti
ile birlikte Türk dilinin o günkü sorunlar›n›n ve  gelece¤inin dünyaca ünlü Türkologlar
taraf›ndan tart›fl›lmas›na zemin haz›rlad›.

Bugün beflincisi için bir araya geldi¤imiz Uluslararas› Türk Dili Kurultay›'n› ayn› sa¤lam
zemin üzerinde gerçeklefltiriyoruz.

Dünyan›n her taraf›ndan yüzlerce bilim adam›, araflt›rmac› ve Türkçe sevdal›s› bugünden
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Öncelikli hedefimiz, Türkçenin Temel Söz Varl›¤› veri
taban›n› haz›rlayarak dilimizin en büyük sözlü¤ünü
halk›m›z›n hizmetine sunmakt›r.
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itibaren, ilk kurultayda oldu¤u gibi, dilimizin bugünkü sorunlar› ve gelece¤i hakk›ndaki
görüfllerini ortaya koyacaklar.

Bu konu için harcad›klar› dört y›ll›k emeklerini Türkçenin gelecek nesillere daha zengin
ve geliflmifl olarak teslim edilmesi ad›na dile getirecekler.

Türkçe'nin hayat›m›z›n her alan›nda rahatl›kla kullanabilece¤imiz yeterlili¤e sahip oldu¤unu
gözler önüne serecekler.

Kültürümüz aç›s›ndan son derece önemli olan bu Kurultay'a kat›lan bütün bilim adamlar›n›
kutluyor ve kendilerine baflar›lar diliyorum.

De¤erli Konuklar,

Baflbakanl›¤›m›z, Tan›tma Fonu arac›l›¤›yla Beflinci Uluslararas› Türk Dili Kurultay›'na en
büyük deste¤i sa¤lam›flt›r.

Bildi¤iniz gibi Türk Dil Kurumu bugün Baflbakanl›¤a ba¤l› bir kurum olarak çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

Bu kurumumuz, kuruldu¤undan bu yana Türkçenin
gelifltirilmesi, zenginlefltirilmesi yolunda önemli çal›flmalar
ve araflt›rmalar yürütmüfl, etkinlikler gerçeklefltirmifltir.
Türk Dil Kurumu, bu araflt›rmalar›n sonuçlar›n›, yay›mlad›¤› yaklafl›k 900 kitap ve yüzlerce
cilt süreli yay›n ile bilim dünyas›n›n hizmetine sunmufltur.

Ulusal ve uluslararas› toplant›lar düzenlenerek ve say›s›z konferanslar verilerek bu
çal›flmalar›n genifl kitlelere ulaflmas› için çaba gösterilmifltir.

Türk Dil Kurumu, mevcut etkinliklerine ek olarak son dönemde çal›flmalar›n› biliflim
alan›nda da yürütmeye, biliflim uygulamalar›ndan yararlanarak halk›m›za yeni hizmetler
sunmaya bafllam›flt›r.

E-Devlet uygulamam›z içerisinde yer alan Türk Dil Kurumu, E-Türkçe ad› verilen yeni bir
proje yürütmektedir.

Bu çal›flmalar›m›z, Türkçenin bütün baflvuru kaynaklar›n›n sanal ortama aktar›lmas›, a¤
ortam›nda zengin bir Türkçe içerik ve zengin bir sanal kitapl›k oluflturulmas› fleklindedir.

Öncelikli hedefimiz, Türkçenin Temel Söz Varl›¤› veri taban›n› haz›rlayarak dilimizin en
büyük sözlü¤ünü halk›m›z›n hizmetine sunmakt›r.

‹lk ad›m olarak, Türk Dil Kurumunun 1945'ten beri yay›mlad›¤› Türkçe Sözlük'ün
gelifltirilmifl, zenginlefltirilmifl ve gözden geçirilmifl sürümü olan Güncel Türkçe Sözlük
a¤ ortam›na aktar›lm›flt›r.

Bu sözlükte yüz bini aflan söz varl›¤› yer almaktad›r.

A¤ ortam›nda sürekli gelifltirilen bu sözlük 2005 y›l›nda bas›l› olarak da kullan›m›na
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sunulacakt›r. Türkçenin bilim dili olarak daha da geliflmesi için, bütün bilim ve sanat
dallar›nda terim çal›flmas› yap›lmas›, ortak terimler kullan›lmas› bir gerekliliktir.

E-Türkçe çal›flmas›nda ikinci ad›m olan Terimler Sözlü¤ü ile bütün bilim dallar›n›n terimleri
tek bir yaz›l›mda toplanm›fl olacakt›r.

Türkçenin bölge a¤›zlar›n›n söz varl›¤›n›n, tarihî metinlerdeki Türkçe sözlerin, deyimlerimizin
ve atasözlerimizin veri taban›na aktar›lmas›ndan sonra Türkçenin en büyük ve en kapsaml›
sözlü¤ü Türkçenin Temel Söz Varl›¤› ad›yla bilim dünyas›n›n, kamuoyunun hizmetine
sunulacakt›r.

Yaklafl›k olarak alt› yüz bin söz varl›¤›ndan oluflacak bu sözlük veri taban›nda Türkçenin
bütün yaz›l› kaynaklar›ndaki kelimelerin, deyimlerin anlam›na eriflilebilece¤i gibi, anlam
içerisinde tarama yap›larak yak›n anlaml› karfl›l›klar›n yer ald›¤› söz varl›¤›na da
ulafl›labilecektir.

Böylece Türkçenin söz varl›¤›, bütün zenginli¤iyle gözler önüne serilecektir.

Türk Dil Kurumunun yeni bir anlay›flla bafllatt›¤› Türkçenin Temel Söz Varl›¤› veri taban›,
Türkçenin bütün söz varl›¤›n› kucaklayan bir çal›flma olacakt›r.

Bu çal›flmay›, 2007 y›l›nda Türk Dil Kurumunun 75. kurulufl y›l dönümünde hem sanal
ortamda hem de bas›l› olarak milletimize arma¤an edece¤iz.

Öte yandan E-Türkçe, yaln›zca sözlüklerden ibaret de¤ildir.

E-Türkçe, ‹mlâ K›lavuzu, Do¤ru Yazal›m Do¤ru Konuflal›m
gibi çal›flmalar›n yan› s›ra Türk dilinin kaynak eserlerinin
sanal ortama aktar›lmas› çal›flmas›n› da kapsamaktad›r.
Bu kapsamda, Türk Dil Kurumunun 72 y›ll›k arflivindeki bütün bilgi ve belgeler, sanal
ortamda araflt›rmac›lar›n, ilgililerin dikkatine sunulmaktad›r.

Türk dili ile ilgili di¤er baflvuru kaynaklar›n›n a¤ ortam›na aktar›lmas›yla dünyan›n her
yerinden bu kaynaklara ulaflmak mümkün olacakt›r.

De¤erli Konuklar,

Türk Dil Kurumu, Baflbakanl›k Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun dört ba¤l›
kuruluflundan biridir.

Bildi¤iniz gibi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yasas›nda bir düzenleme yapan
Kanun Hükmünde Kararnamenin dayand›¤› yetki 1993 y›l›nda Anayasa Mahkemesince
iptal edilmiflti.

Dolay›s›yla bu kurulufllar›n bilim kurullar› üyelerinin seçimini düzenleyen maddeler de
yürürlükten kalkm›flt›r.

Bu yüzden, 2001 y›l›ndan bu yana Türk Dil Kurumu ve di¤er ba¤l› kurulufllar bilim kurulu
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üyeleri olmadan, yetkili kurullar›, bilim ve uygulama kollar› bulunmadan yaln›zca bir
baflkanlar› ile çal›flmak zorunda kalm›flt›r.

Hükûmetimiz Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yasas›n› gündemine alm›fl
ve Baflbakanl›kça haz›rlanan taslak metne Atatürk Yüksek Kurumu ve ba¤l› kurulufllar›n
da görüflü al›narak son flekli verilmifltir.

Önümüzdeki yasama döneminde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yasas›
ç›kar›larak bu kurumlar›m›z›n daha etkin çal›flmalar› sa¤lanacakt›r.

Ç›kar›lacak bu yasa ile birlikte Türk Dil Kurumunun daha iyi flartlar alt›nda çal›flmalar›n›
yürütece¤ine inan›yoruz.

Böylece Türk Dil Kurumu'nun, dilimizin daha da geliflmesi, zenginleflmesi ad›na bugüne
kadar gerçeklefltirdi¤i de¤erli hizmetlerine yenilerini ekleyece¤ini umuyoruz.

Beflinci Uluslararas› Türk Dili Kurultay›'n›n toplanmas›nda eme¤i geçenlere, çok de¤erli
katk›lar›n› bizlerden esirgemeyen bütün kat›l›mc›lar›m›za, bütün konuklar›m›za huzurlar›n›zda
flükranlar›m› sunuyorum.

Bu vesileyle, yaklaflan 26 Eylül Dil Bayram›'n› da flimdiden kutlar, Kurultay'›n baflar›l›
geçmesi dile¤iyle sayg›lar›m› ve sevgilerimi sunar›m.



KIZILCAHAMAM TOPLANTISI (27.09.2004)
De¤erli Bas›n mensuplar›,  De¤erli Kardefllerim,

Aziz Milletim,

Hepinizi sevgiyle ve sayg›yla selaml›yorum.

Sizlerin ve AK Partimizin flahs›nda milletimizin bütün fertlerini ayn› sevgiyle ve muhabbetle
selaml›yorum.

Allah'a flükürler olsun ki, yola ç›karken halk›m›za söz verdi¤imiz üzere, ülkemize yapt›¤›m›z
hizmetler her geçen gün bafl›m›z› dik k›l›yor, gö¤sümüzü kabart›yor.

Parti olarak, hükümet olarak, parlamenterler olarak her geçen gün halk›m›zla daha çok
bütünlefliyoruz ve AK Parti kimli¤i ülkemizle birlikte büyüyor.

Halk›m›zla birlikte, Türkiye ile birlikte büyümek bizim için, ak siyaset için son derece
önemlidir.

Bu birliktelik, siyaset tarihinde çok az partiye nasip olmufl bir imkând›r.

Halk›n deste¤ini ald›kça halk ad›na mesafe al›yoruz ve menzile yaklaflt›kça daha çok
sorumlulu¤umuz art›yor.

Türkiye, bir bafltan bir bafla AK Partinin ülkeye kazand›rd›¤› heyecanla yaralar›n› tek tek
sar›yor, demokratik istikrar zemini her geçen gün sa¤lamlafl›yor.

Her gün bir flehrimizden, bir ilçemizden yeni müjdeler al›yoruz. fiehirlerimiz birer flantiyeye
dönüyor, yat›r›mlar art›yor, üretim canlan›yor.

Adalet ve kalk›nma hedeflerimiz düne kadar kufl uçmaz kervan geçmez denilen, y›l›n
sekiz ay› yollar› kapal› olan ilçelerimizde Bahçesaray'dan, Tatvan'dan Trakya'ya kadar
semeresini veriyor.

Art›k Ankara'da mukim, Ankara'ya mahkûm bir iktidar yok. Gitti¤imiz illerde onlarca
fabrikay› birlikte aç›yoruz, onlarca fabrikan›n temellerini ayn› anda at›yoruz.

Türkiye kalk›nma seferberli¤ine girdikçe ifllerimiz bereketleniyor, çal›flma azmimiz art›yor.

Huzur ve güven ortam›nda sosyal bar›fl güçlendikçe, adalet duygusu derinlefltikçe üretim,
yat›r›m, ihracat, istihdam kap›lar› aç›l›yor. Halktan ald›¤›m›z gücü halk›n hizmetine
sundu¤umuz için emin ad›mlarla yolumuza devam ediyor, gelece¤e güvenle bak›yoruz.
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Tabandan tavana AK Parti siyasetine omuz veren herkes
Ak siyaset anlay›fl›n›n üstlendi¤i misyona ifllerlik
kazand›rmak konusunda kendisini sancaktar konumunda
görmelidir.



447

2 7  E Y L Ü L  2 0 0 4Ü L K E  K O N U fi M A L A R I

Halk›m›zla birlikte bu esenli¤e kavufltu¤umuz için aln›m›z ak ve gönüllerimiz feraht›r.

Tabii bu mutluluk, bu ferahl›k bizi asla atalete sevk etmemelidir.

Türkiye'yi derin bir girdaptan ç›kard›k, enflasyonu tek haneli rakamlara indirdik, faizleri
afla¤› çektik, ülkeyi büyüme yoluna koyduk ama bunlarla yetinemeyiz.

Bugüne kadar yapt›klar›m›z acil eylem plan›m›z çerçevesinde de¤erlendirilmelidir.

Geldi¤imiz noktada ise çok daha ileriye bakmal›y›z.

‹nflallah ayaklar›m›z sürçmeden,  bafl›m›z dönmeden, tökezlemeden aram›zda varolan
dayan›flmayla temsil etti¤imiz milletimize çok daha mesut günler yaflataca¤›z.

Halk›m›z›n umutlar›yla, ekme¤iyle, afl›yla birlikte büyüyece¤iz. Gelecek günlerin Türkiye
için çok daha ayd›nl›k olaca¤›na dair bütün iflaretler al›nm›flt›r.

Bu güven bütün ülkede, bütün hayat alanlar›nda hissedilmektedir. Hepimiz bu güveni
art›rmaya, daha çok çal›flmaya ve üretmeye mecburuz.

Tabandan tavana AK Parti siyasetine omuz veren herkes Ak siyaset anlay›fl›n›n üstlendi¤i
misyona ifllerlik kazand›rmak konusunda kendisini sancaktar konumunda görmelidir.

Demokrasi kültürünü öncelikle milletin son flans›, son kalesi olarak gördü¤ü AK Parti
çat›s› alt›nda gelifltirmezsek Türkiye'nin bizden beklediklerini, omuzlar›m›za yükledi¤i
misyonu da gerçeklefltiremeyiz.

Bu nedenle yakas›na AK Parti rozeti takan her arkadafl›mdan Türkiye'nin ufkunu açacak,
milletimize umut ve güven afl›layacak, bu ülkenin birikmifl dertlerini çözecek bir öncülük
ruhuna sahip olmalar›n› istiyorum.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bugün burada, daha çok siyasetimiz, ilkelerimiz, yönetim anlay›fl›m›z üzerinde durmak
istiyorum.

Bizim siyasetimiz adalet üzerinde temellenen, adalet
üzerinde derinleflen bir millet siyasetidir.  Milletimizin
kaderiyle kendi kaderimizi ayn› potada erittik, halk›m›zla
ayn› rüyalar› görüyoruz.
Ülkemizin insanlar› kazand›kça, bu ülke çocuklar›n›n gözleri ›fl›ldad›kça mutlu olaca¤›z.
Gelecekten ve ufuklardan gözlerimizi ay›rmayaca¤›z.

Bak›fllar›m›z› halk›n kader çizgisinden, bu ülkenin, Türkiye'nin büyük hedeflerinden
ay›rmayaca¤›z. Muhteflem bir bafllang›ç yapt›k ama, unutmayal›m ki, henüz halk›m›z›n
çözüm bekleyen daha çok meselesi var. Baflarmaya, kördü¤ümü kökten çözmeye
mecburuz. Her zaman dikkat çekti¤imiz bir noktay›, yeni bir dönemin bafl›ndayken bir
kez daha hat›rlatma ihtiyac› duyuyorum.



Baflar›n›n bafl döndürücü özelli¤i her zaman önümüzde bir engeldir.

Bu hususa dikkatlerinizi çekiyorum. Biz, Allah'›n izniyle bu engellere tak›lmayaca¤›z.

Bizim siyasetimiz günü kurtarmaya dönük, konjonktüre göre flekillenen, rüzgara göre
istikamet de¤ifltiren, dalgalanan bir siyaset de¤ildir ve hiçbir zaman olmayacakt›r,
olmamal›d›r.

Bizim siyasetimizde aslolan insan›m›zla ayn› hizada olmak, ayn› paralelde yürümek ve
milletimizle ayn› tarihi güzergâh›, ayn› kader çizgisini takip etmektir.

Makam ve mevkilerin fanili¤ine inan›yorsak hesap verece¤imizi de akl›m›zdan
ç›karmamam›z gerekiyor.

Halk›m›zla birlikte bu güzergahta birlikte yol alman›n temel ilkeleri bu ülke için sevgiyle,
aflkla,  azimle çal›flmakt›r, adaletle paylaflmakt›r.

Ak siyasetin temel karakteristi¤i, ifl görme biçimi makamlar hiyerarfli yerine de¤erler
hiyerarflisinin ikame edilmesidir.

Unutmayal›m ki, siyasi geçmiflimiz halk›n sevgiyle
kucaklad›¤› ama, öfkeyle, piflmanl›kla uzaklaflt›¤›
siyasetçilerle doludur.
Dolay›s›yla art›k partisinin halk deste¤ine bel ba¤layarak, elde etti¤i makam›n arkas›na
s›¤›narak siyaset sahnesinde kalmaya çal›flan siyasetçi tipinin devri sona ermifltir.

Keza, de¤iflime ayak uyduramayan parti merkezleri de dinamizmlerini yitirir, dura¤anlafl›r,
kemikleflmifl birer bürokratik mekanizmaya dönüflürse hayatiyetlerini sürdüremezler.

Zira, siyasetin önündeki en büyük tehlike kendini yenileyememek, ifl üretmek, fikir
üretmek yerine mazeret üretmek; koltuklar›n, makam araçlar›n›n s›cakl›¤›n›, serinli¤ini
ebedi sanmakt›r.

De¤erli Arkadafllar›m,

Halk›m›z›n öncelikleri AK Parti siyasetinin, siyasetimizin temel öncelikleridir. Toplumun
talepleri her zaman bafl›m›z›n tac›, siyasetimizin temel belirleyicisi olacakt›r.

Milletin çizdi¤i bu ana yolda, bu güzergâhta ilerlerken hiçbirimizin, hiçbir Ak Partilinin
tereddütlerle kaybedecek bir tek saniyesi olmad›¤›n› düflünüyorum.

Bu çabaya yapt›¤›n›z önemli katk›lardan dolay› milletim ad›na sizlere teflekkür ederken,
ayn› cümlede yar›nki Türkiye için neler yapabilece¤inizi düflünmenizi, yeni döneme haz›r
olman›z› rica ediyorum.

Yine geceli gündüzlü çal›flmaya haz›r olmal›s›n›z.

AK Parti, ülke sevdas›n› en üst düzeyde hissedenlerin, ülkenin büyük ideallerini bir an
olsun unutmayanlar›n partisidir.
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AK Partili olmak milletin ç›karlar›n› kendi ç›karlar›n›n, çok ama çok üzerinde tutmak
demektir. Meclis grubumuzla, Parti teflkilat›m›zla, Yerel yöneticilerimizle bu ülkeye
kazand›rd›klar›m›z baflta AK Partililer olmak üzere herkesi onurland›rmaktad›r.

AK Parti, iktidara geldi¤i ilk günden itibaren bu ülkenin maküs kaderini de¤ifltirmeye
bafllam›flt›r.

AK Parti'yle birlikte Türkiye'de nelerin de¤iflti¤ini sizlere yeniden anlatacak de¤ilim.

Bunu iyi biliyorsunuz ve bu reform niteli¤indeki de¤iflimler zaten sizin iradelerinizle
gerçekleflti.

Ülkede yediden yetmifle herkesin özgüvenini kaybetti¤i, siyasetin konuflmaya de¤er bir
fley olmaktan ç›kt›¤›, devlet itibar›n›n yara üstüne yara ald›¤›, karanl›k iliflkilerin devlete
nüfuz kanallar› buldu¤u bir hengâmede AK Parti Türkiye'yi gün›fl›¤›na kavuflturmufltur.

Gün›fl›¤›nda, kap›lar milletin üzerine kapat›lamaz.

Gün›fl›¤›nda, yöneticiler halka ra¤men halk› aldatamaz. Bizim yönetimimizde her fley
aflikâr olmaktad›r ve halk›m›z yönetimi denetlemektedir.

At›lan her ad›m halkla, toplumla birlikte at›lmaktad›r. Ne var ki, hala afl›lmas› gereken
çok yol, çok engel var.

Üzülerek ifade ediyorum ki, kamu yönetiminde israf›n, verimsizli¤in, a¤›r ve hantal
bürokrasinin yol açt›¤› tahribat›n tam olarak giderilebildi¤ini henüz söyleyemem.

fiimdi, yeni bir dönemin bafl›nday›z ve bu yeni dönemde yeni bir heyecan dalgas› ülkeyi
sarmal›d›r. Tam bir motivasyonla Türkiye'ye yeni sevinçler, yeni baflar›lar
kazand›raca¤›n›zdan eminim.

Türkiye, do¤du¤u gün kucaklad›¤›, bütünleflti¤i AK Parti ile birlikte kendi  kökleriyle
buluflmufl, meflruiyetin ve egemenli¤in yegane kayna¤› olarak millet kendi kaderine
sahip ç›km›flt›r.

Art›k siyasetin temel belirleyeni, kapal› kap›lar ard›ndaki
buyurgan otoriteler de¤il, halk›m›zd›r.  Siyaseti milletin
ortak de¤erleri üzerinden  de¤il de, de¤erlerimizi
çat›flt›rarak siyaset yapanlar  tükenmifllerdir.
Çat›flmac› siyaset anlay›fl› topluma a¤›r maliyetler ödetmifl, demokrasiyi zaafa u¤ratm›fl,
ülkeye zaman kaybettirmifltir ama, sonuçta kendi kendini de tüketmifltir.

Onlar›n bu tükenifli herkese büyük dersler vermifltir.

Bir zamanlar bu ülkenin yakas›ndan düflmeyece¤ini sand›¤›m›z adamlar, iki y›l gibi k›sa
bir zaman dilimi içinde milli haf›zadan silinmifllerdir.

Bu yüzden her AK Partili, bu ülkeye karfl› tafl›d›¤› sorumlulu¤un ne kadar büyük bir
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sorumluluk oldu¤unu her an hissetmek durumundad›r. AK Parti, milletiyle ayn› kader
çizgisinde yürüyenlerin, yürümek isteyenlerin partisidir.

K›sa zaman içinde halk›n özlemleriyle bütünlefltik, halk›n sa¤duyusu, akl›selimi ak siyaseti
yönetime tafl›d› ve iktidardan sonra da ifl görme kapasitemize bakarak gücümüze güç
katt›.

Bu güç, hiç kuflkusuz, milletimizin, ülkemizin gücüdür.  Dolay›s›yla bizim baflar›m›z da
milletimize ait bir baflar›d›r.

Özellikle ifade ediyorum ki, burada övünecek bir fley görmüyoruz, biz sadece ödevimizi
yap›yoruz. Bu yüzden her gitti¤imiz yerde güllerle, tebessümlerle, ›fl›ldayan gözlerle
karfl›lan›yoruz.

Bizimle birlikte, Türkiye'nin üretici güçleri, bu ülkeye katma de¤er üreten  iflçilerimiz,
emekçilerimiz, çiftçilerimiz, esnaf›m›z devletin kendilerine ait oldu¤unu hissetmeye
bafllad›lar.

Devlet ile toplum aras›ndaki mesafe kapand›kça yurdumuzu bafltan bafla büyüme,
geliflme, kalk›nma heyecan› sard›. Bölgeler aras› kalk›nma farklar›n›n yol açt›¤› travmalar
afl›l›yor art›k.

Yaflanan gerilimlerin ne kadar yapay oldu¤u görüldü, gerilim üretmekten beslenenler
deflifre oldular, yaln›zlaflt›lar, toplumdan d›fllanarak marjinal köflelerine çekildiler.

Daha da çekilecekler, çekilmeleri gerekir. Zira onlar,  bu milletin ah›n› alm›fllard›r,
malzemeden çalarak halk›n ekme¤ine el koymufllard›r.

Fildifli kulelerinde siyaseti rant mekanizmas›na dönüfltürerek halk›m›z› tahkir ve tezyif
etmifllerdir.

Bu milletin de¤erleri milletin bar›nd›¤› bu binan›n hem temeli, hem sütunlar› hem de
çat›s›d›r.

Bu ülkede huzur içinde, kardeflçe yaflayaca¤›z. Birbirimizin
hukukunu sonuna kadar koruyacak, kollayaca¤›z.
Evet, sapasa¤lam bir toplumsal dokumuz var, basiret sahibi bir milletimiz var, eflsiz
kaynaklara sahip bir ülkemiz var.

Bu kaya gibi sa¤lam topluma, bu aziz millete lay›k olmaktan baflka bir ödevimiz yoktur.

De¤erli Kardefllerim,

Biz milletimize yüre¤imizi açt›k.

Bizim anlay›fl›m›zda, kapal› kap›lar ard›nda yap›lan siyasete, kafl göz k›rpmaya yer
olmayacakt›r.

Ülkenin ç›karlar›n›, halk›n ç›karlar›n›, devletin ç›karlar›n› ayr› ayr› ele almak yerine, hepsini
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en üst düzeyde temsil etmeye çal›fl›yoruz. Bu yüzden bir gün AB zirvesindeyken öbür
gün fabrikalara kavuflan flehirlerimizin sevincini paylafl›yoruz.

Zira, halk›m›z ne istiyorsa onun için siyaset yap›yoruz. Gücümüzün kayna¤› kendimiz
de¤iliz.

Güç kayna¤›m›z ülkemizdir.  Bu inançla büyük ve sa¤lam bir devleti temsil ederken
dünya devletlerinin liderleriyle ezik de¤il, eflit iliflki içinde konufluyoruz.

Baflar›lar›m›z›n özgüvenimizle do¤rudan ilgisi var. Kötümser senaristler yaflad›¤›m›z
süreçte bu özgüveni gölgelemek, zedelemek için, tereddütler do¤urmak için çok ç›rp›nd›lar
ama, her defas›nda senaryolar› ellerinde kald›.

Art›k siyaseti bask› alt›na alarak destabilizasyonla, dezenformasyonla istikrar› bozmak
isteyenler muratlar›na eremeyeceklerdir.

Hukuk devleti olma yolunda cesur ve kararl› ad›mlar›m›z
Türkiye'nin güvenilirli¤ini ve güçlü iradesini tüm dünyaya
kabul ettirdi.
Bu süreçte ülkemizde büyük de¤iflimler yafland›. Bak›n›z üç y›l önceki tart›flma konular›
nereye gitti?  Yüz y›ll›k tart›flma temalar› ile halk›n vicdan›nda aç›lan yaralar, travmalar
AK Parti'yle birlikte art›k rafa kald›r›lm›flt›r.

Onlar›n her alanda açt›¤› yaralar› tam anlam›yla sarmak için daha yapacak çok iflimiz var.
Art›k eski günleri daha az konuflacak ve daha çok ileriye bakarak yapt›klar›m›z›,
yapacaklar›m›z› konuflaca¤›z.

Biz, ifl bafl›na geldi¤imizde devrald›¤›m›z tablo üzerinde çok az yorum yapt›k, zira halk›m›z
zaten bu de¤erlendirmeyi yapm›flt›. ‹stikrar ortam›n› torpillemek isteyenlere halk›m›z›n
en do¤ru cevab› verece¤ini de bildi¤imiz için telafla düflmeden büyük hedeflerimize
kilitlendik.

Birileri yahu bize ne oldu, gücümüzü nas›l kaybettik, manfletlerden nas›l indik, kap›m›z
çal›nmaz oldu telafl›yla o eski yaralar› kafl›maya çal›flsa da güven ve istikrara, büyüme
ve geliflmeye sahip ç›kan toplum buna izin vermiyor.   Bundan sonra afl›nm›fl, içi boflalm›fl
çat›flmac›, gerilim üreten, toplumu ayr›flt›ran kavramlarla siyaset yap›lamayacak.

Kendini yenileyemeyen, ülkenin geldi¤i düzeyi fark edemeyenler, ça¤›n gerekli siyasi
dilini kullanmayanlar halk›n karfl›s›na ç›kt›klar›nda muhatap bulamayacaklard›r.

Zira Türkiye, kendi dinamikleriyle, kendi de¤erleriyle çat›flan, ülkenin baht›n› kapatanlar›,
enerjisini yok edenleri, çocuklar›n gelece¤ini karartanlar› bir daha gün ›fl›¤›na ç›karmayacakt›r.
AK Parti siyasetin merkezinde yer alm›fl, bütün enerjisiyle, tam bir motivasyonla ülke
meselelerini omuzlam›flt›r. Çat›flmac› siyasetçilerin dilinden düflürmedikleri o ezeli "dost-
düflman" retori¤i bitmifltir. Türkiye, iç meselelerinden d›fl politikas›na kadar özgüveni
egemen k›lm›fl, yeni bir siyaset üslubuyla milletin gücünü yönetime tafl›m›flt›r.
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Millet kendi hamurundan kendi eliyle yo¤rulmufl, yanl›fl yapt›¤›nda hesap sorabilece¤i,
bilgi verme ve hesap sorma mekanizmalar›n› aç›k tutan  yöneticilerle tan›flm›flt›r.

Dünyan›n her taraf›nda baflar›lar› konuflulan, Türkiye'nin sayg›nl›¤›n› art›ran bu parti
kendini ülkesiyle bütünlefltirmifltir.

Türkiye hep söylendi¤i gibi art›k sadece bir "köprü" de¤il, tarihin inflas›na katk›da bulunan
bir "merkez" ülke oldu¤unu hissetmifl, hissettirmifltir.

‹slam ülkeleri de, Asya da, Avrupa da, Amerika da Türkiye'nin bu merkezi konumunu
hissetmifltir. Burada,  devlet ile toplum ayn› istikamette buluflunca Türkiye de dünya
ile buluflmufltur. Bu buluflman›n efl zamanl› olmas› Türkiye'yi diplomasiden turizme
kadar her alanda cazibe merkezi k›lm›flt›r.

Art›k millete yukar›dan bakan, halk›n aras›na kar›flmayan, devlet erkini kullanarak adeta
elindeki T cetveliyle toplumu flekillendiren, halk›n vicdan›na, akl›na hükmedece¤ini
zanneden buyurgan, otoriter, halktan kopuk, somurtkan yönetim anlay›fl›na bu ülkede
yer kalmam›flt›r.

Zira, hiçbir AK Partili kendi ç›karlar›n› halk›n, ülkesinin ç›karlar›n›n üstünde göremez,
kendi kaderini halk›n kaderinden ayr› ele alamaz. Demokrasi, insan haklar›, hukuk devleti
asla vazgeçmeyece¤imiz evrensel de¤erlerdir.

1940 model, demode dogmalar›n›za göre bir millet tan›m› yapamaz, keyfi bir demokrasi
anlay›fl›n› dayatamazs›n›z.

Çat›flma alanlar›n› kurcalayarak, imalarla, tehditlerle, niyet yarg›lamalar›yla bu ülkenin
çocuklar›n› geleceksiz, üretimsiz b›rakamazs›n›z.

Türkiye, evrensel de¤erlerle buluflmufl, dünya ile yüzleflmifl,
Cumhuriyetimizin kazan›mlar›n›, demokrasinin imkânlar›n›
ekonomiden sosyal hayata her alanda nefes alarak
hissetmeye bafllam›flt›r.
‹flte bu kazan›mlar sayesinde ülkemizin yüzü yeniden gülmeye bafllad›.  Bu kazan›mlar
sayesinde Türkiye'yi enkaz alt›ndan ç›kar›p infla eden TBMM gibi temel kurucu kurumlar›m›z
lay›k oldu¤u sayg›nl›¤a ulaflt›..

Yeri gelmiflken bu arada siz sayg›de¤er arkadafllar›ma bir kez daha teflekkür ediyorum.
Halk›n iradesi, akl› ve vicdan› oldunuz.

Sizlerin öncülü¤ünde bu ülke onulmaz gibi görünen yaralar›n› sard›, sorunlar›n› çözüm
yoluna koydu. AK Parti grubu sayesinde milletimizin yüzü yeniden kendi Meclisine
döndü.

De¤erli Kardefllerim,

Sözün buras›nda AK Parti aidiyeti üzerinde özenle durman›z› rica ediyorum. 
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Bir parti kendini ülkesine eklemledi¤i oranda kal›c› olma hakk›na sahiptir.  Önümüzdeki
mesele kal›c› bir siyasi istikrar ortam›n› tesis etmektir.

Türkiye'nin bir daha parçal›, yamal› koalisyon günlerine dönmesi mümkün olmad›¤›na
göre Ak Parti kimli¤inin daha çok belirginleflmesinde hepimizin katk›da bulunmas› büyük
önem tafl›yor.

Kuflkusuz Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Lâkin, biz partimizin gücünü yüzdelerle ifade
etmekten yana de¤iliz. Gücümüz millet iradesiyle bütünleflmektedir. Bize göre AK Parti
kimli¤ine duyulan aidiyet, Türkiye'nin yaflad›¤› bu süreçte büyük önem tafl›yor.

Bu kimli¤in tafl›nmas›, zenginleflmesi, ülkenin bütün renklerine bürünmesi, herkese
anlat›lmas› siyasetin gelece¤i, istikrar›n süreklili¤i için büyük önem tafl›yor. 

Kavram ve dil birli¤imizi bu aidiyetle daha çok derinlefltirmeliyiz. Kavram ve dil birli¤inden
kast›m›z kesinlikle tek tipcilik, yeknesakl›k de¤ildir.

Birbirimizi daha çok anlamam›z, milletimize kendimizi daha iyi anlatmam›z›n bu aidiyetle
mümkün olaca¤›n› düflünüyorum. Afl›nm›fl, içi boflalm›fl, ömrünü tamamlam›fl kavramlarla
ne kendi toplumumuzla ne de dünya ile konuflamayaca¤›m›za göre Türkiye ve dünya
tasavvurumuzun derinleflmesinde her birimizin yapaca¤› katk›lar olmal›d›r.

Güçlü bir parti var ve Türkiye iyi yönetiliyor diye bu kimli¤e
yapaca¤›m›z katk›lardan geri duramay›z. Unutmayal›m
ki, her gün yeni bir gündür ve yeni bir fleyler söylemek,
yenilikler yapmak gerekiyor.
Yeni dönemin arifesindeyken bu hususu dikkatlerinize sunuyor ve sizlerden, bütün Ak
partililerden katk›lar bekliyoruz.

De¤erli Arkadafllar›m,

Biz kimiz, ne yapt›k, ne yap›yoruz?

AK Parti, siyasetin mecras›n› ve üslubunu yenilemifl, siyaseti menfaat paylafl›m›
zemininden ç›kartarak toplumsal geliflmenin itici gücü haline getirmifltir.

Biz AK Parti'yi kurarken ayn› zamanda kemikleflmifl, sorun çözme kabiliyetini yitirmifl,
toplumla irtibat›n› kaybetmifl, en önemlisi fikir zemininden uzaklaflm›fl, dolay›s›yla heyecan›
ve dinamizmi körelmifl yerleflik siyaset anlay›fl›na kökten bir karfl› ç›k›fl›n toplum ad›na
sözcülü¤ünü üstlendik.

Çok problemli, Türkiye'nin kaos ortam›na sürüklendi¤i bir dönemde toplumda sönmekte
olan umut ›fl›¤›n› yeniden yakt›k ve henüz partileflme aflamas›ndayken güçlü bir toplum
deste¤iyle iktidara geldik. Yaklafl›k 22 ayl›k iktidar›m›z›n neticesinde Türkiye krizden
istikrara, umutsuzluktan umuda do¤ru h›zl› bir yol ald›. Çok çal›flt›k, gecemizi gündüzümüze
katt›k.
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Ancak gayretle ve aflkla çal›flman›n ötesinde hem ülke içinde hem de ülke d›fl›nda takdir
gören bu baflar›n›n temelinde yatan as›l unsur, AK Partinin siyasete ve topluma bak›fl
tarz›d›r. Bu noktaya dikkatlerinizi çekiyorum.

Biz, ilkeli siyasetin ancak toplumsal tart›flmaya aç›k bir fikir zemininde yap›labilece¤ini
ifade ettik ve Muhafazakâr Demokrat bir siyasi çizgiyi benimsedik. Siyasete, topluma
ve dünyaya bak›fl tarz›m›z, Muhafazakar Demokrat kimlik esas›nda flekillendi.

Bizim Muhafazakârl›¤›m›z, toplumun tarih içinden süzülerek gelen de¤erlerine, birikimine
verdi¤imiz k›ymeti ve bu de¤erleri gelifltirerek koruma irademizi ifade etmektedir.

fiüphesiz bu ülke büyük bir medeniyetin mekân›d›r ve bu millet büyük bir medeniyetin
mümessilidir. Muhafazakârl›¤›m›z, siyaseti bir medeniyet perspektifi üzerinde infla
etmemizi ve bu ülkenin tarihi birikiminden, de¤erlerinden beslenmemizi gerektirir. Ak
Partinin de¤erleri milletin de¤erleridir. Biz bu dille ve bu de¤erlerle birlikte halk›m›zla ve
dünya ile konufluyoruz.

AK Parti, toplumu ve onun de¤erlerini potansiyel bir
tehlike olarak gören siyaset anlay›fl›na ve pratiklerine
temelden karfl›d›r.
Demokratl›¤›m›z, toplumu siyasetin merkezine koymam›za ve toplum içindeki bütün
farkl› temayüllere karfl› gösterdi¤imiz sayg›ya iflaret etmektedir.

AK Parti, toplumsal merkeze dayanmakta ve siyasetin toplumsal talepleri karfl›lad›¤›
ölçüde meflruiyet kazanaca¤›na inanmaktad›r.

Toplumsal talepleri dikkate almayan, toplumu siyasetin esas aktörü olarak görmeyen
bir anlay›fl, bize göre demokratik meflruiyete ters düfler.

Demokrasiden kast›m›z, toplumun belli aral›klarla sand›k bafl›na gitti¤i bir düzen de¤ildir.
Demokrasi, kamu yarar›n›n, medeni ve süregiden bir toplumsal tart›flmaya dayal› olarak
tespit edildi¤i, yukar›dan dayatmalar›n söz konusu olmad›¤› bir siyasi rejimdir.

Yani demokrasi, önceden tayin edilmifl, sabit ve bütün zamanlar için geçerli çözümleri
d›fllayan, özgür tart›flmay› esas alan bir düzendir.

Bu manada Muhafazakâr Demokrat siyaset, bu ülkenin, bu milletin de¤erleriyle evrensel
demokratik de¤erler aras›nda bir karfl›tl›k görmemektedir.

Aksine, Türkiye demokrasinin evrensel normlar›n› hayata geçirdi¤i ölçüde, kendi medeniyet
birikimini d›fl dünya ile paylaflma imkân›n› da elde edecektir.

Biz, Türkiye'nin Avrupa Birli¤i'ne üyelik hedefi istikametinde bugüne kadar hiçbir
hükümetin gösteremedi¤i bir gayreti ortaya koyarken sadece AB üyeli¤inin Türkiye'ye
sa¤layaca¤› faydalar› düflünerek hareket etmiyoruz; ayn› zamanda Türkiye'nin medeniyet
birikimiyle, potansiyelleriyle Avrupa'ya katk› yapaca¤›na ve dinamizm kazand›raca¤›na
inan›yoruz. Çünkü biz, Türkiye'ye ve bu ülkenin insanlar›na güveniyoruz.
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Bu güven karfl›l›kl› bir güvendir. Halk›m›z da bize güveniyor.

Eskiden oldu¤u gibi, siyasetin ve ekonominin toplumun talep ve beklentileri d›fl›nda,
dar bir zümrenin menfaatlerine hizmet edecek flekilde kapal› kap›lar ard›nda
flekillendirilmesine izin vermedik, vermeyece¤iz.

Güçlü Türkiye'nin, güçlü bir toplum ile mümkün olabilece¤ini çok defa ifade ettik, bir
kez daha vurguluyoruz.

Toplumu siyasetin merkezi olarak gören Muhafazakâr Demokrat çizgimiz; siyâseti yapay
tart›flmalara hapseden ve toplumun gelece¤ini flekillendirecek önemli kararlar› toplumun
tart›flma gündeminin d›fl›nda tutmaya çal›flan, arkaik siyaset anlay›fl›n›n toptan reddini
gerektirir.

Türkiye'de siyasetin öncelikli ifli devlet ile toplum aras›nda bugüne kadar üretilmifl yapay
gerilimleri ortadan kald›rmakt›r.

Bu yapay gerilimleri tasfiye etmenin yolu, toplumun kendini gelifltirme iradesinin önündeki
engelleri kald›rmaktan, toplumun özgür tercihlerine sayg› göstermekten ve toplumu belli
bir kal›ba oturtmaya çal›flan toplum mühendisli¤i gayretlerinin demokratik düzeni
zedelemesine izin vermemekten geçer.

AK Parti'nin milletimize borcu tam ve adil bir yönetimdir, evrensel demokratik ilkeleri
hayata geçirmektir.

Evet, yeni dönemde hedefimiz budur.

Daha önce ifade etti¤im gibi yeni dönemde geçmifli daha az konuflarak, Türkiye'nin
gelece¤ini infla için halk›n bizden beklentilerine daha çok odaklanaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar›m,

Bu düflüncelerle sözlerimi ba¤larken bu toplant›m›z›n hepimize, partimize, ülkemize,
insan›m›za yol gösterici olmas›n› diliyor, sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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TÜS‹AD YÜKSEK ‹ST‹fiARE KONSEY‹ TOPLANTISI 
(24.12.2004)
‹fl Dünyam›z›n Seçkin Temsilcileri,

De¤erli Dostlar,

Hepinizi en iyi dileklerimle selaml›yorum.

Türkiye için yeni bir dönemin bafllad›¤› flu günlerde, o yeni dönemin en önemli dinami¤i
olaca¤›na inand›¤›m ifl dünyam›z›n siz de¤erli temsilcileriyle bir arada olmaktan büyük
bir mutluluk duyuyorum.

Hepinizin bildi¤i ve katk›da bulundu¤u bir sürecin sonunda 17 Aral›k günü Brüksel'de
toplanan Avrupa Konseyi, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile üyelik müzakerelerine
bafllanmas› fleklinde bir karara varm›fl bulunuyor.

fiuras› kesindir ki bu karar, Türkiye'nin 41 y›ll›k AB serüveninin en ciddi kazan›m›, en ileri
ad›m› olmufltur.

Son iki y›l boyunca büyük bir kararl›l›k içinde yürüttü¤ümüz uyum çal›flmalar› meyvelerini
vermifl, AB zemininde gerçekleflecek bir medeniyetler buluflmas›n›n önü aç›lm›flt›r.

Gelece¤in tarihçileri, umuyorum ki 17 Aral›k tarihinden söz ederken, bugün bizim
söylediklerimizden çok daha fazlas›n› söyleme imkân› bulacak ve bu tarihi, medeniyetlerin
yak›nlaflmas› ad›na bir milat kabul edeceklerdir.

Bu yeni dönemde Türkiye, bir evrensel de¤erler bütünlü¤ü oldu¤una inand›¤›m›z AB
zemininde yeflerecek yeni bar›fl ikliminin rüzgâr› olacakt›r. Gelinen bu noktada, bu hedefi
fazlas›yla yakalanabilir buldu¤umu özellikle ifade etmek istiyorum.

Bu hedefe ulaflma yolunda ilerlerken; zengin tarihi birikimimiz, genifl co¤rafi etki alan›m›z
ve büyük insan potansiyelimizle sadece AB'ye de¤il, bugün en büyük ihtiyac› bar›fl olan
bütün bir insanl›¤a da önemli katk›lar sa¤layaca¤›m›za inanc›m tamd›r.

De¤erli Dostlar,

Gelinen noktan›n bir var›fl noktas› olmad›¤›n›, aksine bir ç›k›fl noktas› oldu¤unun hepimiz
fark›nday›z. Önümüzde zorlu engellerle dolu uzun bir yar›fl parkuru var ve bizim için tek
seçenek bu yar›fl› yüz a¤artan bir derece ile tamamlamakt›r.

Bunu söylerken elbette önümüzdeki y›l bafllayacak zorlu müzakere sürecinden aln›m›z›n

Türkiye'de siyasetin k›s›r çekiflmeler üzerine bina edildi¤i,
siyasi menfaatlerle milli menfaatlerin ayr› ayr› düflünüldü¤ü
dönemler art›k geride kalm›flt›r.
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ak›yla ç›kmay› kastediyorum. Ama ondan da çok; ülkemizi eksiksiz bir demokrasiye,
sa¤lam bir ekonomiye, iflleyen bir sisteme, verimli bir ticaret hayat›na, bilgi ça¤›n›n
nimetlerine ve insanca yaflaman›n en üst standartlar›na tafl›may› kastediyorum.

Evet, AB üyeli¤i bizim çok önemli hedeflerimizden biridir. Ama bu topraklarda yaflayan
herkes ayn› duyguda birlefliyor ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel hedefi, ça¤dafl
uygarl›¤›n en üst seviyesini belirleyen ç›ta nereye konmuflsa o ç›tay› da, o seviyeyi de
aflmakt›r. Millet olarak bu heyecan verici hedefe kilitlenmek için önümüzde alt›n bir
vesile var: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. do¤um gününü her alanda dünyaya örnek olacak
p›r›l p›r›l bir ülke olarak kutlamak...

Bugün bu hedefi çocuklar›m›z›n önüne koymak için en
güzel, en uygun, en ideal zamand›r. Ben bu ülkeye, bu
ülkenin insanlar›na, bu insanlar›n varolufl direncine,
medeniyet aflk›na, engin sa¤duyusuna ve büyük
dinamizmine sonuna kadar inan›yor, güveniyorum.
Türkiye'nin gelece¤in dünyas›ndaki yeri, bugün bulundu¤u noktadan çok farkl› ve parlak
olacakt›r.

De¤erli Arkadafllar,

Bu yeni dönemin bafllang›c›nda, maalesef bizim bu heyecan›m›z› paylaflmak yerine,
sokaktaki insan›m›z›n rahatl›kla görebildi¤i bir baflar›y› göremeyen ve gelinen bu noktay›
gölgelemeye çal›flanlar var.

Bu hatay› ya yanl›fl bilgilendikleri için ya da siyaseten öyle davranmalar› gerekti¤ine
inand›klar› için yapt›klar› kanaatini tafl›yorum.

Hükümet olarak bizi 17 Aral›k efli¤ine getiren ortak gayreti her vesile ile dile getirmeye,
bu milli hedefe yol alma noktas›nda aç›k bir irade ortaya koyan bütün taraflara takdirlerimizi
ve flükranlar›m›z› sunmaya dikkat ediyoruz.

Çünkü hakkaniyete inan›yor ve siyaseti çürüten eski al›flkanl›klar› art›k bir yana b›rakman›n
vaktinin geldi¤ini düflünüyoruz.

Siyaset kurumu elbette elefltiriden ve iktidar da muhalefetten ayr› düflünülemez. Bu
ülkede yaflayan her birey siyasetin do¤rudan bir parças› olsun ya da olmas›n elefltiri ve
itiraz hakk›n› kullanabilir. Bu hakk›n kullan›lmas›n› sa¤lamak da hükümet olarak bizim
görevimizdir. Ancak burada do¤ru ile yanl›fl›, hakl› ile haks›z›, gerçek ile gerçek olmayan›
birbirinden net olarak ay›rmam›z› sa¤layacak bir ölçüye, bir tart›ya, bir standarda ihtiyac›m›z
var.

Bu ölçüye sahip olamazsak, do¤ruyu yanl›fla, hakl›y› haks›za, gerçe¤i gerçek olmayana
kurban ederiz.‹nan›yorum ki bulabilece¤imiz en hakkaniyetli ölçü, en genifl anlam›yla
kamuoyu vicdan›d›r.
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17 Aral›k'ta al›nan kararlar›n Türkiye kamuoyunun vicdan›ndaki yans›mas›n› göremeyenler,
görmek istemeyenler ve görmemekte ›srar edenler, yapt›klar› yanl›fltan bir an önce
dönmeli, rotalar›n› bu millet çizgisine geri çevirmelidirler.

Türkiye'de siyasetin k›s›r çekiflmeler üzerine bina edildi¤i, siyasi menfaatlerle milli
menfaatlerin ayr› ayr› düflünüldü¤ü dönemler art›k geride kalm›flt›r.

Bu milletin gösterdi¤i zihniyet aflamalar›n› görmezden gelerek, siyaset kurumunu
toplumsal iradenin gerisinde bir noktaya tafl›ma gayreti kimseye hay›r getirmez.

Bu millet neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unun bilinci
içerisindedir. Türkiye ne çektiyse bu ülkeyi herkesten fazla
sevdi¤ini, bu milletin menfaatlerini herkesten fazla
korumaya azmetti¤ini söyleyenlerden çekti.
Buradan aç›kça bir ça¤r›da bulunmak istiyorum: Gelin ülkemizin önündeki bu yeni döneme
el birli¤iyle çal›flma anlay›fl› içinde girelim.

TBMM çat›s› alt›nda sürdürdü¤ümüz uyum çal›flmalar› s›ras›nda, milli bir hedef
do¤rultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin en güzel örnekleri sergilenmifltir.

Gelin bu bütünlü¤ü bozmayal›m.  Biz bu baflar›y› nas›l sadece kendimize mal etmiyorsak,
gelin sizler de AB yolunda at›lm›fl bu tarihi ad›m›n sevincini bizimle paylaflmaktan imtina
etmeyin.

Gelin bu milletin gördü¤ü gerçekleri art›k siz de görün, bu ülkenin yaflad›¤› de¤iflim
heyecan›n› sizler de hissedin. Ve gelin bu u¤urda cefay› yaflad›¤›m›z gibi, sefay› da
birlikte el ele gönül gönüle yaflayal›m. Aç›kça ifade ediyorum ki iktidar olarak herhangi
bir komplekse sahip de¤iliz.

Gölge etmek yerine ayd›nlatmay› deneyin ki, bizler de fikirlerinizden istifade edelim.

Ancak ülke olarak ezay›, cefay›, zorluklar› göze alarak ç›kt›¤›m›z bu yolculukta h›z›m›z›
kesmek, destek yerine köstek olmak ya da konsantrasyonumuzu bozmak niyetindeyseniz,
o zaman da hiç kusura bakmay›n.

Türkiye'yi bir kere daha siyasetin kay›kç› kavgalar›na esir etmemekte kararl›y›z. Art›k bu
ülkenin siyasi kaprislere, laf cambazl›klar›na, çamur atma stratejilerine ay›racak vakti
yok. Türk siyasetinin de m›z›kç›l›¤a tahammülü yok.

Murad›n›z bu ülkenin menfaatlerine sahip ç›kmak ise; gelin gerçe¤e sadakatle ba¤l›
kal›n, hakikati gölgelemeyin. fiundan emin olun ki bu millet sa¤duyulu yaklafl›m›n, seviyeli
siyasetin ve samimiyetin hakk›n› her zaman verir.

De¤erli Dostlar,

Takdir edersiniz ki, geçen iki y›l içinde milletimizden ald›¤›m›z büyük güçle her alanda
çok önemli kazan›mlar elde ettik.
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Konuya en az benim kadar vâk›f oldu¤unuz için ekonomik göstergeler itibariyle nereden
nereye geldi¤imizi uzun uzun anlatmay› gerekli görmüyorum.

Türkiye'nin bu iki y›l içinde baflar›l› bir de¤iflim dönemi geçirdi¤i, dibe vurmufl ekonominin
yeniden aya¤a kald›r›ld›¤›, reform niteli¤inde pek çok yasama ad›m› at›ld›¤› aflikârd›r.
Bütün bu ad›mlar, Türkiye'nin y›llard›r at›lmas›n› bekledi¤i ad›mlard›.

Bugün flükürler olsun ki, bütün bireyleriyle gelece¤e umutla bakan bir toplum haline
gelmifl bulunuyoruz.

Hedefimiz ald›¤›m›z bütün bu mesafeleri kal›c› kazan›mlar
haline getirmek, gösterdi¤imiz geliflmeyle yetinmeyerek
bundan çok daha iyisine ulaflman›n aray›fl› içinde olmakt›r.
Bu nokta önemlidir.
Çünkü geçti¤imiz iki y›l boyunca önceli¤imiz ülkemizin aciliyet arzeden   problemlerine
k›s›tl› kaynaklarla hal çareleri aramak olmufltur.

Bugün kap›ya dayanm›fl bu acil problemler önemli ölçüde azalt›lm›fl, ekonomimiz nefes
al›r hale gelmifltir. Bugünden sonra yap›lmas› gereken uzun vadeli perspektiflerle
Türkiye'nin gelece¤ini sa¤lam bir zemin üzerinde yeniden infla etmektir. Türkiye art›k
savunma psikolojisinden kurtulmal›, delikleri t›kama derdiyle haz›rlanm›fl ekonomik
programlardan daha fazlas›n› yapmaya azmetmelidir.

Türkiye bundan böyle gelece¤in dünyas›nda ayakta kalabilecek, büyük potansiyelini en
iyi flekilde de¤erlendirecek, yar›nlar› planlama yetene¤ine sahip programlara yönelmelidir.

Bunu yapmak için ne eksi¤imiz varsa gidermenin, bilgi ça¤›n›n gerektirdi¤i ad›mlar›
atman›n, üretim ve ticaretin önündeki engelleri cesaretle kald›rman›n aray›fl› içinde
olmal›y›z. Tafl›ma suyla bu de¤irmeni daha fazla döndüremeyece¤imizi hepimiz biliyoruz.

Ortaya bir hedef kondu¤unda bu ülkenin sanayicisiyle, ifl adam›yla, üreticisiyle, çal›flan›yla
neler yapabildi¤ini, nas›l bir dinamizmle ilerledi¤ini son iki y›l içinde bizimle birlikte bütün
dünya da müflahede etti. Ben özel sektörümüzün önümüze koydu¤umuz ileri hedeflere
ulaflmada ne büyük bir heyecanla, azimle ve en önemlisi donan›mla çal›flt›¤›n› rahatl›kla
görebiliyorum.

TÜS‹AD çat›s› alt›nda ortaya konan uzun vadeli, objektif ve yetkin perspektiflerden de
hükümet olarak her zaman faydalanmak kararl›l›¤› içindeyiz.

Bütün fikirlerden yararlanma noktas›nda Türk siyasetinin daha önce pek göstermedi¤i
bir demokratik yaklafl›m al›flkanl›¤› edinmek için gayret ediyoruz.

Biliyoruz ki Türkiye'yi hedeflerine ulaflt›rmak için, bu ülkenin bütün dinamiklerinin ayn›
rota içerisinde güç birli¤i yapmas› flartt›r. Geçen iki y›l bunun ne kadar önemli ve do¤ru
bir tespit oldu¤unu hepimize aç›kça göstermifltir.Bizler hükümet olarak bu ülkenin
yönetiminden sorumluyuz.
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Ancak sizler de binlerce insan›m›z› istihdam eden kendi üretim ülkelerinizi yönetiyorsunuz
ve sizlerin sorumlulu¤unuz da asl›nda bizim sorumlulu¤umuzla ayn›d›r.

Bir yandan bu genifl aç›l›, uzun menzilli ve ça¤dafl donan›ma sahip gelecek planlamas›n›
gerçeklefltirirken, bir yandan da yönetim anlay›fl›m›z›, çal›flma biçimimizi, üretim flartlar›m›z›
iyilefltirmenin gayreti içinde olaca¤›z.

De¤erli Arkadafllar,

Ekonomik olarak bugün geldi¤imiz yer, önümüze önemli f›rsatlar getiriyor. Büyüme
rakamlar›nda, enflasyonda, faizlerde, ihracat rakamlar›nda iki y›l önce hayal edemeyece¤imiz
bir ilerleme sa¤lam›fl durumday›z.

Ancak problemlerimizi henüz tamamen ortadan kald›rm›fl de¤iliz. Bir kere yakalad›¤›m›z
istikrar ve güven ortam›n› korumal›, bu gidiflat› sekteye u¤ratmaya dönük her türlü
giriflime ortak bir tepki ve tav›r göstermeliyiz. Ç›kard›¤›m›z yeni yasalar›n uygulanmas›
noktas›nda kamuoyumuzun hassas takipçili¤ine ihtiyac›m›z vard›r.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye önemli ölçüde d›fl sermaye girece¤ini tahmin ediyoruz.
‹ç ve d›fl sermayenin yapaca¤› yeni yat›r›mlarla istihdam› artt›rmak yolunda önemli
mesafe al›nacakt›r. Ancak bu konuda bir milli strateji gelifltirme ihtiyac›nda oldu¤umuzun
fark›nday›z, bu konuda gerekli çal›flmalar da yürütülüyor.

Türkiye'nin gelece¤ini planlama, her meselesine uzun vadeli bakabilme yetene¤inin tam
olarak geliflmedi¤i hepimizin malumudur.

Bu konuda ilgili bütün taraflar›n görüfllerinden yararlanmak suretiyle bir yol haritas›
ç›karmak, uzun vadeli düflünmek, vizyon sahibi olmak, gelece¤i planlamak konular›nda
ça¤›n gerektirdi¤i aflamalar› gerçeklefltirmeliyiz.

Hükümet olarak biz üstümüze düflenin en fazlas›n› yapmakta kararl›y›z.
Türkiye'nin gelece¤ini planlamak konusunda önümüzdeki dönemde önemli ad›mlar
ataca¤›z. Zaten 17 Aral›k tarihi, Türkiye'nin daha planl›, daha sa¤lam, daha ileri görüfllü
bir yönetim anlay›fl›na sahip olmas›n› zorunlu hale getirmektedir.

Hiç flüpheniz olmas›n; hükümetimiz görüfl mesafesini gelifltirecek çok yönlü tedbirleri
en k›sa zamanda alacakt›r.

Ayn› ihtiyac›n özel sektörümüz için de geçerli oldu¤u ortadad›r ve zaten sizler de bu
ihtiyac›n fazlas›yla fark›ndas›n›z.

Bu anlay›flla beraberce gayret göstererek baflar›y›
yakalayaca¤›z.‹nflallah bütün bu gayretlerle Türkiye
gelece¤in parlayan y›ld›z› olacakt›r.
Bu duygularla TÜS‹AD Yüksek ‹stiflare Konseyi toplant›s›n›n hay›rl› sonuçlar do¤urmas›n›
diliyor, hepinize en içten sevgi ve selamlar›m› sunuyorum.
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‹STANBUL ‹L BAfiKANLI⁄I KIZILCAHAMAM KONUfiMASI
(25.12.2004)
Partimizin De¤erli Mensuplar›, K›ymetli Arkadafllar,

Sözlerime bafllarken hepinizi sevgiyle, muhabbetle selaml›yorum.

‹stanbul ‹l Teflkilat›m›z›n düzenledi¤i bu toplant›n›n ülkemize ve partimize hay›rlar
getirmesini diliyorum. Ben bugün sizlerle daha ziyade mahalli idarelere, flehir yönetimine
bak›fl›m›zla ilgili baz› hususlar› paylaflmak istiyorum.

Mahalli idareler, belediyeler, bugünün demokratik yönetim anlay›fl› içinde giderek artan
bir önem kazanmaktad›r.Esas itibar›yla mahalli idarelerin gerçeklefltirmesi gereken
fonksiyonlar aras›nda iki husus ön plana ç›kmaktad›r.

Bunlardan biri, daha demokratik bir yönetim tarz›na ulafl›lmas›, di¤eri ise daha etkin,
daha verimli iflleyen bir yönetimin gerçeklefltirilmesidir.

Hemen herkesin üzerinde uzlaflt›¤› nokta, hizmetlerin sunumunda demokratikli¤in ve
etkinli¤in sa¤lanmas› için mahalli idarelerin daha elveriflli bir zemin oluflturdu¤u yönündedir.

De¤erli Arkadafllar,

Bildi¤iniz gibi, Türkiye'de de mahalli idarelerin güçlendirilmesine yönelik tart›flmalar uzun
y›llard›r önemli bir gündem maddesi olarak devam edegelmifltir.

Ancak, tarihi zemine ve yerleflikli¤e sahip merkeziyetçi devlet gelene¤i ve bu gelene¤in
üretti¤i zihnî yap›, idare sistemimizin yeniden yap›land›r›lmas› ve mahalli idarelerin sistem
içindeki a¤›rl›¤›n›n art›r›lmas› istikametindeki gayretlerin bugüne kadar neticeye ulaflmas›n›
engellemifltir.

Merkeziyetçi gelenekten kaynaklanan bu zihnî yap› içinde mahalli idarelere hep flüphe
ile bak›lm›flt›r. Mahalli idareler, uzun y›llar merkezi idarenin merkez d›fl›ndaki uzant›lar›
fleklinde alg›lanm›fl, mahalli idarelerin aslî vasf› olan malî ve idarî özerklik bak›m›ndan
s›n›rl› birimler olarak kalm›fllard›r. Asl›nda mahalli idarelere güvensizlik, topluma karfl›
beslenen güvensizli¤in bir yans›mas›d›r.

Bütünüyle güvenlik zeminine hapsolmufl bir yönetim anlay›fl› ve onun üretti¤i idarî
pratikler, merkeziyetçi kontrolü öncelikli hale getirmifl, toplumun idarî süreçlere kat›larak
tercihlerini dillendirmesini engellemifltir.

Mahalli idarelerin demokratik vas›flar›n›n tebarüz etmesi,
ancak demokratik süreçleri iflletmeleriyle, toplum
kat›l›m›na imkân veren mekanizmalar› aç›k tutmalar›yla
mümkündür.
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Yaflanan bu süreç, mahalli idareler aç›s›ndan da çeflitli olumsuzluklar› beraberinde
getirmifltir.Merkeziyetçi gelene¤in ve merkezi idarenin problemleri mahalli idarelere de
sirayet etmifl, mahalli idarelerin olgunlaflmas›, reflit bir nitelik kazanmalar› mümkün
olmam›flt›r.

Hemflehrilerle, flehir sakinleriyle sa¤l›kl› bir bütünleflme sa¤layamam›fllar, onlar›n yönetim
sürecine kat›l›m›n› temel bir gereklilik olarak kavrayamam›fllard›r.

Bunun yan›nda, yerel siyaset de flehirdeki rant›n paylaflt›r›lmas› gibi dar bir zeminde
yürütülmüfl, mahalli idareler, flehir kimli¤i ve flehir dokusu esas›nda bir flehirlilik bilinci
üretememifllerdir.fiehre bir medeniyet perspektifinden bakamam›fllard›r.

De¤erli Arkadafllar,

‹flte bizim gerek Kamu Yönetimi Reformu Temel Kanun
Tasar›s› ile gerek Belediyelere ve Büyükflehir Belediyelerine
iliflkin kanun düzenlemeleriyle yapmaya çal›flt›¤›m›z, hem
merkezi idarenin hem de mahalli idarelerin fonksiyonlar›n›
demokratik bir idarenin gereklerine uygun olarak yeniden
düzenlemek ve süreç içinde idari yap›m›za hâkim olan
zihniyeti dönüfltürmektir.
Hepinizin malumudur ki, kanuni düzenlemeler belli bir zihni yöneliflin ürünüdür. Bahsi
geçen kanunlar, devlete, siyasete, ekonomiye, topluma bak›fl›m›zla do¤rudan alakal›d›r.

Bizim bak›fl aç›m›za göre merkezi idarenin üstlenece¤i hizmetler, esas olarak, devletin
asli fonksiyonlar›yla ilgili hizmetler olmal›d›r.

Bunun d›fl›nda kalan mahalli nitelikli ve mahallinde görülmesi mümkün bütün hizmetler,
mahalli idareler taraf›ndan yerine getirilmelidir.

Böylelikle hem daha demokratik hem de daha verimli bir devlet ve yönetim yap›s›n›n
ortaya ç›kaca¤›na inan›yoruz.

Bugün hem dünyadaki geliflmeler hem de bizim çal›flmalar›m›z sonucunda "kamu hizmeti"
kavram› ciddi bir mahiyet de¤iflimi geçirmektedir.

Kamu hizmeti, bu hizmeti kullananlardan ve onlar›n tercihlerinden ayr› mütalaa
edilmemektedir.

Kalitesi ve sunum flekli tek tarafl› olarak kamu otoriteleri taraf›ndan belirlenen, vatandafl
tercihlerini d›fllayan kamu hizmeti anlay›fl› geçerlili¤ini yitirmifltir.

Bu sebeple demokratik kat›l›m bak›m›ndan daha uygun bir co¤rafi alana tekabül eden
mahalli idarelerin kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki a¤›rl›¤› ve önemi artmaktad›r.

Bunun da ötesinde, mahalli ihtiyaçlar› kavramada, bu ihtiyaçlara uygun hizmet ölçülerini
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belirlemede mahalli idarelerin daha rasyonel hareket edebilece¤i aflikârd›r.

De¤erli Arkadafllar,

Ancak, bu çerçevede flunu hemen ifade etmeliyim ki, mahalli idareler kendili¤inden
demokratik yap›lar fleklinde alg›lanmamal›d›r. Türkiye'nin tarihi tecrübesi de bunu aç›kça
göstermektedir.

Mahalli idarelerin demokratik vas›flar›n›n tebarüz etmesi, ancak demokratik süreçleri
iflletmeleriyle, toplum kat›l›m›na imkân veren mekanizmalar› aç›k tutmalar›yla mümkündür.
Tabii bu durum esasl› bir zihniyet de¤iflikli¤ini gerektirmektedir.

Demokratik belediyecilik anlay›fl› yan›nda, bir flehre ait
olman›n bilincini gelifltirmemiz, flehri bütün unsurlar›yla
yaflayan canl› bir organizma gibi görmemiz gerekir.
Yaflayan canl› bir organizma olarak flehrin sahiplerini, yani flehir halk›n› yönetim ve karar
sürecinin en önemli unsuru olarak görmedi¤imiz müddetçe, demokratik bir belediyecili¤i
hayata geçirmemiz mümkün de¤ildir.

Bunun için biz, 28 Mart Mahalli Seçimlerinin gecesinde kendimizi ve belediye baflkanlar›m›z›
ba¤layacak flekilde, belediye baflkanlar›m›z›n bütün flehir halk›n›n belediye baflkan›
olaca¤›n›, bütün hemflehrilerini kucaklayacaklar›n›, flehir zemininde azami bir demokratik
ortam tesis edeceklerini taahhüt ettik.

Sizlerle birlikte bu taahhüdümüzün sonuna kadar arkas›nday›z.

Mahalli yöneticilerimize düflen en önemli görevlerden biri, her flehrin bir ruhu, bir kimli¤i
oldu¤unu bilmek ve bu ruha, bu kimli¤e uygun davranmakt›r. fiehir, içinde yaflayan
insanlarla, tarihi dokusuyla, gelecek perspektifiyle bir medeniyetin göstergesidir.

fiehirler, medeniyetin gerçek mekân›d›r. Medeniyetler, onlar› var eden flehirlerle kaimdir.

Medeniyetin kadim de¤erleri, ancak flehirde hayat bulur.

De¤erli Arkadafllar,

‹stanbul'u anlamadan bizim medeniyetimiz anlafl›labilir mi? ‹stanbul'u sevmeden bizim
medeniyetimiz sevilebilir mi? ‹stanbul'a bakmadan medeniyetimizin kadim de¤erleri
görülebilir mi?

‹stanbul, bu ülkenin kalbidir, ruhudur. Bütün bunlar›n ötesinde, ‹stanbul bir dünya flehridir;
Türkiye'nin dünyaya bakan yüzüdür.

Küresel siyasi, ekonomik ve kültürel iliflkilerin yo¤unlaflt›¤› ana merkezlerden biri olarak
‹stanbul'un vizyonu, Türkiye'nin vizyonunun da belirleyicisidir.

Dolay›s›yla baflta belediye baflkanlar› olmak üzere ‹stanbullu yöneticilerin sorumlulu¤u
çok büyüktür.
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Belediyecilik anlay›fl›m›z›n, siyaset anlay›fl›m›z›n, ülkeye, topluma bak›fl›m›z›n, medeniyet
kavray›fl›m›z›n en güzel, en ince, en rafine örneklerini ortaya koymak onlar›n
sorumlulu¤undad›r. Sizlerden beklentim, bu sorumlulu¤un a¤›rl›¤›n› sürekli omuzlar›n›zda
hissetmenizdir.

Bütün belde sakinlerinin size emanet oldu¤unu asla unutmamal›s›n›z. fiehir üzerinde
bütünlüklü bir bak›fl gelifltirmeniz, her mahalleyi, her meydan›, her soka¤› kendi eviniz
gibi hissetmeniz, flehir halk›n›n bütününü kucaklaman›z, onlar›n dertleriyle, s›k›nt›lar›yla
hemhal olman›z özel bir önem arzetmektedir.

Adaletli olmak, adil davranmak en önemli gücünüzdür.

Böyle bir yöneticilik tavr› gelifltirmenizin temel yolu, toplumun kat›l›m›n› teflvik etmek,
kanunen belirlenmifl toplumsal kat›l›m mekanizmalar›n› aflan pratikler gelifltirmektir.

Baflar›n›z› tayin edecek olan, sivil toplum kurulufllar›yla, meslek odalar›yla, mahalle
muhtarlar›yla, kanaat önderleriyle sürekli bir irtibat içinde olabilmeniz, karar süreçlerine
kat›l›mlar›n› özendirebilmeniz, yani flehrin yönetiminde kollektif akl› harekete geçirebilme
kapasitenizdir.

De¤erli Arkadafllar,

fiunu da ifade etmek durumunday›m ki, Türkiye siyasetinde baflar›l› ve kal›c› olmam›z,
‹stanbul'da elde edece¤imiz baflar› ile yak›ndan alakal›d›r. Hepimiz biliyoruz ki, ‹stanbul'da
var olamayan bir siyasi parti, Türkiye'de de var olamaz.

‹stanbul, Türkiye siyasetinin temel e¤ilimlerini ve de¤iflim yönünü tayin eden esas
merkezdir.

Bu manada yapaca¤›n›z ifller, Parti olarak ç›kt›¤›m›z yolculuk aç›s›ndan da hayati bir de¤er
tafl›maktad›r.

Sözlerime son verirken hepinizi ‹stanbullu olma bilincini tafl›mada daha hassas olmaya
davet ediyor ve  muhabbetle selaml›yorum.

Allah yard›mc›n›z olsun.


